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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 انّيبن ,مانألا ريخ ىلع مالّسلاو ةالّصلاو ,نيملاعلا بر هلل ٌدمحلا

 نيذلا نيرهاطلا نيبّيطلا هتيب لهأ ىلعو .دّمحم مساقلا يبأ انادتقمو

 ًاريهطت مهرّهطو سجرلا مهنع هللا بهذأ

 لعبو

 مهنايدأ فالتخا ىلع - سانلا نم ةعامج ّلكل لب .ممألا نم ةَّمأ ّلكل

 ال ٌضرف اهّنَأ ىلع اهنوّدؤيو اهب نونمؤي سوقطو رئاعش - مهتادقتعمو مهبهاذمو

 .هب لهاستلا نكمي

 يتأت يتلا ئّتحو .نآلا اه رصاعن يتلاو .اهنم ةفلاسلا :تاعامجلاو ممألاو

 نوكي اهتّيفيكو اهتعيبط ىف فالتخالا نأ الإ .تادقتعملا ثيح نم ءاوس اهلك ءاندعب

 اهيّدؤي يتلا رئاعشلاف .دارفألل يفاقثلا ىوتسملاو نامزلاو ناكملا يرصنعل ًاعبات

 أشنملا ثيح نم ةدحّتم تناك نإو ىّمألا اهيّدؤي ىتلا كلت نع فلتخت فّقثملا

(01) 
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 .دقتعملاو

 مدق ةميدق ,مهوّبحمو 820تيبلا لهأ عابتأ اهميقي يتلا ةّينيسحلا رئاعشلاو

 اهلجأ نم راش يتلا ئدابملا ةلاصأ سوفنلا يف ةلّصأتمو ,ةدلاخلا ٌفطلا ةعقاو

 .241 نيسحلا مامالا

 يتلا ةّيسايسلا فورظلل ًاعبت ؛ رزجو ٍّيم تارتفب رئاعشلا هذه تّرم دقو

 باقر ىلع نيطّلستملا ماّكحلا يأر دنع ًالوزنو ,كاذنآ يمالسإلا عمتجملا تّمع

 .اهمدعو رئاعشلا هذهل مهلويمو نيملسملا

 هتيب لهأو ٍةعانيسحلا مامإلا ىلع ءاكبلا وهو .رئاعشلا هذه لّوَأ ٌلعلف
 انثّدح امك ,ةيواعم نب ديزي تيب يفو ةرشابم ٌفطلا ةعقاو دعب ىرج .هباحصأو

 .كلذب خيرأتلا

 راد نلخد ئّتح - ايابسلا ءاسنلا يأ - نجرخف» :هخيرأت يف يربطلا لاق

 ,نيسحلا ىلع حونتو يكبت ّنهتلبقتسا الإ ةأرما ةيواعم لآ نم قبي ملف .ديزي

 ."!«أثالث ةحانملا هيلع اوماقأف

 ءامهريغو ةرّونملا ةنيدملاو ةفوكلا يف ءاكبلاو نزحلا سلاجم تعباأتتو

 :ًالئاق هخيرأت يف ريثألا نبا هفصي ًاميظعأمتأم 392 نيسحلا ربق دنع نوباوتلا ماقأو

 نوعّرضتيو نوكيي ةليلو أموي هدنع اوماقأو .مويلا كلذ نم ِكاب رثكأ يئُر امف»

 "!«دباحصأ ىلعو هيلع نومحرتيو
 .تيبلا لهأ ءادعأ نم ًافوخ ؛ اّرس يومأألا دهعلا ىف سلاجملا هذه تميقأو

 )١( يربطلا خيرأت : 617.

 خيرأتلا يف لماكلا (؟) 1/4



 11 لن مع نمنع ة م ملق عمتجملا يف اهراثآو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 ماَيأ يفف ,ىرخأ ًانايحأ ًاًرسو ًانايحأ ًانلع تميقأ يساّبعلا دهعلا يفو .

 ماّيأ يف عضولا مقافت ئّتح ءًاّرس تميقأ لّكوتملا ماّيأ يفو ًانلع تميقأ نومأملا

 رمأ ذإ 120 نيسحلا مامإلل هئادع يف ًاريثك فرطتو .رئاعشلا هذه ةماقإ نم عنمو

 :ه1؟7ةنس ثداوح يف هخيرأت يف ريثألا نبا لوقي .فيرشلا هربق مدهب

 هلوح ام مدهو م يلع نب نيسحلا ربق مدهب لّكوتملا رمأ ةّنسلا هذه يفو»

 ."!«هربق عضوم ىقسُيو رذبُي نأو .رودلاو لزانملا نم

 مايأ اهقاطن عستاو ,روفاكو نييديشخألا مايأ رئاعشلا هذه ترشتناو

 ."”نييمطافلا

 موي مّرحم نم رشاعلا مويلا يهيوبلا ةلودلا ّرعم ذخّتا نييهيوبلا مايأ يفو

 ."!ةّيمسر ةفصب ءازعو نزح

 .اهتحاسم تعسّتاو ,ةّيوفصلا ةلودلا ماَيأ يف سلاجملا هذه تشعتتاو

 .ةثدحتسُم ةريثك رومأ اهتلخدو

 نم اوعنم - قارعلا هنمو - يمالسإلا ملاعلا ىلع نوُينامثعلا رطيس امدنعو

 .ًاّرس تميقأف ءقزطلاو بيلاسألا ىّئشب رئاعشلا هذه ةماقإ

 عساو لكشبو ًانلع ماقُت سلاجملا تحبصأ قارعلا نع كارتألا ليحر دعبو

 .قاطنلا

 ًاريثك سلاجملا هذه تشعتنا ينطولا هلالقتسا ىلع قارعلا لوصح دنعو

 .ه0 :/ خيرأتلا يف لماكلا )١(

 59٠. :؟ ةّيزيرقملا ططخلا (؟)

 ١75. :نازيملا ىف ةعيشلا (؟)



 ١ .٠00000000000000... 0 ةينيسحلارئاعشلا لئاسر / ١

 نيسحلا مامإلا ةّينيعبرأ يفو لب ,بسحف مّرحملا يف ال ءعساو يود اهل حبصأو 491
 .820راهطألا ةّمئألاو هيلي مظعألا لوسرلا ةافو ىركذو

 ىلع ثعبلا بزح ةرطيس دعبو ءاذه اننامز نم ةريخألا ةثالثلا دوقعلا يفو

 نيكّسمتملا تبقاعو .رئاعشلا هذه رثكأ ةماقإ نم ةّيقارعلا ةموكحلا تعنم .قارعلا

 .رخآلا ضعبلا تنجسو مهضعب تمدعأف .باقع ٌدشأ اهب

 ةفلتخمراودأب رئاعشلا هذه تّرم دقف ةّيناريإلا ةّيمالسإلا ةّيروهمجلا يف اَمأ

 هذه تعنُم يولهبلا اضر هاشلا نمز يفف .ىرخأ يف تميقأو اهضعب يف تعنُم

 .اهل نيميقملا ّقحب ةفحجم تابوقع ترجو .عنملا ٌدشأ رئاعشلا

 ًاعساو ًاراشتناو ًاجاور - هّنمو ىلاعت هللا دمحب - دهاشُت هذه انماّيأ يفو

 ةكرابملا ةّيمالسإلا ةّيروهمجلارامث نم اذهو ليثم هل قبسي مل لكشب رئاعشلا هذهل

 .هيلع ىلاعت هللا ناوضر لحارلا مامإلا اهسّسأ يتلا

 بناوجلا ضعب نم ةملاس رئاعشلا كلت عيمج ءاقب ينعي ال اذه نأ الإ

 فسؤملا نمف .اهلجأ نم تميقأ يتلا فادهألاو اهتلاصأ ىلع ةظفاحمو .ةّيبلسلا

 ةيداعم يدايأ اهءارو نوكي نأ دعبي ال - ةجمربمو ةضرعُم تالواحم ىرن نأ ًاّدج

 ةّينيسحلا ةروشلا غيرفتو ,حيحصلا اهريسم نع رئاعشلا هذه فارصل - مالسإلل

 نم رخسيو نيملاظلا ىّدحتي يذلا ,يدئاقعلاو يركفلا اهاوتحم نم ةكرابملا

 .ةاغطلا

 رئاعشلا هذه يف اولخدأ 86402تيبلا لهأ يّبحم ضعب نأ رمألا يف بيرغلاو

 يف - نورّوصتي مهو .ليصألا يدّمحملا مالسإلا حور نع اهدعبيو اهنيشي ام

 لهأ مدو همد صخرتسا يذلا 920 نيسحلا مامإلا نومدخي مِهّْنَأب - هذه مهلامعأ

(0) 



 ل م عمتجملا يف اهراثآو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 :هلوقب اهنع رّبع :ةيماس فادهأ لجأ نم هباحصأو هتيب

 بلطل ٌتجرخ امّنِإو .ًاملاظ الو ًادسفُم الو ًأرطب الو ًارشأ جرخأ مل يْنإ»

 نع ىهنأو فورعملاب رمآ نأ ديرأ ,هلآو هيلع هللا ىَّلص يّدج ةّمأ يف حالصإلا

 ,"!«ركنملا

 الو ناطلس يف ًاسفانت اّنم ناك يذلا نكي مل هّنِإ ملعت كّنِإ مهّللا» :#3مهلوقبو

 ,كدالب يف حالصإلا رهظُتو .كنيد نم ملاعملا ٌَدرنل ّنكلو .ماطحلا ل وضفل ًاسامتلا

 ."7«كماكحأو كننسو كضئارفب لمعُيو ,كدابع نم نومولظملا نمأيو

 .فيسلاو لقعلا توتحاو ,ةفطاعلاو ركفلا نيب تعمج ذك نيسحلا ةروثف ًاذإ

 لّمأتلا ىلإ ةبكاسلا ةعمدلاو :ةربَعلا ىلإ ةربعلاو ,ةمكحلا ىلإ راعشلا تّمضو

 .ةركفلاو

 لخد دق يبرغلا يفاقثلا وزغلا اهيف دهاشن يتلا - ماّيألا هذه يف انجوحأأ امف

 .يدئاقعلا يركفلا باطخلاو ةربعلا ىلع زيكرتلا ىلإ - ةّيمالسإلا انرايد رقع ىلإ

 .ٌفطلا ةعقاول يواسأملا بناجلا ضرعي يذلا ّىوبعتلا باطخلاو ةربغعلا بناج ىلإ

 نيب يعقاو داحّناو محالت ىلإ ةّسام ةجاحب نآلا ةّيمالسإلا ةحاسلاو

 ,يبقانملا بيطخلا بناج ىلإ فقّتملا هيف فقي ,ةفطاعلا سرادمو ركفلا سرادم

 طابنتساو ةّيمالسإلا مولعلا ةسارد يف هرمع لك ىضق يذلا ةيقفلا ُرَكفملا دناسيو

 .ةّيعرّشلا ماكحألا

 تلاعت يتلا ةصلخملا تاحيصلا كلت نم ةدحاو الإ «هيزنتلا» ةلاسر امو

 .7؟9 :44 راونألا راحب )١(

 .؟؟96 :لوقعلا فحت (؟)

)0( 
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 اهريسم نع اهتجرخأ بئاوش نم اهقحل اّمم ةّينيسحلا رئاعشلا هيزنتب ٌةبلاطم
 ةنس نينامثو نامث لبق 840تيبلا لهأ ةسردم عابتأ ءاملع دحأ اهقلطأ ,حيحصلا

 يلماعلا نيمألا نسحم دّيسلا وه .ًابيرقت )ت174١ه(.

 .اهضرعب مق ذإ ,ةلاسرلا هذه عم ةفقو ًابيرقت تاونس نامث لبق يل ناك دقو

 عئاقولاو ةمهبسلارومألا حاضيإو .اهفلؤم ءارآ ةشقانمو ءاهيف درو ام ةءارقو

 مساب ةّلقتسم ةلاسر يف كلذ لك .نييبت ىلإ جاتحت يتلا لاجرلا مجارتو ةّيخيراتلا
 ةنيدم يف ريبج نب ديعس ةبتكم يف ه١ 1717 ةنس تعبط «هيزنتلا ةلاسر يف ةءارق»

 .ةسدقملا مق

 يذلا لب .ًةلماكاهّدر وأ اهيّنبت وأ ةلاسرلا ذهل جيورتلا ددصب كاذنآ ندكأ ملو

 اهحرط يتلا راكفألاو نيمألا ةمالعلا اهبحاص ةيؤر وه تقولا كلذ يف ينّمهي ناك

 انريدقتو انمارتحا لماك عم ,رخآلا ضعبلا ىلع ظفحتنو اهضعب دّيؤن يتلا ءاهيف
 .ًالوبقو ًاضفر وأ ًاحدمو ًاحدق اهلوح تحرط ىتلا ءارآلا ّلكل

 اهلوح تفل يتلا لئاسرلا ءامسأ ىلع تفّرعت ةلاسرلا كلت يف يثحب ءانثأو

 ,اهباحصأ ءارآ ىلع فوقولل ةلماكاهيلع لوصحلل كاذنآ تيعسو- ًاًدرو ًادييأت-

 يلّوُأ لمعك- هيزنتلا ةلاسر يف ةءارق - يتلاسر ٌتجرخأف .كلذل قفوأ مل يّنكل

 .تقولا كلذ يف ّيدل ترفوت يتلا تامولعملا بسح

 ةلاسر»ب ةقّلعتملا لئاسرلا لك ىلع لوصحلل ٌثيعسو .ثحبلا كرتأ مل ىّنكل

 ةكرعملاو ةيحالصإلا ةروشلا كلت يف ةلاّعف ةكراشم اهل تناك يتلاو ,«هيزنتلا

 طوقس دعب قارعلا تابتكم يف اهيلع ٌثرثع لئاسرلا هذه رثكأ نب ًاملع ,ةيفاقثلا
 .قارعلا يف رئاجلا يثعبلا ماظنلا

 هوادن نمازت رخآ ًالجرو ,ىرخأ ةلاسر كانه ّنأ ثحبلا ءانثأ يل نّيبتو

0) 



 ١8060006066 مة مملة مالم عمتجملا يف اهراثاو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 يوسوملا يدهم دّمحم دّيسلا وه ,نيمألا دّيسلا ءادن عم ةّينيسحلا رئاعشلا هيزنتل

 ىلع ّقحلا ةلوص» هتلاسر ردصأ يذلا .(ه1708ت) يرصبلا يمظاكلا ينيوزقلا

 .تقولا كلذ يف ةرصبلا نكسي ناكو ,ه1740١ ةنس«لطابلا ةلوج

 .مالعألا ضعب نم ًاضيأ ٌدرلا وه هتلاسر بيصنو هبيصن ناكو

 .امهقيقحتب ٌُثمقو ءامهتضراعو امهتدّيأ يتلا لئاسرلاو .نيتلاسرلا ٌتعمجف

 نم ًءادتبا ,:ةيحالصالا ةيفاقثلا ةك عملا هذه ىلع ءوضلا طيلستو امهيلع قيلعتلاو

 ًارورمو .«ةينانبللا ديدجلا دهعلا»و «ةيقارعلا تاقوألا» يتديرج يف اهئوشن
 يتلا لئاسرلاب ءاهتناو ««هيزنتلا» نيمألا دّيسلاو «ةلوصلا» يرصبلا دّيسلا يتلاسرب

 هذه ىف تمهاس ىتلا ةفلتخملا ةيعامتجالا تاقبطلا تنّيبو ءاهتضراعو اهتدّيأ

 .سانلا ةّماعو .ءا رعشو ءابدأو ,ءاملعو نيد عجارم نم ةيحالصإلا ةكرحلا

 ,ةدحاو ةعومجم ىف لئاسرلا هذه ظفح وه اذه ىلمع نم ىفدهو

 اهل نيديؤملاو ةئنيسحلا رئاعشلا ضعبل نيضراعملا ءاملعلا ءارآ ىلع عالطالاو

 لب .ةنس لك دّدجتت ةينيسحلا رئاعشلا ةيضق ّنإف .مهئارآ ىلع مهججحو مهتّلدأو
 رهدلا لكأ ةميدق ةلأسم يه تسيلو .مهتايح تاعاس ّلك يف نينمؤملا عم شيعت

 .ضعبلا لوقي امك.ديدج نم اهتراثرإال ةجاح الو ,برشو اهيلع

 انقزري نأو 2 نيسحلا مامإلا ماّدخ نم انلعجي نأ لجو ّرع يرابلا لأسأ

 .بيجم عيمس هّنِإ .ةرخآلا يف هتعافشو ايندلا يف هترايز

 نوشّسحلا دّمحم

 ه١17١ ناضمر رهش نم لوألا

 020260.6020(11111113212120 :ىنورتكلإلا ديربلا

 بحس .ةمدعل.همدص/انطةتق334 :تينرتنإلا ىلع ةحفصلا
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 0 عمتجملا يف اهراثأو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 فاطملا ةيادب

 سمخ ىلإ ةيحالصإلا ةكرحلا هذه اهب تّرم يتلا لحارملا مّسقن نأ عيطتسن

 :يه .لحارم

 ىلوألا ةلحرملا

 ,ةيحالصإلا ةكرحلا هذه يف يساسألا رودلا ةلحرملا هذه يف ةفاحصلل ناك

 حالصإب نابلاطي ةّقحلا ةفئاطلا مالعأ نم نيملعل نيتلاقم ناتفيحص ترشن دقف

 ةفيحصو ةرصبلا يف ةرداصلا ةيقارعلا تاق وألا ةفيحص :امهو ,ةّينيسحلا رئاعشلا

 .توريب يف ةرداصلا ديدجلا دهعلا

 :ةيقارعلا تاقوألا ةفيحص

 نم (ه1708١ت) يرصبلا ينيوزقلا يوسوملا يدهم دّمحم دّيسلا ةدوع دعب

 رئاعشلا ضعب حالصإب ىدان ,ه1747ةنس ةرصبلا يف هرارقتساو تيوكلا

 هعم ثحابتو ,ةديرجلا هذه يرّرحم وأ ىلوؤسم دحأ هراز نأ فداصو .ةّينيسحلا

(00) 
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 ةبيرغلارومألا نم اهبيذهت ةرورضو اهيف هيأر دّيسلا ىدبأف .رئاعشلا هذه ضعب نع

 .اهيف تلخد يتلا

 اهددع يف ,ةديرجلا كلت يف ةرواحملا هذه ضعب رشنب صخشلا اذه ماقف

 هتلاسر يف لوقي ذإ ءدّيسلا ىضرو ملع نود «ءاروشاع.موي» ناونع تحت 0١

 :كلذ ىلإ ًاريشم «لطابلا ةلوج ىلع ّقحلا ةلوص»

 نم اهريغو هذه يف ةثداحم ينءاج نم ضعب نيبو ينيب ترج دقل ئتح»

 دقو ةّيقارعلا تاقوألا تاحفص ىلع اهرشن مايأ دعبو ؛تانايدلا ريغو تانايدلا

 هذه هيلإ ضّرعت ام ةلمج نم ناكو ءراصتخاب ةضوافملا هيف ترجم رثكأل ضعت

 يف اهل ضررعتيس هّنأب ًاملاع تنك ولو .«ةيروشاعلا بكاوملاو تاهيبشتلا» ةلأسملا
 اهل هنايب ناكاملو .اهيف ءاملعلا ريغل لخد ال ذإ ؛ كلذ هيلع ترظحل ةديرجلا

 .هضرغ بسح ىلع اهلمح ضرغلا بحاصل يتلا ضعب اهيف لمجأف ,راصتخاب
 .١«...ةلهجلا ضعب ةمايق تماق

 هميرحت :وه ةفيحصلا هذه يف يرصبلا يدهم دّيسلا مالك ةصالخو

 يف ىرج ام نولتمي ذإ ,ءءاروشاع يف سانلا اهب موقي ىتلا تايليثمتلاو تاهيبشتلل

 ةجراخلا للملا ةّيرخسل ةبلجم» - هيأر بسح - كلذ ّنأل ,ةميلألا فطلا ةعقاو

 .«ءازهتسالا يعاود نم ًايعادو

 لسالسب روهظلاو تاماقلاو فويسلاب سوؤرلا برضل هميرحت كلذكو

 .«هزيوجت ىلع يعرش ليلد دري مل يشحو يجمه لعف» هّنأل ؛ ديدحلا

 )١( (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) لطابيلا ةلوج ىلع ّقحلا ةلوص ١: 16٠١.
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 ١400060 م ءءء ءءء للم عمتجملا يف اهراثآو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 دجاسملا يف كلذ نوكي نأ ىدان لب ءًامومع همّرح امف ءرودصلا مطل ام

 .ةّماعلا نكامألاو عراوشلا يف ال ,تاينيسحلاو

 هذه يف هرشنأ يك ,ةديرجلا نم ددعلا اذه ىلع فوقولا ًاريثك تلواحو

 خيشلا اهركذ يتلا اهتارابع ضعب داريإب تمقف ,كلذل قفوأ مل يّنَأ الإ .ةعومجملا

 «ينيسحلا راكذتلا لوح ةملك» هتلاسر يف (ه177ت) يماّجحلا داوج دّمحم

 ش .(ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا)

 :ةيقارعلا تاقوألا ةفيحص عم ةفقو

 طّلسناف ,ةديرجلا هذه نم تناك ةكرحلا هذهل ىلوألا ةرارشلا ّنَأ انفرع

 ؟اهيف رّرح نّمو ,ىتمو ءاهردصأ نم :اهيلع - ًاليلق ولو - ءوضلا

 ةفاحصلا خيرات» هباتك يف (م11917١ت) ينسحلا قازرلا دبع دّيسلا لوقي

 ةرصبلل يناطيربلا لالتحالا دعب تردص يتلا دئارجلا :ناونع تحت :«ةيقارعلا

 :ةّيسايس تناكو

 نيرشت ؟؟ يف ةرصبلا يناطيربلا شيجلا لتحا امل :ةّيرصبلا تاقوألا»

 ةيالولا ةعبطم ىلإ ًافاضم .اهيف يلاهألل عباطم ثالث ىلع هدي عضو م1514 يناثلا

 ريس نع ةيزيلجئإلاو ةيبرعلا نيتغللاب ةّيموي ةرشن اهيف عبطي ذخأو اهرداص يتلا
 ةّيسايس ةيموي ةديرج ىلإ ةرشنلا هذه ترّوطت دقو .برغلاو قرشلا يف لاتقلا

 .ةيناطيربلا ةسايسلا يجّورم نم هريغو «يبلف نوج» اهيف رّرحي .ةرّوصم ةيبدأ

 نع رّبعت ةتباث ةديرج دوجو ةرورضب ةّلتحملا ةموكحلا ترعش اّملو

 ناميلس» ىلإ تزعوأ ,ةلبقملا ثادحألا ىلإ دالبلا يف ٌماعلا يأرلا ئتهتو اهتسايس

 د
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 تردصف .ءضرغلا اذهل همساب ةديرج ئشني نأ - ةرصبلا ةارس دحأ - «ريهزلا كب

 ,ةيبرعلا :يهو تاغل عبرأب م110١ ماع لَّوُأ يف «ةّيرصبلا تاقوألا» ةديرج

 .تالماك تاونس سمخ ماظتناب ردصت تثبلو ,ةيكرتلاو ,ةيسرافلاو ؛ةيزيلجنالاو

 طساوأ يف ةيزيلجنإلا ةغللاب «نيرهنلا نيب ام تاقوأ» ةديرج اهّلحم ّلح ثيح

 .ىلوألا ةديرجلا ءاقبل ةرورض قبت مل ذإ سيام لّوَأ م١17١ ماع

 تاقوألا» مساب اهمسا تلدبتسا ةّيسايس ةيموي ةديدجلا ةديرجلا تناكو

 تاقوألا» ةديرج لحم ّلحتت دادغب ىلإ ةرصبلا نم اهترادإ تلقنو ,«ةيقارعلا

 ."7«ةموكحلا اهتلطع يتلا «ةيدادغبلا

 ةفاحصلا» هباتك يف يتيركتلا ركب رينم «ةيقارعلا تاقوألا» نع لوقيو

 نع نالعإلل ةادأ ريخ تناكو» :مّدقتملا ينسحلا دّيسلا مالكل هلقن دعب «ةيقارعلا

 ًارود - فورعملا يزيلجنإلا يسايسلا - يبلف نوج رتسملا بعل دقو .مهتسايس
 ."!«اهريرحت يف ًاّماه

 نوج رتسملا فورعملا يسايسلا اهيف رّرح» :باتكلا اذه يف ًاضيأ لوقيو
 ةجّورمو ةيناطيربلا تاطلسلا ضارغأل ةمداخ يهف ,ةفورعم ةسايس اهلو .يبلف

 نم رشع يداحلا يف دادغب لالتحا ىلإ رودصلا يف ترمتسا دقو .ءافلحلا ةسايسل

 مازتلالا ةقيرطب تيطعأ كاذ اذإ ,اهيلإ لالتحالا ةموكح لاقتناو م191١ ماع راذآ

 وه رصم نم ًارّرحم اهل مدقتسا دقو ,ريهزلا ناميلس دّيسلا ةرصبلا هوجو دحأ ىلإ

 )١( :ةيقارعلا ةفاحصلا خيرات ؛/١-0/.

 :ةيقارعلا ةفاحصلا (؟) 14.
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 ”«31 0 ءءء للم عمتجملا يف اهراثآو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 .زوجعلا ىفاحصلاب فورعملا «بيبح قيفوت» ليمز «ماوع اطع»

 يهف .اهمظعم لتحت ةّيبرحلا تاغالبلاو ملاعلا ءابنأ دجي اهدادعأل حّفصتملاف

 .مهئافلحو مهتسايسل جيورتلاو زيلجنإلا حلاصم ةمدخل ةّيبرح ةرشنب نوكت ام هبشأ
 تاعوضوملا ىلإ سايقلاب ًأدج ةليلق نوكت داكتف ةيفاقثلا تالاقملا اّمأ

 زيلجنإلا حدم نم اهايانث نيب ولخت ال ةليلقلا تاعوضوملا هذه ئّتحو ,ىرخألا

 .!«نيينامثعلا ٌمذو

 ةرتف لالخ» :«يبرعلا جيلخلا ةفاحص نم» هباتك يف تاكرب بجر لوقيو

 نييقارعلا ريغ نم ةديرجلا ريرحتل لالتحالا ةموكح تمدختسا لّوألا رادصالا

 يف اورّرح نيذلا نويقارعلا اًمأو .يعرم ديمحلا دبعو ءيقوش دّمحم :نم الك
 رعاشلا بيدألا موحرملاو ,ةمعن ركاش ذاتسألا :مهنم ناكف «ةّيرصبلا تاقوألا»

 باهولا دبعو ,يماحملا يضيف ناميلس موحرملا ًاضيأ اهباّتك نمو .رتفدلا يداه
 ."”«يئابطابطلا

 :ةّيتوريبلا ديدجلا دهعلا ةفيحص

 يرصبلا دّيسلل مالك «ةيقارعلا تاقوألا» ةفيحص ترشن يذلا تقولا يف

 تقولا سفن يف .ةّينيسحلا رئاعشلا ضعب حالصإ ىلإ هيف وعدي ءاه08١1١ت)

 دّيسلا ًامالك- توريب يف ردصت تناك يتلا - «ديدجلا دهعلا» ةفيحص ترشن

 ,ةّينيسحلا رئاعشلا ضعب حالصإل ًاضيأ هيف وعدي ء(ه١/7١ت) نيمألا نسحم

 )١( :ةيقارعلا ةفاحصلا 117.
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 .ه46١7١ ةنس كلذ ناكو

 يلماعلا قداص نيسحلا دبسع خيشلا ةفيحصلا هذه ىلإ راشأدقو

 :ًالئاق «ءاحلصلا ءاميس» هتلاسر يف (ه1717تر)

 تارغومو .روهظلا تامصاقو.رومألا عئاظفو ,روهدلا عئاجف نمو»

 نم مهصاخشأ مرتحن نّمع ماعلا اذه يف توريب دئارج ضعب هتلقن ام رودصلا

 ةيئازعلا تاعامتجالاو ةّينيسحلا بكاوملا كرت ذيبحت نم ,نيّينطولا نيرصاعملا

 ."١«ةّيلماعلا ىرقلا نم اهريغو ةيطبنلا يف ةمّسجملااهروصب

 شماهلا يف قيلعت دجوي «ءاحلصلا ءاميس» ةلاسرلا هذهل ةيناثلا ةعبطلا يفو

 :وه «توريب دئارج ضعب هتلقن ام» :قداص نيسحلا دبع خيشلا لوق ىلع

 دّيسلا ةحامسر از دق اهلسارم ناك يذلا .ديدجلا دهعلا ةديرج اهب ديري»

 نيمألا نسح دّيسلا خّرؤملا نع نارف ميهاربإ ذاتسألا لقن بسح - نيمألا نسحم

 رودصلا ىلع مطللا يف هيأر نع هلأسو- نيمألا نسحم دّيسلا ةحامس لجن

 ةحامس موحرملا ةظيفح راثأ امم ميرحتلاب هباجأف ءسوؤرلا ىلع برضلاو

 ءءاحلصلا ءاميسدب ةموسوملا ةلاسرلا هذه ردصأف ,قداص نيسحلا ديع خيش

 .هيلإ راشملا حيرصتلا ىلع ًادر ءاديص نافرعلا ةعبطم - م1717 - ه716١ ةنس

 ."00797 ص 770 مقر 191/4 - ءاروشاع لوح ةيسارد ةقلح نع»

 هذه نأ «هيزنتلا»و «ءاحلصلا ءاميس» ىتلاسر ةعلاطم لالخ نم رهاظلاو

 مؤ :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) ءاحلصلا ءاميس )01(

 .4غ/ :قياسلا ردصملا (؟)

1) 



 ف ع للم عمتجملا يف اهراثاو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 ,ةّينيسحلا رئاعشلا ضعب حالصإل هتوعد نيمألا دّيسلا نع تلقن ةفيحصلا

 ةبوذكملا ثيداحألا لقن كلذكو ,تاماقلاو فويسلاب سوؤرلا برض هميرحتو

 ,ةيئازعلا مسارملا نم اهريغو .قرطلاو ةقزألا يف بكاوملا جورخو .ربانملا ىلع

 .«هيزنتلا» هتلاسر يف اهميرحت ىلع - كلذ دعب - دكأ يتلا

01:0) 
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 ةيناثلا ةلحرملا

 يرصبلا يدهم دّيسلا ءارآ رشنب «ةيقارعلا تاقوألا» ةديرج تماق نأ دعب

 ةديرجلا ٌّنَأِب هملع نود لب .هاضر نود كلذو ,ةّينيسحلا رئاعشلا ضعبل هميرحتو
 ةريثك لاعفأ دودر تلصح كلذل .ًاقباس هانحضوأ امك ءاذه همالك رشنت فوس

 فجنلا يف نيدلا عجارمل لئاسر نونمؤملا بتكو ,ءاملعلا نم ةعومجم هضراعو

 اوعّداو «ةنتفلا ةراثإ ىلع ضعبلا لمعو .ءارآلا هذه ةّحص نع مهنوتفتسي فرشألا

 .ةّينيسحلا رئاعشلاو ةيزعتلا عاونأ ّلك مّرح يرصبلا دّيسلا نأ

 ةلوج ىلع ٌّقحلا ةلوص» اهاّمس ةّلقتسم ةلاسر فيلأتل دّيسلا اذه ٌرطضا كلذل

 لك رشنت مل ةديرجلا نأو ,رئاعشلا لك مّرحي مل هّنأو ؛هئارآ ةقيقح اهيف نّيب «لطابلا

 :اهيف لوقي ذإ اهيرّرحم وأ اهيلوؤسم دحأ نيبو هنيب ىرج ام

 ام رثكأل ضعت دقو ,ةيقارعلا تاقوألا تاحفص يف اهرشن مايأ دعبو»

 ةلأسملا هذه هيلإ ضّرعت ام ةلمج نم ناكو .راصتخاب ةضوافملا هيف ترج

 ةديرجلا يف اهل ضدعتيس هّنأب املاع تنك ولو «ةّيروشاعلا بكاوملاو تاهيبشتلا»
 .اهيف ءاملعلا ريغل لخد ال اذإ ؛ كلذ هيلع ترظحل

 اهلمح ضرغلا بحاصل ءيشلا ضعب اهيف لمجأف ,راصتخاب هنايب ناك اّملو
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 98 م م م م مع لم عمتجملا يف اهراثاو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 اًنأب نوداني .اهلفاحم نم ةعانشلاب ةلهجلا ضعب ةمايق تماق .هضرغ بسح ىلع

 ماعلا يف ٌدسٌّسس متآملاو ةيزعتلا سلاجم َّنأب يداني مهضعبو اتاتب ةيزعتلا انمّرح دق
 نم اذه ىلع مهدعاس نَم مهل لصح دقو ,ناتهبلاب انيلع نولّوقتي اوراصو ,لبقملا

 .ووو قيهشو ريفز مهل راصو «مهفنص ريغ نم مه نيذلا

 ناتهبلاب يلع مهعينشتب مهباخطصا ينقلقي الو .مهتاقعز ينّرضت ال ىنكلو

 .«نّيبلا

 يف ّىلج رصتخم ءيش ةباتك نينمؤملا ضعب ىلإ بلط دقلو» :لاق ّنأ ىلإ

 .باترملا يرتفملا ةغمادلا هججحب يزخيو .ءباطخلا لصف هب قّقحتي .بابلا

 هراعش لعج نمل ًاعمقو .تافاخسلا نع نيدلل ًاهيزنت ؛ بلط ام ىلإ هتبجأف
 ."7«لطابلا ةلوج ىلع ّقحلا ةلوص :هتيّمس دقو ,تايرتفملا

 :رومأ ةّدع مرح هْنَأ هذه هتلاسر يف دّيسلا مالك ةصالخو

 ريغ ةوسنلاب» ةّوبنلا لئاقع هيبشت اهيف يرجي يتلا تاهيبشتلا مّرح ١(

 يف لامجلا ىلع ٌنلعجُيِف ,ّنهطوحت ةّيئيح الو ْنِهل فرشال يتاللا تابّجحملا

 تبرض دقو ؛ةجراخلا للملا نم مهريغو ةقسفلا نيب نرهشُيو ءاهريغو لماحملا

 لك نم ٌنهلوح قلخلاو .ٌنهفلخو ٌنهمامأ قاوبأل | تحدصو .سوطلاو لوبطلا

 ضعبو .ءازهتسالاب ضعب :نهيلع نوجّرفتي ءسولجو فوقو نيب ام ,ةلكاشو فنص

 هذه ىلع ةقزألاو قرطلا يف نهب راسي نهو ةئيهلا هذهل ثأر رخآو ,ةتامشلاب

 ."!«نهئامس اب ٌنهنوّمسيو ,مهيديأب نهيلإ نو ريشي سانلاو ,ةعشبلا ةعينشلا ةئيهلا

 امل» :كلذ ًالّلعم لاق ذإ ء.سوؤرلا ىلع تاماقلاو فويسلاب برضلا (”

 )١( (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) لطابلا ةلوج ىلع ّقحلا ةلوص ١: 184.

 (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) لطابلا ةلوج ىلع ّقحلا ةلوص (؟) ١: 184 - 1860.
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 .مدلا فزن ةرثكل ,ةنس لك يف مهنم ةعامج توم نم انريغ هدهاشو هاندهاش

 برضلا لثم ءّيشحو ّيجمه لعف وهف .ةهجلا هذه نع رظنلا انعطق ولو

 اهيلإ دنتسي ةريس نم امو ءاهزيوجت ىلع يعرش ليلد دري ملو ,ديدحلا نم ةلسلسب

 ."7«ةّيمشحو لاعف ةفرعملاو لوقعلا بابرأ رظنب يه لب ءاهيف
 ينغلب امِل» :هلوقب كلذ ًالّلعم ,عراوشلاو ةقزألا يف مطللا بكاوم جورخ (

 ةلتاقمو ةبراضمو داسفو ةنتف نم ,مهجورخ ىلع تامّرحملا ضعب بّترت نم

 ,كلذ ريغ ىلإ ءلتقو حرج كلذ ءاّرج نم لصحي ثيحب ,نيتّلحم لهأ يقتلي امدنع
 براحيو .هتعيشو ديزي ىلع مطلي مهضعبو ,لوسرلا لآ ىلع مطلي مهضعب امّنأكف
 ."!(اضعب مهضعب

 «ديدجلا دهعلا» ةديرج اهترشن يتلا نيمألا نسحم دّيسلا ءارآب قّلعتي ام ام

 هتلاسرب ء(ه١711١ت) يلماعلا قداص نيسحلا دبع خيشلا اهل ىّدصت دقف ةيتوريبلا

 اديص يف نافرعلا ةعبطم يف ىلوألا اهتعبط تعبط يتلا «ءاحلصلا ءاميس»

 فاصوأب هيِدّيؤوم فصوو .فينعلا ٌدرلاب نيمألا دّيسلا ءارآ لوانت ذإ ء ه4 0 ةنس

 .اهنع انثيدح دنع ةلاسرلا يف اهيلإ انرشأ ,ةحراج

 دّيسلا اهضراع يتلا رئاعشلا ةفاك دّيأ هْنَأ نيسحلا دبع خيشلا ءارآ ةصالخو

 جورخو .ديدحلا لسالسب روهظلاو فويسلاب سوؤرلا برض :اهنم يتلاو :نيمألا

 ىلع رشاعلا موي ىرج امو فطلا ةعقاو ليثمتو ءتاقرطلاو ةقزألا يف بكاوملا

 .ًالصفم اهنع مالكلا يتأي فوسو ءاهريغو .3ِىنيسحلا ةلئاع

 ١83:١-15١. قياسلا ردصملا (")
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 0ع ل عمتجملا يف اهراثآو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 ةئلاثلا ةلحرملا

 يوسوملا يدهم دّمحم دّيسلا ءارآ ىلع لعفلا دودرب قّلعتت ةلحرملا هذه

 هتلاسر يفو «ةيقارعلا تاقوألا» ةديرج يف ترشُن يتلا (ه1708١ت) ينيوزقلا

 - ةرصبلا يف نينكاسلا ًا صوصخ - نينمؤملا نم ةعامج ماق نيح ,«ةلوصلا»

 مكحلا نع مهنوتفتسي فرشألا فجنلا يف نيدلا عجارم ىلإ ةديدع لئاسر لاسرإب

 .ةّينيسحلا رئاعشلا هذهل يعرشلا

 يدهم دّيسلا ءارآ ضراع مهرثكأو ءاهنع مهءارآ ءاملعلاو عجارملا بتكف

 .دّيسلا اذه ءارآل مهتضراعم حيرص لكشباونّيب لئاسر ءاملعلا ضعب فلآو ؛كاذنآ

 :مهنم

 .«ةّينيسحلا بكاوملا» هتلاسرو ؛(ه١70١ت) يناقماملا هللا دبع خيشلا )١(

 ,ه48١1١ ةنس رفص رهش نم رشع عبارلا يف هيلإ درو باوج نع ةرابع يهو

 ةّينيسحلا رئاعشلا ناحجر اهيف نّيب يتلا ةلاسرلا هذهب خيشلا هيلع باجأف

 درو يذلا يناثلا لاؤسلا ؤه اذه نب املع ,مهئامسأركذ نود اهيركنمل ةتضراعمو

 نم مارحلا مّرحم رهش فصتنم خيراتب ناك لّوألا لاؤسلاو ,رئاعشلا هذه نع هيلع
 .ةنسلا هذه

 لوح ةعماد ةرظن» هتلاسرو (ه1758ت) نيساي لآ ىضترم خيشلا (؟)
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 عيفرلا يبدألا ىوتسملا ىلع ّلدت ,ةعئار ةّييدأ ةلاسر يهو .«ءاروشاع تارهاظم

 طاطحنالا نم ّدحلا اذه ىلإ تلصو يتلا ةّمألا هذهل فَسأتيو عّجوتي يذلا ,فّلؤملل

 تالاكشإ ضعب اهيف دروأ اذإ ,ةّينيسحلا رئاعشلاب كّكشت اهاعد يذلا يركفلا

 .ه7١غ6 ةنس تعبط اّيملع ًاباوج اهيلع باجأو نيلكشتسملا

 راكذتلا لوح ةملك» هتلاسرو (ه177/7ت) يماّجحلا داوج دّمحم خيشلا (؟)

 تارابع ركذيو «ةيقارعلا تاقوألا» ةديرج يف درو ام ىلع اهيف ّدري .«ينيسحلا

 يدابازوريفلا دّمحم دّيسلا :مهنم رئاعشلا هذه ناحجر يف مالعألا ضعب ىواتفو

 هللا دبع خيشلاو ,.(ه145١ت) ءاطغلا فشاك ىضترم خيشلاو ء(اه170ت)

 خيشلاو .(ه١1١11١ت) ءاطغلا فشاك ىضترم خيشلاو .(ه١110١ت) يناقماملا

 .(ه١؟1/9ت) ءاطغلا فشاك نيسح دّمحم

 دّمحم خيشلا يغالبلا ةمالعلل ضعبلا ههّجو ءاتفتسالًاباوج ًاضيأ ركذيو

 .ه7١غ6 ةنس تعبط ,(ه707١؟ت) داوج

 اهيف دري .«مولظملا ةرصن» هتلاسرو (ه1788١ت) رفظملا نسح خيشلا (5)

 ةّينيسحلا رئاعشلا ضعب ركذيو ءًاضيأ «ةلوصلا»و «ةيقارعلا تاقوألا» ةديرج ىلع

 ةمالعلا هبتكام كلذكو .(ه76086١ت) ينيئانلا ازريملا ىوتف لقنيو ءلّصفم لكشب

 لوأ تعبط .ءارماس يف تاماقلا بكاومل هتادهاشم نع .(ه107ت) يغالبلا

 .ها06 ةنس عيبر

 بكاوملا» هتلاسرو (ه79/7١ت) ءاطغلا فشاك نيسح دّمحم خيشلا (0)

 تدرو ةلئسأةثالث ىلع ةبوجأ ةثالث يأ ,لئاسر ثالث عقاولا يف يهو «ةّينيسحلا

 رشع عباسلا يف ةيناثلاو ,خيرات نودب ىلوألا ةلاسرلا ةّينيسحلا رئاعشلا لوح هيلع

 خيراوتلا هذه لالخ نمو .ةنسلا هذه يف ًاضيأ ةثلاثلاو ه1740 ةنس رفص رهش نم
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 8# مة عة ملل عمتجملا يف اهراثآو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 .«ةلوصلا» بحاص يوسوملا يدهم دّمحم دّيسلا ءارآ ىلع در اهّنأ حضتي

 مطللا :لّصفم لكشب ةّينيسحلا رئاعشلا هذه هلئاسر يف فلؤملا ركذ دقو

 فويسلاب روهظلاو سوؤرلا برض .ءتاقرطلا يف بكاوملا جورخ .مدللاو

 .ليثمتلا بكاومو هيبشلاو ءسوطلا عرقو قاوبألا خفنو لوبطلا برضو ءلسالسلاو
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 ةعبارلا ةلحرملا

 دّيسلا اهفلأ يتلا «هيبشلا لامعأل هيزنتلا» ةلاسر ىلع ةلحرملا هذه رصتقت

 «ءاحلصلا ءاميس» ةلاسر ىلع ًادرو هئارآ نع ًاعافد (ه١/1١ت) نيمألا نسحم

 نم الك اهيف دقتنا يتلا .(ه١71١ت) يلماعلا قداص نيسحلا دبع خيشلا اهبتك يذلا

 .يرصبلا ينيوزقلا دّيسلاو نيمألا دّيسلا

 :يهو ,ةّينيسحلا رئاعشلا ىلع تالاكشإ ةعست دّيسلا ركذ دقو

 الو ربخ يف اهدوجو مدعو اهبذك مولعملا ةبوذكملارومألا ركذب بذكلا ١(

 .باتك يف اهلقن

 .هميرحت ىلع عامجإلا ماق يذلا ءانغلاب نيحلتلا (؟

 .اهيلع ررضلا لاخدإو سفنلا ءاذيإ (”*

 .ةيساحنلا جونصلاو رمزلاو لبطلاكو هللا تالآ لامعتسا (غ

 .ليثمتلا تقو يف ءاسنلاب لاجرلا هيبشت (0

 لوسر تانبب ٌنههيبشتو هوجولا تافشكم جداوهلا ءاسنلا باكرإ (1

 . كلج هللا

 .بناجألا لاجرلا نم عمسمب ءاسنلا حايص (

 ةقلل



 سال مة ءءء ملف عمتجملا يف اهراثآو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 .ةحيبقلا ةركنملا تاوصألاب قيعزلاو حايصلا (#

 .رصحلا تحت لخدي ال اّمم ةعنشلاو كتهلا بجوي ام ّلك(4

 ,ه45١ ةنس مارحلا مّرحم رهش نم رشع نماثلا يف اهنم فّلؤملا ىهتنا

 .ه141١/ ةنساديص يف نافرعلا ةعبطم يف ىلوألا اهتعبط تعبطو

 راد رسشن ,ةيناثلا ةعبطلا اهْنأ :اهيلع بتك ةلاسرلا هذهل ىرخأ ةعبط تيأرو
 .هناكم الو اهتعابط خيرات اهيف ركذي مل ةعبطلا هذه ّنأ الإ ءرشنلاو ةعابطلل ةيادهلا
 .اهعبطب تماق يتلا ةهجلاالو

 نيذلا ّنأ .ةعبطلا هذه ةيادب يف بتك يذلا «ديهمتلا» نم رهظي يذلاو

 تطقس ةعبطلا هذه يف ّنأب ًاملع .نيمألا دّيسلا راكفأل نيديؤملا نم مه اهوعبط

 نكمي ال ذإ ؛ ةعبطملا ىلع اهيف موللا ءاقلإ نكمي ال .تاحفصو رطسأ لب تاملك

 ةدع لب روطسو تاملك باتكلا نم طقست نأ ةئيدر تناك امهم ةعبطم ّيأل

 بعالتلا فرعيو .اهيلع ئراقلا عّلطي ئّتح تاطوقسلا كلت انه تبثنو .,تاحفص

 :يهو !؟ةعبطملا نم نوكت نأ نكمي لهو ءاهيف لصح يذلا

 ,نئسلا نم اهنأو اهناحجر 82تيبلا لهأ ةّمئأو هدر ئبنلا نع تبث» :ًالوأ

 مئاللا عانقإ) انباتك يف هانّيب امك.للملا لهأ عيمج نم ءالقعلا عيمج كلذب فرتعاو

 ."!«عوضوملا اذه يف هلثم فّنصي مل يذلا (متاملا ةماقإ ىلع

 نم ءازعلا ةماقإ يف ام هيف انركذو .مويلا ىلإ دحأ هيلإ انقبسي مل امب» :ًاينا

 امب لقنلاو لقعلا نم ةيفاكلا نيهاربلاو ةّلدألا انمقأو ,نايب ىفوأب عفانملاو دئاوفلا

 ,"«هيلع ديزمال

 )١( :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا /١7.

 :؟ قياسلا ردصملا (؟) 177.

 ةفف
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 رصعو ساّبعلا ينب ةلود لئاوأك.ةّيقتلاو فوخلا عافترا مايأ يف ىّتح» ثلاث

 ."7«كلذ ريغو نومأملا

 ال ,نيطبسلا يبأو نيرونلا يذو مظعألا قورافلاو ربكألا قيّدصلاك» :اعبار

 ."0«ديزيك

 نيئراقلا ةرخفمو نيركاذلا بيطخ يّلحلا حلاص دّيسلاك» :ًاسماخ

 .”«هلاثمأو

 هّجوي مل ول هللا ميأو !؟تاعسللاو تابسللا هذه ىلإ هوعدي يذلا ام» :ًاسداس

 اب َنوُنيِرَب متن ْمُكْلمَع ْمُكلَو يِلَمَع يِن لقفل هل انضرععت امل انيلإ هتاعسلو هتابسل
 .رامح وهف بضغي ملف بضغأ نم نكلو «َنوُلمْعَن ام ُيِربْنَأَو َّلَمْعَ

 لجأل يشبحلا الالب ناك دي يبنلل يصوصخلا نّدوملا ّنإ» :هلاق امو

 .«أنيش الإ نيسلا جارخإ ىلع هتردق مدع عم ,هظفل ةوالطو هتوص ةوادن

 !؟(4!«اهلقن باتك ّىأ نمو .ةّلعلا هذه دجو نيأ يردن امو

 مطل هردص مطل مهلثم ىلع لّوعي نيذلا ءاملعلا نم ًادحأ رن مل لب» :ًاعباس

 ناكام قبط .كلذ ىلإ يّدؤي ال ًافيفخ ا مطل نومطلي مهّلك لب ,رارمحإلا ىلإ ًايذؤم

 .فرعتس امك هّرس سّدق يزاريشلا نسح دّمحم ازريم دّيسلا ةّجحلا مامإلا هب يتفي

 ةرضحلا ىلإ فيفخلا مطللاب ءاروشاع موي نوجرخي فجنلا ءاملع ناكامُنإو
 مطللاب ءاروشاع ةليل نوجرخي ًارارم مهاندهاش ءالبرك ءاملعو ,ةّيرديحلا ةفيرشلا

 )١( :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا /ا/١7.

 :؟ قباسلا ردصملا (؟) 178.

 قباسلا ردصملا (؟) 5: 197.

 )( قباسلا ردصملا 5: 5١5.

 ةفف



 ممم هم مقق عمتجملا يف اهراثآو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 نم ديزأ زّوجي ناك نيفلاسلا انئاملع نم ًادحأ نأ ملعي مل هّنَأ رهظي كلذ نمو
 .كلذ

 وهو .ريكنلا اوكسمأ امل الإو ءاهتمرح ىلع ليلد مهدنع مقي ملوأ» :لاق

 كتلوأ نم ريثكو .هيف هيهن رّثؤمو هيلع ردتقم لك ىلع بجاولا ركنملا نع يهنلا

 .«ماوعلا هاوتفل داقنت ماع دّلقم مالعألا ءاملعلا

 مدعب نوملعي مهّنَأ وهو ,باوصلا وهو هركذي مل ثلاث لامتحا كانه :لوقنو
 دّلقم مهيف سيل ذإ ؛ ماوعلا كئلوأ يف عفني ال ًاّماع ًادّلقم مهنم ريثك نوكو .ريثأتلا

 وبأ دّيسلا مالسإلا ةّجح اذهف ءاهلصأ نم ةدساف ريكنلا مهكاسمإ ىوعد ّنَأ ىلع
 وهو ,فرعتس امك هيهن رّثْؤي ملف ,ريشانملا عاذأو ىهنو ركنأ يناهفصألا نسحلا

 .نوريثك كلذ يف هلاثمأو .ٌماع دّلقم

 ىلع مّوح نأ دّرجمب يذلا يزاريشلا ةمالعلا «اذك» انذاتسأ لثم» :لاق
 .«ناريإ ةكلمم عيمج عانتمالا مع ناخدلا برش سرفلا

 !؟ةيذاتسأألا هذه هتءاج نيأ نم ملعن انسلو

 بجوملا مطللا ميرحتب يتفي ناك ميظعلا مامإلا اذه ّنأ هملعن يذلاو

 كلذب هاوتف انيأرو ,فويسلاو ىدملاب سوؤرلا حرج نع ًالضف ,ردصلا رارمحإل
 دنع فورعملا ةقثلا هل يتفتسملا ناكو ءفرشألا فجنلا يف نحنو همتاخو هطخب

 بحاص ةرجح يف ًاميقم ناك يذلا ءفاّحصلا رقاب جاحلا موحرملا نييلماعلا عيمج

 يتوكس عامجإ مهنم ّدعي نيدّلقملا نيطاسألا نم هريغك هتوكسف» :لاق
 .«موصعملا ىضر نع (اذك) فشاك

 (1غ)
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 .هريغ توكساالو ,؛هتوكس مدع تفرع هانركذ اّممو

 مهانيأر مكف .هب مهاضر ىلع لدي ال ءاملعلا راصعأ يف هل ماوعلا لعفو

 .هعنم ىلع نوردقي الو ءازعلا ةماقإ يف رعشلاب ءانغلا نوركني

 موقي - نيدّلقملا ءاملعلا ءالجأ نم وهو - ليلخ نيسح ازريم خيشلا ناكو

 ريغب راكنإلا ىلع هتردق مدعل ؛ ناحلألاب رعشلا اهيف أرقُي امنيح ءازعلا سلاجم نم
 .فرشألا فجنلا يف نحنو ًارارم هنم كلذ عقو .كلذ

 نيدّلقملا ءاملعلا ٌلجأ نم وهو - ينادمهلا اضر اقآ خيشلا انخيش ناكو

 نيذلا نيركاذلا ضعب ةءارق نم ًاريثك فقأتي - ًالمعو ًاملع سوفنلا يف مهقئثوأو

 هريغالو هنكميالو ,تاوصألا مهعم نودّدري مهذيمالت ضعب ربنملا مامأ نولعجي

 ."!«عنملا

 اهعنم يف دهتجاو .هدلب يفو هرصع يف ةعدبلا هذه تثدح يذلا» .ًانما

 يف اهيف ديزو .نويناريإ اهيلع نيمئاقلا ٌنأل ؛ عطتسي ملف ةينامثعلا ةموكحلا ةطساوب

 .رمزلاو لبطلا نامزلا اذه

 ينب تاقث ضعب هب انربخأ ام ىلع - ىهني ناك يذلا هللا لضف بيجن دّيسلاو

 مّدقملا يزاريشلا مامإلا ىوتفل ًاقبط ؛ ردصلا رارمحإل بجوملا مطللا نع - هّمع

 ."!«اهركذ

 لذب مهضعبو ,ريكنلا اوكسمي مل ءاملعلا نأ ًاّيلج رهظي كلذبو» :ًاعسات
 ."7«ةماعلا رايت لباقم يف روي ال مهريكن َّنأو ,حلفي ملف هدهج ىراصق

 )١( :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا 576.

 .5؟58:؟ قياسلا ردصملا (؟)

 .558:؟ قباسلا ردصملا (؟)
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 لنعمل مة ملف عمتجملا يف اهراث آو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 ةيادهلا هللا لأسنف ,ةّمألا ءاملعو ةّمألا افلاخ ًايلماعو ًاّيرصب الخ» :ًارشاع

 ."!«نيبملا ّقحلاو ليبسلا ءاوس ىلإ مهلو انل

 نم يناثلا دصقملا نم لّوألا ماقملا نم ثلاثلا بلطملا يف لاق» :رشع يداح

 :هظفل ام اهمكح يف امو ةعدبلا نّيب نأ دعب .هقفلا لوصأ لئاسم يف يناثلا ّنفلا

 اهيلع ليلد الو عرشلا ىلإ ةعجارلا ةصاخلا لامعألا ضعب اًمأو»

 نم ةقفاوملا اهب نايتإلاب دصقيو ,مومع يف لخدت نأ نيب ولخت الف ,صوصخلاب

 ةّيصوصخلا دصقبال «هللا يلو ًاّيلع ّنأ دهشأ» :لوقك .ةّيصوصخلا ةهج نم ال هتهج

 ناحجرلا وأ يتاذلا ناحجرلا دصقب لب ءعيرشت أعم امهّنأل ؛ ةّيصوصنلا دصقب الو
 ىلإ «ةكيلَم يبنلا مسا ركذ ىتم ذل يلع مسا ركذ بابحتسا نم درو امل ءيضراعلا

 :لاق نأ

 برض وأ ,مالعإ لبط ّد نم ةظنيسحلا ةيزعت ماقم يف عنصي امكو»
 نإو ليوعلاو ءاكبلا رثكيل ؛ رودصلاو دودخلا ىلع مطلو ,روص هيباشتو ءساحن

 يف ءاسنلا يقاب وأ نيسحلا نب يلع وأ ءءارهزلا وأ هسأر وأ نيسحلا هيبشت يف ناك
 تالآ ضعبو لوبطلا ّىدو ,رمشلا وأ ديزيب نينمؤملا ضعب هيبشتو ءلاجرلا لفاحم
 .ىهتنا .«ىلوأ كرتلاو ةهبش هيبشتلا قلطم اذكو .كلذ ضرغلا نكي مل نإو وهللا

 ًاضيأ ةلطاب ةبسنف «تاتشلا عماج» يف يّمقلا ازريملا ىلإ كلذ ةبسن اّمأو

 ةروصب هّبشتلاب صوصخسم تاقّرفتملا باب يف روكذملا باتكلا يف يذلا ْنِإف

 ٌنهريغ وأ تيبلا لهأ ءاسن سابل لاجرلا سيلو ,تيبلا لهأ ءادعأو ةئلمامالا
 اذهو ,تاقوبلا خفنو سوطلا برضو لوبطلا ّقدو سوؤرلا حرج ركذ هيف سيلو

 :يسرافلا هظفلب هنع باجأ يذلا لاؤسلا ّصن

 .؟؟6 :؟ قباسلا ردصملا )١(
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 لهأ ىداعا اي ماما تروصب هيبشت اروشاع مايا رد تسا زئاج ايآ» :لاؤس
 لهأ نانز سابل رد نادرم هك تسا زئاج ايآ ؟مدرم ندينايرك تهجب 84 تيبلا
 ؟«هن أي دصق نامهب دنوش هبشتم ناشي ريغ اي 250 تيبلا

 لجرلا نّيزتت ةمرح اوركذ ءاملعلا ّنِإ» :هتمجرت.لصاح امب باجأو
 لاجرلا ىلع ةّيلصألا تامّرحملا نم ناك ءاوس .ءاسنلاب ةّصتخملا ءايشألاب

 ٌلدتو .هيف فالخ ال يناثلاو .يعامجإ لّوألاو ,لاخلخلاكال مأ ريرحلاو بهذلاك

 حاحصلا ضعب يفو .ةرهشلا سابل عنم ىلع ةّلادلا رابخألا يهو .ةريثك رابخأ هيلع

 اهريخ ةرهشلا مومع هديؤيو .«سابللا ةرهش ضغبي هللا ّنإ» :رابخألا كلت نم

 ءاسنلاب لاجرلا هّبشت ةمرح ىلع ةّلادلا رابخألا هيلع ٌلدتو .رانلا يف اهرشو

 .«هريغو للعلا نع لقن امك ءسكعلابو

 هئادعأبالو موصعملاب هّبشتلا عنم ىلإ قيرط هرظن يف سيل هّنإ» :لاق مث
 :لاق مث كلذ ىلع لالدتسالا يف لاطأو «ءاكبالاو ءاكبلا ضرغل

 دوشيم رهاظ ميتفك هجنا زا زين نآ زا باوج سي نانزب هيبشت ةلأسم اًمأو»

 زا نانزب هبشتم صخشنيا هكنا تهجب هكدشاب نيا هيبشت زا دارم هك تسعونمم هك

 روصمار نوتاوخ بنيز ًالثم هك دهاوخيم هكلب دنكيمن تسنانزب هيبشت هكنآ هيثيح
 رداج لثم تسين رضم مه دشاب ركاو ابلاغ تسين نانز رد حيرص هك ىسابلب دننك
 هيبشتار نياو اكبا تهجب دنكب دندومرفيم ناشيأ هك يتاملاكمو ندرك رسب بش

 نودب تسنانز سنجب ٌصتخم هجنآب هيبشت نأ رهاظ نوج دنيوك ىمن نانزب

 رد تسا دوخ دومن ىارب زا هن نديشوي نانز سابل اجنيا ردو ركيد ىضرغ
 هار زا نانز زا نيعم صخشب هيبشت هظحالم هنايم تسا رايسب قرفو نز تروص

 .«سنج نياب هيبشت هار زا نانز سنجب هيبشتو نزنا لاعفأ تايصوصخ

 (؟907/)



 0 عمتجملا يف اهراثآو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 .عونمملا ءاسنلاب لاجرلا هّبشت نم كلذ ّنأ عنم هلصاحو

 انرضحت تسيلو «تاتشلا عماج»و «ءاطغلا فشك» ىلإ ةبسنلا لاح اذه

 ةبسنلا ليبق نم اهنَأ هّنظن يذلاو ءاهيلإ ةبسنلا ةّحص ملعنل اهيلإ راشملا بتكلا يقاب

 .نيباتكلا ىلإ

 مالسإلا ةّجح ّنِإف ؛ةلطاب ةبسنف نيرصاعملا انئاملع عيمج ىلإ كلذ ةبسناًمَأ

 هتلاسر يف هب حّرص ,عنملاب لئاق نورينكلا هدّلقي يذلا يناهفصألا نسحلا ابأ دّيسلا
 نم نّكمتي مل هّنكل كلذ نم هيف عنمي سانلا ىلع ًالوطم ًاروشنم عاذأو ,ةيسرافلا

 .ةّماعلا راّيت لباقم يف عنملا

 لب ,عنملاب نولئاق اهريغو ةيمظاكلاو فرشألا فجنلا ءاملع رثكأ كلذكو

 .هلوقب ٌدتعي نّمم قوبلا خفنو سوطلا ّقدو لبطلا لثم يف عنملاب نولئاق مهّلك
 ءاملعلا لجو !؟نيرصاعملا انئاملع عيمج ىلإ كلذ ةبسن ىلع ئرتجي نمو

 ناكولو ,كلذ نم ءيش زيوجت مهنع لقني مل ةعيشلا نادلب رئاسو ناريإو قارعلا يف

 نم ةلمجك.عنملاب نوحّرصم مهنم ةلمجو ,ةماعلا ةبغرل هتقفاومل نيقفاخلا هلقنألمل
 فرشألا فجنلا ءاملع نم حرجلا زّوج نمو ؛مهانركذ نيذلا لماع لبج ءاملع

 ٌقدو رمزلاو لبطلل ميمعت همالك يف سيلو ءررضلا فوخ مدعب هدّيق هلوقب ٌدتعي نّمم

 .سوطلا

 ديق الب هيبشتلا هيلع لمتشي ام ّلكل زيوجتلا يف ملقلا نانع لجر ىخرأ ,معن

 - راطقألا يف نيرشتنملا نيرصاعملا انئاملع عيمج ىلإ ةبسنلا عقت نيأف ؛طرشالو

 فرشألا فجنلا ءاملع نم نينثا وأ دحاو لوقب - فولألا تارشعب نوّدعي مهو

 ررضلا فوخ مدعب دييقتلا عم رومألا هذه ضعب ىلع هيف رصتقا ؛مهلاوقأب أبعي نيذلا
 .ًامئاد وأ ًابلاغ لصاح ررضلا فوخو
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 يضتقي هنأ تفرع دقو .نالفو نالف لاق ال ليلدلا وه عبّتملاف ناك فيكو
 كتهلا بجوي ام ٌلكو ,.سوؤرلا حرجو وهللا تالآ عيمجو رمزلاو لبطلا ميرحت

 عرشلا يف تبث اذه ىوس مّرحم ىلع لمتشي امو :ليثمتلا تايوتحم نم ةعنشلاو

 .نسحتسم حجار هسفن يف وه لب هنم عنأم ال كلذ ادع أمو ,هميرحت

 خفنلاو تاساطلا ّقدو لوبطلا برضو سوؤرلا حرج ةحابإ نم لاقي ام اّمأ

 ؛ هيبشلا لمع يف لصحي اّمم كلذ ريغو .ءاسنلاب لاجرلا هّبشتو (مامدلا) قوبلا يف

 .اهناحجر تباثلا نزحلا رئاعشل ةماقإ اهيف نأ ةّجحب

 مّرحم ىلع لمتشت مل اذإ ةحجار نوكت امّنِإ نزحلا رئاعش ةماقإ ّنِإ :هيفف
 ّنأل حابت فيكف .اهسفن يف اهميرحت تبث امم اهلج وأ اهلك تاروكذملا هذهو ,رخآ
 اذإ ةقرسلاو بذكلاو ءانغلاو رمخلا برش لحي لهفأ !؟نزحلا رئاعشل ةماقإ اهيف

 !؟نزحلا رئاعشل ةماقإ اهيف ناك

 مظعأ نم هّنأبو .هناحجرو هنسحب لوقن اّمم هيبشلاب ىّمسملا ليثمتلا نإ ,معن
 ءيشالو .رخآ مّرحم ىلع لمتشي ال نأ طرشب نكل .نزحلا رئاعش ةماقإ بابسأ
 لّبمتي اَمَنِإ) ف ءاهريغ وأ اهركذ ّراملا ءايشألا نم ةعنشلا بجويو بادآلا يفاني

 .ىصعي ثيح نم هللا عاطي الو 4َنيِقَتُمْلا َنِم ُهَّللا

 لامجرلا هّبشتك .هتمرح ىلع ليلد مايق مدع ضرف ول كلذ ضعب نأ عم
 يذلا امو .هيلع بّنجتلا عرولا نم سيلفأ كلذ وحن وأ أتقؤم ناك اذإ ءاسنلاب

 !؟هب مازتلالا بجوي

 !؟هيف نزحلا رئاعش ةماقإ ترصحنا لهو

 !؟ةيافكو ٌىنغ ةهبشو بيع لك نم لاخ ةحابإلا مّلسم وه ام يف سيلأ

 يسب يرصبلا ملاعلابو انب ضيرعتلا نم همالك لجرلا اذه هب متخ ام اّمَأ
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 سل عع ءءء لملم عمتجملا يف اهراثاو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 ةيادهلاو ةرفغملا هيف هل هللا لأسنف .ةّمألا ءاملعو ةّمْتألا ةفلاخم ىلإ انتبسنو .لوقلا

 .نيبملا ّقحلاو ليبسلا ءاوس ىلإ

 عيمج ىف ىلاعت هللا ءاش نإ انتودق مهو 2 ةّمئألا فلاخن مل هلل دمحلاو انّنإ

 ينلاو .انتّمئَأو انتداسو اندادجأ انل اهمسر يتلا ةطخلا ٌدعتن ملو .انلاعفأو انلاوقأ

 هسأر ٌّقش مهعابتأ نم الو مهنم ًادحأ ّنأ اهيف سيلو .انتفئاط تاقث مهنعانل اهاور

 تالآ نم ًائيش لمعتسا وأ قوب ىف خفن وأ ًالبط قد وأ فيس وأ ةيدم وأ ىسومب

 .ءازعلا ةماقإ يف تاقوألا نم تقو يف وهللا

 ,سفنلاب رارضإلا تمّرح يتلا هِي مهّدج ماكحأو مهماكحأ نع دحن ملو
 ًأاطورشم لامعألا لوبق تلعجو .وهللا تالآ عيمجو قوبلاو لبطلا تمّرحو

 .ىوقتلاب

 اولاق نيذلا مهو ,ةلمنأ ديق اهنع ديحن ال ,مهتقيرطو مهتْطخ نوعبّتم نحنف

 قش ةبسنب مهباعو مهناش نمف .«انيلع ًائيش اونوكت الو انل ًائيز اونوك» :مهتعيشل
 ءالضف نم دحأ نم الو مهنم عقي مل هّنَأ عم ,مهبهذمو مهنيد ىلإ ىدملاب سوؤرلا

 .هيلإ مهتفلاخم ةبسنب قحأ ليلد هيلع ّلدي ملو ,مهتعيش
 ال - مهّلك نكي مل نإ - مهّلج نأ هانفلسأ اًمم تفرع دقف ةّمألا ءاملع اّمأو

 كلذ لعافف ,هّلكال كلذ ضعب يف مهنم ردان ادع .كلذ زيوجت مهيلإ بسنُي نأ زّوجي

 .هيلإ مهتفلاخم ةبسنب ّقحأ هزّوجمو
 رشع يف ماشلا قشمدب ماعلا اذه يف انمقأ ثّدحتن هتمعنبو هلل دمحلاو نحنو

 نيملسملا نم ناسنإ ةئامسمخ نع ًابيرقت هورضاح ّلقي ال .ءازعلل ًاسلجم مرحملا
 ةبيهلا هيف تّلجتو ,عومدلا ترجو .دئاوفلا هيف ترثك ,مهبهاذم فالتخا ىلع

 لهأ لئاضفل رشنو ,قالخألل بيذهتو داشرإو ظعو ةسردمالإ نكي ملو ,راقولاو

 دونك
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 مهتعيشل ًارهظمو .مهبئاصم ىلع عومدلا قارهإل ًابجومو ؛مهبقانمو 280 تيبلا
 ةّيشحولا رهظمب ال .مهيلإ سوفنلا ليمل بجوملا لامكلاو لضفلا رهظمب مهعابتأو

 .مهنع بولقلل رفنملا صاقتنالاو

 ىلجأب ترهظو .ءاكبلاو نزحلا مسارم هيف رشاعلا مويلا يف تميقأ دقو

 نزحي مل بلق الو ءاهعومد بكست مل نيع قبت ملف اهلمكأو اهرقوأو اهرهاظم
 هلل دمحلاو ,رفنم الو مّرحم هلخدي ال يذلا رّثؤملا جّيهملا مطللاب متخو .عشخيو

 .قيفوتلا ىلع

 ةءاسا مدعو ,مهتاّيرذو مهئانبأ يف مهظفح 220ةّمئألا عابّتا تابجاو نمو

 .ءارب هنم مه ام ىلإ مهتبسنو مهيف لوقلا

 وهف ,ةّمَألا ءاملعو ةّمئألا ةفلاخم هيلإ بوسنملاو هب ضدعملا يرصبلا اَمأ

 هللا لعج يتلا ةرهاطلا ةّيّرذلا نمو .ءاملعلا ةداسلا لضافأ نم .ردقلا ليلج دّيس

 يف تافّلؤملا بحاص .يمظاكلا يدهم دّيسلا ةمالعلا وهو ,ةلاسرلا رجأ اهتّدوم

 .نيرهاطلا هدادجأ بهذم نع بذلا

 هتكّرحف ؛لبإلا هيلع كربت ال ام ةرصبلا يف دهاشو .هنع ىهنف ًاركنم ىأر

 ,مهتمرح كته نم عنملاو نيرهاطلا هدادجأ مرح نع ّبذلا ىلإ ةّيمشاهلا هتّيمح
 ةعقاولا ليثمت ىرج - ه716١ ةنس يهو - ةيضاملا ةنسلا نم مّرحملا يف هّنِإ كلذو

 ,ةرساح جدوهلا يف تعضوو .ةرصبلا تاسموم نم ةأرماب ئجف ,ةرصبلا يف

 .نيجّوفتملا فولأ نم ىأرم ىلع 320نينمؤملا ريمأ تنب بنيزب تهّبشو

 ريمأ تنب ىلع ةريغلا ةبسنلا قداصلا ليلجلا دّيسلا اذه تذخأف

 يذلا هيبسثتلا نم عنمف 5# ءارهزلا اهّمأ دعب ةّيمشاهةأرما ّلجأو ة4نينمؤملا

 ,رمزلاو لوبطلاو سوفنلا ءاذيإو سوؤرلا ّقش نم تاركنملا هذه ىلع لمتشا

 دفن



 230 عمتجملا يف اهراثاو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 ءاهرشنو ةلاسر كلذ يف بتكو .عينشلا هيبشتلا اذهب ِقِدنِلَع هلا لوسر تانب هيبشتو

 ...ةّمألا ءاملعو ةّمألل ًافلاخم انبحاص دنع كلذب ناكف

 ةمّدقم يف بتك يذلا ريقفلا اذه وهف ,كلذ هيلإ بوسنملا يلماعلا ام

 راشملا تامّرحملا ىلع لمتشملا هيبشتلا عنم يف تاملك ضعب «ةّينسلا سلاجملا»

 نأ نم بهذملاو ةفئاطلا ىلع ةريغلا اهيلع ينادح ,ناهربلا عطاسب ةموعدم ءاهيلإ

 فلاخملا وه نم كلذب ناب دقو ,هنم ءارب امه ام بئاعملا نم رايغألا امهب قصلي

 .ةّمألا ءاملعو ةّمّدلل

 باصم هلل مّيَأو امهملؤي هلوق ئّسب امهب ضّرع ناذللا نادّيسلا ناذهو
 - امهدحأ لوقيو ,ةرجأتسملاك ءالكثلا تسيلو .امهاوس هب ملؤي ال امب امهّدج

 :ةديصق نم - روطسلا هذه بتاكوهو

 ابطعلا يكتشي يبلقو كيلع ًانزح ةدّهسم ينيع تحرب ام ّدج اي

 ابكسناو عمدلا باحس ضافو الإ مكعرصم ُدكذ يبلقب موي ٌرم ام

 ابتكلا نيز ًءانثومكلاركذ اوخسن امف مكولقيو مكولتقي نإ

 :هلبق - هنع هللا يضر - يضرلا فيرشلا لاق امك

 اهدارطو اهركب ريمضلا ىشغت 2 ةرسح بئاتك تلازام دج اي

 اهداغي ءاكبلا اهحواري مل نإ ةحوفسم عمدأو كيلعادبا
 ."7(ةّئملاو دمحلا هلو ءقيفوتلا يلو هللاو ,ةلاجعلا هذه يف هتابثإ اندرأ اماذه

 )١( :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا 1٠؟.

 فق



 ١ج / ةينيسحلا رئاعشلا لئاسر 000.00.00.00... 3

 ةسماخلا ةلحرملا

 دودر تءاج دقف نيمألا دّيسلل «هيزنتلا» ةلاسر ىلع لعفلا دودر يف لّثمتت

 ةّماعو .ءارعشو .ءابطخو .ءالضفو .ءاملع :عمتجملا تاقبط فلتخم نم لعفلا

 :مهتافاقثو سانلا ىوتسم بسح دودرلا هذه تفلتخاو .سانلا

 .ةيادهلاب ىوتفلا بحاصل ةوعدلاو رافغتسالا تاملكب ىفتكا نم مهنمف

 .رعشلاو ةباتكلاو ناسللاب اهل مهتضراعم نورخآ رهظأو

 نورخأ رساجتو .ةلطاب مهُّتب نيمألا دّيسلا مهتاف دودحلا ضعبلا زواجتو

 .نعللاو بسلاب هيدّيؤم ىلعو هيلع

 نيدّيٌؤملاو نيضراعملا نم لعفلا دودر نّيبَأ نأ قاروألا هذه يف لواحأف

 :تايوتسم ةّدع ىلعو

 :نيدلا لاجر

 عجارم مهتمّدقم ىفو «نيدلا لاجر نم ريبك ٌددع نيمألا دّيسلا ضراع

 :مهنم .نوفورعم باتكو ,نودهتجمو ,ءنيد

 يف هضراع ء(ه١؟06ت) ينيئانلا نيسح ازريملا ريبكلا ّينيدلا عجرملا ١)

 ضف



 210 عمتجملا يف اهراثاو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 .""زاوجلاب ىوتف رادصإب فرشألا فجنلا

 ١( ءاطغلا فشاك نيسح دّمحم خيشلا ريبكلا ّئنيدلا عجرملا )ت١787ه(,

 ."!زاوجلاب ىوتف رادصإب فرشألا فجنلا يف هضراع

 قارعلا يف سانلا سوفن يف ديبك رثأ نيعجرملا نيذه ىوتفل تناكو

 .نيمألا دّيسلا ىلع ماعلا يأرلا بيلأتل نيضرغملا ضعب اهّلغتسا ثيح ,هجراخو

 هضراع ,(ه17117ت) يلماعلا قداص نيسحلا دبع خيشلا ريبكلا دهتجملا ('*

 ."'زاوجلاب ىوتف رادصإب ةّيطبنلا يف

 هضراع .(ه119/7ت) نيدلا فرش نيسحلا دبع دّيسلا ريبكلا دهتجملا (4

 ."!زاوجلاب ىوتف رادصإب

 .نانبل يف ُديبك ُدثأ نيملاعلا نيذه ىوتفل تناكو

 ناك نانبل يف ةوعدلا مواق نم سرشأ نمو» :هيزنتلا ةروث ةلاسر يف دروو
 ,لوقلا ءيبس ىلإ اهب ٌفَسَأ ةفينع ةلاسر بتك يذلا ,نيدلا فرش نيسحلا دبع دّيسلا

 نأب يلع دّمحم دّيسلا هدلو ىلإ زعوأ امك ,يتيبس هللا دبع خيشلا هرهص اهلّحنو

 .هتالمح يلاوي نأب نيدلا رون دّيسلا هقيقش نبا ىلإو ,ةلاسر ردصي

 ةّينيعبرأ اهل ماقأف ,قارعلا يف ردصلا لآ نم هتابيرق ىدحإ توم ٌلغتسا دقو

 يروهّجلا هتوصب وه ىقلأو ,سانلا نم مهدشح عاطتسا نم هل دشحو ءروص يف

 راملا بيتكلا بحاصل ةديصق تيقلأ امك ءاهبحاصو ةوعدلا هيف مجاه .ًاباطخ

 )١( مهتفرع اذكه ,585 :؟ لاجرلا فراعم 1١:/07".

 مهتفرع اذكه ,؟ا!/" :؟ لاجرلا فراعم (؟) ١:/507.

 :؟ لاجرلا فراعم (؟)  4١مهتفرع اذكه ١:/5017.

 ) )4:؟ لاجرلا فراعم  ,5١مهتفرع اذكه ١:/50١1.

)©5( 
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 ,"!«هركذ

 يغالبلا داوج دّمحم خيشلا دهاجملا فورعملا بتاكلاو دهتجملا (4

 لب «نيمأللا دّيسلا ّدض مالك يأ هنم عمسُي ملف ,ةّيلعف هتضراعم تناكو ,(ه1707ت)

 ىلع برضي ءازعلا بكاوم مامأ جرخي ةّنس ربكو هفعض ىلع ليلجلا خيشلا اذه ناك

 هميقُي أّدج ريبك ءازع سلجم هل ناكو .هتهبج نّيطو هرارزأ لح دقو هسأرو هردص
 ."!هنع نوثّدحتي سانلا لازال ءءاروشاع موي ةسّدقملا ءالبرك يف

 :(ه1/١١/ت) ةبوبحم رفعج خيشلا خّرؤملا هرصاعم لاق

 تامأل هالولو ,ةدوهشم فقاوم نم ِةِهن نيسحلل نيئوانملا مامأ هل مكو»

 اهرئاعشب مزتلاو اهب كّسمت هّنكلو ,ةّيئازعلا سلاجملاو ةّينيسحلا رئاعشلا نودناعملا
 ."!«مايق ريخ اهب ماقو

 خيشلا لوق ىكح نأ دعب .(ه١57١ت) ىنيمألا يداه دّمحم خيشلا لاقو

 :قباسلا ةبوبحم رفعج

 - ةرصبلا يف رخآ يولع هعبتو - ماشلا يف نيّيولعلا ضعب ىتفأ نيحف»
 نيضرغملا نم ريثك ىوتفلا هذه ىلع لّبطو رّمزو «ةّينيسحلا رئاعشلا ةمرحب
 رهمجتسملا دشحلا مامأ هزجعو هفعض ىلع ريبكلا خيشلا اذه دهوش ,نيدناعملا

 ,مالعألاو مطللا هفلخو هرارزأ لح دقو هردص ىلع برضي وهو يشمي ءازعلل

 وهف .ءالبرك يف ءاروشاع موي يف متآملا ةماقإ هراثآ نمو .لبطلاب برضلا همامأو

 .0«مويلا هّدح ىلإ لصوو هيف عسوت تح ذخأ هنعو ,كانه هماقأ نم لّوُأ

 .4؟1/:؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيزنتلا ةروث ةلاسر )١(

 .457:1 يرغلا ءارعش (؟)

 .1؟ :؟ اهرضاحو فجنلا يضام (؟)

 .557 ١: ماع فلأ لالخ فجنلا يف بدألاو ركفلا لاجر مجعم (4)

)60 



 20 عمتجملا يف اهراثآو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 ةلاسر فيلأتب هضراع ءاه717١ت) رّفظملا يدهملا دبع خيشلا ةّجحلا ("

 .ه68١"11 ةنس تعبط ,«ةّمّأْلاب كّسمتلل ةّمألا داشرإ»

 هضراع .(ه1718ت) يرئاحلا يناتسجبلا يداه دّمحم دّيسلا ةّجحلا (1

 .ه114/ةنس تعبط ,«ةّينيسحلا رئاعشلا يف ةلاسر» فيلأتب ًاضيأ

 هّدر يف ةلاسر فلأ (ه77/0١ت) يّلحلا مساق نيسحلا دبع خيشلا ةّجحلا(8

 .ه41١/ةنس تعبط «هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا» اهاّمس

 فلأ .(ه١18 ت) يدايودرألا يورغلا يلع دّمحم خيشلا ةّجحلا ةمالعلا (1

 .«ةيئازعلا رهاظملا لوح ةعماج تاملك»اهاّمس هّدر يف ةلاسر

 ةلاسر ًاضيأ فلأ ,(ه١178ت) يرّفظملا نيسح دّمحم خيشلا ةّجحلا ٠(

 .ها/ ةنس تعبط «ينيسحلا راعشلا» اهاّمس هّدر يف

 ًاضيأ هضراع .(ه8١17ت) يونهكللا يوقنلا يقن ىلع دّيسلا ةّجحلا ١(

 .ه74١/ ةنس تعبط ,«رئاعشلا ةماقإ يف رثاعلا ةلاقإ» هلاسرب

 :هاوتف يف نيمألا دّيسلا اودّيأ نيذلا نيدلا لاجرو عجارملا نمو

 هدّيأ .(ه716١ت) يناهفصألا نسحلا وبأ دّيسلا ريبكلا ينيدلا عجرملا )١(

 ."!هيرحتلاب ىوتف رادصإب

 هدّيأ .(ه1787١ت) يرئازجلا ميركلا دبع خيشلا دهاجملا دهتجملا (1)

 .9بابشلا طاسوأ يف ًاريثك هاوتف ترّنَأ دقو ,ةمرحلاب ىوتف رادصإب

 ردصأ .(ه1787ت) يناتسرهشلا نيدلا ةبه دّيسلا دهاجملا دهتجملا (؟)

 )١( مهتفرع اذكه ,771 :؟ ةعيشلا نايعأ ١:/1017.

 مهتفرع اذكه (؟) ١:205.

 م
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 ."7ناريإ ندم ضعب يف هاوتف ترّنَأ دقو ,ةمرحلاب ىوتف
 هدناسو هدّيأ .(ه715١ت) يريدبلا رفعج خيشلا ةّجحلا دهتجملا (4)

 ."1ًريثك

 امدنع ًاريثك هدّيأ .(ه١9١١ت) يكبلعبلا ينيسحلا نيسح دّيسلا ةّجحلا (0)

 .””نانبل يف كلذكو ءفرشألا فجنلا يف ناك

 - نيمألا دّيسلا اودّيَأ نيذلا يأ - مهنمو» :يليلخلا رفعج ذاتسألا لاق

 تخأل رهص وهو يكبلعبلا نيسح دّيسلا ,ةديقعلاب دّيؤملا يلاوملاو ,لماعلا ٌيرجلا

 .20«نيمألا نسحم دّيسلا

 .(ه1708١ت) راّجحلا يدهملا دبع خيشلا ةّجحلا (1)

 ًانلع هدييأت رهظأ دقو (ه١/177ت) يّمقلا يلع خيشلا دهازلا ةّجحلا (0)

 ."!لفاحملاو سلاجملا يفو

 ,ةلقتسم ةلاسر فيلأتب هدّيأ .(ه0٠7١ ت) يجنكلا دّمحم خيشلا ةّجحلا (8)

 .ه181١/ ةنس تعبط .«هيزنتلا ةلاسر نع هيومتلا فشك» اهاّمس

 ءاملعلا ةقبط دعب ميرحتلا ةاعد زربأ نم ناكو» :يليلخلا رفعج ذاتسألا لاق

 هطاشن لكو هناسلو هملق رّخس يذلا .يجنكلا دّمحم خيشلا نييفجّتلا نم ىربكلا

 فافتلالا ىلع نيريثكلا هتأرج تعّجش دقو ءفويسلاب برضلا بجش يف

 )١( ةعيشلا نايعأ  ,53١:٠١مهتفرع اذكه 517:7.

 مهتفرع اذكه (؟) ١:1 505.

 .5؟9 :7 مهتفرع اذكه (؟

 ):( مهتفرع اذكه : 57١.

 ) )0مهتفرع اذكه ١:504.

 وف



 غال لم ل عمتجملا يف اهراث أو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 .")(هلوح

 ,ةفاحصلا يف هباتكلاب هدّيَأ ء(ه106١١ت) ةرارش نسحم خيشلا ةّجحلا (9)

 اودّيَأ نيذلا يأ - نييفجنلا ريغ نم نوزرابلا اّمَأ» :يليلخلا رفعج ذاتسألا لاق

 ناميإللاب ةئيلملا رصانعلا نم ناكو ؛ةرارش نسحم خيشلا ناك دقف - نيمألا دّيسلا

 ةجرد كاذموي دعب لني مل لجر وهو .ديلاقتلا هذه ميرحت يف ةوعدلا ةرارحو

 ."!«ةعامج نييلماعلا نم هدلب لهأ نم هلوح ٌفتلاف .داهتجالا

 :عوضوملا اذه لوح تفل لئاسر
 لبق .(ه4 1١ ت) يسوطلا خيشلا اهسّسأ يتلا - فرشألا فجنلا ةزوح مضت

 ليللا نولصي «نيعمال ًاباّتكو ,ءايقتأ نيد عجارمو ءرابك ءاملع - ًابيرقت ماع فلأ
 ةاضرم ريخألاو لّوألا مهّمه ,رجضلاو للملا نوفرعي ال ءبوؤد لمع يف راهنلاب

 نع هنوصو فينحلا يمالسإلا نيدلا ىلع ةظفاحملا ربع كلذو ,ىلاعتو هناحبس هلل

 .هيلإ لصت ةليخد راكفأ ّيأ وأ ,هيلع أرطي رييغت ّيأ

 باّتكلا مسقنا ىّتح «هيزنتلا» ةلاسر فرشألا فجنلا ىلإ تلصو نإ امو

 لئاسر مهضعب فلأف ,ةليلقلا ةّلقلا مهو نيّديؤمو ,رثكألا مهو نيضراعم ىلإ اهيف

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ًابيرق ًالّصفم اهنع ثيدحلا يتأي ,نيمألا ةلاسر ىلع ًاّدر

 اوهجاو دقف - ةليلق ةّلق اوناكو - نيمألا دّيسلل نودّيؤملا باّتكلا اّمأو

 راظنألا نع مهضعي داعتبا ىلإ تّدَأ ءبوصو بدح لك نم ةبهتلم ةمراع ةجوم

 '] .سانلا نم ًافوخ

 ةدّيؤم ةلاسر فيلأت مهدحأ ىلإ اوزعوأو مهاوق اوعمج دقف هّلك كلذ عمو

 ٠١"5. :© مهتفرع اذكه )١(

 .591 : مهتفرع اذكه (0)
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 ١ج / ةينيسحلارئاعشلا لئاسر 3 ...٠

 ءاملعلا ىواتف عمجب .(ه١11١ ت) يجنكلا دّمحم خيشلا ةّجحلا ماقف ,نيمألا دّيسلل

 اهاّمس ةّلقتسم ةلاسر يف اهعبطو .«هيزنتلا» ةلاسر يف امل نيِدّيؤملا نيدهتجملاو

 فرشألا فجنلا يف ةّيولعلا ةعبطملا يف تعبط .«هيزنتلا ةلاسر نع هيومتلا فشك»

 1 .ةعومجملا هذه نمض ًاضيأ تعبطو "181781 ةنس

 هملقب اهرثكأ بتك ىتلا - نيمألا دّيسلا ةايحل ةلماكلا ةلّصفملا ةمجرتلا ىفو

 ةّدذع تدرو «ةعيشلا نايعأ» ةريبكلا هتعوسوم رخآ يف ةعوبطملا - فيرشلا

 :«هيزنتلا» هتلاسر يف نيمألا دّيسلا ءارآ اهيف اودي ,نيفورعم باّتكل تارابع

 :يدرولا يلع روتكدلا لاق

 ,رصم يف هدبع دّمحم خيشلا :نالجر رصعلا اذه يف نيحلصملا نم ينبجعي»

 لوح تريثأ يتلا ةّجضلا كلت ركذأ لازأ ال يّْنِإو ...ماشلا يف نيمألا نسحم دّيسلاو

 اهل دمص هّنكلو .نرق عبر لبق نسحم دّيسلا اهب ماق يتلا ةّيحالصإلا ةوعدلا

 تمت مل هاركذ نكلو ًاريخأ دّيسلا تام دقو دّدرتي ملو نيلي ملف .ًالساب اهمواقو
 نيدلا تهّوش يتلا تافاخسلا كيتاه مدهت ئّتح ًاليوط ًارهد ىقبتسو .تومت نلو

 ."!«نيكحاضلا ةكوحضأ هنم تلعجو

 :يبيبشلا اضر دّمحم خيشلا لاقو

 ىلعو .ةعئاشلا ماهوألاو تافارخلا ىلع ءاوعش ًابرح نيمألا دّيسلا ٌّنش»

 عرشلا نم الو نيدلا نم يه امو ,تاقبطلا ضعب دنع ًانيد تربتعا يتلا تاداعلا

 يعامتجالا حالصإلا ىلإ ةوعدلا يف نيدانملا ةعيلط يف وهف ءءيش يف فيرشلا

 ."”«راطقألا نم هريغ يفو يبرعلا قرشلا يف

 )١( ةعيشلا نايعأ :457/1584 :18 ةعيرذلا ٠١:585

 )١( ةعيشلا نايعأ ٠١:585

 ةعيشلا نايعأ (؟) ٠١:587

65) 



 ع لل ءءء مة ملل عمتجملا يف اهراثآو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 :فحصلا

 انّيب امك- ةيحالصإلا ةكرحلا هذهل ىلوألا ةرارشلا يه ةفاحصلا تناك

 ةيتوريبلا «ديدجلا دهعلا» ةفيحصو «ةيقارعلا تاقوألا» ةفيحص تماق دقف - ًاقباس

 .نيمألا نسحم دّيسلاو يرصبلا يوسوملا يدهم دّمحم دّيسلا ءارأ رشنب
 ال يتلا تادقتعملاو رئاعشلا نم ّدعت اهّنأل ؛ اهتّيساسحو ةّيضقلا هذه ةّيَمهألو

 نادلبلا فلتخم يفو فحصلا نأ ىرن ,سانلا ةّماع دنع اهب ساسملا نكمي

 .اهيف اهيأر تطعأو اهولدب تقلأ دق ةّيمالسالا

 مهنأل ؛ هل نيفلاخملا نم رثكأ فحصلا ىلإ اوأجل نيمألا دّيسلل نودّيؤملاو

 ؛ مهئارآ نع عافدلل ةليسوالو ,مههوجو يف باوبألا تّدٌس دقو ,ةليلقلا ةلقلا

 ىّتح .اوبتكو اهيف اوبتكف .مهمالقأل ًابيحر ًاناديم ةّرحلا ةفاحصلا نم اوذخَتا كلذل

 ."!«سارف يبأ»و «رهاظم نب بيبح» ك ةراعتسم ءامسأب بتك مهنم ضعبلا نأ

 ًاددع ّنأ رطسألا هذه ةباتك ءانثأ اهتعجار يتلا رداصملا نم يل رهظ يذلاو

 ىلع الإ رثعأ مل يْنَأ الإ ,ةّيركفلا ةكرعملا هذه يف كراش فحصلا نم ًاليلق سيل

 :امه ,كلذ يف يسيئرلا رودلا امهل ناك نيتفيحص

 دقو .دنهلا يف ةّيزيلجإلا ةغللاب ردصت تناك يتلا «جسيم نئاويد» ةفيحص

 مجرتو «نيمألا دّيسلل ةدّيؤم ةديدع تالاقم نيملاس ىلع دّمحم اهبحاص بتك

 ."'ةيبرعلا ىلإ اهضعب

 ّنَأ آلإ .ىوتفلا نامز نع ةرَّخأتم تردص تناك نإو «فتاهلا» ةفيحصو

 ةنس نيمألا دّيسلا ةرصانم يف لاّعف رود هل ناك يليلخلا رفعج ذاتسألا اهبحاص

 )١( ةعيشلا نايعأ ٠١:581

 ةعيشلا نايعأ (؟) ٠١: 58٠
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 يف يتالاقم ٌترشن دقف أفظوم كاذموي ُثنك اًملو» :لوقي ذإ ءاهدعب امو ه8

 ."7«ةراعتسم عيقاوتب دئارجلا

 يف تالاقم ابتك ذإ ,يناوفصلا ناملسو .ةرارش نسحم خيشلا لعف اذكهو

 .ةراعتسم ءامسأب ةّينانبللا فحصلا

 دوجول - انلق امك- فحصلا ىلإ اوأجلي ملف نيمألا دّيسلل نيضراعملا اّمَأو

 رون دّيسلاوهو - مهدحأ بتك دقف كلذ عمو ,مهءارآ اهيف نونّيبُي مهل ةريثك تاونق

 هتلاسرو نيمألا دّيسلا ىلع اهيف دري ةّينانبل ةفيحص يف ًالاقم- نيدلا فرش نيدلا

 .«هيزنتلا»

 ىربناو امك ,ةلّصفم ةلاقمب هيلع ٌدرو نيمألا دّيسلا ةرملا هذه يف هل ىربناف

 نب بيبح» مساب هتلاقم عّقو رخآ صخش ىرخأ ةلّصفم ةلاقمب هيلع دّولل
 ."”«رهاظم

 ةروث» ةلاسر اهترشن امك.تالاقملا هذه نم هيلع انرثع ام انه درونو

 ,””«هيزنتلا

 )١( مهتفرع اذكه ١:2051.

 )١( ةعيشلا نايعأ ٠١: 581.

 .477 :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيزنتلا ةروث (")

 هل



 01 لمهمة مل عمتجملا يف اهراثأآو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 ىدنهلا بتاكلا ةلاقم

 جسيم نئاويد ةديرج يف نيملاس ىلع دّمحم

 در ًاباتك هللا هدّيأ نيمألا نسحم دّيسلا هللا ةيآ ربكألا دهتجملا ةمالعلا بتكو»

 دراولاو دراشلا نم اهيف عمج ةلاسر ةروصب باتكلاو ءرودصلا نوبرضي نم ىلع هب

 ةاهجلا ةياعدب وه لب ّىصو وأ مامإ نم انتأي مل ملعلا اذه نأ ىلع هللا ءاش ام ىلإ

 «رانلا يف ةلالض ّلكو .ةلالض ةعدب ٌلك» :ميركلا ّيبنلا لاق امكو ءاهوعدتبا ةعدب

 ؟نونمؤي هدعب ثيدح ّىَأبف

 ٌبحأ نم ّنأل ؛ أّبح سيل يرمعل اذهف ,لامعألا هذهب دّمحم لآ ّبح اوّنظ
 سوجملا مامأ عراوشلا يف تاهيبشتلاو برضلاو مطللا لهو .همرتحاو هّزعأ ًائيش
 ؟«مويلا دّمحملا يّبحم اي مكبح ىلع لدي نيينثولاو

 (4؟)



 ١ج / ةينيسحلارئاعشلا لئاسر 0 ا ا 6,

 فرش نيدلارون دّيسلا در

 نيملاس ىلع دّمحم ةلاقم ىلع

 نم ةّنس ةعيشلا اهتذخُتا يتلا ,ةّينيسحلا رئاعشلا ّنأ نابسحلا يف نكي مل»

 فلتختو راكفألا اهيف براضتت ةيرظن ةلأسم لعجُت ءاذه انموي ىلإ هيوب لآ دهع

 نم تيلو ,ةفئاطلا هذه ىلع ميمعلا عفنلاب دوعت يتلا اهدئاوف يف ٌكشال ذإ ,راظنألا

 .«عبتُي نأ ّقحأ ّقحلا ّنإف ؛هعبتنل عطاق ناهربو ةحضاو ةّجحب ىلدأ كلذ يف شقان
 نيمصاخملا ضعب ءامسأ دّدعي ,لاونملا اذه ىلع بتاكلا يضمي نأ دعبو

 دبع دّيسلا هّمع :مهو ةوعدلا فلاخت يتلا مهبتك ءامسأ دّدعيو ,حالصإلا ةوعدل

 دّمحم دّيسلا هّمع نباو ,يتيبس هللا دبع خيشلا هّمع رهصو .نيدلا فرش نيسحلا

 نيسحلا دبع خيشلا ٌمث ,نيساي لآ ىضترم خيشلا هّمع بيرقو ,نيدلا فرش يلع

 دهشتسي ٌمث ,مهب هلوق معديل ءالؤه ركذي ,رفظملا نيسح دّمحم خيشلاو .يّلحلا
 :لوقيف همصخ ىلع حيرصلا ٌدرلا ىلإ لصي نأ ىلإ لاوقألا ضعبب

 رثأ ىفتقا نيملاس ىلع دّمحم نأ - تفسأ لب - ًاّدج هل تبجع اًممو»

 هناحلأ نود عماسملا قلغت يذلا رتولا كلذ ىلع برضي ادغف .نيسووهملا

 .«هتامغنو

 (ع0)



 0 لن مة لة ة لل عمتجملا يف اهراثآو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 :لوقي مث

 رودصلا مطل نم هب نوموقي ام راكنإلا مامت ةعيشلا ىلع ركنأ ذاتسألاو»

 اهْنِإ .ةلالضو ةعدب لب مّوحم كلذ ّنأ معزو ,نيسحلا ىلع ةحاينلاو ليثمتلاو

 .«حالصإلا رهظمب ترهظ ةبيرغ تاجهلو ةديدش تالمح

 نم سمتلن نحن» :برضلا نم ًاّيدسج ررض ال نأ نهربي نأ ًاديرم لوقي م
 نم ءيش هل لصح نإف ,نيتعاس وأ ةعاس نمزل هردص مطلي نأ نيملاس ذاتسألا

 .«حرتقي ام ّلك هل نيمض انأف - ىذألا يأ - كلذ

 .«...ةقيقحلا نع دوذلا الإ هذه يتملكب دصقأ مل» :هلوقب همالك متخي ّمث

 (4غ)
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 مساب ةعقوم ةلاقم

 «رهاظم نب بيبح»

 تيلتبا دق ةيعيشلا ةّيمالسإلا ةفئاطلا نأ ملعيل ةزجوملا ةملكلا هذه بتكن»

 ىدل ةرباكملاو قئاقحلا بلق اهبأد ءقلخلا نم ةصاخ ةئفب فئاوطلا نم اهريغك

 ةعيشلا ءارمأ اهذَخّنا دق لامعألا كلت نأ - اهدشر اهيلإ بوؤي امنيح - ليلدلا

 .اذه انموي ىلإ عبارلا نرقلا دهع نم ةّنس

 ةّجح نوكي نأ حلصي ال عاعرلا نم مهعابتأو ءارمألا لمع نإ :اهل ليق اذإف

 .«هاّيبن ةّئساو»:لوق اهيلع تدازو ةياورلا كلت ليثمت تداعأو تماق .ةّيعرش

 هتياور تّحص اذإ الإ ةيوبن ةّنس نوكي ال ءيشلا ّنَأب اهيلع تضرتعا اذإو

 لمعلا رّربت ال هتضتقا ةحلصمل ةمصعلا بجاو ريغ لمع نأ امك كأي ئبنلا نع

 ءاسؤر اياقب نم اهّنأ كيلإ لّيخيف ,ريفكتلاو قيسفتلاو بابسلاب كتهباج ءّرضملا
 .ىطسولا نورقلا يف ةسينكلا

 ران مارضإ يف تدهتجا لب ئّيسلا لوقلاب تفتكا ةئفلا هذه ّنأ ٌنبسحت الو
 دحاو نكسم يف يهو ةلئاعلا تناكف .هيبأو دلولاو هيخأو خألا نيب ئّتح ةنتفلا

 .اهركني مسقو ةيربربلا لامعألا كلت ذّبحي مسق ,نيمسق ىلإ ةمسقنم

 (غ6)



 2100 عمتجملا يف اهراثآو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 ةّجحلاب اهل تبثأو ,نيرويغلا نيحلصملا دحأ اهءاج اذإ هّلك اذه دعب مث

 برضب سفنلا رارضإ ةمرحو ,ينيسحلا متأملا يف بذكلا ةمرح ةغمادلا ةنهارلا

 لاجرلا هّبشتو ,نادبألا يف لافقألا لاخدإو يمادلا مطللاو سأرلا ٌجشو ريجنزلا

 ةياور ليثمت تداعأو هيلع تماق .ةّيجمهلا لامعألا نم كلذ ريغ ىلإ .ءاسنلاب

 .«ٌبسلاو فذقلا

 تاقيرو كلذ يف تعبط دقو ,ةئفلا هذه هتثدحأ ام لمجٌُم اذه» :لوقي نأ ىلإ

 .«ةقزألا نايبص نأش مئاتشو بابس اهّلك

5) 



 ١ج / ةينيسحلارئاعشلا لئاسر 000000000000000... 01

 «سارف يبأ» مساب ةعّقوم ةلاقم

 يلع دّمحم ذاتسألا لاضفملا يمالسإلا ةيعادلا ةملكّنأ بسحن اّنك»

 اهنم نوكيس اهّنأو .ينيسحلا متأملا عوضوم يف اهعون نم ةريخألا نوكتس نيملاس
 يذلا اذه ّنأو ءاهيحلصم رثأ تفتقا دق ةّمألا ّنأ نومهفيف ءشيوهتلا ةعامجل عنقم

 .هيلع نودسحي ال جيجضلاو ءاضوضلا نم هيلإ نودنتسي

 ال مهْنَأ ملعن انتلعج ,نيدلا فرش نيدلا رون عيقوتب تءاج تاملك نكلو

 !نولمأي ام ىلإ مهلصوي ليوهتلا نأ نوبسحي نولازي

 ,ميركلا ئراقلا يدي نيب اهمّدقأ ةديدج ةّلدأب يتأ نأ انه ديرأ ال ين

 هقوب يف خفنو قل فل نمو تاملكلا كلت بحاص مهفأ نأ وه هديرأ يذلا نكلو

 :مامتها ّلقَأ ليبقلا اذه نم ردصي ام لك ريعن نل مويلا دعب انّنَأ ههعفدو هضّرح نمو
 .اهنم ًاغورفم حبصأ يتلا رومألا هذهب لغشت نأ ءاّرقلا تاقوأو انتاقوأب ٌنضن انّنأو

 هذه نأ نورّيَسو .فحصلا نم نوؤاشي ام اودّوسيو ,مهسوفن يف ام لك اوحضنيلف

 اهلكأ يتأتو ومنتس ةياعرلاب اهتاداسو ّمألا لضافأ اهدّهعت يتلا ةيحالصإلا روذبلا
 .بيرق تقو يف

 .«نوسووهم مهّنإ :نيدلا رون مهنع لوقي نأ ماركلا ءالؤه ريضي نلو

 (غ0/)



 10 عمتجملا يف اهراث آو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 :ءابطخلاو ءارعشلا

 يف - تقولا سفن يف ءارعش مهضعبو - ءابطخلا كراشي نأ اّدج ّيعيبطلا نم

 نم ّقح وهو .نورخأ هضراعيو نيمألا دّيسلا مهضعب دّيٌؤيف ,ةيركفلا ةعمعملا هذه

 .اوضراعو اودّيأ نيذلا نيفّقثملاو باّتكلاو ءاملعلا نم مهريغك ,مهقوقح

 نيمألا دّيسلا ىلع رساجتيو ةموسرملادودحلا ىّدعتيو رعاش يتأي نأ نكل
 قئاقحلا هيومت لواحيو سانلا لوقعب بعالتيو ,ةلطاب توعنب مهتعنيو هيدّيؤمو

 .هتاحفص نع اذه وحمي فوس خيرأتلا نأ دقتعأ الو ,هب حومسم ريغ اذهف ,مهيلع

 هذه يف زراب رود مهل ناك نيذلا ءابطخلا ءارعشلا نمف ءلاح ّلك ىلعو
 ,(ه1١؟05ت) يّلحلا حلاص دّيسلا هّوفملا بيطخلاو ريبكلا رعاشلا وه ,ثادحألا

 .""هوضغبمو هوّبحم ةّيباطخلا هتردقم ىلعو هيلع ىنثأو هحدم يذلا

 ًادناعمو ًايداعم لب ًاضراعم ًافقوم فقي يّلحلا دّيسلا ّنَأ ىرن هّلك كلذ عمو

 هفصيو ءىرخأ ةراشإلابو ةرات حيرصتلاب هسلاجم يف هل ضّرعتيو ,نيمألا دّيسلل

 :هيف هلاق اّممو ,ةلطاب تافصب

 "!قدنزتملا (اهنيمأ) هجوب قصبأف 5"(قّلج)ب تررم امأ ًابكار اي

 نيرصانملاو نيدّيؤملا لك ىلع ءاوعش ةلمح ّنش لب ءطقف كلذب فتكي ملو

 رمألا هب لصو ىّتح ,ةلطابلا تاماهتالاو نعطلاب مهيلع لاهني ذخأف ,نيمألا دّيسلل
 دّيأ هنال ؛ يناهفصألا نسحلا يبأ دّيسلا ريبكلا ّينيدلا عجرملا ىلع رساجت نأ ىلإ

 .نيمألا دّيسلا

 )١( ع :5 فطلا بدأ ,177 :؛ تاّيلبابلا :رظنا ٠١ -5١6.

 ) )1:؟ نادلبلا مجعم .قشمد :قّلج ١54 .«قلج»

 مهتفرع اذكه (؟) ١:7١8.

)/4( 
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 ناولأ نم ًانول كرتي ملو ,فنعلا ىنعم ّلكب ةفينع ةعساو ةراغ هيلع ٌنشف»

 ناك يتلا ربانملا قوف نم نسحلا ابأ دّيسلا هب غبصو الإ حيرصتلاو ةيانكلاب ةيارزلا

 كلمي ناكامب .ءاش ىَنَأ اهب ليميو ,كلاملا فّرصت اهقوف نم فرصتي ناكف ءاهاقري
 ةباطخلا ءامس ىف تاجردلا ىلعأ ىلإ هتعفر ةأرجو ةبهومو ةردقم نم

 1 ."١«ةغالبلاو

 دّيسلا ةءارقل عامتسالا اهب مّرح ىوتف يناهفصألا نسحلا وبأ دّيسلا ردصأف

 :ًالئاق يزاب يلع خيشلا رعاشلا كلذ خرأف .يّلحلا حلاص

 "!(حلاص ريغ) اهتخّرأ هتءارق (حلاص) يتيسفتب ىتفأ نسح وبأ

 00 هوجهيًأضيألاقو
 ءافج ًارُّط نامزلا مامإو ًالهج يفلاب ّيقشلا ىّدرت ذم
 "”(هاقشب ًاحلاص هلا ىمردق  قيقحأ)اوخرأدق نم اي :ٌتلق

 هتلاسر يف يلحلا حلاص دّيسلا ىلع ىنثأ نيمألا نسحم دّيسلا ٌنأب ًاملع

 :لاق «هيزنتلا»

 ,مهلاثمأب رختفي نيذلا نيلماكلا ءالضفلا- ءابطخلا يأ - مهيف نأ ركننالو»

 .©!«هلاثمأو نيئراقلا ةرخفمو نيركاذلا بيطخ يّلحلا حلاص دّيسلاك ,مه ام ليلقو

 :قشمد يف هترايز دنع نيمألا دّيسلا نع ًالقن يليلخلارفعج ذاتسألا لوقيو

 نسحأ وه ىّلحلا حلاص دّيسلا ّنِإ :هنومضمام يل لاق هّنَأ ركذأ ام يف ركذأو»

 )١( مهتفرع اذكه ١:٠١8.

 .111 :1 مهتفرع اذكه 219 :1 ىرغلا ءارعش (؟)

 519:1 يرغلا ءارعش (؟)

 .157 :؟(ةعومجملا هذه نمضض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا (4)

 (غ9)



 0 عمتجملا يف اهراثأو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 نأ اندرأ ام اذإ هرارغ ىلع ءابطخلا ٌدعن نأ ٌدوأ انأو ,ةّينيسحلا ربانملا هتفرع بيطخ

 يدضو ةيحالصالا ةكرحلا ّدض هفقوم اَمأ ءًاحيحص ًاهيجوت مههّجونو سانلا هّبنن

 ."١«ةقيقحلا لوق نع انّدصت نأ زوجي ال ىرخأ ريسافت هلف انأ

 لاق دقو .نيمألا دّيسلل نيضراعملا نم ناك يدنهلا اضر دّيسلا ّنإ :لاقيو

 :هيف

 انثلا اهيف سانلا ىرطيل ًاموي تددع نإ ءارهزلا ةّيرذ

 انسحم تطقسأدق اهنأل مهنم (ًانسحم)اودعت الف

 .خيبط وبأ نسحم دّيسلا يف نيتيبلا نيذه ّنِإ :ليقو
 دّيسلل دّيؤملا فقوم .(ه1708ت) راّجحلا يدهم خيشلا رعاشلا فقوو

 يناقاخلا يلع خيشلا انل اهركذي ,كلذ يف ةديصق أشنأف ,نيمألا نسحم

 :ًالئاق هتاملكو اهئاقلإ ةّيفيك ركذيو .(ه1798١ت)

 برحل عضخي مل وحلا يرجلا فقوم فقي ىرخأ ةهج نم هدجن»
 حلصملا ىلع تراث امدنع ةيّمهأ وأ ةميق يأ ءانعرلا ةّيعجرلا رعي ملو .باصعألا

 اهفيطلتو ,رئاعشلا هيزنت ىلع ةيحالصالا هتروث يف نيمألا نسحم دّيسلا ينيدلا

 روهظلا مدلو ةماهلا ىلع ةماقلا برض نم ءلهجلاو ةيشحولا رابغ نم اهقحل امم
 .لسالسلاب

 يذلا .يرئازجلا ميعزلاب ًاسّرتتم بابشلا نم ةدودحملا ةئفلا دوقي ناكف

 يتلا ةيلادلا هتديصقو .يلحلا حلاص ٍدّيسلا بيطخلا اهدئاق ىلع يضقي نأ عاطتسا

 :اهعلطمو هنارقب رّفظملا اضر دّمحم خيشلا اهب أنه

 )١( مهتفرع اذكه ١:5١4 -5١0.

(60) 
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 دحأ ىلع ىفخت ال ةقيقحلا نإ 2 دقتنمب لفحت ال كيأر رحااي

 لفحم يف اهالت دقو ءنييئاضوضلاو نييعجرلا سوؤر ىلع ررشلاك تبصنا

 بنج ىلإ رضحأ نم يف تنكو .ءالؤه رثكأ ٌمض ,رّفظملا رقاب خيشلا راد يف دشاح
 هذه ىلإ ترشأ دقو .هعفدل هيلع عقي ئراط ّلكل دادعتسالاو .هدبيأتو رعاشلا

 .هموصخو هنادخا ضعبل يركذ دنع باتكلا ءازجا فلتخم يف ةيحانلا

 ًارعاشو .ًاليلج ًايّبرم ًاذاتسأو .ًالضاف ًاملاع ناك هل مجرتملا نأ ّقحلاو

 دلجو ربصب اهلباقي حارف ,هعم اهتوسقو هل فورظلا مضه نم لّمحت دقو ءًاعوبطم

 مامأ دمص .,تمسلا نسح حورلا قيقر سفنلا ميرك ناك دقف هرسع مغرو «نييوق
 تناك يتلا هتديقع نم ةوقلا دّمتسي قولخم فنعأك موصخلا ّدض فقوو تارايتلا

 .هناوخإ باجعإ راثم

 نع برعأو .اهئانبأ ضعب نم هيقل اّمم ءاتساف فجنلا هباصعأ تفهرأ دقلو
 .جذامنلا يف كل ىّلجتت عيطاقمو دئاصق ةّدعب كلذ

 لوقو داح دقنب ةيلابلا ركفلا يوذ ىلع لاهناو ,نيحلصملا جهن هرعش يف جهن

 - ةرصبلا لقعم- يف هنع ًاليكو هنّيعف نيدلا ميعز دنع ةيحانلا هذه هتحشرو ؛ئرج

 يساقلا ردقلا هلجاع لب .ةّيعجرم ةّيصخشو يحور ملاعك اهيف هدهع لطي ملو

 نابعش نماث ةعبارلا ةعاسلا يف تبسلا ةليل دومراكذت ىفشتسم يف كانه يفوتف

 لقعملا نم هنامثج لقنو ,اهجالع ءابطألا ىبعأف ءادوسلا ىمحلا ةّلعبه110/ ماع

 اهيف نفدو ءفرشألا فجنلا ىلإ تارايسلا يف لقن مث ,مخف بكومب ريبزلا ىلإ
 .«مالسلا يداوب

 :ىهو ؛«مضتهم رعاش ةسامح» اهناونعو ,ةيئارلا هتديصق ركذي مث

00١) 



 1 همة ملل عمتجملا يف اهراثآو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 دقتنمب لفحتال كيأرّّر_تحاي
 دحأ ىلع ىفختا ل ةقيقحلا نإ

 ًاحدم دجت يأر ىلعأمذ قلت نإ

 دزت ملو صقنت مل نيبلا يف تنأو

 اهرتت مل ثيح سأب سمشلا ىلعامو
 دمرلا ال لهجلا ءادب تبيصأ نيع

 ةفرعمو ملع يف سانلا يوتسي ال
 يدرو دّيج هنم ٌبحلاك سانلاف

 هتركفديقلا نهرّوحلا ىرنانإ

 دكن ىلع ًافقو هشيع ىرن امك

 انتلحر بوبحملا نطولا اهّيأاي

 دغدعبفال وأ ًادغ كيلع ًاضيغ

 اهفراعم نم داوص كونبيذه

 يدص بنجب ير وذ ثكمي فيكو

 يميش نم ماغرالا ىلع ماقملا سيل

 يدلب ايإلا ىندأ ىلع دالبلا ىصقأ

 دسجلا يف هنم تلح ةسامحلا حور

 يملك نم بهشلا مظنو لوقأ ينإ

 ف
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 يدي كاه ناوضرلا ةعيب ىلع نكل

 ' ول برعي رضام يدي يف ربزمو

 ددعلاو دعلا ريثك ىف هب ىرثت

 هتماقتسا لوح دوأ نمهيفام

 مهلتاقم نع يماهس تففك نفش

 يدبك بئاص ىمهسو ىموق موقلاف

 افصوافو مكيف برعي ينبهيإ

 دسحلاو نغضلاب الَّدِيدق مويلاو

 اذو كنم قالخألا ةعيض ىلع ىسا

 تدحّتا اذإ فعض نع رصانعلا ىوقت

 | مكنيب رارحأاي ةوخإلا كلت

 دي رش رايغالا ينب نم اهب تث

 هتلخ ب ىلدأ اذإ قيد صلانإ

 يدضتعا ةّلخ اي لقف َردعلا ىلإ

 اهب ّنأل ىسأن لماع ىلعانإ

 دبزلاو دبزلا نيب قّرفي ال نم

 رف



 م ةءعلل عمتجملا يف اهراثآو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 ددجلا هجاهنم يف نيدلا اهئسدق

 ًادقتتم قوذلا ميقسل اولعجتال

 دصرلا نيعأ نم اورذحاو مكيلع
 مكبعش نأ مكيف لسأنلاتإ

 ددبلا هلمش يف ًامئلامدوعي

 نم ةّيحستلا يدهأ مكل ماتخلابو
 ""ادقتعم ريغ مكاو ريغب بلق

 ًاميمعت اهركذن هب ةقلعتملا تاكنلا ضعب عم ,ربش داوج دّيسلا ًاضيأ هركذو

 :لاق ذإ ,ةدئافلل

 راث ةّينيسحلا رئاعشلل «هيزنتلا» هباتك نيمألا نسحم دّيسلا بتك مويو
 تنكو ,بتك ام نيدقتنمو نيِدّنفم اوبتكو .ههجوب مالسإلا ةّمئأو مالعألا ءاملعلا

 هل نيدّيؤملاو نيمألا دّيسلا ةركفل نيدناسملا نأ - رمعلا لبتقم يف انأو - رّوصتأ

 دق هل مجرتملا ناكو ؛نيدلا رماوأ نم لّلحتلل نوليمي نيذلاو نودّدجتملا مه

 ةديصق نم هلوقك مهنم يحوب مظني حارف ءبابشلا ةجوم هراكفأ تمدختسا

 :اهعلطم

 دحأ ىلع ىفخت ال ةقيقحلا ّنِإ دقتنمب لفحت ال كيأر رح اي

 نسحلا وبأ دّيسلا نيريبكلا نيعجرملا نيب اهدشأ ةموصخلا تغلب مويو
 حلاص دّيسلا بيطخلا ةيصخش لوح ءاطغلا فشاك دمحأ خيشلاو يناهفصألا

 )١( يرغلا ءارعش 515-150/81:17.

06:0) 



 ١ج / ةينيسحلا رئاعشلا لئاسر 000... 0

 يف ًاسلجم هل دقعو يناثلا اهلحأو ,هتاباطخ ىلإ عامتسالا لّوُألا مّرح دقف ؛يّلحلا

 دشنأف .ءاطغلا فشاكدمحأ خيشلل ًاذيملت - انلق امك- هل مجرتملا ناكو .هتيب

 :اهيف لوقي يتلا هتديصق

 مهفونأ مغرب مهل ديمعلا َتنأ
 دئاق ربكأ كنم ةعيرشلا تأر

 صئاغ اذه رحبلا لثم ملعلاو

 اهراخف جات ّنأ ملعت برعلاو

 اهنارق تحّفصت ةادغ اهلس

 يلع رخفاف اهلهأب تويبلا رخف

 ىلعلا يف رفعج لآ نع يور اذإو

 ةبارق ديعبلا تنك نإو ينإ

 ىدس مهّلكو اهدّيس َتنأ لب

 ادوقملاو اهمامز كيلإ تمرف
 ادصلا لب ام هنم |اذهو هيف

 ادقعي نل (دمحأ) ةعيرش ىوسب
 (ادخ اي وأ اربمغيب) تأر لهفأ

 ىدهلا ملع ىضترملاو اضرلا يبأب

 ادتبملا (نيسحلا) ٌفك نمف ربخ

 ادعبي نل مكنع يرعشف مكنم
 هعنص ليمج ىلع هلل دمحلاو- ةينابرلا ةمكحلاو ةيوامسلا ةدارإلا تءاشو

 موحرملا ةافو دعب نسحلا وبأ دّيسلا ىربكلا ةيآآلا يف ةينيدلا ةماعزلا رصحنت نأ -

 ,هيصلخمو هذيمالت نم راّجحلا خيشلا نوكيف .ءاطغلا فشاك دمحأ خيشلا ةّجحلا

 :لوقيف هلضفو هلين حيمتسيو هيدجتسي ,ةبعادملا ليبس ىلع هلساريو

 بجع ينامز لكو ٌتبجع

 (مدش دودعمأن أر مجع مسقز)

 ببسلا اذام حّرصأ ٌُتسلو

 بأ تنأ ذإ كنم يحتسأالو

 برعلامسق ب دعأ الهف

 (لقعم) بناج ىف هنع ًالثمم هلعجيو دوهعملا همركب هيلع دّيسلا قدغيف

 مل نكلو ,فيرشلا عرشلا هب رمأي امك ةّينيدلا هتفيظو ءادأب خيشلا موقيو ةرصبلا

)66( 



 0 عمتجملا يف اهراثاو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 بكومب هشعن لقنف .ه1١؟0/8 نابعش8 تبسلا ةليل يفوتف ردقلا هلجاعو هدهع لطي

 ."!هالسلا يداوب نفدو فجنلا ىلإ مخف

 ًاّدر تءاج يتلا تايبألا ؛ليق يذلا رعشلا نمو :هيزنتلا ةروث ةلاسر يفو

 عراوش يف نولوجي مهو سوؤرلا وبراضو رودصلا ومطال هدشني ناك ام ىلع

 :وهو .ةّيحالصإلا ةكرحلا ومجاهم هايإ مهنقل امم ,ةيطبنلا

 نيسّحلا بدن اومّح ًاسانأ هللا َّنعل

 :يرعشلا ّدرلا ناكف

 نيمو ٌبذك مهلوق ًاسانأ هلا حتسبأ

 نيش ٌلكهوتأدق امم نيدلاب اوقصألأ

 نيع ةعمدمهلنم 0 تلاس ١ 5 : هيلع تلاس ام طق

 نيقفاخلا يف ىضت رملا يلع َبْس مكلو

 نينو ديحأأبو رددبهللادسسسأ

 صيمق نامثهعلو

 ىرولا يف رصع لك

 نيتلاحلا ىف هبش

 "'نيسحلاو ديزي هيف

 )١( ٌفطلا بدأ ٠١: 5716-1514

 .(ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيزنتلا ةروث (؟)

)605( 
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 سانلا ةّماع

 ,ةّيمالسإلا نادلبلا نم امهريغ وأ نانبل وأ قارعلا يف ءاوس .سانلا نكي مل

 .كاذنا ةمئاقلا ةيركفلا ةكرعملا هذه نع نيديعب

 وأ نوثّدحتملا ناك اذإ ًاصوصخ .ةفطاعلا مهكّرحت نأ ساتلا ٌماوع ةعيبط نمو

 اذإ فيكف .ءاطسبلا لوقعب بعالتلا نوديجُي نيذلا نم نّيعم لمع ىلع نومئاقلا

 ةكراشم اهيف سانلا كراشُي نأ يعيبطلا نمف !؟ةينيدلا رئاعشلاب قّعتت ةصقلا تناك

 ةكرح لك ّنأل ؛ام تقول ةحاسلا نوحلصملا رسخي نأ هيلع ملاستملا نمو ءةلاّعف

 .ةيحضت نم اهل ٌدبال ةّيحالصإ

 ةّيعامتجاو ةّيملع تاّيصخش ةّدع كلانه تناك تاذلاب ةّيضقلا هذه يفو

 :نيمألا دّيسلا ىوتف ّدض ةعاسلا كيرحت ىلع تلمعو .اهيأر تطعأ دق ةزراب

 ٠ .زاوجلاب ىوتف ردصأ عجارملا ضعبف

 .ًاناجم تعّروو تعبَط لئاسرب «هيزنتلا» ىلع در باّتكلا ضعبو
 هنس ربك ىلع يغالبلا داوج دّمحم خيشلا حلصملاو دهتجملا ليلجلا ةمالعلاو

 .ًادج رّثؤم لكشب ءازعلا بكاوم مّدقتي هفعضو

 دّيسلا ىلع سانلا ضّرحُي يّلحلا حلاص دّيسلا هّوفملا عرابلا بيطخلاو
 .اذكهو .اهيلتعي يتلا ربانملا قوف نم نيمألا

 ذاتسألا وهو اهل نيرصاعملا دحأ انل اهرّوصي .ًاّدج ةفينع لعفلا ةّدر تناكف

 :ًالئاق يليلخلا رفعج

 .«نيّيولع» :- ماوعلا هيلع حلطصا ام ىلع - نيتفئاط ىلإ سانلا مسقناو»

 ٌدتعي يال ةليلق ةّلق اوناكو ,نيمألا نسحم دّيسلا عابتأ :نييومألاب ينُعو .«نيّيومأ»و

 .ىذألا نم ًافوخ نيرّتستم اوناك مهرثكأو ءاهب
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 يال ع لم عمتجملا يف اهراثاو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 ,ةّيومألاب هماهتاو هئادعأ ةمجاهم دّرجمل ةليسو ةوعدلا هذه ضعبلا ذخّناو

 مهنم ضعبلا برضو .سانلا نم ريبك ددع نيهأو .صاخشألا ىلع ءادتعالا رثكف

 .ًاحربم ًابرض

 ةّحصب يناميإو ءرغصلا ذنم هنع يتاعابطناو ,.نسحم دّيسلاب يباجعإ عفادبو

 نيّيومأ ىلإ سانلا اومّسق نيذلا فرع يف أَحُق ًاّيومأو ًاّيومأ ٌتحبصأ ,هتوعد

 تالاقم يف اهلك يترارح ٌتببصف .ةرارحلا ريثك مدلا رئاف ًاباش ٌثنكو .نيئولعو
 دّيسلا اومجاه نيذلاو نسحلا يبأ دّيسلا ىوتف اوفلاخ نيذلا ءاملعلا اهب ٌتمجاه

 .نسحم

 باب تحت نم اهب يقلأ دقو رثكأ وأ ةلاسر نايحألا نم ريثك يف دجأ ٌثنكو
 ةشسخ ىلع ّلدت ةئيذب مئاتش - لتقلاب ديدهتلا بناج ىلإ - نّمضتت يهو .رادلا

 .نبججو

 ءالؤه ناكو .نيّيولعلا بناج يف تناك اهّلك ةّوقلاو .ًافراج راّيتلا ناكو

 .نيئومألاب مهوّمس نيذلاب ريهشتلا يف نوّنفتي مهعابتأو نوّيولعلا

 موي نيسحلا متأم يف ءاملا ةاقُسو برقلا ةلمح حار نأ راتهتسالا نم غلبو

 لبسق نم مهؤادن ناك امنيب ««ءام - نيمألا هللا نعل» :نيدّدرم نوداني ءاروشاع
 «نيمألا» اولدبأف .«ءام - ةلمرح هللا نعل» :لوقلا مهديدرت يف صّخلتي

 .ًامتشو ةياكن «ةلمرح»ب

 يتلا ةّجضلا كلت ببسب اونيهأو اوبرضو اومتش نيذلا ددع نع لست الو

 وه كلذ ّلك يف ربكألا ببسلا ناكو .كاذموي نيمألا دّيسلا ىوتف اهتئدحأ

 ناكو ,ملعلل ًابلط فجنلا نونكسي اوناك نيذلا - لماع لبج لهأ ينعأ - نوُّيلماعلا
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 ."0«نسحم دّيسلا يفلاخم نم مهمظعم

 .ًاضيأ يليلخلا لاقو

 - ماشلا نم لقتنتو رثكأ وأ عوبسأ ةلاسرلا هذه رودص ىلع رمي نكي مل»

 هذه تدجوو ءاهّدض تاياعدلا نم ريثك اهقفار ئّتح قارعلا ىلإ - اهعبط مت ثيح

 نسحم دّيسلا تلوانت ءاوعش ةنتف اهولعشأف ءضعبلا سوفن يف ّىوه تاياعدلا

 .عذقملا متشلاو ٌمذلاو ءاجهلا نم فصوُت ال ةواسقب هعابتأو نيمألا

 اوفاخ دقل ,ءءاملعلا ىواتف ةّحصو ةلاسرلا هذه ةّيسدقباونمآ نيذلا فاخو

 .اهفّلْؤم صخش نع عافدلاو ةلاسرلا عوضوم نع ٌبذلا بوجو يف مهيأر اونلعُي نأ
 روهظلا عيطتسي ناك نمو !؟ًايأر سانلل فلاخُي نأ أرجي ناك يذلا نمو

 !؟"!«مويلا كلذ يف فلاخملا رهظمب

 نيمألا نسحم دّيسلا/ءارآل نيِدّيؤملا ةيمست ّنأ رمألا يف بيرغلاو

 ضعب نم ردص لب .بسحف سانلا ٌماوع نم ردصي مل «نينّئستملا»و «نيّيومألا»ب

 :ًاضيأ ءالضفلاو ءاملعلا

 :«مولظملا ةرصن» هتلاسر يف لاق ,(ه1788ت) رّفظملا نسح خيشلاف

 ةايح ىلع - تّمت نإ - يضقت يتلا ةّيلبلا هذه تءاج نيأ نم ٌتملعف»

 «ةّيومألا ةّيعمجلا» دارفأ ةّضاخو نيقفانملاو نيهّومملا ديك نإ ٌتنّقيتو ,ةعيشلا
 ."”«ءاطسبلاو جّدُسلا ىلع الإ يلطني ال يذلا ديكلا كلذ

 )١( مهتفرع اذكه ١:1504-5٠١.

 .١؟1؟:١ مهتفرع اذكه (")

 .(ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) مولظملا ةرصن (؟)
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 غ0 عمتجملا يف اهراثاو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 ةلاسرلا هذهل هركذ دنع (ه1789ت) ينارهطلا خيشلا ريبكلا عّبتتملا لاقو

 ."1(نينّئستملا نيدّدجتملا ضعب ىلع ًاباوج اهبتك» :«مولظملا ةرصن»

 لآ ىضترم خيشلا اهفلأ يتلا «ةعمادلا ةرظنلا» ةلاسرل هركذ دنع ًاضيأ لاقو

 نينّئستملا ضعب ىلع ًاّدر هبتك» :نيسألا دّيسلا ىلع ًاًدر يمظاكلا نيساي

 ."!(نيدّدجتملا

 .(ه71/0١ت) يّلحلا مساق نيسحلا دبع خيشلا نأ هّلك كلذ نم برغألاو

 - يرصبلا يدهم دّيسلا ىلإ راشأ «هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا» هتلاسر ةمّدقم ىف

 - ماشلا لهأ نم هرابتعاب - نيمألا نسحم دّيسلا ىلإو - ةرصبلا لهأ نم هرابتعاب

 ىرُب ال اًممو ىرُي اًمم هللا قلخ ام عيمج هيلع ىكب لق امل هل نيسحلا ّنإ» :هلوقب
 ."!«صاعلا يبأ نب مكحلا لآو ماشلاو ,ةرصبلا :هيلع كبت مل ءايشأ ةثالث الإ

 نم تردص .ةيّوق ةحراج تارابع ىلع فقي ,ةقّدب لئاسرلا هذهل علاطملاو

 اهتيّمهأو رئاعشلا هذه ةّيساسح ىلع ّلدت امّنِإ ءىش ىلع تّلد نإ ؛نيفرطلا

 .280تيبلا لهأ ةسردم عابتأ يف اه ريثأتو ,سانلا دنع اهتناكمو

 نيمألا دّيسلا ّقحتسي له - ةيعوضوم ٌلكبو - انه لئاستن نأ انّقح نمو
 لهأ بهذم ةرئاد نم هتجرخأ اهضعب يتلا ,توعنلا هذهو موجهلا اذه ّلك

 ؟ 224 تيبلا

 ؟رخآلا يأرلا باحصأ نم ردصام لك هودّيْؤمو هورصانم قحتسي لهو

 مل نيذلا .نيمألا دّيسلل نيِدّيؤملا حالصإلا ةاعدل اههّجون ةلئسألا سفنو

 .مهل لباقملا رخآلا يأرلا باحصأ حرج يف مهتارابع رصتقت

 . 518غ ةعيرذلا )0(

 )( ةعيرذلا 1:54 ٠١0/195,.

 1١١ :؟ (ةعومجملا هزه نمض ةعويبطملا) هيزنلا دقنلا (؟)
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 ٠ ةينيسحلا رئاعشلا لئاسر . 6 و وار ف هاف اف ورام ام 6 ةاواو م هاهو وو و او اوو هاو واو اف اهافأاو / ج١

 ةعزومجملا هذه يف ةدراولا لئاسرلا

 اذهب ةقلعتملا .اهعمجب انمق يتلا لئاسر لل ًارصتخم ًاحيضوت انه درون
 ةلاسر اهلبقو .«هيزنتلا» ةلاسرب ةّصتخملا ,ةّينيسحلا رئاعشلا وهو ,.عوضوملا

 .دحاو نامز يفو دحاو عوضومب امهطابتراو ءامهتئزجت ناكمإ مدعل ؛ «ةلوصلا»

 يّنم اهقيقحت تقو قرغتساو ءاهعمج يف بعاصملا نم ريثكلا تيناع دقو

 ةراداب انفيلكتو .رافسألا دّدعتو «لابلا تّدشتو لغاشملا ةرثكل ,ةديدع تاونس

 .انتقو لك ذخأ يذلا ةيدئاقعلا ثاحبألا زكرم

 ىلإ جاتحي ام ّلك جارختساو .اهصوصن طبضو لئاسرلا هذه حيحصتب ٌّثمق

 ضعبل ٌتمجرتو ,ةفلتخم لاوقأو ,ةفيرش ثيداحأو ,ةينآرق تايآ :نم جارختسا

 لاصيإ لجأ نم كلذ لك .ةّمهملا عئاقولاو ةيخيراتلا ثادحألا ٌتحرشو ,مالعألا

 .ميركلا ٌئراقلل ةلماك ةمولعملا

 نأل ؛ اهيفلؤم تايفو بسح ال .اهفيلأت خيرأت بسح لئاسرلا هذه ٌثبترو

 .رخآلا ضعبلا اهضعب دري لئاسرلا هذه
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 ا ل عمم عمتجملا يف اهراثآو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 عمتجملا يف اهراثاو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو )١1(

 هللا ىلإ ريقفلا دبعلا ءلئاسرلا هذه عماجو .رطسألا هذه بتاكل ةلاسرلا هذه

 .يفجنلا نوّسحلا يلع دّمحم جاحلا نبا اضر جاحلا نبا دّمحم ىلاعت

 يفو .ةّينيسحلا رئاعشلا خيرات رصتخم لكشب اهيف تنّيب ,ةمّدقم يف اهتلعج

 هذه ريوطت ةّيفيكو ذا: نيسحلا مامإالا ىلع حونلاو ءاكبلاو نزحلا راهظإ اهتمّدقم

 يتلا تاموكحلا يف مث ,ساّبعلا ينبو ةّيمأ ينب يتلود يف كلةّمئَأْلا نمز رئاعشلا
 .هذه انمايأ يف ّمث ,ةيوفصلاو ةينامثعلا ةلودلل رمألا لصو نأ ىلإ ءامهتلت

 حالصإب بلاطت يتلا ةكرحلا هذه اهب تّرم يتلا لحارملا نايبب تعرش ّمث

 نيمألا نسحم دّيسلاو يرصبلا يوسوملا يدهم دّيسلا نمز ةّينيسحلا رئاعشلا
 تايوتسملا فالتخا ىلع يمالسإلا عمتجملا يف اهفلخ ين راثآلاو ,يلماعلا

 .كاذنآ دارفألا اهشيعي ناك يتلا ةيفاقثلا

 اومهاس نيذلا نيدلا لاجرو ديلقتلا عجارم ءامسأ لّصفم لكشب تحضوأو

 ترثع يتلا ءاوس .حوضوملا اذه يف تفلأ يتلا لئاسرلاو .ًةضراعمو ًاديبأت ,اهيف
 .اهيلع رثعأ مل يتلا كلت وأ اهيلع

 دّيسلل ًادييأت تعبط يتلا تالاقملاو ,كاذنآ ةفاحصلل مهملا رودلا تنّيبو
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 دئاصقلاو .ءارعشلا رود كلذكو ,ةراعتسم وأ ةيعقاو ءامسأب تناك ءاوس ,نيمألا

 .ةّيحالصإلا ةكرعملا هذه يف تليق يتلا

 اومسقنا سانلا نأ فيكو ءاهيف سانلا ةماع رود نايبب ثحبلا اذه تمتخ ّمث

 - كاذنآ هيلع حلطصا ام بسح - «نيئومأ»و «نيّئولع» ىلإ تقولا كلذ يف

 .يمالسإلا عمتجملا دنع رمألا اذه ةيساسح ىلع ّلدت يتلا تارابعلا ضعب تركذو

 يرصبلا دّيسلل ةضراعمو أدييأت .اهيلع ترثع يتلا لئاسرلا تركذ ًاريخأو

 .نيملاعلا ٌبر هلل دمحلاو .اهيفلؤم ةايح نع ةرصتخم ةذبنو ؛نيمألا دّيسلاو

 هذفإ



 ع عمم ل عمتجملا يف اهراثأآو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 ةّيقارعلا تاقوألا ةديرج (؟)

 ةكرعملا هذه اهنم تقلطنا يتلا ىلوألا ةرارشلا يه ةديرجلا هذه تناك

 ينيوزقلا يوسوملا يدهم دّمحم دّيسلل ةرايزب اهريرحت سيئر ماق ذإ ؛:ةيحالصإلا

 نع هعم ثحابتو ,ةرصبلا ةنيدم كاذنا نكسي ناك يذلا .(ه708١ت) يرصبلا

 دّيسلا ةحامس هعم بواجتف ,ةبيرغ رومأ نم اهلخد امو ةّينيسحلا رئاعشلا حالصإ
 هذه رشنب - ريرحتلا سيئر - صخشلا اذه ماقف ءاهحالصإ يف هتبغر ىدبأو
 .اهيف دّيسلا ءارآ ضرعو ةلباقملا

 امك ,ةفاحصلا يف تامولعملا هذه رشن نع ًايضار نكي مل دّيسلا ّنأب ًاملع

 .«لطابلا ةلوج ىلع ٌّقحلا ةلوص» هتلاسر نم حضاو وه

 كلت يف «ءاروشاع موي» ناونعب تناك يتلا ةلاقملا هذه ترشتنا نأ امو

 تثدحأ ئّبح ه١ 40 ةنسمّرحم نم لّوألا يف رداصلا ١17١ اهددع يف ةديرجلا

 ضعبلا اهدض فقوو .ضعبلا اهعم بواجتو ,نينمؤملا طاسوأ نيب ةريبك ةّجض

 هانّيب .دئاصق تمظنو .تالاقم تبتكو ,لئاسر اهدّرو اهدييأت يف تفلأو .رخآلا

 .ةعومجملا هذه لَّوَأ يف عوبطملا اهنع انلاقم يف ًالصفم

 نم فدهلاو ءاهردصأ نمو .ةديرجلا هذه نع ًالّصفم مالكلا يتأيس امك

 ةلوج ىلع ٌّقحلا ةلوص» ةلاسر نع انثيدح يف كلذو ءاهب قلعتي ام ّلكو ءاهرادصإ
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 .«لطابلا

 لقنن يكل .كاذنآ ةرصبلا يف ةرداصلا ةديرجلا هذه ىلع فق مل انّنَأ امبو

 (ه1777ت) يماّجحلا داوج دّمحم خيشلا اهنم هركذ ام انلقن كلذل ءاهترابع ّصن

 . طقف تارابع عبرأ يهو .«ينيسحلا راكذتلا لوح ةملك» هتلاسر يف
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 / لعل عمتجملا يف اهراثأو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 لطابلا ةلوج ىلع قحلا ةلوص (؟)

 يرصبلا يوسوملا يدهم دّمحم دّيسلل

9 

 :فلؤملا

 .ينيوزقلا يوسوملا حلاص دّيسلا نبا - يدهم وأ - يدهم دّمحم دّيسلا وه

 ,يمظاكلاو ناوشكلا :امه هل نيبقل (ه189١ت) ينارهطلا ةمالعلا فاضأو

 ,70«نيلاغلا راوب» هباتك ركذ دنع كلذو

 هركذ ام ىوس ءانيدل ةرفوتملا رداصملا يف هل ةلّصفم ةمجرت ىلع رثعأ مل

 :لاق ذإ ,هتافنصم ضعب ركذ دنع هتعيرذ يف ينارهطلا ةمالعلا

 دودح ءارماس ىلإ رجاهو ءاهب لغتشاو , ه1777 ةنس ةّيمظاكلاب دلو»

 ميهاربإ ازريملا مهنم ,هذيمالت ضعبو يزاريشلا اندّيس ثحب رضحي ناكوءه

 .يزيشرتلا ليعامسإ خيشلاو ,يزاريشلا يتالحملا يلع دّمحم ىلوملا نبا

 ىف ماقأ هعوجر دعبو ,ناسارخ دهشم ةرايزل فّرشت ه1147 ةنس يفو

 ,ةرصبلا ىلإ لزنف , ه1! ىلإ اهب ةّيعرشلا رومألا عجرم نينس ناكو ,تيوكلا

 نينثالا موي اهب يفوت نأ ىلإ ,فيلأتلاب أّدجمو ةّيعرشلا فئاظولاب ًاميقم ناكو

 )١(الذريعة ؟:١67/459.
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 رهشلا نماث ءاعبرألا موي اهب نفدو فجنلا ىلإ لمحو . ه708٠ ةدعقلا يذ سداس

 راسي ىلع يتلا ةرجحلا يف نيينارحبلا يدهم دّيسلاو ناندع دّيسلا عم روكذملا

 ."!(«يناطلسلا بابب فورعملا برغملا باب نم نحصلا ىلإ لخادلا

 اهملاعو تيوكلا ليزن» :ةعيرذلا نم رخآ عضوم يف ًاضيأ هنع لاقو
 ."'«اهملاعو مويلا ةرصبلا ليزنو ,قبسألا

 :اهنم- ةلوصلا ةلاسرل ةفاضإ - تافّلؤملا نم ةعومجم هل

 لهأ ضعب هفّلأ يذلا ,«قيقحتلا ةدمع» ضقن يف قيثولا نيدلا ناهرب ١(

 سرهف يف ركذ امك. ه74١غ٠ ةنس ناضمر رهش ثلاث يف هنم غرف .ةئسلا

 ."”7هفيناصت

 .؟اه177١ ةنس عبط ,ةّيخيشلا ىلع ّدرلا يف ,نيلاغلا راوب ("

 بجر يف هفيلأت نم غرف .ةعيرشلا اهب تءاج يتلا ةعيشلا صئاصخ (”*

 ًالّضفم هبلاطم سرهف هلوأ يفو ,صا/١١ يف ةنسلا كلت يف دادغبب عبطو ءه ١

 بادآلاو ظعاوملا يف ةريثك لوصف مث .ةسمخلا نيدلا لوصأ يف يتلا ةمّدقملا نم

 ."!قالخألاو

 «رجحلا ماقلإ» باتك بيرعت وهو .ةعيشلا رخافمو ةّيخيشلا يزاخم (؛

 نيثالثو عست ةنس ةّجحلا يذ نم نيرشعلاو سماخلا رصع هنم غرف ,يسرافلا

 )١( ةعيرذلا /:/054/1١571.

 ) )5ةعيرذلا ": ٠١8/96”

 .قباسلا ردصملا (؟)

 ) )4ةعيرذلا ©: 168/57١.

 ) )5ةعيرذلا ,١741/9414

)317( 



 00 عمتجملا يف اهراثاو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 01فلأو ةئامئاللو
 عابتأ ةيخيشلا ىلع ّدرلا يف .يسراف ,نيبملا ّقحلا ىلإ نيفصنملا ىده (0

 دّلجم يف ةيبرعلاب «نيلاغلا راوب» نم طسبأ ءنيدّلجم يف ,يئاسحألا دمحأ خيشلا
 ةعيرشلا خيش انخيش هبقل دقو .:ةحفص 1 يف ه147١ ةنس فجنلا يف عبط ,دحاو

 ."!«ةيخيشلا يزاخم»ب هبّرعمو .«رجحلا ماقلإ»ب يناهفصألا
 انخيش هل هراتخا مسالا اذه .«رّبكتو ّقحلا دحجو رّبجت نمل رجحلا ماقلإ»

 ,«نيفصنملا ىده» هب فورعملا همساو ,يناهفصألا ةعيرشلا خيش ريهشلا ةمالعلا

 ."!«ةّيخيشلا يزاخم»ب موسوملا هبّرعمو

 ةرصبت ,نيلاغلا راوب» :هل ًالئاق هتافنصم ضعب ركذ ,ةعيشلا ىفّلؤم مجعم ىفو
 ىتلا ةعيشلا صئاصخ .ّقحلا ىلع يح ؛نيّيداملا در ىف بيجنلا ةيلح .ديش رلا وحلا

 ْ .!«...تّيملا ديلقت نع عنملا يف بيجنلا ةيلح ,ةعيرشلا اهب تءاج

 ةَمألا داشرإ» هتلاسر يف (ه117تا رّفظملا يدهملا دبع خيشلا ركذو

 خياشم دحأ .نيرق بيبح خيشلا عم مجرتملا فالتخا ةّصق «ةّمئألاب كّسمتلل

 عالطالا دارأ نم ,نيدلا لاجر ضعب ةطاسوب امهتحلاصم ٌمث ,تيوكلا يف ةّيخيشلا
 ."!(ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) ةلاسرلا كلت رظنيلف اهيلع

 :فّلوملا

 :طاقن ةَّدع يف هيلع ءوضلا طّلسن

 )١( ةعيرذلا ١": 176/58٠١.

 .؟7/6ه / 5١7:55 ةعيرذلا (؟)

 5.٠ :؟ ةعيرذلا (؟)

 .518 :ةعيشلا يفّلؤم مجعم (4)

 .54" : (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) ةّمئألاب كّسمتلل ةَمألا داشرإ (5)

(0 
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 ينلا ةّيملعلا ةكرعملا كلت يف ءدبلا ةطقن يه ةلاسرلا هذه ربتعت :ىلوألا

 كلذكو ,«هيزنتلا» هتلاسرل نيمألا نسحم دّيسلا فيلأت اهعبت ىتلاو ,كاذنآ تثدح

 .اهدييأتوأ اهّدر يف ةديدع لئاسر ءاملعلا نم ةعومجم فيلأت

 ,لطابلا ةلوج ىلع ّقحلا ةلوص» :ًالئاق ةعيرذلا يف ينارهطلا ةمالعلا اهركذ

 رومأ اهب تَّفح دق ,نيحجار امهنوك عم ,هيبشتلاو ةيزعتلا ّنأ نايبل تعبط ةلاقم

 هباتك يف هيلع ٌدارلا هب فرتعا امكءاذه ريغ هفلؤم دري ملو اهنم هّزنتي نا ٌدبال ةمّرحم
 1 .«تامئاقلا نيهاربلا»

 نييفحصلا ضعب مايق وه ؛ةلاسرلا هذهل هفيلأت ىلع فلؤملا ٌثح يذلا :ةيناثلا

 - فّلْؤملا - اهيف ركنتسا يتلا ,فلؤملا نيبو هنيب ترج يتلا ةثداحملا رشن يف

 ,ةّيديدحلا لسالسلاب روهظلاو تاماقلاب سوؤرلا برضك ةّينيسحلا رئاعشلا ضعب

 يفحصلا اذه ماق ذإ ,ٌفطلا ةعقاو ليثمتو ,عراوشلا يف ةّيئازعلا بكاوملا جورخو

 لَّوأ يف ةرداصلا 1171١ ددعلا «ةّيقارعلا تاقوألا» ةديرج يف فّلؤملا ءارآ رشني

 . ه١١ 4260 ةنس م رحم

 هذه ىف لوقي ذإ ,ةديرجلا يف ذ راكفألا هذه رشنب ًايضار فلؤملا نكي ملو

 ال ذإ ؛ كلذ هيلع ترظحل ةديرجلا يف اهل ضررعتيس هب املاع تنك ولو» :ةلاسرلا

 بحاصل يتلا ضعب اهيف لمجأف .راصتخاب هنايب ناكاّملو .اهيف ءاملعلا ريغل لخد
 .«...هضرغ بسح ىلع اهلمح ضرغلا

 ,ةضوافملا دنع ةقيقحلا ىلإ تفتلي مل ةديرجلا بحاصو» :ًاضيأ اهيف لوقيو

 .«هنم همسر بقرتي ملام هتديرج يف مسرف

 ,ةّينيسحلا رئاعشلا ضعب نع فلؤملا ءارآ ةفيحصلا كلت ترشن امل :ةثلاثلا

 اّمم ,ةّينيسحلا رئاعشلا لك مرحي فلؤملا نأ اورّوصتو ءسانلا نم ريثكلا اهركنتسا

 اهيف لوقي ذإ ؛حيرص لكشب هءارآ اهيف ًانّيبم ,ةلاسرلا هذه هفيلأتل فلؤملاب ىدح
)9( 



 98 عمة مة ة لم عمتجملا يف اهراثأو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 :ةطقنلا هذه ىلإ ًاريشم

 انمّرح دق اَنَأب نوداني ,مهلفاحم ىف ةعانشلاب ةلهجلا ضعب ةمايق تماق»

 ,لبقملا ماعلا يف ٌدستس متاملاو ةيزعتلا سلاجم ّنأب يداني مهضعبو ءاتاتب ةيزعتلا

 نيذلا نم اذه ىلع مهدعاس نم مهل لصح دقو .ناتهبلاب انيلع نولّوقتي اوراصو

 .«قيهشو ريفز مهل راصو .مهفنص ريغ نم مه

 ام ىفخي الو .«لطابلا ةلوج ىلع ّقحلا ةلوص» :اهتمّدقم يف اهاّمس :ةعبارلا

 ءارآ رشن دنع ةديرجلا كلت اهتثدحأ يتلا لعفلا ةدر ىلع تالالد نم ةيمستلا هذهل

 .فلؤملا

 ةنس مارحلا مّرحم رهش نم رشع سماخلا يف اهل هفيلأت نم ىهتنا :ةسماخلا

 .ةديرجلا كلت رودص نم لئالق مايا دعب يأءه 06

 «ةلهجلا ضعب» لثم ةحراج تارابعب هيفلاخم فلؤملا فصي :ةسداسلا

 .«باترملا يرتفملا»و

 يف رّفظملا نسح خيشلا :لثم نيفلؤملا ضعب ةلاسرلا هذه ىلع ّدر :ةعباسلا

 ةَّمألا داشرإ» هتلاسر يف رّقظملا يدهملا دبع خيشلاو ,«مولظملا ةرصن» هتلاسر
 .«ةّحئألاب كسمتلل

 ةعبطلا يه .ةلاسرلا هذه حيحصت يف اهيلع اندمتعا يتلا ةخسنلا :ةنماثلا

 :اهيلع بتك .فرشألا فجنلا ىف ةىانينمؤملا ريمأ ةبتكم ىف ةدوجوم ءاهل ىلوألا
 ظفاح ,دهازلا يقتلا عرولا ,لماعلا ملاعلا فينصت ,لطابلا ل وج ىلع ٌّقحلا ةلوص»

 هللا عّمم ءينيوزقلا يوسوملا يدهم دّمحم دّيسلا هللا ةيآ مالسإلا ةّجح ,ةعيرشلا

 ةعبطملا يف تعبط .نينمؤملا ضعب ةقفن ىلع تعبط .نيمآ هتايحب نيملسملا
 .«ه١؟غ0 - م975١ ةرصبلا «راشع» ةينطولا

000) 
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 ةّينيسحلا بكاوملا(4)

 يناقماملا هللا دبع خيشلل

2 

 :فلؤملا

 فجنلا يضامأ) هباتك يف ء(ه17/7١/ت) ةبوبحم رفعج خيشلا همجرت

 :الئاق 706-508 :؟ (اهرضاحو

 .ه٠75١ ةنس فجنلا يف دلو ءيناقماملا نسح خيشلا نبا هللا دبع خيشلا

 .رثكأف فّلأو ليصحتلا يف ّدج .نيقباسلا لضفلا لهأو نيزرابلا ءاملعلا نم

 حلاصلا يقتلا ىلع أرقو ,ةمالعلا هدلاو ىلع ةيبرعلا نم ءيدابملا ضعب أرق

 وحلا نم اهتءارق فورعملا بتكلا يفاكلا يكلملا يقنروألا مشاه خيشلا ملاعلا

 يف «ملاعملا» رضحو ,ةعمللا حرشو عئارشلاو قطنملاو نايبلاو يناعملاو فرصلاو

 ضعبو يدنبردلا نيسح مالغ ىلوملا ىلع «نيناوقلا» أرقو ءهدلاو ىلع لوصألا
 نسح خيشلا هيقفلا ىلع «بساكملا»و «خيشلا لئاسر»و «ضايرلا» باتك

 هقفلاو لوصألا سرد رضحو ءازريملاب بقلملا أنكسم يفجنلا ًالصأ يناسارخلا

 .فينصتلاو فيلأتلا يف ذخأ تقولا كلذ نمو ءريهشلا ةمالعلا هدلاو دنع ًاجراخ

 عم ءلوقلا ةحارصو ةرشاعملا فيطلو قالخألا نسحب خيشلا اذه زاتمي

 ةماقإ ىلع ٌّثحي ,240تيبلا لهأ ءالو يف صالخإلاو ةقيثولا نيدلا ىرعب كّسمتلا

00/0) 



 0 عمتجملا يف اهراثأو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 لالخلا هيف تعمج ,تاذلا ميلس قوذلا ىبرع ناك ءاهدقعب سنأيو ةّينيسحلا متاملا

 ضعبو ناجيبرذأ ءاحنأ نم ريثك ديلقتلا يف هيلإ عجر ,ةلضافلا ايازملاو ةديمحلا

 تعبط دقف ,قيفوتلا قزرو ملعلا نونف رثكأ يف فيرشلا هملق ضاخ .قارعلا يلاهأ

 اهرضحي ةيملع ةزوح هل ,نيسّردملا نم ناكو ,هدهع ىلع ةّمهملا هتافّلؤم ّلج

 .مهريغو كرتلا نم ملعلا ةبلط ضعب

 :ةعوبطملا هراثآ

 .هقفلا مامت تادلجم ثالث «نيقتملا جهانم»-(١)

 ةمالعلا تارايخ ىلع ةيشاح «لامآلا ةياغ ةلمكت يف لاقملا ةياهن» -(1)

 ىلع قيلعت وهو ءدّلجم «ةنيمئلا دئالقلا» عبطلا يف اهب قحلأو ,نادلجم .يراصنألا
 .يراصنألا خيشلا بساكمب ةقحلملا تسلا لئاسرلا

 .«دالوألاو ةّبحألا ىلإ ةيصولا يف داشرلا ةأرم» -(5)

 .ةعفانلا بتكلا نم وهو ءدّلجم «ننسلاو بادآلا يف لامكلا ةآرم» -(5)

 :يهو فجنلا يف عبط ,لئاسر عومجم «ةيرشع انثالا» -(0)

 .ةاجنلا ةليسو ةلاسر(١

 .رردلا عمجم (؟

 .ةيلماعلا نيعبرألا لئاسملا ةلاسر (''

 .ةيئوخلا لئاسملا (غ

 .تقولا قيض عم ناضمر رهش ءاضق هيلع يذلا رفاسملا يف ةلاسر (0

 ثاريملا يف ةهبشاهل ئطولاو لعبلا تاذ ىلع دقعلا ريثأت مدع ةلاسر (1

 .ًادبأ هيلع اهتمرحو

 ا
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 يف نيرصاعم نيملع نيب هميكحت نمضتت ةيناليجلا لئاسملا ةلاسر ١(

 .ضرألا ةبقر نم ةجوزلا ثرإ عورف نم عرف

 .ءوضلا ىلع لسغ لك ءانغإ نع ءوسلاو بيرلا فشك ةلاسر(4

 .نيقابلا راكنإو نيدلاب ةثرولا ضعبرارقإ يف ةلاسر (9

 .رافكلا ىلع لسغلا بوجو يف راتسألا فشك ةلاسر( ٠

 .لوخدلا لبق توملاب رهملا فاصتنا يف لوؤسملا ةياغ ةلاسر(١

 .يلامجإلا ملعلا عورف يف يلاثللا نزخم ةلاسر ١١(

 .لوصألا يف «ماكحألا ينابم يف ماهفألا حراطم» يشاوح -(1)

 .ةا مامإلا لاومأ يف مانألا ةياده»-(10)

 .«ةوبحلا يف ة وفصلا ةفحت»-(8)

 .يلاثللا نزخم عم «ةسّدقملا باتعألا ليبقت نع ةسوسولا ةحازإ» -(9)

 .«ةياردلا ملع يف ةيادهلا سابقم»-(١٠)

 .«يناقماملا ةمجرت يف يناعملا نزخم -(11)

 .ةطوسبم ةيسراف «ةرمعلاو جحلا ماكحأ يف ةريخلا ةفحت»-(1؟)

 .«راقكلا هبش عفد يف راتيلا فيسلا» 0170
 .«ةي رصبلا لئاسملا»-(١ 1 0

 .ىقثولا ةورعلا ىلع ةيشاح «ىقتلا ةليسو»-(0١)

 .«دوقعلاو تاعاقيإلا غيص يف دوضنملا ردلا» ةلاسر-(17)

 .«دوقعلا يف ةزوجرأ» -(107)

 جارس» هاّمس ةيسرافلا ىلإ «لامكلا ةآرم» يبرعلا هباتك ةمجرت -(1)

 (ا/7)



 0 ل عمتجملا يف اهراثآو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 .«ةعيرشلا بادآ يف ةعيشلا

 .عورفلا يف «ةيدادغبلا لئاسملا»-(19)

 .يسراف «باوجو لاؤس»-(0٠)

 .يسراف باوجو لاوس «داشرلا جهنم»-(١1)

 .طسوتمو ريبكو ريغص يبرعو يسراف «جحلا كسانم»-(17)

 ةريخذ»ك ةيبرعلاو ةيسرافلا ةيلمعلا ءاملعلا لئاسر ىلع قيلاعت -(7)

 «لئاسملا عمجم»و .«يسابعلا عماجلا»و ,«لئاسملا بختنم»و «نيحلاصلا

 .اهريغو

 .ينيوزقلل «دوقعلا غيص» -(1)

 :هفيلأت رخآو

 نسحأ وهو .رابك تادّلجم ةثالث «لاجرلا لاوحأ يف لاقملا حيقنت»-(15)

 :باتكلا مامت ماع ًاخرؤم هتذمالت ضعب لاق .اهعمجأو لاجرلا يف ٌفلأ ام

 لاقملا حيقنت مست دق هل خّرأ هللا دبع لكلا خيشو

 :اهنم عبطت مل يتلا هتافّلؤم اًمأو

 .ًادّلجم نوتسو ثالث «مالسإلا عئارش تكن يف مانألا دصاقم ىهتنم» - ١

 .«نيتيمطاف نيب عمجلا» ةلاسرو- ؟

 .«ةّرحلا نع لزعلا ماكحأ» يف ةلاسرو - +

 ليجبت ّلكب عّيشو , ه١110ةنسلاوش نم رشع عساتلا موي يفوت :هتافو

 رشنو رودصلا ىلع مطللاب هشعن مامأ ىشمو ,قاوسألا هل تَلطعو ؛مارتحاو

 فجنلا يف حتاوف ةّدع هل تميقأو ,ةفورعملا مهتربقم يف هدلاو عم نفدو ,مالعألا

07/5 
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 خيشلا موحرملا بيدألا لماكلا مهنم ,ةعذال ثارمب ءارعشلا هتثرو .هجراخو

 :هتديصق لَّوأ نم لوقي يتبس نسح

 يلايل تسمصأ انمايأ يذف يلاعملا سمش اي كيعان ىعن

 لالجلا للح اضن دق كدقفل امهلدم سمأ رهدلا قفأو

 لامجلا ردب اي تبغ هنعو ًانزح دّوسي ال كيلع فيكو
 :هتافو ماع ًاخّرؤم ًاضيأ لاقو

 هتقوب مولعلا ايحأ نم هللادبع باغدق

 هتوصب هابأ ًاننسسح ىعندقفهأاعن عان

 هتومب باتكلا تام بأ خّرأانل ىضتف

 .يبحم خيشلا وهو ًادحاو ًادلو 4# بقعأو

 :فّلؤملا
 :طاقن ةّدع يف هيلع ءوضلا طّلسنو

 رئاعشلاب قّلعتي هيلإ درو لاؤس باوج نع ةرابع ةلاسرلا هذه :ىلوألا
 هللا هدّيأ - نيملسملاو مالسإلا ةّجح انالوم لوقي ام» :هلوأ يف درو ذإ ,ةّينيسحلا

 نوّيرفعجلا داتعا يتلا ةنزحملا بكاوملا يف - يلاعلا هّلظ مادو نيملاعلا يف

 نم اهيف كهتنا امي ًامالعإو ,ٌفطلا ةعجافل ًاليثمت مّرحملا نم رشعلا يف اهذاخَنا

 ءادهشلل ليثمتلاب مالسلا مهيلع نيدهاجملا هترتع يف هك لوسرلا ةمرح

 نزحلا مهنالعإب .ةوسقلاو لتقلا نم لافطألا ىلعو مهيلع ىرج امو ,مهداهجو

 :هعاونأ ةقاكب حدافلا كلذل

 ديدحلابو .رودصلا ىلع ٌفكألاب برضو .ءاكبو ءليوعو .ءادنو بدن نم
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 46.0066 0000 مة ملم عمتجملا يف اهراثأآو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 مهزورب ىلإ ًاّمضنم .روهشمو مولعم وه اّمم كلذ ريغ ىلإ ءروهظلاو سوؤرلا ىلع
 عرشلا يف ةحابم لامعألا هذه لهف ,ةفوصوملا مهتالاحو ةفورعملا مهتائيهب

 وأ ركنأ نَم ىلع ةّجح نوكيل ؛ دنتسملا نايب عم ,نيروجأم انوتفا ؟ال مأ رهزألا
 .«دناع

 رئاعشلا نع فلؤملا هنع لأسُي يذلا يناثلا لاؤسلا وه اذه :ةيناشلا

 ,هنع هللا همحر باجأو .يناثلا لاؤسلا خيرأت نم رهش لبقو ًالوأ لئشذإ ؛ةّينيسحلا

 .«...باوجلا ىف تلقف ءابيرقت رهش لبق هذه نع تلئٌس دق» :لوقي ذإ

 ,ه1748 ةنس مّرحم نم فصنلا يف ًابيرقت لّوَألا لاؤسلا خيرات :ةثلاثلا

 سفن نم رفص رهش نم رشع عبارلا - ةلاسرلا هذه وهو - يناثلا لاؤسلا خيراتو

 .ةنسلا

 ةقالع اهل تسيل ةلاسرلا هذه ّنأ انل حضني نيلاؤسلا خيرات نم :ةعبارلا

 - هيزنتلا - اهفيلأت خيرأت ّنأل .(ه١/77١ت) نيمألا نسحم دّيسلل «هيزنتلا» ةلاسرب

 يه لب ؛ ه147 ماع اديص يف ىلوألا اهتعبط تعبطو ه1" ةنس مّرحم رهش وه

 ةلوص» هتلاسر يف ,.(ه0/8١١ت) يرصبلا يوسوملا يدهم دّمحم دّيسلا ىلع در

 .ه7160١ ةنس مّرحم يف اهفلأ يتلا «ٌقحلا

 ذإ .فلْؤملا لبق نم هباوج ىلعو لّوُألا لاؤسلا ىلع فقن مل :ةسماخلا

 لاؤسلا يف لئاسلا بلط كلذل ,نيهاربلاو ةّلدألا ركذ نودب ًالمجم ناك هنأ رهاظلا

 ىلإ فّلؤملا راشأ دقو ,«دناع وأ ركنأ نم ىلع ةّجح نوكيل دنتسملا نايب» يناثلا

 :هلوقب اذه

 يف ةهبشلا يغبني ال :باوجلا يف تلقف ؛ًابيرقت رهش لبق هذه نع تلئُس دق»

 هيقف ىتفأ ول لب ,فيسلاب سأرلا ءامدإو لب ءلاؤسلا يف ةروكذملا رومألا زاوج

 (/ك(
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 ءافطإ ىلع اهيف عمج مّمص يتلا - ةنمزألا هذه لثم يف ةيافككلذ بوجوب رّحبتم

 .«هتئطخت نكمي مل - مالسلاو تاولصلا لضفأ مهيلع تيبلا لهأ راونأ

 .فرشألا فجنلا يف ةيوضترملا ةعبطملا يف ةلاسرلا هذه تعبط :ةسداسلا

 يف ءاج امك ,"اه46١"1 ةنس رفص رهش نم رشع عبارلا يف اهفيلأت نم ىهتناو

 .اهرخآ

 )١( :؟ نييقارعلا نيفّلؤملا مجعم 18/774.

 ف



 ملا عمتجملا يف اهراثآو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 ءاروشاع تارهاظم لوح ةعماد ةرظن (0)

 نيساي لآ ىضترم خيشلل
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 :فلؤملا

 فجنلا يضام» هباتك يف (ه1177/7/ت) ةبوبحم رفعسجج خيشلا همجرت

 :ًالئاق 04 :" «اهرضاحو

 .رقاب خيشلا نبا نيسحلا دبع خيشلا نبا ىضترم خيشلا»

 نيمظاكلا يف دلو .اهلاجر مالعأ نم ةعيلطلا يفو ,ةرسألا هذه باطقأ دحأ

 هدلاو ةياعر تحت أشن , ه١١17ةنسةّجحلا يذ نم نيرشعلاو سماخلا يف

 .ًاعيرسأومن امنف .يحورلا هنيعم نم ىّذغتو

 ىلإ رجاه ٌمث نيمظاكلا يف لضافألا نم ةّدع ىلع هسورد تامّدقم رضحو

 ًماعلا عجرملاو ينيئانلا قّقحملا سرد ةزوح مزالف ,ةيلاعلا ةساردلل ًابلط فجنلا

 هل دهش دقو .اضرلا ةماعلا هيخأ هيقفلا سرد رضحو ,يناهفصألا نسحلا وبأ دّيسلا

 .ثلاثلا هدقع يف وهو داهتجالاو ملعلا نم ةيلاعلا ةبت رلا غولبب ٌنفلا نيطاسأ

 ةمهاسملاو«جراخلا ثحب» يلاعلا سيردتلا يف تاونس ةّدع ذنم عرش دقو

 ةعامج هيلإ عجرأ هرصع هيقف اضرلا هاخأ نأ ىّتح ,نيدلا يف عجارملاو مالعألا عم
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 .ةّيلهألا نم هيف هاري امل ؛ ىرخأ ًايريرحتو ةرات اّيهفش هتاطايتحا يف هيعجارم نم

 تاعامج هنم بلطو ,هتافو دعب ديلقتلاب هيخأ يدّلقم نم ةلمج هيلإ عجرو
 ًءابإ ىبأف اهوحنو ةيعجرملا ماهمل ًاّيلمع ىّدصتي نأ هلضفب نيفراعلا نينمؤملا نم

 .ةينافلا اهتجرهبو ةفئازلا اهفراخزو ايندلا نع ًاضارعإ ؛ًاديدش

 ميقي هدعب اهيلع رمتساو ,هضرم مايأ يف ةعامجلا ىلع اضرلا هوخأ هفلختسا

 يف يولعلا رهطملا مرحلا يفو ءفيصلا يف يولعلا فيرشلا وهبلا يف ةعامجلا
 .نينمؤملا نم ةعامج هفلخ ىَّلصو ,ءاتشلا

 افصو .رشعملا بيطو رظنملا نسحو .هجولا ةحابصب هللا همّلس زاتمي

 هيقف يف دجوت نأ ّلق ,يملعلا هزكرم ىلإ افاضم ةديمح ًالالخ عمج دقو .بلقلا

 ليبسلسلاب رّجفتيل هملق ّنإو ءريظنلا ةعطقنم ةنم نوكت داكت ةّذف ةيبدأ تاكلمب عمتي

 .هب ظفتحي مل هعاونأب لفاح عئار رعشب رخز هبابش نأ امك,نايبلا نم عئارلا

 نم كلذ ريغ هلو «نيبغارلا ةغلبو ىقثولا ةورعلا ىلع تاقيلعت هل :هراثآ

 .«عبطت مل امهريغو ل وصأألاو هقفلا يف راثآلا

 .ه119/ةنس يفوت

 :فلؤملا

 :طاقن ةّدع ىف هيلع ءوضلا طّلسنو

 فّلؤملل عيفرلا يبدألا ىوتسملا ىلع ّلدت ,ةعئار ةّيبدأ ةلاسر هذه :ىلوألا

 نم ّدحلا اذه ىلإ تلصو يتلا ةّمألا هذهل فَسأتيو عّجوتي هّنإف هللا همحر

 يف لوقي ذإ ,ةّينيسحلا رئاعشلاب كيكشتلا ىلإ اهاعد يذلا يركفلا طاطحنالا

 :اهلوأ

 نم هداّوف بثي نأ ءرضاحلا هرصع ىف َئنيدلا لجرلاب ردجيل هْنِإ هللاو لجأ»

 ام ىلإ هرصبب يقلي امدنع .ًافسأ هعضوم نع هبلق علخني نأو ًاعزج هيبنج نيب
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 0 عمتجملا يف اهراثأو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 قئاضملا نيب هموق ىلإ جرحدتت ؛ليطابأو ليلاضأ الإ كانهو انه دجي الف .هلوح

 .«...تابقعلاو ايانثلا لالخ مهوحن عفادتتو .تاجرفنملاو

 ةّينيسحلا رئاعشلا ضعبل نيركنملا تالاكشإو تاهبش فلؤملا رصح :ةيناثلا

 :يىهو ًاّيملع أدر اهيلع باوجلاب أدب مث .داوم عبرأ يف

 دنع نكي مل امم ءاروشاع تارهاظم نم هب لصتي امو ليثمتلا ّنِإ )١(-

 .ةمّرحم ةعدب وهف ةرباغلا رصعألا يف ةعيشلا

 .ةنجهتسملارومألاو تافاخسلا نم ريثك ىلع لمتشي ليثمتلا نإ -(1)

 نع جورخلل ةاعدم عراوشلاو ةقزألا يف مطللا بكاوم لّوجت نإ -()

 .مهئازهتساو رايغألا ةيرخسل ةبلجمو ةّيعرشلا بادآلا دودح

 ,سفنلا ىلع ررضلا لاخدإل بجوم فيسلاب سوؤرلا ءامدإ نإ -()
 .مالك الب مارح سفنلاب رارضإلاو

 هنأ حضاولاو :مهيلع دري نيذلا صاخشألا ءامسأ فّنصملا ركذي مل :ةثلاثلا

 ؛ «ةلوصلا» هتلاسرو (ه708١ت) ىرصبلا يوسوملا يدهم دمحم دّيسلا ىلع ٌدري

 تفلأ اهل ««هيزنتلا» ىلع ًادر تسيل ةلاسرلا هذه ّنأ يأ , ه7 46 ةنساهفلأ هّنأل

 .اهلبق تعبطو

 رئاعسشلا ضعب نع نيعناملا فّنصملا لمح .ةلاسرلا هذه رخآ يف :ةعبارلا

 نمو ءاذه» :لاق ذإ "ةّيئيسحلا رئاعشلا كلت عنم مهدصق سيل ّنأو ,ةّحصلا ىلع

 مايقلا نع عنملا دصقي مل ,مهتيصخش مرتحأ نّمم نيعناملا ضعب ّنأ يدنع حّجرملا

 نينّدستملا ضعب ىلع ًاّدر» ٠١0: / 197:14 ةعيرذلا يف ينارهطلا خيشلا اهنع لاق )١(

 مهَّنأ عم ,نورق ذنم مهدنع قيرعلا ّنفلا اذه ةعيشلا ىلع نوركني نيذلا نيدّدجتملا

 ٌدض نكي مل ثيح - «همانشيامن» ناونعب يتاي امك - ةديدجلا تاّيحرسملا ىف اهنوذّبحي
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 ّنأل ؛ هنهاوع ىلع هلسرأ يذلا همالكر هاظ كلذ نع ٌفش نإو ًاقلطم لامعألا كلتب

 يف هروهظ نم مغرلاب همالك ليوأت ىلإ انرطضيل ضعبلا كلذ اياون نسحب انملع

 .«ليبسلا ءاوس ىلإ يداهلا وهو .باوصلل قّفوملا هللاو ءليوأتلا فالخ

 ردصلا نسح دّيسلا ةمالعلل ظيرقت ةلاسرلا هذه رخآ يف :ةسماخلا

 فرش يف هللا دازف .لزجلا لوقلاو لحفلا مالكلا وه اذه» :هيف ءاج ,ء(ه١1؟604ت)

 .«همقأر

 ىلع بتكو , ه٠ 6ةنسدادغب يف تارفلا ةعبطم يف تعبط :ةسداسلا

 لآ ىضترم خيشلا ةمالعلا ذاتسألل ,ءاروشاع تارهاظم لوح ةعماد ةرظن» :اهفالغ

 .«فارشألا ضعب ةقفن ىلع تعبط هّلظ ماد يمظاكلا نيساي
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 ظل عمتجملا يف اهراثأو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 ىنيسحلا راكذتلا لوح ةملك(1)

 :فّلّوملا

 :ًالئاق (ه1/١١/ت) ةيوبحم رفعج خيشلا هركذ

 .يلع دبع خيشلا نبا رهاط خيشلا نبا داوج دّمحم خيشلا»

 .ةديج ةّيبرت هابرو .هدلاو ّلظ تحت أشنو , ه7١1ةنسبجر رهش يف دلو

 نم ريهاشملا ىلع ةيلاعلا سوردلا أرقو .هرصع ءالضف ىلع ئدابملا أرق

 نسحلا وبأ دّيسلاو يقارعلا ءايض اغآ خيشلاو ,ينيئانلا ةمالعلاك ,ملعلا عجارم

 .ميكحلا نسحم دّيسلا ةمالعلاو ,يناهفصألا نيسح دّمحم خيشلاو ,يناهفصألا

 لامكلا هلضف ىلإ ٌمض ءاهلاجر نم زرابلاو ةرسألا هذه ةّيقب مويلا وهو
 نسح كبسلا ّيوق ,تقولا تايضتقمو تابسانملادنعًانايحأ رعشلا مظني «بدألاو

 .نسحتسم رثن هلو ,يناعملا يماس ,ظافلألا قيقر ,ةجابيدلا

 وبأ دّيسلا هيخيش سورد تازيرقت نم ةطقتلم لوصألا ةيافك ىلع ةقيلعت هل

 هبش هلو ,ةرصبتلا لئاوأ ىلع رصتخم حرش هلو ,يقارعلا ءايض اغآ خيشلاو نسحلا

 هلو ,نيتسارك نم برقي ريغص «تاهاكفلاو هكاوفلا لتكم» هاّمس لوكشكلا

 ًامظن تاحراطمو تالسارم هلو .تيب ةئامسمخ نم برقي ام اهيف رعش ةعومجم

 ١كم(
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 نسح خيشلا موحرملاو ,رّفظملا نيسح دّمحم خيشلاك ءابدألا نم هنادخأ عم ًارثنو

 .هرصع ءابدأ نم امهريغو , ه1 ةنسىفوتملا يناهبهبلا

 عمطي ةيملعلا ةناكملاو ذاخفألا ةدّدعتم عورفلا ةبّعشتم ةريبك ةليبق ماّجحو

 ىلإ عّلطتو حومط هل نمو ددؤسلاو فرشلا مّلس ءاقترال حومط هل نم ّلك اهيف
 ."!«يملعلا دجملا

 :ةيوبحم هلاق امل ةفاضإ (ه1798١ت) يناقاخلا يلعل يرغلا ءارعش يفو

 ,لضفلا لهأ نم ريبك قيرف ملعلا هنع ذخأ ,قيقر رعاشو ريبك بيدأ ءلضاف ملاع»
 ,مهتميقو مهنزو مهل نيّيفجنلا نم نيدلا ءانبأ ناك نأ موي اهادص اهل ناك هتقلحو
 لضفلا لهأ نم ريثكلا هرضحي يدان هلو ,مهلضافأو نيسّردملا يزراب نم ناكف
 .بدألا مالعأو

 نم ريثكلا ثرو دق .رشعملا بّيط حورلا قيقر ًاناسنإ نرق عبر ذنم هتفرع

 ."”«ريخلا ٌبحي ًاناسنإ هتفرعو ,ةعداو ةريسو ثمد قلخ :ةلضافلا هيبأ تافص

 خيشلا هدلوو» :ًالئاق هدلاو ةمجرت يف (ه1181ت) ينارهطلا ةماعلا هركذو

 .”«بيدأ ملاع داوج دّمحم

 .دهتجم .بيدأ رعاش ,لضاف ملاع» :همجعم ىف ء(ه١7١ت) ينيمألا لاقو

 ميركلا قلخلاو عضاوتلاو رعشلا مظنو بدألا .هلامكو هملعو هلضف ىلإ ٌمض

 روكشم خيشلا ىلع ذملتو ءاهب ماقأو فجنلا ىلإ رجاه .قالخألا مراكمو

 )١( :؟ اهرضاحو فجنلا يضام 171١.

 18:١[. يرغلا ءارعش (؟)

 41/١. :؟ (رشبلا ءابقن) ةعيشلا مالعأ تاقبط (؟)
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 1 عمتجملا يف اهراثآو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 ."7«يناوريإلا يلع ازريملاو يزاريشلا يداهلا دبع دّيسلاو يوالوحلا

 :فلؤملا

 :طاقن ةّدع يف هيلع ءوضلا طّلسن

 ددعلا ىلع فقو هنأ وهو ءاهل هفيلأت ببس اهتيادب يف فلؤملا ركذي :ىلوألا
 ةنس مارحلا مّرحم رهش لئاوأ يف ةرداصلا ,ةّيقارعلا تاقوألا ةديرج نم 0

 ضعب راكنإ اهيف هبتاك بسني ,«ءاروشاع موي» ناونعب لاقم اهيفو ,. »ه6

 ادب كلذل .«مالعألا ءاملعلا تارضح ةدايسلا باحصأ» ىلإ ةّينيسحلا رئاعشلا

 اهّدرب ذخأو اهنم تارابع عبرأ ركذ ذإ ,لاقملا اذه يف درو ام ّدر يف فلؤملا
- 

 تاهبشلا ىلع اوباجأ ذإ ءانمالعأ نم نيملعل نيترابع اهيف لقني :ةيناثلا
 :امه ,ةّينيسحلا رئاعشلا ةماقإ ىلع ةدراولا

 نيناوقلا بحاص مالك لقن يذلا (ه17717ت) مولعلا رحب رفعج دّيسلا (أ

 ىضترم خيشلا مالكو .(ه١7١1١ت) ىّمقلا مساقلا وبأ ازريملا

 .«دابعلا رورس» ةّيلمعلا هتلاسر يف .(ه١178١ت) يراصنألا

 .(ه١771١ت) ءاطغلا فشاك يداه خيشلا (ب

 كلذكو- اهفلأ هنأ رهاظلاو .اهل هفيلأت خيرات فّلؤملا ركذي مل :ةثلاثلا

 ةرصن» ةلاسر فيلأت خيرأت وهو , ه1 ةنس لّوألا عيبر رهش لبق - تعبُط

 هتلاسر يف اهركذ رّفظملا خيشلا ّنأل ؛ (ه1788١ت) رّفظملا نسح خيشلل «مولظملا

 .هذطه

 )١( :فجنلا يف بدألاو ركفلا لاجر مجعم 60١.
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 لوح ءاملعلا نم ةعامج ىلإ نينمؤملا ضعب ههّجو ًءاتفتسا اهيف لقني كلذكو

 دّمحم دّيسلا :مهنم .ءاتفتسالا كلذ ىلع مهتبوجأو ,ةّينيسحلا رئاعشلا ةماقإ

 خيشلاو .(ه١70١ت) يناقماملا هللا دبع خيشلاو .(ه1١؟40ت) يداب أزوريفلا

 ,(اه١71١ت) ءاطغلا فشاك يداه خيشلاو .(ه745١:ت) ءاطغلا فشاك ىضترم

 .(ه8/9١) ءاطغلا فشاك نيسح دّمحم خيشلاو

 ,رئاعشلا هذه نع ءاملعلا ىلإ نينمؤملا ضعب ههّجو ًءاتفتسا ًاضيأ ركذيو

 . طقف (ه01١١ت) يغالبلا داوج دّمحم خيشلا ةمالعلا باوج دروي هّنكل

 يه .اهحيحصت يف اهيلع اندمتعا يتلا ءانيدل ةرفوتملا ةخسنلا :ةعبارلا

 .اهرخآ يف بتك امك .فرشألا فجنلا يف ةيولعلا ةعبطملا يف ةعوبطملا ةخسنلا

 ينيسحلا راكذتلا لوح ةملك» :اهلَوأ يف بتكو .اهيف اهعبط خيرات ركذي ملو
 .«يماّجحلا داوج دّمحم خيشلا ملاعلا ةليضفلا بحاصل

 خيشلل ,ينيسحلا راكذتلا لوح ةملك» :ةعيرذلا يف ينارهطلا ةمالعلا لاق

 اهعاونأب ةيزعتلا زاوج تابثإ يف ,رصاعملا يفجنلا يماّجحلا داوج دّمحم

 ."7«عوبطم .ةظل نيسحلل

 )١( ةعيرذلا ٠١١7/118:18.
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 مولظملا ةرصن (0)
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 :فّلؤملا

 خيشلا نبا يدهملا دبع خيشلا نبا - نسح دّمحم وأ - نسح خيشلا وه

 .رفظملا ميهاربإ

 هدلاول مهتمجرت نمض مالعألا هركذ لب .هل ةّلقتسم ةمجرت ىلع رثعأ مل

 .هّدجو

 لآ) ةليلجلا ةّيملعلا ةرسألا مالعأ مظاعأ نم ناك ميهاربإ خيشلا هّدجف

 ىلإ فرشألا فجنلا نم ه١٠٠1 ماع دعب روكذملا هذاتسأ رمأب رجاهو ,يدادغبلا

 ىفوت نأ ىلإ مايق ريخ اهب ماقو .ةّيعرشلا فئاظولاب مايقلل ةرصبلا ةنيدم
 . ه1177'ماع

 ةمدخ ءابعأب ماقو ,هدلاو ماقم مايقلل يدهملا دبع خيشلا هدلو هدعب نم ءاجو

 لجألا هافاو ئّتح ,ةيعامتجالاو ةّيسايسلاو ةينيدلا نوؤشلا فلتخم ىف سانلا

 ماا ماع

(0) 
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 ةّمألا داشرإ» اهاّمس .نيمألا دّيسلل هيزنتلا ةلاسر در يف ًاضيأ ةلاسر هلو

 دّيسلا ىلع ًاضيأ اهيف درو - (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطم)- «ةّمألاب كّسمتلل

 تايرضو «ةعيشلا صئاصخو ,ةلوصلا :هبتك يف ينيوزقلا يوسوملا يدهم دّمحم

 ثالثب هدلو ةلاسر ةعابط دعب يأ , ه6 ةنس تعبط - نيلاغلا راوبو ؛نيئّدحملا

 .تاوئس

 .هّدجو هدلأو رودب مايقلل نسح خيشلا هدلو ءاجو

 ةّدع بقعأ» :هدلاو ةمجرت ليذ يف (ه777١ت) ةبوبحم رفعج خيشلا لوقي

 جهنو هيبأ وذح اذح ,نسح دّمحم خيشلا لضافلا هدلو هّلحم يف هماقم ماق .دالوأ

 ."!«هرمع يف هللا دم هجهنم
 ماقم ماق دقو» :هدلاو ةمجرت دنع ًاضيأ .(ه1783ت) ينارهطلا خيشلا لاقو

 يقابو ملعلا لهأ مارتحا عضوم وهو ءسانلل هعفنو ةديمحلا هتريس يف هفّلخو هيبأ

 ,ه84١١ةنسراّشعب ءانيملا ىفشتسم يف ءاروشاع موي يف يفوت دقو .تاقبطلا

 ."'«هللا همحر اهب نفدو فجنلا ىلإ لقّنو

 :فّلؤملا

 :طاقت ةّدع يف هيلع ءوضلا طّلسن

 تاقوألا ةديرج ىلع ًالّوَأ هفوقو وه ,ةلاسرلا هذهل هفيلأت ببس ناك :ىلوألا

 رئاعشلا ضعب راكنإ هيف بسنت .«ءاروشاع موي» ناونعب ًالاقم لمحت يهو .ةّيقارعلا
 .ءاملعلا ضعبل

 )١( اهرضاحو فجنلا ىضام 5:/511.
 «رشع عبارلا نرقلا ىف رشبلا ءابقن» ةعيشلا مالعأ تاقبط فق ”*: 715-1١71 ١.
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 يدهم دّمحم دّيسلل «لطابلا ةلوج ىلع ّقحلا ةلوص» ةلاسر ىلع هفوقو مث
 .ةّينيسحلا رئاعشلا لوح هءارآ اهيف نّيب يتلا .(ه1708ت) ينيوزقلا يوسوملا

 دّمحم خيشلل «ينيسحلا راكذتلا لوح ةملك» ةلاسر ىلع ًاضيأ هفوقو مث

 .ةّيقارعلا تاقوألا ةديرج ةلاقم ىلع اهيف ّدر يتلا ء(ه77/7١ت) يماّجحلا داوج

 ةلاسر راشتنا دعب ًاصوصخ .فاك ريغ ٌدرلا كلذ ّنأ ىأر فلؤملا نأ الإ

 يتلا ةلاسرلا هذهب ٌدرلل ىّدصت كلذل ,عمتجملا طاسوأ يف اهريثأتو «ةلوصلا»

 .«مولظملا ةرصن» اهتمّدقم يف اهاّمس

 ةّدع دروي كلذكو .هيلع ٌدريو ةديرجلا كلتل ًاّصن فّلؤملا ركذي :ةيناثلا

 .ايملع أدر اهّدرب أدبيو ةلوصلل تارابع

 ماقت - تلاز الو - تناك يتلا ةّينيسحلا تاراكذتلا عاونأ اهيف ركذي :ةثلاثلا

 ,ةّصاخ ءاسنلا ليثمتو ؛ليثمتلاو .مت املا لثم ءاهتيعورشم نّيبيو ءتقولا كلذ يف

 برض يأ - تاماقلاو ,لسالسلا بكوم :عراوشلا يف بكاوملا جورخو ؛مطللاو

 .اهريغو - فويسلاب سوؤرلا

 ,قوبلاو ؛لبطلا :ينيسحلا ءازعلا يف ةلمعتسملات الآلا ىلع ءوضلا طّلسي مِن

 .جنّصلاو

 ءارآب ,ةّينيسحلا تاراكذتلا هذه ةّيلح ىلع هلاوقأ يف دهشتسي :ةعبارلا

 .ةعومسملاو ةبوتكملا مهتارابع دروي ذإ ءانئاملع نم ريثكلا

 .ةلبطفم .(ه1100١ ت) ينيئانلا ازريملا ىوتف لقنيو

 هتادهاشم نع .(ه1707١ت) ىغالبلا داوج دّمحم ةمالعلا هبتك ام كلذكو

 دّيسلا راد نم جرخي ناك بكوملا اذه ّنأ فيكو .ءارماس يف تاماقلا بكومل

 نوبرضي اوناك ءازعلا اذه دارفأ ّنأو .(ه١١1١ت) يزاريشلا نسح دّمحم ازريملا

)64( 
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 ازريملا نمز ىلإ كلذك رمألا ٌرمتساو .عراوشلل نوجرخي مث هراد يف مهسوؤر

 ناك ةلوصلا بحاص يدهم دّيسلا ّنأو .(ه1778ت) يزاريشلا يقت دّمحم خيشلا

 ًارزتؤم نيمداللا نود نم وهو ,هطسو ىلإ هبايث نم ًادّرجتم نيمطاللا ةبلطلا دحأ

 ' .رمحأ رازإب هبايث قوف

 ةّيعمجلا»ب ةّينيسحلا رئاعشلا عئم نودّيؤي نيذلا فّلؤملا فصي :ةسماخلا

 تارابعلا نم اهريغو .«لئاصلا»ب يدهم دّيسلا فصي كلذكو ,«ةّيومألا

 ."'ةحراجلا

 .ه740١ ةنسلّوألا عيبر رهش يف اهعبطو اهفيلأت نم ىهتنا :ةسداسلا

 ىف اهيلع اندمتعا ىتلاو ,ةلاسرلا هذهل ناتعوبطم ناتخسن انيدل :ةعباسلا

 فرشألا فجنلا يف ةّيولعلا ةعبطملا يف ةعوبطملا :ىلوألا ةعبطلا يه حيحصتلا

 ,مولظملا ةرصن ةاّمسملا ةلاسرلا هذه» :درو ىلوألا اهتحفص يفو ء ه1740 ةنس

 سّدق رّفظم ميهاربإ خيشلا ةمالعلا لآ نسح خيشلا نمتؤملا لضافلا ملاعلا راثآ نم

 .((ه رس

 اهانلعج دقف ,تاجارختسالا ضعب اهيف ىتلاو ةلاسرلا هذهل ةيناثلا ةعبطلا ام

 ناحجر اهيفو» :ةلاسرلا هذه نع ينارهطلا ةمالعلا لاق 99١ / 178:14 ةعيرذلا يف )١(

 عبط هللا لوسر لآ ىلع ةملاظلا يديألاب ثدح ام نايبل تايليثمتلاو يزاعتلا ةماقإ

 ةينفلا تايليثمتلا نوذّبحي نيذلا نينّئستملا نيدّدجتملا ضعب ىلع ًاباوج ءه745١ ةنس

 ١ .«اهنم ةّينيدلا نومّرحيو ةيويندلا
)89) 
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 تاالالضلاو عدبلا عمق ىف تانّيبلا تايآلا(8)

 «ةّينيسحلا بكاوملا»

 ءاطغلا فشاك نيسح دّمحم خيشلل

 ار

 :فلؤملا

 فشاكل ا اضر دّمحم خيشلا نبا يلع خيشلا نبا نيسح دّمحم خيشلا

 ئدابسملا يف جّرختو فرشألا قجنلا ةنيدم يف أشنو , ه7914١ ةنسدلو .ءاطغلا

 ريبكلا ينيدلا ميعزلا ىلع لوصألاو هقفلا يفو ,نييفجنلا نم هرصع مالعأ ىلع

 .هئاّصخأ ٌصخأ نمو هئايصوأ دحأ ناكو ,يدزيلا مظاك دّمحم دّيسلا

 ساّبع خيشلا همامعأ نعو ,يليلخلا نيسح ازريم جاحلا نع ةياورلا هلو

 خيشلاو يرونلا ةمالعلا نعو يلع خيشلا نبا ساّبع خيشلاو نسح خيشلا نبا
 .يناقيخلا ىلع

 نيدلا :اهنم ,ةسيفنلا راثآلا نم ةريبك ةعومجم ةّيمالسإلا ةمألل فّلخ

 حيضوتلا ,تانّيبلا تايآآلا ءاهلوصأو ةعيشلا لصأ .ةّيناحيرلا تاعجارملا ,مالسإلاو
 يف ال مالسإلا يف ايلعلا لثملا .ينطولا يبرعلا قاثيملا ءحيسملا وه ام نايب يف

 ىلع ةيشاح .ةّينيسحلا ةبرتلاو ضرألا ,ةّينيسحلا ةسايسلا نم ةذبن ,نودمحب
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 خيشلا هيخأل ةاجنلا ةنيفس ىلع ةيشاح .ماكحألا ةزيجو ,يّلحلا ةمالعلا ةرصبت

 ناويد لباب رحس ىلع تاقيلعت .ةّلجملاريرحت .ىقثولا ةورعلا ىلع ةيشاح .دمحأ
 عبطت مل ةريثك ةيطخ بتك هلو .يناغألا ءارعش نم تاراتخم .يّلحلا رفعج دّيسلا

 .نآلا ىلإ

 رمتؤملا يف هروضحو سدقملا تيب ىلإ هرفس :ةروهشملا هلامعأ نمو
 دنهلا ىلإ هرفس كلذكو ,نيرضاحلا تبجعأ ءامصع ةبطخ هئاقلإو .كانه يمالسإلا

 هؤاضق ,ةروهشملا ةيعامتجالا هتاحالصإ نمو ؛ميركتلاو ليجبتلا هيف ىقال يذلا

 دعصف .لّوألا عيبر نم عساتلا يف ماوعلا ضعب نم ةرداصلا ةركنملا لامعألا ىلع

 نيتعاس ةّدمل ةعئار ةبطخ سانلاب بطخو فيرشلا يولعلا نحصلا يف ربنملا
 .ةركنملا لامعألا كلت ىلع ءاضقلا ةرورض مهل نّيبو مهظّعوو .ًابيرقت

 .ريبك رعش ناويد هل ًارعاش ًابيدأ هللا همحر ناكو
 - هنم ةمجرتلا هذه انسبتقا يذلاو - ةبوبحم رفعج خيشلا خّرؤملا هفصو

 :هلوقب

 ةيجانلا ةقرفلا مالعأ نم ملعو .اهميعزو ةّيرفعجلا ةفئاطلا ديمع وه

 ّرس ,باكرلا ثحت اهيلإ يتلا لضفلا ةبعكو ,بادآلاو مولعلا عبنم ء.اهرصانو
 عيضي سيردتلا ةورذ ىقر وأ ,ناّسح هدنع يسن ملكت نإ «ةغالبلا رحبو ةحاصفلا

 ةرمثملا ةّيملعلا ةعبنلاو ,ةعنايلا ةّيرفعجلا ةحودلا عرف وهو فيك ,نابحس هترضحب

 نم برقي ام هقادرس مهيلع ًاّدامو .هقاور مهيف ًابراض داشرإللاو ملعلا لزي مل يتلا

 .نينرق
 ةدعسقلا يذ رهش نم رشع نماثلا نينثالا موي ناريإ يف هللا همحر يفوت

 هتربقم يف نفدو فرشألا فجنلا ىلإ اهنمو .دادغب ىلإ هنامثج لقنو , ه1107/1ةنس
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 ."!ءابطخلا هنّبأو ءارعشلا هاثرو ,مالسلا يداو .يف

 :فلؤملا

 :طاقن ةّدع يف هيلع ءوضلا طّلسن

 لئاسر عبرأ ىلع يوتحي «تانّيسبلا تايآلا» باتكلا اذه ّنِإ :ىلوألا

 :يه فّتصملل

 ,نيعيبطلا ىلع ّدرلاو ,ةّيباهولا ىواتف ضقنو .ةّينيسحلا بكاوملا»
 فشاك نيسحلا دبع خيشلا نبا دّمحم فلؤملا خأ نبا اهعمج .«ةيبابلا تافارخو

 .انثحب لحم يه يتلا ءانه ىلوألا ةلاسرلا اهنم انرتخا ,ءاطغلا

 نأ الإ .ةّينيسحلا رئاعشلاب قّلعتت لئاسر ةدع هللا همحر فّئصملا بتك :ةيناثلا

 راتخا اهعباطو لئاسرلا هذه عماج نأ كلذو ,طقف ثالث ةلاسرلا هذه يف دوجوملا

 .اهتمّدقم يف لاق ذإ ,طقف ثالثلا هذه

 بكاوملا يف هاوتف نع هيلإ ةدراولا ةلئسألا ةبوجأ يف هّلظ دم بتك»

 ,ةرصتخمو ةلوطم بتكو .تالاقم ةّدع - ةماركو أدع هللا اهداز - ةّينيسحلا

 .«قسنلا كلذ ىلع ثالث اهنم بختنن نحنو ,ةطّسوتمو

 :ىه ثالثلا لئاسرلا هذهو

 ,فرشألا فجنلا ةنيدم يف لضفلا يوذ ضعب نم ءاتفتسا ىلع باوج )١(-

 ,ٌفطلا ةعجاف ليثمتو .ءازعلا بكاوم :لثم ةّينيسحلا رئاعشلا يف هيأر نع نولأسي

 ' .لوبطلا ٌقدو .روهظلا ىلع لسالسلا برضو .مطللاو

 .كلذ عيمج زاوجب هللا همحر باجأف

 )١( اهرضاحو فجنلا ىضام 7: 1814 -145.
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 نأ رهاظلاو .هتبثأ نم ىلع رثعأ ملو .هخيرأت باوجلا رخآ يف ركذي ملو

 يتلا ةيناثلا ةلاسرلا خيرأت وهو ه140١ ةنس رفص رهش نم رشع عباسلا لبق ناك

 .ىلوألا ةلاسرلا دعب تناك يتلاو .ةرصبلا يلاهأل فّئصملا اهبتك

 قارعلا نم ةفلتخم نكامأ نم هيلإ تدرو لئاسر ةّدع ئلع باوج -(؟)

 ةلاسر ةباتكو .ةّينيسحلا رئاعشلا ىف هيأر نايب هنولأسي .ةرصبلا ةنيدم ًاصوصخ

 هذه عماج راشأ دقف .ًايفاك نكي مل ىلوألا ةلاسرلا باوج نأ ذإ ءكلذ يف ةطيسب

 :ًالئاق ةلأسملا هذه ىلإ لئاسرلا

 نيبلاط الع ماد هنم نيلئاس اهريغو ةرصبلا نم تاّيقربلا تعباتت ّمث»

 يف عبط دقو ,مّدقتملا باوجلا نم طسبأ ًاباتك مهيلإ بتكف ,لامعألا كلت يف هاوتف

 .«فارطألا ةّماع يف درفنم روشنم ةروصب رشتناو ,ةرصبلاب ةيمظاكلا ةعبطم

 .ه7١ 140 ةنس رفص رهش نم رشع عباسلا يف ناك هتعابط خيرات ٌنأب ًاملع

 انناوخإ ىلإ» :هلّوأ يف ًالئاق صاخشأ ةّدع ىلإ اذه هباوج فّئصملا بتكو

 مشاه دّيسلا :ماركلا دجامألاو فارشألا ةداسلا نم نيحلاصلا هللا دابعو نينمؤملا

 الملاو ,ةّيطعلا دحاولا دبعو .ةّيطعلا دواد جاحلاو .جاّعبلا يقابلا دبع دّيسلاو .جاّعبلا
 .«مهقيفوتو مهتسارح هللا مادأ رفعج

 بكاوملا» :ةّينيسحلا رئاعشلا ىلع هذه هتلاسر يف فّئصملا مكح دقو

 برضلاو .روهظلا ىلع لسالسلا برضو .رودصلا ىلع مطللاو .ةّينيسحلا

 ةحابم» اهنوكب «تاقرطلاو عراوشلا يف تاعامجلا جورخو .رجانخلاو فويسلاب

 نم بابو .ةّينيسحلا لئاسولا نم ةليسو يهو ,ةّبحتسم ةحجار لب ؛:ةعورشم

 .«ةاجنلا ةئيفس باوبأ

 ف



 #١ م هع ملم عمتجملا يف اهراثاو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 - اهيحاونو ةرصبلا يلاهأ نم انناوخإ مومع ىلإ» :هلوأ يف ًالئاق مهيلإ ًاهّجوم

 ةداعس ىلإ حجانلا يعسلاو ؛حبارلا رجتملاو ,حلاصلا لمعلل ًاعيمج هللا مهققو

 جاَعبلا مشاه دّيسلا نيدجمألا طسوتب - هللا ءاش نإ نيتأشنلا زوفو ؛نيرادلا

 .«ةماركلاو ةمالسلا امهل هللا مادأ ةيطعلا دواد جاحلاو

 ةلاسرلا هذه بتك كلذل بولطملاب ايفكت مل نييلَوألا نيتلاسرلا ا رهاظلاو

 مسحنت مل ثيحو» :لئاسرلا هذه عماج لوقي ذإ ءلّصفمو طّسبم بولساب ةثلاثلا

 كلذل ,ةيفاشلا تانّيبلا كلتب نيضراعملا ةنسلأ كسُت ملو .ةّلعلا ربت ملو ةهبشلا

 ام بتكي نأ يف هيلإ نوبغري تاهج ةّدع نم تاّيقربلا هيلع ترفاظتو ترهاظت

 .«ًاعضوم ٌكشلل الو ًالاجم ةهبشلل قبي مل ,ثلاثب امهزَّرعف .كلذ نم طسبأ وه
 ةنيدم يف ةّيولعلا ةعبطملا يف لقتسم لكشب تعبط ةئلاثلا ةلاسرلا هذهو

 نمض ةيناث تعبطو .«ةّينيسحلا بكاوملا» مساب ه740١ ةنس فرشألا فجنلا

 ّدرلا يف «ةّينيسحلا بكاوملا» :ًالئاق ينارهطلا خيشلا اهركذو ,«تانّئبلا تايآلا»

 ,ءاطغلا فشاكلآ نيسح دّمحم خيشلل .ءاّرعلا ةماقإ عاونأ ضعب ركنم ىلع

 ."1(ه740١ ةنس عبط ,يناغألا نع ينغما بحاص

 لكشب ةّينيسحلا رئاعشلا ضعب ىلإ ةلاسرلا هذه يف فّئصملا ضّرعت

 روهظلاو سوؤرلا برض .تاقرطلا يف بكاوملا جورخ .مدللاو ملا لم :

 بكاومو هيبشلا ءسوطلا عرقو قاوبألا خفنو لوبطلا برض .لسالسلاو فويسلاب
 .ليثمتلا

 نيسحلا دبع خيشلا نبا دّمحم اهعباطو اهعماج دروأ ةلاسرلا هذه ةياهن يفو
 .عوضوملا اذهب قّلعتت فّصملا اهاقلأ ةمّيق ةرضاحم صن ,ءاطغلا فشاك

 //ا/4 / 5819 :59 ةعيرذلا )١(
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 خيشلا اهبتك يتلا ةثالثلا ةبوجألا خيرات ىلع فوقولا لالخ نم :ةثلاثلا

 ًاباوج تناك اهّنأ حضتي , ه1746 ةنس تناك اهّلكو ,ءاطغلا فشاك نيسح دّمحم

 هتلاسر يف (ه1708١ت) ينيوزقلا يوسوملا يدهم دّمحم دّيسلا هبتكام ىلع

 مّرحم رهش نم رشع سماخلا يف تعبط يتلا «لطابلا ةلوج ىلع ٌّقحلا ةلوص»
 نسحم دّيسلل «هيبشلا لامعأل هيزنتلا» ةلاسرب ةقالع اهل سيلو , ه1146 ةنس

 .ه41١"11/ ةنس تعبط يتلا (ه١/177١ت) نيمألا

 رئاعشلا ىلع نيضرتعملا ءاطغلا فشاك نيسح دّمحم خيشلا فصي :ةعبارلا

 لاؤسلا لاجم ىف - ةّينيسحلا رئاعشلا يأ - اهعضو بسحأ ام» :هلوقب ةّينيسحلا

 ءافطإ ىلإ كلذب اولّصوتي نأ نوديري ةّيباهو ةعزن وأ ةيومأ ةسيسدالإ كيكشتلاو
 اذه ىرس نيأ نم فرع ...نورفاكلا هركولو هّمتي نأ الإ هللا ىبأ يذلا ,رونلا كلذ

 قهزتو ةعيشلا ةايح ىلع يضقت نأ ديرت يتلا ؛ةيلبلا كلت تءاجو ,ثيبخلا ٌمسلا
 نولتقي نيذلا نيلّفغملاو ءاطسبلاو جِّدسلا ىلع اّلِإ اذه جّوري الو ,ةعيرشلا حور

 .«نورعشي ال ثيح نم نيدلا مسأب نيدلا

 اهعماج راشأ امك ,فّئصملا ةزاجإب «تانّيبلا تايآلا» تعبط :ةسماخلا

 :هلوقب اهعباطو

 ناكو ,ةزاجإلاب مّركتف ,كلذ ىف همايأ هللا مادأ مظعألا انخيش انزجتسا ٌمث»
 .«ةيناث اهيلإ هفاضأام عم انه اهانعمج دقو ءًادرفنم عبط دق اهنم ةلمج

 اندمتعا يتلا ةعوبطملا ةخسنلا نم ىلوألا ةحفصلا ىلع بتك :ةسداسلا

 بكاوملا- ١ تالالضلاو عدبلا عمق يف تانيّئلا تايآلا» :حيحصتلا يف اهيلع

 اهعماج .ةّيبابلا تافارخ - ؛ ةيعيبطلا در -7 ةيباهولا ىواتف ضقن - ؟ ةّينيسحلا

 نم .هّرس سّدق ءاطغلا فشاكلا نيسحلا دبع خيشلا موحرملا نبا دّمحم اهرشانو

 دمحم خيشلا مانألا يف هللا ةيآ مالسإلا ةّجح رخفلا سومانو رهدلا ةمالع تاضافإ

 .«ىفجنلا ءاطغلا فشاكلآ نيسحلا
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 ىلعألا سودرفلا باتك نم ةعطق (4)

 :فلؤملا

 :طاقت ةّدع يف هيلع ءوضلا طّلسن

 ءاطغلا فشاك نيسح دّمحم خيشلا ضّوعت باتكلا اذه يف :ىلوألا

 نمض لاؤس ىلع هباوج يف ةّينيسحلا رئاعشلا ةماقإ مكح ىلإ (ه117ت)

 دّيسلا ماق مث , ه1579ةنس تعبط ىتلاو ءهيلإ تدرو يتلا ةيراهدنقلا لئاسملا

 لّوُأ يف اهعبطو ةيبرعلا ىلإ اهتمجرتب يئابطابطلا يضاقلا يلع دّمحم ديهشلا
 ."زيربت يف 170/7 ةنسو ءفرشألا فجنلا يف ه١/17 ةنس ىلعألا سودرفلا

 برضلاو رودصلا مطلك ةّينيسحلا رئاعشلا ضعب ىلع فّئصملا مكح :ةيناثلا

 .سفنلا ءاذيإو رارضإلا ةمرح ىلع ًءانب ميرحتلاو عنملاب فويسلاو لسالسلاب

 ,ينيسحلا قشعلا قيرطب فّلكملا نم تردص اذإ ةزئاج اهنوكب ًاضيأ مكحو

 لب .39 نيسحلا باصمب دابكألا يف نارينلا لاعتشاو بلقلا قارتحا نم تثعبناو
 .تادابعلا ّلجأو تابرقلا نم ٍذئنيح نوكت

 )١( ةعيرذلا 15: 431/156.
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 بلغأو دحأ لكل رشيتي ال ىنعملا اذه ّنكلو :هلوقب همكح ىلع قّلع مث
 باب نم الإ اهب نوتأي ال تاّيفيكلاو رومألا هذه نوبكتري نيذلا صاخشألا
 .ةاجادملاو لماحتلاو تاءارملاو رهاظتلا

 ىف هيلإ بهذ ام ضراعي هنأ ,باتكلا اذه ىف همالك نم رهظي ىذلا :ةئلاثلا

 وه امق ًانسحأرمأ هلعج لب رئاعشلا كلت زاوج نم «تانّيبلا تايآلا» رخآلا هباتك

 باتك ّيأو ؟رئاعشلا هذه يف ءاطغلا فشاك نيسح دّمحم خيشلل حيحصلا يأرلا

 ؟«ىلعألا سودرفلا» وأ «تانيبلا تايآلا» :مّدقم

 يهو ه1179١ ةنس لبق ناك ةيراهدنقلا لئاسملا يف هباوج نأ حضاولا نمو

 تايآلا» عمو ًالقتسم ةعوبطملا «ةّينيسحلا بكاوملا» يف همالك امنيب ءاهعبط ةنس

 اهّنأل ؛ رئاعشلا كلت زاوج نم ةريخألا يف ام مّدقيف , ه140١ ةنسناك «تانيبلا

 .اًيخيرات ةرّخأتم

 مجرُت «ىلعألا سودرفلا» باتك ّنأب مالكلا اذه ىلع باوجلا نكمي ّنكل

 هل هضيرقتو هل هتعجارم دعبو فّئصملا نم ةزاجإب ه١/1727 ةنس عبطو ةّيبرعلا ىلإ

 كسم ماتخ «ىوأملا ةّنج»و «ىلعألا سودرفلا» لعج هللا همحر هنأو ءًاضيأ

 .«سودرفلا» يف درو ام أ هّنَأ يأ ,هتايح

 ةمرح نم «سودرفلا» يف ام وه هللا همحر هل ريخألا يأرلا نوكي اذهبو

 ْ .رئاعشلا كلت
 ىركذ ىف اههزنأو لامعألا نسحأ نأ ىلإ هللا همحر فّئصملا بهذ :ةعبارلا

 هئادعأ ىلع نعللاو .هل ةرايزلاو هيلع ءاكبلاو ةبدنلاو ةحاينلا وه ٍةِئ نيسحلا

 .هلتقب نيضارلاو هيلتاقو همد يف نيكراشملاو هيملاظ نم يربتلاو
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 ءاحلصلا ءاميس ( ٠ ١)

 ىلماعلا قداص نيسحلا دبع خيشلل

 :فلؤملا

 يماّيخلا قداص خيشلا نبا ميهاربإ خيشلا نبا نيسحلا دبع خيشلا ")وه

 لبج يف مولعلا تامّدقم ضعب أرقو ,ه17/9١ ةنس دلو ,يفجتلا يلماعلا يطابتلا

 ,ةنس نورشعو ىدحإ كاذنآ هرمعو ةرجهلاو ملعلا دلب فجنلا ىلإ رجاه ّمث ,لماع
 ينيوزقلا يدهم دّيسلا ةّيمامإلا ميعز اهيف يفوت يتلا ةّنسلا يف ه7 ٠ ةنس ينعأ

 .يشرقلا حون خيشلا ملاعلا هقيفرو
 خيشلاو .(ه717١ 4ت) بهذ دومحم خيشلا ىلع فجنلا يف هتامّدقم لمكأو

 يفيرغلا ينارحبلا دّمحم دّيسلا نبا ىلع دّيسلاو (ه1774١ت) يناقاخلا يلع

 ,فجنلا يف ماظعلا عجارملا ىلع جّرختو مالعألا سورد رضحو ء(ه1777ت)

 .هتذتاسأ ّلج هلضفب دهش .ًاملاعو ًادهتجم راص ىّتح

 ىلع ,عبطلا يحيرأ قوذلا ميقتسم ,حوّرلا فيفخ ًارعاش ًابيدأ .ًالماك ناكو

 يف (ه1770ت) نيدلا زرح دّمحم خيشلا هرصاعم هيف هلاق اًمم ةمجرتلا هذه انسبتقا )١(

 .47- 5٠ :؟ لاجرلا فراعم
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 .هرصع ءارعش نم ىلوألا ةقبطلا دادع يف ٌدعُيو ؛هاقتو هتسادقو هلضفو هملع ةرازغ

 .تابسانملاو ةّيبدألا تاكنلا هيف .هكبس نسحو هتناتمل ظوفحم ريثك رعش هل

 ازريملاو ءيليلخلا ازريملاو ,يمظاكلا نيسح دّمحم خيشلا :هتذتاسأ نم

 اضر خيشلاو «ينايبارشلا دّمحم الملاو ,فجن هط دّمحم خيشلاو ؛يتشرلا هللا بيبح

 .يناسارخلا دنوخآلاو ,ينادمهلا

 ,«دئاوفلا عماج»و .«ةّيمامإلا هقف يف ةّينسلا بهاوملا» :هتافّلْؤم نمو

 ,«مالكلا ملع يف ةموظنم»و .«تاعاقيإلاو دوقعلا ثحابم يف تارذشلا»و

 ةبوجأ»و .«ءاضقلاو ةّيصولاو ةزاجإلا يف باتك»و .«ثيراوملا يف ةموظنم»و
 ّسقلا ىلع دّولا يف ةلاسر»و ,«ءاحلصلا ءاميس»و ,«يعفارلا رمع لئاسم ىلع

 .«رعش ناويد»و .««حرشملا باتك بحاص يبلحلا

 وهو هدلب ىلإ ًادئاعه6١1١ ةنسدودح فجنلا نم نيسحلا دبع خيشلا جرخ

 ميرك ,لدع ةقث عرو ,ناميإلا بلص ,بدألا يف عّلضتم .رهام بيدأ ,هيقف ملاع
 ةّجحلا يذ رهش يف لجألا هافاو نأ ىلإ ينيدلا هبجاوب موقي .قالخألا ثمد سفلا

 .ةّيطبنلا يف نفدوه١11١ ةنس

 :فّلؤملا

 :طاقن ةّدع يف هيلع ءوضلا طلسن

 عماج» فلؤملا باتك نم نوعبسلاو ةيناثلا ةدئافلا يه ةلاسرلا هذه :ىلوألا

 :اهلَّوأ يف لاق ذإ «دئاوفلا

 تحت هنمم ةجردنملا ,دئاوفلا عماج انباتك نم نوعبسلاو ةيناثلا ةدئافلا»

 ىلإ ةجاحلا تّسم ا نيسحلا ءادهشلا دّيس ءازع ةماقإ ءءاحلصلا ءاميس :ناونع
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 ."7«ةدح ىلع اهعبطو اهلصف

 , ه١ 5 ةنس ناك هنأ رهاظلاو .اهفيلأت خيرات اهيف بتاكلا تبثُي مل :ةيناثلا

 توريب دئارج ضعب يف .(ه١177ت) نيمألا نسحم دّيسلا حّرص نأ دعب يأ

 .ةنسلا هذه لئاوأ كلذ ناكو ,ةّينيسحلا رئاعشلا حالصإ لوح هئارآب

 اديص يف نافرعلا ةعبطم يف ْالّوأ ةّلقتسم ةلاسرلا هذه تعبط :ةثلاثلا

 باتك» :اهيلع بتك ,ةيعبطملا ءاطخألا ضعب اهيف ,ةّيرجح ةعبط يهو ,ه114١ 0 ةنس

 دبع خيشلا ريبكلا حلصملاو ريهشلا ةمالعلا مالسإلا ةّجح هفّلْؤمل ءاحلصلا ءاميس

 .ةظوفحم عبطلا قوقح .ةّيطبنلا يف ةّينيدلا ةيعمجلا ةقفن ىلع عبط .قداص نيسحلا

 .«م19717- ه15١ ةاديص نافرعلا ةعبطم

 نانبل نم انيلإ اهلسرأ دقو ءاهنتم حيحصتو اهيلع تاقيلعتلا عم ةيناث تعبطو
 نم هلف ,يفاصلا مساب دّيسلا ةّجحلا ةحامسزيزعلا انقيدص ينورتكلالا ديربلا ىلع

 .ريدقتلاو ركشلا ليزج اّئمو باوثلاو رجألا هللا

 .ًاعم نيتعبطلا نيتاه ىلع ةلاسرلا هذهل انحيحصت يف اندمتعا دقو

 :فلؤملا لوق ىلع ديفم قيلعت دجوي ةحّحصملا ةعبطلا شماه يف :ةعبارلا
 :وهو «توريب دئارج ضعب هتلقن ام»

 نسحم دّيسلا راز دق اهلسارم ناك يذلا .ديدجلا دهعلا ةديرج اهب ديري»

 لجن نيمألا نسح دّيسلا خّرؤملا نع تارف ميهاربإ ذاتسألا لقن بسح - نيمألا

 برضلاو رودصلا ىلع مطللا يف هيأر نع هلأسو - نيمألا نسحم دّيسلا ةحامس

 نيسحلا دبع خيشلا موحرملا ةظيفح راثأ اّمم ,ميرحتلاب هباجأف ءسوؤرلا ىلع

 )١( :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) ءاحلصلا ءاميس 8.
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 ١ ... 0.00.0ةينيسحلارئاعشلا لئاسر / ج١

 م1977 -ه14١ 0 ةنس«ءاحلصلا ءاميس»ب ةموسوملا ةلاسرلا هذه ردصأف ,قداص

 لوح ةيسارد ةقلح نع .هيلإ راشملا حيرصتلا ىلع ًاّدر ءاديص - نافرعلا ةعبطم-

 ءاروشاع ١9174 - مقر  71١6ص 00117".

 نسحم دّيسلا ىلع ّدرلا وه ,ةلاسرلا هذه فيلأت نم فّلْؤملا فده :ةسماخلا

 ةلاقم يف ءاج امك."'اهضعب ميرحتو ةّينيسحلا رئاعشلا حالصإل هتوعد يف نيمألا

 ينيوزسقلا يوسوملا يدهم دّمحم دّيسلا ىلع ّدرلا كلذكو .ديدجلا دهعلا ةديرج
 ةديرج هنع هتلقن امك ,ةّينيسحلا رئاعشلا حالصإ ىلإ ًاضيأ اعد يذلا يرصبلا

 ناك ةلاسرلا هذه يف ٌدرلا نم نيمألا دّيسلا بيصن ّنأ الإ ,كاذنآ ةيقارعلا تاقوألا

 .ةيملاعلا هترهشو ةيملعلا هتناكمل كلذو ربكأ

 هتلوقم لاقو ةلاسرلا هذه رودص دعب بضغ نيمألا دّيسلا ّنأ ىرن كلذل

 لامعأل هيزنتلا» هتلاسر بتكو «رامح وهف بضغي ملو بضغأ نم» :ةروهشملا

 .«ءاحلصلا ءاميس» ةلاسرلا هذه ىلع ًادر «هيبشلا

 ةّينيسحلا رئاعشلل نيفلاخملا هذه هتلاسر يف فلؤملا فصي :ةسداسلا

 ةيّمهأو اهب هرّئأت ىدم ىلع ٌلدت .ةحراج فاصوأب ,اهحالصاب نيدانملاو
 هب كّسمتو .دادجألاو ءابآلا نع ءانبألا هثرو يذلا .عوضوملا اذه ةيساسحو

 :ةحراجلا هتارابع نم ةدحاو يف لوقي ذإ «عيمجلا

 نيد لحتنت .ًأشج دعب اهءاقوأ ,لايح دعب رهدلا اهدلو ةيرصع ةئشان ّنإ»
 تنهّداو .هتسبلب تفّشقت نإو ,ريفن وأ ريعب الو ,ريقن وأ ليتفب هنم يه امو ,مالسإلا

 ,هتّبلو هرغث يف هنعطتل ,هتّينث مّلس نم هيلإ تقّلستو ,هتهجو نم هتتأ دقل ,هتغبصب

 )١( :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) ءاحلصلا ءاميس 84.

 )( .1931/1؟95؟:1! ةعيرذلا
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 ١11 ممم مة ملف عمتجملا يف اهراثأو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 .ةّنسوأباتك .هيديرو طاين عطقتو

 متي نأ الإ هللا ىبأيو اههاوفأب هللا رون ئفطت نأ جهت - ّمهت ام مظعأ امو - ّمهت

 نم ةلاسرلاراثآ سمطتو ةّوبنلا مالعأ رطسأ وحمت نأ ّمهت ؛نوئناشلا هركولو هرون

 ةفّرشملا ةنيدملاب دقرغلا عيقبب ةسدقملا مهدهاشم ىلإ تفلدزا اهنم ةفئاطف

 هلآو ىبنلل ءازعلا ةماقإ لاطبال تبلأت مهنم ةفئاطو ...ةخماشلا ملاعملا كلت تمدهف

 مامإلا هيف دهشتسا يذلا ءاروشاع موي امّيسال ,ةمولعملا مهتايفو مايأ هترتعو

 ."(ِة41 نيسحلا انالوم ءاسكلا لهأ سماخ ثلاثلا
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 ١ ... 0.0.00ةينيسحلا رئاعشلا لئاسو / ج١

 هيبشلا لامعأل هيزنتلا(١١)

 :فّلؤملا

 دّمحم دّيسلا نبا يلع دّيسلا نبا ميركلا دبع دّيسلا نبا نسحم دّيسلا "اوه

 فورعملا يلماعلا ينيسحلا دمحأ نب رديح نب ىسوم نسحلا يبأ نبا نيمألا
 .نيمألاب

 هتامّدقم لمكأو اهيف أشنو ه1817١ ةنس لماع لبج نم ةرقش ةيرق يف دلو

 ملعلا دلب فرشألا فجنلا يف ةماقإلا ًادصاق قارعلا ىلإ رجاه ّمئ .اهب ةّيملعلا

 ةّيمالسإإلا فراعملاو ملعلا بلطي نينس اهيف ماقأو .نيدهتجملل ةرجهلاو

 ّيوق ناكو .مالعألا سورد رضح ْىّنح هتسارد ىف ّدجو ,ةّيقالخألا تالامكلاو

 يف همظن ضعب انعمسأ امّبرو «نيتملا رعشلا ظني ًارعاش ًاببل ًاّيعملأ انطف ةظفاحلا

 .لزغلاو ءاثرلاو حيدملا

 ًارشبم ّقحلا ىلإ ًايعاد فجنلا رداغ عساولا لضفلاو داهتجالا ةبتر غلب اّملو

03 1 

 نيدلا ز رح دّمحم خيشلا هرصاعم هيف هلاق امم ةرصتخملا ةمجرتلا هذه انسبتقأ )١(

 .165 :؟ لاجرلا فراعم يف (ها1تهتز

 ةف



 ١ علل عمتجملا يف اهراثآو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 قشمد يف ماقأو ,ةّيمالسإلا لئاضفلاو قالخألا مراكم ّثبو ,قدصلاو ناميإلاب

 همولع ترهظ كانهو .يمئادلا هنطو اهلعجو ,نيملسملا هوجو نم بلطب ماشلاو

 ةّيبرعلا راطقألاو ةّماع ةّيمالسإلا قافآلا يف هتيص راطو .ةيماسلا هقالخأو ةّمجلا

 ٌدرت نيفلاخملا نم تاداقتنالاو ةلئسألا تناكو ,ريثكلا فّئصو فلأ امك .ةّصاخ

 .اهنع بيجيف اهروصو اهناولأ فلتخمب هيلع
 نداعم»و .«ةعيشلا مالعأ تاقبط مجارت يف ةعيشلا نايعأ» :هتافّلؤم نم

 جعاول»و «نيمشلا ٌردلا»و «ةاقتنملا رردلا»و «ةّينسلا سلاجملا»و «رهاوجلا

 حاتفم»و «باّهولا دبع نب دّمحم عابستأ يف بايترالا فشك»و «ناجشألا
 ءاثر يف ديضنلا رردلا»و «ةّينيدلا سوردلا»و «موتخملا قيحرلا»و «تاّنجلا

 .«نيناوقلا باتك ىلع ةيشاح»و «ديهشلا

 مويلل قفاوملا , ه١/177ةنس بجر رهش نم عبارلا دحألا ةليل 4ءيّفوت

 .م1107١ ةنسراذأ رهش يف نيثالثلا

 :فلؤملا

 :طاقت ةّدع يف هيلع ءوضلا طلسنو

 نب نيسحلا دبع خيشلا ىلع ٌدرلا وه ةلاسرلا هذه فيلأت ببس :ىلوألا

 دّيسلا ّنأل ؛ «ءاحلصلا ءاميس» هتلاسرو (ه1737ت) يلماعلا قداص نبا ميهاربإ

 «ديدجلا دهعلا» ةديرج تماقو .ةّينيسحلا رئاعشلا ضعب دقتنا نيمألا نسحم

 نيسحلا دبع خيشلا ةظي ةظيفح راثا امم ,كاذنا اذه هداقتنا رشنب توريب يف ةرداصلا

 .نيمألا دّيسلا راكفأ ىلع أدر «ءاحلصلا ءاميس» ةلاسر ردصأف

 يوسوملا يدهم دّمحم دّيسلا داقتنا ىلإ ًاضيأ نيمألا دّيسلا فلؤملا راشأو

 خيشلا ّنأل ؛ هئارآ نعو هنع عفادو .ةّينيسحلا رئاعشلا ضعبل (ه1158ت) ينيوزقلا
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 .«ءاحلصلا ءاميس» هتلاسر يف ًاضيأ هدقتنا يلماعلا قداص نيسحلا دبع

 ١77١ اهددع يف هءارآ تركذ «ةيقارعلا تاقوألا» ةديرج ّنأب ًاملع

 هئارآ نايبب دّيسلا اذه ماق كلذكو , ه٠ 6 ةنسمّرحم نم لّوألا ىف رداصلا

 ةلوج ىلع ّقحلا ةلوص» اهاّمس ةّلقتسم ةلاسر يف ةّينيسععلا رئاعشلا ضعبل هداقتناو

 .«لطابلا

 تاركنملا نم اهربتعا رومأ ةّدع هذه هتلاسر ةيادب يف فّلؤملا ركذ :ةيناثلا

 ميرحت ىلع نوملسملا عمجأ» دقو ةّينيسحلا رئاعشلا يف تلخدأ يتلا عدبلاو

 هباتك يف هّمذو هلعاف هللا دّده يتلا رئابكلا نم اهضعبو ,تاركنملا نم اهّنأو اهرثكأ

 :يهو .«زيرعلا

 ربخ يف اهدوجو مدعو اهبذك مولعملا ةبوذكملارومألا ركذب بذكلا-(١)

 .باتك يف اهلقنالو

 .هميرحت ىلع عامجإلا ماق يذلا ءانغلاب نيحلتلا -(؟)

 .اهيلع ررضلا لاخدإو سفنلا ءاذيإ -(6)

 .ةيساحنلا جونصلاو رمزلاو لبطلاكوهللا تالآ لامعتسا-(؛)

 .ليثمتلا تقو يف ءاسنلاب لاجرلا هيبشت -(6)

 لوسر تانبب نههيبشتو هوجولا تافشكم جداوهلا ءاسنلا باكرإ -(1)

 . وكب هللا

 .بناجألا لاجرلا نم عمسمب ءاسنلا حايص -(1)

 .ةحيبقلا ةركنملا تاوصألاب قيعزلاو حايصلا -(8)

 .رصحلا تحت لخدي ال امم ةعنشلاو كتهلا بجوي ام َلك-(9)

6١6) 



 1١1800006 ءءء مة ءءء ملل عمتجملا يف اهراثاو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 مّرحم رهش نم رشع نماثلا توريب يف اهفيلأت نم فلؤملا ىهتنا :ةثلاثلا

 اديص يف نافرعلا ةعبطم يف ىلوألا اهتعبط تعبطو . ه١ ةنس مارحلا

 فيلأت هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر» ةرابع اهفالغ ىلع بتُكو , ه141٠/ةنس

 يف لخدي ام ىلع مالكلا نّمضتت ؛يلماعلا ينيسحلا نيمألا نسحم دّيسلا ةمالعلا

 ريذحتلاو تامّرحملا نم ةظاديهشلا نيسحلا مامإلل ءازعلا ةماقإو هيبشلا لمع

 .«اهنم

 راد رشن .ةيناثلا ةعبطلا اهّنأ اهيلع بتُك ,ةلاسرلا هذهل ىرخأ ةعبط تيأرو
 .هناكم الو ,اهتعابط خيرات اهيف ركذي مل ةعبطلا هذه َّنَأ الإ .رشنلاو ةعابطلل ةيادهلا

 .اهعبطب تماق يتلا ةهجلا الو

 نيذلا ّنَأ ,ةعبطلا هذه ةيادب يف بتك يذلا «ديهمتلا» نم رهظي يذلاو

 وه اهتعابط خيرات ّنأو ,نيمألا دّيسلا راكفأل نيِدّيؤملا نم مه اهوعبط

 :«ديهمتلا» اذه يف ءاجو .ةنس نيرشعو نيتنئاب فلؤملا ةافو دعب يأ , ه191"ةنس

 ربكألا دهتجملا اهفقو يتلا ىربكلا حالصإلا فقاوم نم فقوم ةلاسرلا هذه»

 نم قلطملا داهتجالا ةزاجإ هلين دعب ةّيملعلا هتايح ءدب ذنم نيمألا نسحم دّيسلا

 .فرشألا فجنلا

 نيدماجلا تاحيصب فقاوملا نم هريغ لبوق امك فقوملا اذه لبوق دقو

 يف ًاّيضمو ًاتابث الإ هبحاص دزي مل اّمم ,نيلفاغلا ةراثتساو نيدقاحلا تامجهو

 .ميظعلا يحالصإلا هططخم

 تس ذنم تردص ام لّوَأ تردص ةلاسرلا هذه ّنأ ئراقلا ىلع ىفخي الو

 ىلإ اودمع نأ وه اهرودص نيح حالصإلا ءادعأ لمعام لَّوُأ ّنأو ,ةنس نيعبرأو

 نأ تعاطتسا ةّيوقلا نيمألا دّيسلا ةّيصخش نكلو ,ءامهدلا رافنتساو ءاغوفلا ةراثإ
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 (١ ...٠0000 ةينيسحلارئاعشلا لئاسر / ج١

 .«ربصو ةعاجشب اهتكرح دوقتو اهسفن ضرفت نأو كلذ لكل دمصت

 تاحفص لب رطسأو تاملك طوقس وه ةلاسرلا هذه يف ظحالملا نأ الإ

 ,ةعبطملا ىلإ طوقسلا هذه عجرُ نإ نكمي الو ءاهل ىلوألا ةعبطلا يف ةدوجوم تناك

 تاملك باتكلا نم طقست نأ ةئيدرو ةئيس تناك امهم ةعبطم ّىأل نكمي ال ذإ

 !!تاحفص ةّدع لب روطسو

 اوماق نيذلا صاخشألا ىلإ طوقسلا هذه عجرُ نأ الإ انه انننكمي الو

 ةعلاطم دنع ًاّيل ج رهظت عفاودب اهفذح ىلإ اودمعف ةيناث ةلاسرلا هذه ةعابطب

 .ةقدب اهاوتحم

 !؟حالصإلا يلوأ اي حالصإلا وه اذهفأ

 !؟نيضاملا بتك ةعابط ةداعإو سابتقالاو لقنلا يف ةيملعلا ةنامألا نيأو

 نم تاحفصلاو لمجلا هذه لك فذحب هللا همحر فلؤملا لبقي لهو
 !؟هتلاسر

 .انيسن وأ انأطخأ نإ - انناوخالو - انل رفغا مهّللا

 ةعبطلا ىلع تدمتعا ةلاسرلا هذهل ىرخألا تاعبطلا نأ رمألا يف بيجعلاو

 هذه تعبط دقف ,ةحيحصلا ىلوألا اهتعبط ىلع دمتعت ملو ؛ةفّرحملا اهل ةيناثلا

 «هيزنتلا ةروث» باتك يفو .«ةعيشلا نايعأ» باتك رخآ يف «هيزنتلا» ةلاسرلا

 باتك يفو ,م147١- نانبل - ديدجلا راد .يفجنلا ينيسحلا مساقلا دّمحمل

 مق - رشنلل فارعألا ةسسؤم ,يدسألا راتخمل «حالصإلا مث دقنلاو فالتخالا»

 .ه8١1١- ةسدقملا

 ّرم يتلا اهل ىلوألا ةعبطلا ىلع ةلاسرلا هذه حيحصت ىف اندمتعا :ةعبارلا

 .شماهلا يف ىرخألا تاعبطلا عم تافالتخالاو طوقسلا ىلإ انرشأو ءاهركذ
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 1 علم معمل عمتجملا يف اهراثاو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 ىسألا ةثر(19١؟)

 «هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر ىف ةرظن»

 يلماعلا يتيبسلا هللا دبع خيشلل

 "0:فّلؤملا

 يتيبسلا دّمحم خيشلا نبا نسح خيشلا نبا دّمحم خيشلا نبا هللا دبع خيشلا
 ىف ةفورعملا ةّيبدألاو ةّيملعلارسألا نم ٌدعت ىتلا ءىتيبسلا لآ ةرسأل ىمتني ىلماعلا

 مجرتملا ٌمأف ,ةّيبدألا ةيملعلارسألا نم اهريغ عم تارهاصم اهلو ,لماع لبج دالب

 نيسحلا دبع دّيسلا ةمالعلا تنب هتجوزو ,نيدلا رع يلع دّمحم خيشلا ةمالعلا تنب
 .نيدلا فرش

 ىلماعلا لبجلا ىف ىقلتو , ه7١7١ ةنس لماع لبج ىف ارفك ةيرق ىف دلو

 ,ءاهقفلاو ءاملعلا لضافأ ىلع ةّيعرشلاو ةّيبدألا تامّدقملا سرد ذإ ,ىلوألا همولع
 .نيدلا فرش نيسحلا دبع دّيسلا ةمالعلا ناك مهزربأو

 رضحو . ه17737/ةنس فرشألا فجنلا ءاملعلاو ملعلا ةنيدم ىلإ رجاه ّمث

 خيشلل «ةعيرذلا» يف فلؤملا نع ةليلق تامولعم نم درو اّمم ةمجرتلا هذه انسبتقأ )١(
 فجنلا ةنيدم يف ةرداصلا 7؟7ددعلا «عيباني» ةّلجم يف ترشن ةلاقم نمو ينارهطلا

 ديجم م م ملقب ةلاقملاو ه١٠4١ ةنس ةّجحلا يذو ةدعقلا يذ يرهش يف فرشألا

 .يواردحلا
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 .ردصلا رديح دّيسلاو ,ردصلا داوج دّمحم دّيسلاك كانه ءاملعلا لضافأ ىلع

 .نيساي لا ىضترم خيشلاو ,قداص ىقت دّمحم خيشلاو

 دّيسلاك كاذنآ ةيعجرملاو ملعلا نيطاسأ ىلع ةيلاعلا ثاحبألا رضحو

 .ينيئانلا ازريملاو ,يناهفصألا نسحلا يبأ دّيسلاو ,ميكحلا نسحم

 فجنلا ةنيدم يف همامأ تحتفت دقو .ًاهيقف ًالضاف ًاملاع يتيبسلا خيشلا ناك

 .ةعومجمب ةّيمالسإلا ةبتكملا دفر دقو ,فيلأتلاو ثحبلا يف ةعساو قافأ ف رشألا

 :اهنم راثآلا نم

 نيمأ دمحأل «مالسإلا رجف» باتك ىلع ّدرلا يف ءّقحلا ةيار تحت ١(

 لآ ىضترم خيشلا ةمالعلا ةمّدقم هل بتكو , ه745١ةنس هفيلأت نم غرف ءيرصملا

 ."اه١760١ ةنساديصب نافرعلا ةعبطم ىف عبطو ,يمظاكلا نيساي

 تردصأو :قارعلا ىلإ باتكلا اذه لوخد كاذنآ ةيقارعلا ةطلسلا تعنم دقو

 ةمدصلا تناكو» :فلؤملا لاق ددصلا اذهبو ,ةّيقارعلا كرامكلا يف هقارحاب ًارمأ

 فويس هطوحت قّيضلا هسبحم يف لاز ال ٌّقحلا ّنأ كاذنآ تملعو ءًأّدج ةفينع

 زوربل ةوجرملا ةظحللا ّنأل ؛ ريرحتلاو قالطنالا هل ًاّيهتي ملو ءاهحامرو ةساسلا

 .«اهتقو تأي مل قئاقحلاو ةّلعلا

 ."!ه716١ ةنس نارهط يف عبط .«رذ وبأ» هل لاقيو ءرذ يبأ ةايح ('"

 هل مّدق .هدعبو مالسإلا لبق هحناوسو هلاوحأ ةمجرت يف ,يسرافلا ناملس (”*

 ىلإ فلؤملا هادهأ دقو ,نيدلا فرش نيسحلا دبع دّيسلا نبا نيدلا ردص دّيسلا

 )١( :؟ ةعيرذلا 8/6 /13717.

 :ا/ ةعيرذلا (؟) 50٠0/1١84.
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 118 06600060066660 م م ممق عمتجملا يف اهراثأو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 ."1ه108١ ةنس|ديص ىف عبط ءنيدلا فرش نيسحلا دبع دّيسلا

 ."”ةلهابملا (؛

 رهزألا ءاملع دحأ هبتكام ىلع در يهو .رهزألا ةخيشم ىلإ ةلاسر (4

 نيذلا نيملسملا مجاه ذإ «مالسإلا يف ةّيودهملا» هباتك يف نسح دعس خيشلا

 .ةَكا يدهملا مامإلا دوجوب نودقتعي

 ًاحلصمو ًادشرم ًاملاع ارفك هتدلب ىلإ يتيبسلا خيشلا داع ه1164 ةنس يف

 فجنلا ةنيدم ىلإ ةدوعلا رثآ اهدعب ,ةلصاوتم نينس عبس ةّدم اهيف ثكمف ًاهّجومو

 ناريإال رفاس ثيح ملاعلا لود ضعب ىلإ ةددعتم تارفس يف قلطنا اهنمو ,فرشألا
 .ةيركفلاو ةيملعلا تايصخشلا نم ديدعلاب ىقتلاو .ًاثحابو ًارئاز تارم ةّدع

 ةوعدبو ةيبرعلا ةيلاجلا دجوت ثيح ةينيتاللا اكيرمأو ايقيرفأ ىلإ رفاسو
 يجارك ةنيدم يف ميقأ يذلا لافتحالا يف كراش امك ,نيتراقلا كلت لود يف اهنم

 .رمتؤملا يف ةملك ىقلأو 3غ يلع مامإلا ةافو ىلع ًانرق رشع ةثالث رورم ةبسانمب

 ةسسؤم سيسأت ىلع لمعو ةيمظاكلا ةنيدم يف يتيبسلا خيشلا لزن
 ردصت ةراتخم بتك ةلسلس رادصإ ىلع ةسسؤملا هذه تلمعو .(رهشلا ثيدح)

 .رشع سماخلا اهباتكر ودص دعب تفقوت اهّنأ الإ ةّرم رهشلا يف

 ءاصقتسالاو ثحبلا يف يتيبسلا هللا دبع خيشلل ةليوطلا ةلحرملا هذه دعبو

 ةليل نمحرلا ىلع ًافيض لح .مهيبحمو 220تيبلا لآ نع عافدلل اهفقو يتلا
 نفدو فرشألا فجنلا ىلإ لقنو ,ةيمظاكلا ةنيدم يف م191/ بجر ٠6 ءاعبرألا

 )١(الذريعة 1504/1919:17.

 )١( ةعيرذلا 83:19 /587.
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 ١ ... 00.00.0000ةينيسحلا رئاعشلا لئاسر / ج١

 مقر ةرجحب هتجوز يبأ هّمع عم فيرشلا نحصلاب /1.

 :فّلؤملا

 :طاقت ةّدع يف هيلع ءوضلا طّلسنو

 نسحم دّيسلل «هيزنتلا» ةلاسر ىلع ًاًدر ةلاسرلا هذه فّلؤملا بتك :ىلوألا

 اهّدرب أدبي مث «هيزنتلا» تارابع لقني كلذل .اهناونع نم حضاو وه امك ,نيمألا

 .ةّيملع ةشقانم اهتشقانمو

 نع اهانزّيم ,شماهلا ىف اهعضو ةّيحيضوتلا تاقيلعتلا ضعب فلؤملل :ةيناثلا

 .«فلؤملا» ةملكب انلمع

 رئاعشلا ضعبل نيعناملا ىلع أدر تفلأ لئاسر ةّدع نع تارابع لقني :ةثلاثلا

 :يهو .هذه هتلاسر لبق تعبطو ,ةّينيسحلا

 تعبط يتلا (ه١110١ت) يناقماملا هللا دبع خيشلل ,ةّينيسحلا بكاوملا )١(

 .ه1614١ ةنس رفص رهش نم رشع عبارلا يف

 ةنس يف تعبط يتلا (ه114ت) نيساي لآ ىضترم خيشلل ةعماد ةرظن (1)

 .ه

 يماّجحلا داوج دّمحم خيشلل ,ينيسحلا راكذتلا لوح ةملك(؟)

 .ه7١غ6 ةنس لوألا عيبر يف تعبط يتلا (ه1707ت)

 عيبر يف تعبط يتلا «(ه17؟88ت) رّفظملا نسح خيشلل :مولظملا ةرصن (4)

 .ه7١غه ةنسللّوألا

 (ه177/7١ت) ءاطغلا فشاك نيسح دّمحم خيشلل ,ةّينيسحلا بكاوملا (6)

 .تانّيبلا تايآلا نمض كلذ دعب تعبطو , ه140١ ةنس ةّلقتسم تعبط يتلا

)1١1١( 



 11 عمتجملا ىف اهراثأو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 ىتلا (ه١17١ت) ىلماعلا قداص نيسحلا دبع خيشلل ,ءاحلصلا ءاميس (1)

 .ه١7١ 46 ةنس تعبط

 نيذلا ءاملعلا نم ةعومجم ىواتف هتلاسر رخآ يف فّلؤملا ركذ :ةعبارلا

 .ةّينيسحلا رئاعشلا اوديأ

 خيسشلاو ,يناقماملا هللا دبع خيشلاو ,يداب ازوريفلا دّمحم دّيسلا :لثم

 فشاك نيسح دّمحم خيشلاو .ءءاطغلا فشاك يداه خيشلاو .ءءاطغلا فشاك ىضترم

 خيشلاو .ءاطغلا فشاك يداه خيشلاو .ءاطغلا فشاك ىضترم خيشلاو .ءاطغلا

 نيدلا ءايض خيشلاو .يغالبلا داوج دّمحم خيشلاو .ءاطغلا فشاك نيسح دّمحم

 .يناهفصألا نيسح دّمحم خيشلاو .يقارعلا

 ةنس لاوش رهش وهو .اهفيلأت نم ءاهتنالا خيرأت اهرخآ يف ركذ :ةسماخلا

 .ه 1 /

 ,ه1١ 41 ةنس دادغب يف حاجنلا ةعبطم يف ةلاسرلا هذه تعبط :ةسداسلا

 ملقب ,هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر يف ةرظن وأ ىسألا ةّنر» :اهفالغ ىلع بتكو

 هذهو .«ةظوفحم عبطلا قوقح .يلماعلا يتيبسلا هللا دبع خيشلا ةمالعلا ذاتسألا

 .اذه انلمع يف اهاندمتعا يتلا يه ةعبطلا

 )؟1١1(



 00.0000... 0... 7.٠ ةينيسحلارئاعشلا لئاسر / ١

 ةّيئازعلا رهاظملا لوح ةعماج تاملك(1١)

 ىدابودرألا ىلع دّمحم خيشلل

2 

 :فلؤملا

 يف (ه١77١ت) يوامسلا دّمحم خيشلا بيدألا هليمزو هرصاعم هركذ

 :ًالئاق ةعيلطلا

 كراشو .ملع ريزغو ءٌمج لضف ىلع لمتشا.لضاف .يفجنلا يزيربتلا يدابودرألا

 ثوروم بسحو .ديلتو فراط ىقت ىلإ ةفص نسحأب مسَّنَأَو ,ةفلتخم نونف يف

 .ديدجو

 ريزغلا ,مهفلا مّدقتملا لجرلا هنم تيأرف .ًاليوط هترشاعو أريثك هب ٌتعمتجا

 ."!هراعشأ ضعب ركذ مث «رعاشلا فّنصملا ,ركذلا فيصحلا ,ملعلا

 سفنب''هنايعأ يف (ه١/77١ت) نيمألا نسحم دّيسلا رخآلا هرصاعم هركذو

 .ةعيلطلا تارابع

 )١( ؟ا/ه :؟ ةعيشلا ءارعش نم ةعيلطلا / 5/7.

 .؟8:4 ةعيشلا نايعأ (؟)

)1195( 



 “١ عع ءءء ملف عمتجملا يف اهراثآو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 :نايعألا ىلع هكردتسم يف نيمألا نسح دّيسلا فاضأو

 برق .زاقفقلاو ناجيبرذآ نيب دودحلا ىلع عقت ةنيدم .دابودرأ ىلإ هتبسنو»

 .سرأ رهن

 .ةيرجه 1117 ةنس بجر ١١ يف زيربت يف هتدالو تناكو

 هيلع أشنف 17١0 ةنس دودح يف اهيلإ هتدوع دعب فجنلا ىلإ هدلاو هب ىتأو

 .هيجوت ريخ ههجوو

 هقفلا يف رضحو ,ملعلاو لضفلا لاجر نم فيفل ىلع مولعلا تامّدقم أرق
 ثيدحلا هنع ذخأ دقو - يناهفصألا ةعيرشلا خيشو .هدلاو ىلع لوصألاو

 دّمحم خيشلا ىلع ةفسلفلا يفو ,يزاريشلا يلع ازريم دّيسلاو - ًاضيأ لاجرلاو

 مزالو .يغالبلا داوج دّمحم خيشلا ىلع ريسفتلاو مالكلا يفو ,يناهفصألا نيسح
 رعشلا يف عربو .ةنس نيرشع نم رثكأ نيرّخأتملا ةثالثلا هخياشم سورد تاقلح

 يفوت و .اهعئاقوو برعلا مايأو ريسلاو خيراتلا يف عّلضتو ,نييبرعلا بدألاو

 .فرشألا فجنلا يف 1178 ةنس

 دئاوفلا نم ريثكلا هيف ءلوكشكلا جهن ىلع تادلجم تس يف مخض باتك:هل

 .تاقيقحتلاو مجارتلاو ةّيلاجرلاو ةيخيراتلا

 «رتشألا كلام» رخأ يف رشن رصتخم «رتشألا كلام نب ميهاربإ ةايح»و

 .ه716١ ةنس نارهط ىف عوبطملا ميكحلا رفعج نب اضر دّمحم دّيسلل

 قا يداهلا يلع مامإلا نبا دّمحم دّيسلا ةمجرت يف «ليجدلا عبس ةايح»و

 .ًاضيأ فجنلا يف عبط .دلب برق ليجدلا يف روهشملا دهشملا بحاص

 .«راتخملا راثلا خيش لاح حرش يف راضنلا كيبس»و

 )غ:1١(



 ١ ... 0.0ةينيسحلارئاعشلا لئاسر / ج١

 .عبط ,نييباهولا ىلع ٌدر وهو «يضاقلا دهيلب نبأ ىلع درلا»و

 .«ةعطاقلا هللا ةّجح ةيمست يف ةعطاسلا را ونألا»و

 .«فطلا ةعقا و يف ةموظنم»و

 يقت دّمحم خيشلا ةّفلأ اهب ىراج «ِرّين ةزوجرأ ةلضانم يف ةموظنم»و
 .ًأتيب )110١1( تغلب دقو رّينب صلختملا يزيربتلا

 هطبسل ةمّدقم عم 17 هتافو ماع فجنلا يف عبط «ةبعكلا ديلو يلع»و

 .يزاريشلا دّمحم از ريملا نبا رفعج ازريملا نبا دّمحم از ريملا نبا يدهم دّيسلا

 نسح دّمحم ازريملا دّيسلا ةمجرت يف «يزاريشلا دّدجملا مامإلا ةايح»و

 .هيرصاعمو هذيمالت نم ريثك مجارت ىلع لمتشي وهو ,7١17؟ةنس ىفوتُملا

 ,ةحفص )2٠٠١”( يف «رعشلا نم يزاريشلا مامإلا يف ليق اميف ربتلا كبس»و

 .ءاجهلا فورح ىلع ةبترم مهدئاصق داريإ عم هيحدامو هئارعشل هيف مجرت

 ءاملعلا يثارمو :مهئاثرو تيبلا لا حدم يف همظعم :يبرع «رعش ناويد»و

 فالآ ةتس نم رثكأ همظن عومجم غلبيو .ىرخألا ضارغألا رئاس يفو ءامظعلاو

 امصيسلا ٠

 .هخياشم تاريرقت نم اهبتك ءامهريغو لوصألاو هقفلا يف «تاريرقتلا»و

 ."0«طقف لوألا هٌوزج جرخ «نآرقلا ريسفت)) هراثا رخآو

 ةرجحلا ىف فرشألا فجنلا ةنيدم ىف ٍةيال نينمؤملا ريمأ نحص ىف نفد

 "7717 هقر

 )١( ةعيشلا نايعأ كردتسم ١:5١7.

 :فيرشلا يولعلا نحصلا يف نينوفدملا ريهاشم (؟) 407/1١١.
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 ١78 مم مة ة معلم عمتجملا يف اهراثآو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 :فّلؤملا

 :طاقن ةّدع يف هيلع ءوّضلا طلسن

 فلؤملا طبس دنع ةدوجوم اهتخسن ,ةطوطخم تلازال ةلاسرلا هذه :ىلوألا

 ّلك قيقحتو عمج ىلع ًايلاح لمعي يذلا ,يزاريشلا يدهم دّيسلا ةّجحلا ةحامس
 ثيح ءاهفورح ٌفص دعب ةلاسرلا هذه ًاروكشم انل ثعب دقو ,فلؤملا هّدج راثآ
 ريدقتلا ليزج اّنمو ,باوثلاو رجألا هللا نم هلف ءاذه انلمع يف لصألا اهانلعج

 .مارتحالاو

 اهفّلأ هّنأ رهاظلاو ,ةلاسرلا هذهل هفيلأت خيرات فّلؤملا ركذي مل :ةيناثلا

 يرصبلا ينيوزقلا يوسوملا يدهم دّمحم دّيسلا ةلاسر هيف ركذي ذإ ؛ه1740/ةنس

 هتلاسر فلأ دّيسلا اذه ّنأب ًاملع ,«نيماع ذنم يرصبلا اهيلإ هقبس دقو» :ًالئاق

 تاقوألا» ةديرج ترشن كلذكو , ه46٠ ةنس«لطابلا ةلوج ىلع ّقحلا ةلوص»

 ةّئسلا سفن يف ةّينيسحلا رئاعشلا نع هءارأ «ةيقارعلا

 ,«ةيئازعلا رهاظملا لوح ةعماج تاملك» :اهلوأ يف اهفّلْؤم اهاّمس :ةثلاثلا

 :ًالئاق 1١4 / 11١ :18 ةعيرذلا يف .(ه7835١ت) ينارهطلا ةمالعلا اهركذو

 .«ةعماجلا تاملكلا»

 دّيسلا ىلع ّدرلا وه ءاهل هتمّدقم يف فلؤملا هحضوأ امكاهفيلأت ببس :ةعبارلا

 أدر اهّدرب أدبيو ءاهنم صوصن ةّدع دروي ثيح ,«هيزنتلا» هتلاسرو نيمألا نسحم
 نع ةلاسرلا هذه اهب تزاتما ةزّيم هذهو ,بدألاو مارتحالا ةياغ يف ًانيزر ًاّيملع

 .«هيزنتلا» ةلاسر ّدر يف اهتاوخأ رثكأ

 اودّيأ نيذلا نيدلا عجارمو ءاملعلا لاوقأ ًاريثك اهيف فلؤملا لقني :ةسماخلا

 سوؤرلا برض ًاصوصخ .اهتّيلح يف ىواتف اوردصأو .ةّينيسحلا رئاعشلا
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 ١ ... 000000000000000ةينيسحلارئاعشلا لئاسر / ج١

 .ديدحلا لسالسب روهظلاو تاماقلاب

 بكاوم نع .ءاملعلا نم ريثك تادهاشمو .هتادهاشم اهيف لقني :ةسداسلا

 مهنع نوعفاديو نيرّبطتملا نودّيوي اوناك ءاملعلاو نيدلا عجارم ضعب ُنأو ءريبطتلا
 .نافكألاو تاماقلا ةئيهت يف ًاَيلام مهومعديو

 :اهنم - ًادرو ًادبيأت - عوضوملا اذهب ةقالع اهل لئاسر ةّدع ركذي :ةعباسلا

 ينيوزقلا يوسوملا يدهم دّمحم دّيسلل «لطابلا ةلوج ىلع ّقحلا ةلوص»

 .(ه98١١ت) نيساي لآ ىضترم خيشلل «ةعماد ةرظن» ةلاسرو .(ه08١1ت)

 ,(ه77١ت) يماّجحلا داوج دّمحم خيشلل «ينيسحلا راكذتلا لوح ةملك»ةلاسرو

 .ء(ه91١١ت) يلماعلا يتيبسلا هللا دبع خيشلل «ىسألا ةّنر» ةلاسرو

1١1/١ 



 ١ للعمل عمتجملا يف اهراثأو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 ىنيسحلا راعشلا )0 60

 رْفظملا نيسح دّمحم خيشلل

 :فّلؤملا

 :ًالئاق ٌفطلا بدأ يف هركذ

 نب دّمحم نب هللا دبع نب دّمحم خيشلا نبا رفظملا نيسح دّمحم خيشلا»

 .بدألاو ملعلاب نيقومرملا مالعألا دحأ ,يفجنلا رفظم نب دمحأ

 نم سماخلا يف هدلاو يفوُتو .فرشألا فجنلابه17١1؟ةنسدلو

 .مايق نسحأ هتيبرتب ماقو ّيبنلا دبع خيشلا ربكألا هوخأ هلفكفه١71١ لاوش

 مث ,نسح دّمحم خيشلا ربكألا هيخأ ىلع حوطسلا سردو تامّدقملا أرق

 نسمحلا وبأ دّيسلاو ,يقارعلا ءايض خيشلاو ,ينيئانلا نيسح ازريملا سرد رضح

 فيلأتلاب علوو .بدألاو خيراتلاو لوصألاو هقفلا يف ةيلاع ةجرد غلبو ,يناهفصألا
 .ةليلجأر اثآ جتنأو ةبعصلا باوبألا قرطف ,قيقحتلاو

 بابشلا نم ةّلئ ةيبرتب ماق نأ ةيبرتلا قرط يف هبولسأو هنساحم نمو
 يف رثألا ربكأ هطاشنل ناكو ءرشنلا ىدتنمل يملعلا عمجملا ةسائر لبقف «نيهبانلا

 بجاولا ىرأو .هرومأب ينعملاو يملعلا عمجملا رّرقم انأو ركذأو ءءاضعألا سوفن

)1١14( 



 ١ج / ةينيسحلارئاعشلا لئاسر ...٠00000000000000 يل

 امم طاشنلاو قبسلا هل ناك نيمأ وبأ خيشلا نكلو ءلّوُألا لوؤسملا نوكأ نأ
 ةرصن ليبس يف نوكي بلط ّيأ لوبقل هسفن يه دق ناكو ,يسفن رغصتسا ينلعجي
 .ةديقعلاو أدبملا

 :هراثآ

 عبط «راّمتلا مثيم» ,فجنلا يف عبط دقو ,نيئزج يف «ِةُيلقداصلا مامإللا»

 ةعيشلا» .«ةعيشلا خيرأت» .«ةمامإلاو ةعيشلا» ,«ةرتعلاو باتكلا» ,فجنلا يف

 نب ماشه» .«مامإلا ملع» .«ةقاقداصلا مامإلا ءاعد» .«اهروصع ةلسلسو

 مالسإلا» .«هداشرإو هميلعت نآرقلا» ««ءايصوألا» .«قاطلا نمؤم» .«مكحلا

 .840تيبلا لهأ يف هرثكأو «هرعش ناويد» .«ثالثلا تايآآلا» ««هؤاقتراو هؤوشن

 مجرت «نيدلا فرش نيسحلا دبع دّيسلا ةّجحلا نع ًاّيبتك ةياورلا ةزاجإ هلو
 ربكألا هيخأ ةمجرت نمض '!«لاجرلا فراعم» يف نيدلا زرح دّمحم خيشلا هل
 ضعب يف ةزوجرأ مظنو ,رعشلا مظني ًالماك ناك :لاقف نسح دّمحم خيشلا ةمالعلا

 .هقفلا باوبأ

 نفدو .ةعساو ةمحر هللا همحر فرشألا فجنلابه١1741 ةنس هتافو تناك

 .«نسح دّمحم خيشلا ربكألا هيخأ بنج ىلإ ةرسألاب ةصاخلا مهتربقمب

 :يهو «هرعش نم ةعطق هتمجرت لَو يف ركذو

 ارون تمّسجت دق نابعش رهش

 اروهشلا توم سس دقف رخفاومساف

 رخفلا نم تيوحح امب ىرشُب كل

 اريشب رورسلاب تئج مكف

 .587/:؟ لاجرلا فراعم )١(

(1189) 



 1880 لعملة ملق عمتجملا يف اهراثآو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 دعسلا ةبلح ىف كاراج رهش.َّيأ

 سومش دوعسلل كيف تقرشأ

 اينأدوجولاهقارشابو

 هيفو جرب سم شل ر هش لك

 اريسملا ءامسلا يف سمشلا عطقت

 فصنلاو .سمخلا ىفو ةهنم ثالث يف

 ًائيسح نهب تدلو_مطاف

 اروصنملا دّيوو ملو هل باو

 ارون نميهملا اهفاص سفنأ

 اريدقت اهتل ص هلا رزق

 قتشا ىّتح قلخلا ىلع انسلا ضافأو

 اريتمًاردبوًأسص شهلت م

 ًاقلخ ىربامانسلا كاذ الولوه

 اروهحوًانن جالواميرك

 ْ مهنع هللا بهذأ دق تيبلا لمأ

 "!اريهطتلا اورّهطو ًاماصتعا سجرلا

 )١( ٌفطلا بدأ ٠١:1551.
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 :فّلؤملا

 :طاقت ةّدع يف هيلع ءوضلا طلسنو

 فالغ ىلع تبثم وه امك «ينيسحلا راعشلا» ةلاسرلا هذه مسا :ىلوألا

 عضاوم ةثالث يف اهركذ (ه1785١ت) ينارهطلا ةمالعلا ّنأ الإ ءاهنم ىلوألا ةعبطلا

 ةخسنلا يف امك مسالا انتبثأ نحنو .«ةّينيسحلا رئاعشلا» مساب هتعيرذ يف

 .ةعوبطملا

 (ه١/79١ت) نيمألا نسحم دّيسلل «هيزنتلا» ةلاسر ىلع ًاًدر اهفلأ :ةيناثلا

 هيزنتلا» ةلاسر فرشألا فجنلا ىلإ ديربلا لمح دقف .دعبو» :اهلّوأ يف لاق امك

 لامعأل هيوشتلا نم اهيف تدجو اهتاحفص تحّفصت امدعبو ,«هيبشلا لامعأل

 لامعألا كلت عنصُت نم دنع نيلوؤسم اّنكل هنع انيضاغت وأ انيضغأ ولام .هيبشلا

 ترداب ةقيقحلل ًافشكو قحلل ٌةرصنو هرئاعشل ًاهيزنتف ,321نيسحلا انمامإ .هلجأل
 .«هنم ًادمتسمو ىلاعت هب ًانيعتسم ,روطسلا هذه ريرحت ىلإ

 .ًانيتم ًايملع أدر اهيلع ّدرلاو «هيزنتلا» تارابع ركذب أدب مث

 دّمحم خيشلل «ينيسحلا راكذتلا لوح هملك» ةلاسر ركذ اه رخآ يف :ةثلاثلا

 ءاملعلا نم عجارملاو رهاظملا ةّيقب اًمأو» :ًالئاق (ه157/7ت) يماّجحلا داوج

 خيشلا لضافلا خألا ذاتسألا اهب هاف ةملك ىلإ ةمظنم مهاواتف ترشن دقف ءروضحلا

 مهو. يرصبلا دّيسلا معازم ترشن يتلا ,ةديرجلا ىلع ًاّدر .يماّجحلا داوجلا دّمحم

 .دّمحم خيشلاو ءيداه خيشلاو .ىضترم خيشلا :ءاطغلا فشاك لآ نم ججحلا

 .«نيسحلا

 ىضترم خيشلل «ءاروشاع تارهاظم لوح ةعماد ةرظن» ةلاسر ًاضيأ ركذو

 دّيسلا مالسإلا ججح مهرهشأف ةيمظاكلا ءاملع اًمأو» :ًالئاق يمظاكلا نيساي لآ

 )١؟11(



 اا ءءء لملم عمتجملا يف اهراثاو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 ,ردصلا يدهم دّمحم دّيسلاو ,نيساي لآ نيسحلا دبع خيشلاو ردصلا نسح

 .مولعم ناحجرلا ىلإ باهذلا ىف مهلاحو

 دبع خيشلا مالسإلا ةّجح لجن ىضترم خيشلا لضافلا ةمالعلا ّنأ هدهاشو

 ةبغرب يرصبلا دّيسلا ىلع اَّدر ةلاسر - فّنص نّم يف - فّنص نيساي لآ نيسحلا

 دّمحم خيشلا مالسإلا ةّجح هوخأ هسمتلا دق لب ,نيملعلا نيدّيسلا كنيذو هيبأ نم
 ,نيعلا يأر عباطملا اهتزربأ دقو ,نسح دّيسلا ةمالعلا ربحلا كلذ اهظّرق دقو ءاضر

 ةفلؤملا لئاسرلا كلت ري مل هنأ بسحأ الو .«راصمألا» راطقألا يف تراس دقو

 .«رهاق ناطلس بضغلا نكلو ,ةفّنصملابتكلاو

 عجرملا نمز ءارماس يف جرخت تناك يتلا ءازغلا بكاوم اهيف ركذي :ةعبارلا

 .هراد ىلإ هبكوم يتاي ناك دقف فويسلاب سوؤرلا برض اًماو» :لاق ذإ ءيزاريشلا

 ناك نافكألا ّنَأ ينيئانلا مالسإلا ةّجح لقن دقلو ءاهيف مهسوؤر نوبرضي ام لّوأو

 .«بجعأو رظناف ,هدنع نم اهلذبي

 ذإ ,مولعلا رحب دّيسلا لزنمب لصحي ناك سوؤرلا برض نأ ًاضيأ ركذيو

 نم فرشألا فجنلا يف فويسلاب سوؤرلا برض نأ ٍدحأ ىلع ىفخي لهو» :لاق
 .هارث باط مولعلا رحب دّيسلا ةمالعلا راد يف عقي ام لّوَأ مويلا ىلإو هثودح لَو

 ناكاضر دّيسلا ةمالعلا هدلو ءانبأ نم ّنإف «لآ نم هلايو ءراد نم اهب كيهانو

 :مهو دحاو رصع ىف مالعأ ءاملع نم ةثالث

 ,««ناهربلا» بحاص ىلع دّيسلاو ,نيسح دّيسلاو ,يقت دّمحم دّيسلا

 اوعدري ملف ,ىأرمو مهنم دهشمب مهراد يف عقي فويسلاب سوؤرلا ىلع برضلاو
 .«ةعينملا مهراد ىلإ لوخدلا نع مهوعفدي ْمل ملف اوعيطتسي مل نإو ,هباكترا نع

 ,ه١؟4ا!/ةنسدادغب يف حاجنلا ةعبطم يف ةلاسرلا هذه تعبط :ةسماخلا

 (17؟)



 ١ج / ةينيسحلار ئاعشلا لئاسر

 هذه نمض اهرشنو ةلاسرلا هذه حيحصت يف اهيلع اندمتعا يتلا ةعبطلا يهو

 .ةعومجملا

 ,ينيسحلا راعشلا ةلاسر» :اهل ىل وألا ةعبطلا فالغ ىلع درو :ةسداسلا

 .ةِقن نيسحلا مامإلل رئاعشلا ةماقإو هيبشلا لمع ناحجر نايب ىلع مالكلا نّمضتت

 .«يفجنلا يرّفظملا نيسح دّمحم خيشلا لاضفملا ةماعلا اهفلؤمل

)1١78( 



 انا سل ع ع ع + + « + + + + ع < < . + + + 7 عمتجملا يف اهراثآو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 هيزئتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا(0١)

 ىّلحلا مساق نيسحلا دبع خيشلل

 :فّلؤملا
 هباتك يف .(ه١/1707ت) يوامسلا دّمحم خيشلا ةمالعلا هرصاعم هركذ

 :ًالئاق «ةعيشلا ءارعش نم ةعيلطلا»

 ىلإ ,ةهكافملا بّيط ,يأرلا فيصح .قالخألا ميرك ,ةرشعلا ليمج هتيأرف هترشاع

 .«ريزغ رعشو ّمج بدأ هلو ءميوق نيدو ,ةلدتعم ةقيلس

 :لاق ّمث هراعشأ نم ةعومجم ركذو

 يف ةدحاوو ةئامثالثو فلأ ةنس مّرحم لئاوأ يف دلو ,ةريثك هنساحمو»

 .نآلا ىلإ اهب يقبو ءرشع ةعبرأ ةنس فجنلا ىلإ رفاسو ,ةيبرعلا مولع اهب أرقو ,ةّلحلا

 .«ىلاعت هللا همّلس لضاوفلاو لئاضفلا بسك ىف ّدجم مويلا وهو

 :شماهلا ىف ,يروبجلا ناملس لماك لضافلا ذاتسألا ةعيلطلا قّقحم بتكو

 .١طه11/1١/ةنس ىفوت»

 )١( ةعيشلا ءارعش نم ةعيلطلا ١:  45١رقم!١2.

)174( 



 ١ج / ةينيسحلار ئاعشلا لئاسر 0.000.000... لق

 نايعأ» هباتك يف .(ه١/717١ت) نيمألا نسحم دّيسلا رخآلا هرصاعم لاقو

 ,ةيبرعلا مولعلا اهب أرقو .ةّلحلا يف ه1 ةنس مّرحملا لئاوأ يف دلو» :«ةعيشلا

 ّمث «بتكو رثنو رعش هلو ,فجنلا يف بّدأتو هقفتو .ه4١17 ةنس فجنلا ىلإ رفاسو

 ."!هراعشأ ضعب ركذ

 :فّلؤملا

 :طاقن ةّدع يف هيلع ءوضلا طلسنو

 اوركنأ نيذلا ىلع ٌدرلا وهو .ةلاسرلا هذهل هفيلأت ببس فلؤملا نّيبي :ىلوألا

 ىلع ّمث «ةلوصلا» ةلاسر ىلع ًالوأ فقو هنأ ىلإ ريشي ذإ ,ةّينيسحلا رئاعشلا ضعب

 :لوقي ثيح ,«هيزنتلا» ةلاسر

 نم ريثك نع عنملا نّمضتي .هب هبؤي ال يأر ةرصبلا يف ماوعأ ذنم ثدح»
 ,رودلا يف رودصلا مدلو ءاكبلا ادع ,ةعيشلا نادلب يف ماقت يتلا ةّينيسحلا رئاعشلا

 ىوس ىلع مقُّي ملو ةّجحب معدُي مل - ةناكملا كلتب سيل هبحاص ّنأ عم - وهو
 .ةغرافلا ليواهتلا

 داكي ال يتلا ةلدألاب ةلفاح ةّمج لئاسرب ىضم ام يف يأرلا اذه لبوق دقو

 الإ ,ةيافكةروكذملا رئاعشلا عيمج ةماقإ بوجو يف بير اهتعجارم دعب ىقبي

 .لامكلا بتارم ىلإ غولبلا نع هتاذب رصاق وأ .لالدتسالا لوصأب لهاجل

 ,نأشلا اذه يف ةعوبطم قاروأ ىلع بئارغلا بئاجعلا انتفقوأ دق مويلاو

 .ىحنملا اذه وحنت يهو .ماشلا نم انيلع تروهدت

 راكنإ ىوس اهب دصقي مل هنأ معزي اهحتتفم يف اهبحاص َّنأ عم - هذه نأ الإ

 )١( :ال ةعيشلا نايعأ 45٠.
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 ١م لمة ءءء ملم ة ممم عمتجملا يف اهراثاو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 بّصعتلا حور نع ٌفشت - ةّينيسحلا رئاعشلا يف سانلا اهلخدأ يتلا تاركنملا

 نسم حوضوب دحأ لك أرقيو ءاهروطس لالخ نم نئاشلا بضغلا نيبتسيو ءّداحلا
 ملعلاب نيفورعملا نيرصاعملا مالعألا ضعب ىلع عذقملا لماحتلا اهنيوانع
 هتريقع عفر نأ نود هتلاقم هب حتتفا ام هتايح يف هسفن كلمي مل هنأ ئّتح ءبدألاو

 هتابسل - هرصاعم ىنعي - هّجوي ملول هللا مّيأو :هلوقب اهنم ١٠ :ةحفصلا يف ًارهاجم
 1 .«هل انضّعت ام انيلإ هتاعسلو

 مل ,ةّيملعلا دئاوفلا ضعبو تاقيلعت دجوت ةلاسرلا هذه شماه يف :ةيناثلا

 ,يه امك اهانيقبأ كلذل .رخآ صخشوأ فّلؤملا نم يه له ءاهبتاك ىلع فقأ

 .نيتفوقعم نيب شماهلا يف انلمع ّلكو انتاقيلعت انلعجو

 .«هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا» اهلئاوأ يف اهفلْؤم اهاّمس :ةثلاثلا

 ةلاسر در ّمث «ءاحلصلا ءاميس» ةرابع ركذي دراوملا نم ريثك يف :ةعبارلا

 دبع خيشلا ًارصتنم ,نيترابعلا نيب هتمكاحمو هباوجب أدبي ّمث ءاهيلع «هيزنتلا»
 .«ءاحلصلا ءاميس» هتلاسر يف يلماعلا قداص نيسحلا

 نيسح دّمحم خيشلل «ةّينيسحلا بكاوملا» ةلاسر نم ةرابع لقني :ةسماخلا

 . ه740١ ةنسرفص رهش نم رشع عباسلا يف تعبط ىتلا ء(ه77/7١ت) ءاطغلا فشاك

 نم ناث ءزج فيلأتل ىعسي هنأ فلؤملا ركذي ةلاسرلا هذه رخآ يف :ةسداسلا

 يف ًاليلدو ىوعد كلذل ضّورعتنس هنوعو هللا ريسيتب نحنو» :لاق ذإ ,ةلاسرلا هذه

 هزاجنإ ريخأت تضتقا امك ةيتقولا ضراوعلا ّنإف .باتكلا اذه نم يناثلا ءزجلا

 .«نيئزج ىلإ هراطشنا تضتقا

 كلت يف ةريثك ءاطخأ تئدح هنأ ركذي ةعوبطملا ةخسنلا رخآ يف :ةعباسلا

 ًأَدج ةريثك طالغأو .ةريثك تاملك ناصقن ءزجلا اذه يف عقو» :ًالئاق ةخسنلا
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 ١ج / ةينيسحلا رئاعشلا لئاسر 0.0.0... له

 ةرثك ىلإ ًارظنو ,ةديدع تاحفص اهركذ بعوتسي ءًاعم ححصملاو ةعبطملا لامهإل

 انمزتلاو هانكرت ابلاغ باوصلاو أطخلا لودج ئراقلا ةظحالم مدعو طلغلا

 .ةخسن لكل ملقلا حيحصتب

 خيرات نأ الإ .فيلأتلا نم هئاهتنا خيرأت اهرخآ يف فلؤملا ركذي مل :ةنماثلا

 يف ةيرديحلا ةعبطملا يف , ه1141/ةنسوهو ءاهنم ىلوألا ةحفصلا ىلع تبثم عبطلا

 .فرشألا فجنلا
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 ا ل لعلنا عمتجملا يف اهراثأآو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 هيزنتلا ةلاسر نع هيومتلا فشك(151١)

 ىفجنلا ىجنكلا دّمحم خيشلل
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 :فلؤملا

 (ه١47١ت) ينيمألا يداه دّمحم خيشلا هركذام الإ .هتمجرت ىلع رثعأ مل

 :هيف لاق ذإ ؛««ماع فلأ لالخ فجنلا يف بدألاو ركفلا لاجر مجعم» هباتك يف

 رشع عبارلا نرقلا نم سداسلا رشعلا يف تامو ,فجنلا نكس ءلضاف ملاع»

 .يجبنكلا :عجارملا ضعب يف ءاجو ,عمجو فّئصو بتك ,يرجهلا

 ."7«هيزنتلا ةلاسر نع هيومتلا فشك هل

 :فّلؤملا

 :طاقن ةّدع يف هيلع ءوضلا طّلسن

 وه- ميركلا فلْؤملا لاق امك- ةلاسرلا هذه فيلأت نم فدهلا :ىلوألا

 ٍلاخو ليصأو صلاخ 20:تيبلا لهأ بهذم نأ نايبو ءسانلا مومعل ةقيقحلار اهظإ
 :«هيبنتو حاضيإ» ناونع تحت ةلاسرلا لّوُأ يف فلؤملا لاق ذإ ءبئاوشلا نع

 )١( ةعيرذلا :رظناو ,1115 :؟' ماع فلأ لالخ فجنلا يف بدألاو ركفلا لاجر مجعم 18: 54 /

 .؟814 :ةّيفجنلا تاعوبطملا ,177 :" نييقارعلا نيفّلؤملا مجعم

 (11؟4)



 ١ ... 000000000000... 0.0000ةينيسحلارئاعشلا لئاسر / ج١

 هذه انبتك امُنإ انْنِإ .نيدلا يف نيعّروتملا نيملسملا انناوخإ ىلع ىفخي ال»
 ءاوهألا لهأ هب بعالتي نأ فينحلا عرشلا ىلع ٌةريغو ,ةقيقحلل ًاراهظإ ةلاسرلا

 .مالعألا ءاملعلا لاوقأل ةعماج ةلاسرلا هذهب انيتأ دقف كلذل .ضارغألاو

 انناوخإ مومعل فشكنيو .ةقيقحلا نّيبتتل مهاواتفو مهلاوقأ انّيخوت دقو
 هذه ّنأو ,نوث دحملا اهثدحي ةحابقو ةعانش ّلك نع هّزنم يماسلا انبهذم نأ ةعيشلا
 .«ء يشب هنم تسيل رومألا

 ينادح امو» :ةلاسرلا هذه نم هفدهأنّيبم «فلؤملا ةملك»ناونع تحت لاقو

 نم ةّيطبنلا لاجر ضعبل «ءاحلصلا ءاميس» يف ام ىوس ةلاسرلا هذه فيلأت ىلإ

 تلمتشا يتلا عيضاوملا لوح نيمألا نسحم دّيسلا ريهشلا ةمالعلا رطاوخ ّنأ ءاعّدا

 سيوهتو .هّمألا ءاملعو ةّمْئْألا اهب فلاخ امم .ًاثيدح ةّينيسحلا بكاوملا اهيلع

 .«رظن الو ةيور ام نود نم غرافلا ءاعّدالا كلذ لوح دارفأ

 بوجو ّنِإ ثيحو :اهتمّدقم يف ًالئاق ةلاسرلا هذه مسا فلؤملا ركذ :ةيناثلا
 فصشك» يتلاسر دوجولا ةفيحص تنّمض ةّيمالسإلا تاي ولوألا نم ركنملا راكنإ

 .«هيزنتلا ةلاسر نع هيومتلا

 فجنلا يف ةيولعلا ةعبطملا يف ه11741/ةنس ةلاسرلا هذه تعبط :ةثلاثلا

 1 .فرشألا

 نيناونع تحت اهل هفيلأت ببس فلؤملا حضوأ ةلاسرلا ةيادب يف :ةعبارلا

 ببسو .ةرطف نيد مالسإلا نيد نأ نيب م .«فلؤملا ةملك»و «هيبنتو حاضيإ»

 دّيسلا نأ نّيب مث .نيمألا دّيسلا مهنم نيذلاو هئانبأ نم نيحلصملادوجو وه همّدقت

 .اهتقحل يتلا بئاوشلا نم اهبيذهت ىلإ ىعد لب .ةّينيسحلا رئاعشلا عنمي مل نيمألا
 .هيأر هيف حّضوي يذلا «متآملا ةماقإ يف مئاللا عانقإ» هباتك نم همالك لقن مث

 )89؟١١(



 ١س مم لل عمتجملا يف اهراثآو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 نيضرتعملا درو ءاهنع عافدلاو «هيزنتلا» ةلاسر تارابع ركذب أدب اهدعب
 .اهيلع

 يداه خيشلا ةمالعلاو يرونلا نيسح ازريملا ةمالعلا مالك ركذ هثحب ءانثأو

 لقن كلذكو ,ةيزعتلا ءارق ضعب اهلقني يتلا ةبوذكملا ثيداحألا لوح ءاطغلا فشاك

 ىوتفو ,ةّينيسحلا متاملا يف ءانغلا ةمرح لوح يراصنألا ىضترم خيشلا ىوتف

 ىواتف كلذكو .سفنلا حرج ةمرح يف يدزيلا مظاك دّيسلاو لوألا ديهشلا
 .ةّينيسحلا رئاعشلا ضعب نع ءاملعلا نم ىرخا ةعومجم

 رفظملا نسح خيشلل «مولظملا ةرصن» ةلاسر ىلإ ريشي :ةسماخلا

 .ةعومجملا هذه نمضًاضيأ ةعوبطملاو .ه4١ 6 ةنسةعوبطملا ,(ه1١؟88ت)

 نيسحلا دبع خيشلل «هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا» ةلاسر ىلإ ريشي كلذكو

 .ةعومجملا هذه نمض ًاضيأ ةعوبطملاو ,ه41"17/ةنس ةعوبطملا يّلحلا مساق

 يدهملا دبع خيشلل «هيقفلا ةرصن» ةلاسر همالك رخآ يف ركذي كلذكو
 .راّجحلا

 دبع خيشلل «ءاحلصلا ءاميس» ةلاسر نم ةديدع تارابع لقني هّنَأ امك

 .فنعب اهيلع ٌدريو .(ه١71١ت) يلماعلا قداصلا نيسحلا

 يوقنلا يقن يلع دّيسلا - هيومتلا فشك- ةلاسرلا هذه ىلع ّدري :ةسداسلا

 ةعوبطملا «رئاعشلا ةماقإ يف رثاعلا ةلاقإ» هتلاسر يف (ه8١5١ت) يونهكللا

 . ًاضيأ ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملاو , ه1 ةئس

 :ًالئاق ةحراج ظافلأب نيمألا نسحم دّيسلا ءارآل نيفلاخملا فصي :ةعباسلا

 وهو الأ ٌرمأو كلذ نم ىهدأ وه ام رضاحلا لاحلا يف انضرتعي نكلو»-(أ)

 ىلإ اربي وهو ,يناحورلا فنصلا اذه ىلع اولّفطت نيذلا «ةقزترملا» نم دارفأ مايق

1) 



 ١ ... 000000000000000ةينيسحلارئاعشلا لئاسر / ج١

 نيدلا ىلع اوماق ءاوماق ام سئبايو اوماق ءفسوي مد نم بئذلا ةءارب مهنم هللا

 ملاعلا هنم مهئّربي ام مهب نوقصليو ,نييناحورلا ءاملعلا نوفذقي اوذخأو ,هسابلب

 ىشخي امب ,ماوعل | ىدل نولّجديو نوهّوميو مهيلع نوبذكيو هلك يمالسإلا

 .«سّدقملا فنصلا اذهب ةماعلا ةقثلا عزعزت نم هلجأل

 ةلاسر بحاص يلماعلا قداص نيسحلا دبع خيشلا ًافصاو لاق -(ب)

 دّيسلا يأ] اهيف عفديو» :نيمألا دّيسلا ءارآ ىلع تّدر يتلا «ءاحلصلا ءاميس»

 دقحيو هزكرم دسح نّمم هموق ضعب هيلع لماحت ام [هيزنتلا هتلاسر يف نيمألا

 نم هللاب ذوعن (ةّمّألا ءاملعو ةّمألا فلاخ ّنإ) :هلوق كلذ ءلضف نم هللا هاتآ ام ىلع

 .تاءارتفالا هذه

 ىلع هّومي ذخأف ,ةبارقب هيلإ بستنيو هب تمي نم ضعب هلاونم ىلع جسن دقو

 ىدل روهشمو فورعم وه اّمم ,بذكلا هيلع يرتفيو قلتخيو ,ءاطسبلاو جّدسلا

 دئاوم ىلع نيلّفطتملا ضعبل أشحف ةءولمم ةعوبطم قاروأ تجرخ دقو ؛عيمجلا
 .«(ينتمطل راوس تاذول) ٌبح باب نم مهركذ نع مّوكتنو ءمهريغ

 يلماعلا قداص نيسحلا دبع خيشلا ىلع ًاًدار رخآ ناكم يف لوقيو -(ج)

 ةمامإلا يسرك ىلع زكرمتي ريبك حلصم ٌلكّنأ ملعا» :«ءاحلصلا ءاميس» هتلاسرو

 ...هيلع دقحيو هدسحي نم سوفنلا ىضرم نم هل ًّيهتي نأو ٌدبال ,ةّمألا يف ةدايسلاو

 بذكلاو ديدشلا لماحتلا يل فشكناف ,ةعوبطملا قاروألا كلت تعلاط :لوقأ انهو

 فوسلو .رودصلا يف لكآتت تناك داقحأو ةّيصخش برآم نع أشن يذلا حيرصلا

 مالسلا مهيلع نيسحلاو ًايلع هيوبأو ءارهزلا هّمأو ٌةٌكيِكيهْلا لوسر هدج اهب نوقلي

 .«نوزاجيف مهرشنو مهرشح موي

 دّيسلا ةايحل ةلّصفم ةمجرت .هذه هتلاسر رخآ يف فلؤملا ركذ :ةنماثلا
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 ١21 عمة ءءء لف عمتجملا يف اهراثآو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 يف ءاملعلا لاوقأ ,هتذتاسأ ,مولعلل هليصحت .هدلوم ,هبسن :تنّمضت نيمألا نسحم

 .هتزاجإ خياشم .هّقح

 نسحم دّيسلا تافّلؤم ءامسأب ةمئاق ًاضيأ ةلاسرلا رخآ يف دجوي :ةعساتلا

 .نيمألا

 .اهل ىلوألا ةعبطلا يه حيحصتلا يف اهيلع اندمتعا يتلا ةخسنلا :ةرشاعلا

 ريبكلا ةمالعلا ملقب ,هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر نع هيومتلا فشك: اهلوأ يف بتك

 يجنكلا دّمحم خيشلا ذاتسألا ةرضح لوقنملاو لوقعملل عماجلا ريطخلا ركفملاو

 يف ةيولعلا ةعبطملا يف عبط .فلؤملل ةظوفحم عبطلا قوقح .هتادييأت تماد يفجنلا

 .ه7١غ!/ةنس فرشألا فجنلا
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 رئاعشلا ةماقإ يف رثاعلا ةلاقإ )1١(

 يونهكللا يقن يلع دّيسلل

 :فلؤملا

 خألا انربخأ ,فّنصملا ةمجرت نع انثحبو ,ةلاسرلا هذهل انقيقحت ءانثأ يف

 اهبتك فّنصملل ةمجرت دوجوب ,هاعرو هللا هظفح ىّلحلا دمحأ خيشلا قّقحملا زيزعلا

 ةنيدم يف ةسّدقملا ةّيسابعلا ةبتعلا ةبتكم يف ةدوجوم ةّيطخلا اهتروصو .هسفنب

 ريخ هللا هازج ءاهتروص انل لسرأف ءانل اهريوصت هنم انبلطف ,ةسّدقملا ءالبرك
 .ءازجلا

 ةداسلا ضعب بلط ىلع ًءانب هسفنب اهبتك فّئصملل ةلّصفم ةمجرت اهتدجوف
 ه1459١ ةنس ةدعقلا يذ رهش نم رشع يناثلا ءاعبرألا موي وه اهتباتك خيراتو ءهنم

 .فرشألا فجنلا ةنيدم يف

 موي يف يئابطابطلا مولعلا رحب قداص دّمحم دّيسلا اهخاسنتساب ماقو

 .ه6"٠11 ةنس لوألا عيبر رهش نم رشع عبارلا سيمخلا

 فجنلا ىلإ هترجهو .هتدالو خيرات ةمجرتلا هذه يف فتصملا ركذ دقو

 مامتإو دنهلا ىلإ هعوجر ّمث ,مولعلا تامّدقم هتسارد ةيادبو .هدلاو عم فرشألا
 .اهيف ةيلاعلا هثاحبأ لامكإال فرشألا فجنلا ىلإ هتدوع مث ,كانه هتسارد
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 0 عمتجملا يف اهراثآو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 هخياشمو هتذتاسأ ركذ مث ,فجنلا وأ دنهلا يف اهبتك يتلا هتافّلؤم اهيف ركذو

 .ةزاجالا يف

 همحر هتافوو «ه1159ةنسرخاوأ تناك ةمجرتلا كلت ةباتك خيرات ّنَأ امبو

 لالخ هراثآو يملعلا هطاشن نم ريثكلا اهيف دري مل كلذل ءه١ 6 8١ةنس تناك هللا

 .ةّيملعلا هتايح داعبأ ّلكب ةيفاو ةمجرتلا كلت نكت مل كلذل ,ةنس نيسمخو عست
 عبطت ملو هللا همحر هنم ةرداص اهرابتعاب انه ةمجرتلا كلت رشنن نحنو

 :اهيف لاقف ّنآلا دحل

 ميحرلا نمحرلا هللا مسي

 ىلع ةالصلاو ,ىرولا ريخ ّمَأ نم انلعجو .ىدُلاب انمركأ يذلا هل ٌدمحلا
 .ىجدلا حيباصم هلآ و ىفطصملا هّيبن

 ءاملعلا ةداسلا نم هلؤس ةباجإ ىلع بجي نم ضعب ينلأس دقف ,دعبو
 نم ةذبن هل ركذأ نأ - نيبملا عرشلا ةامحو نيّدلا راصنأ نم هللا هلعج - لضافألا

 تازنف .ةدلاخ ةئودحأو ةيقاب ةركذت نوكت ىّتح ,يلاوحأ ةمجرتو يتايح نوؤش
 .كلذل هعمس ّقحتسأال ام يرطخ طوقسو يوًأش روصق ىرأ تنكنإو همكح ىلع

 يرمأ أدبم نع لأسُيو .يلاوحأ نع ثحبُيو ,ينأشب ىنعُي ئّتح انأ نمو

 ؟يلآمو

 ,ةيواز سلح راثعلا ريثك ,ةميزعلا طقاس ,ةعاضبلا ليلق أرما الإ نوكأ لهو
 .«هبهاذم نيأ كولعصلا لأسي نمو» ,راقتفاو ةجاح ديقعو

 .قيفوتلاو ةنوعملا ٌدمتسا هللا نمو :ةباجإلا يلع بجو تلئُس ثيح نكلو

 يقدلا يلع مامهلا مامإلا ىلإ ةطسأو نيرشعو نامثب يهتني وهف ,يبسن اَمأ
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 :هنايب كيلإو .هيلع هللا مالس يداهلا

 هّلظ ماد نسحلا وبأ دّيسلا يناثلا ءاملعلا زاتمم نبا يقن ىلع دابعلا فعضأ

 دّيس ىقن دّمحم دّيسلا ءاملعلا زاتمم نبا ميهاربإ دّمحم دّيسلا يناثلا ءاملعلا دّيس

 نيعم دّمحم نب يلع رادلد دّيسلا ريبكلا دهتجملا ةمالعلا نبا نيسح دّيسلا ءاملعلا

 لالج نب ميهاربإ نب دومحم نب ىفطصم نب بلاط نب ميهاربإ نب يداهلا دبع نبا

 نب نيدلا ملع نب نيدلا ميلع نب ريصن نب نيدلا جات نب رفعج نب ايركز نب نيدلا

 بلاط يبأ نب دّمحم ىلعي يبأ نب يلع يبأ نب ّيلع نب نيدلا مجن نب نيدلا فرش
 .هيلع هللا مالس يداهلا يقنلا يلع مامإلا نبا رفعج نبا رهاطلا نب دّمحم نب ةزمح

 نيرشعو ثالث 77١”ةنس مارحلا بجر نم نيرشعلاو سداسلا موي تدلو

 دالب يف عّيشتلاو ملعلا ةمصاع .«ؤنهكل» ةدلب يف ةرجهلا نم ةئامئالثو فلأ دعب

 .دنهلا

 فجنلا ىلإ هّلظ ماد يدلاو دّيسلا يب رفاس رهشأو نينس ثالث نبا تنكاّملو

 رودص فادصأ نع ملعلا دئارف أطقتلم نينس سمخ اهيف يقبف ,17717ةنس فرشألا

 .(هّلل دمحلاو) ةنيدملا باب راوج يف كانه تأشنو ,مالعألا ءاملعلا

 ىلإ يب ىتأف .ديعس مويب يميلعت يف عرشي نأ ىأر نينس عبس تغلب اًملف

 هاشلا يلع دّمحم دّيسلا عرولا ةمالعلا ناكو .هيلع هللا مالس نينمؤملا ريمأ دهشم

 دّيسلا هلأسف ,ةعامجلاب رهظلا ةالص ديري هالصم ىلع ًأسلاج ٍذئتقو يميظعلا دبع

 ,ميحرلا نمحرلا هللا مسب ينمّلعف ,ةفيرشلا هسافنًأبانَّميت يميلعتب أدبي نأ يدلاو

 .ليلجلا دّيسلا ءارو اهفوفصب ةمئاق ةالصلاو سّدقملا حيرضلا هاجّنا نحنو

 نم ًاتقو يل برضف .يميلعت ىلع هسفنب دّيسلا بظاو مويلا كلذ ذنمو
 ريسي امّلق ًاثيثح ًاريس يب راسف هل سّسؤملاوه ناك ًاجهنم يب كلسو .غارفلا
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 0 عمتجملا يف اهراثاو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 بتكلا ضعبو ديجملا نآرقلا نم تغرف رهشأ ةتس ّيط يف يّنأ ىّتح .هلثم بلاطلا
 .فيرصتلاو وحنلا ىف تلخدو ناقتإو طبض ٌلكب ةيسرافلا

 يف هتأرق ام يف ةلئسأ ّىلع يقلي ةعمجلاو سيمخلا يموي نم لك يف ناكو

 ةنطفلا ةّوقب اهجيرخت طاني يتلا هابشألاو عورفلا نم اهب قّلعتي ام عم ,عوبسإلا مايأ
 .ءاكذلاو

 نإف .اهيف فقأ امبرلو ,ةظفاحلاو ركفلا هيلع يندعاس امب اهيف بيجأ تنكف

 .هيلع ينفقوي هّلظ ماد وه ناك ,ةيوعصل ؛ هنع رصقي نأ يلثمل ّقحي اّمم ناك

 هنم تيأر اذإف .ًاحيحص ًاباوج هنع بيجملا انأ نوكأ نأ ىلإ .ديدشلا سأبلاو

 دنع عجاف يتم يف ةركذت نوكي نس لؤس تعم هك رتل ىضرا

 ذيحشتو ,ةنطفلا ةّوق يف ةدايزلا نم ًاريبكأرثأ يسفن يف كلذل تي دأر دقو

 .فينصتلاو فيلأتلا ىلع نّومتلاو ةظفاحملاو ,طبضلا يف ناقتإلاو ,ةركفلا

 بلطم رقي وهو عمسأ ينعدي مل هنأ يسيردت يف ٌصاخلا هكلسم نمو

 ام بسح اهنم ضرغلاو .اهدافمو اهانعم نيبو ةرابعلا أرقأ نأ ينمزلأ لب .باتكلا

 ينرمأ ًأطخ ناك نإو .هاضمأ هرظنب ًاحيحص ناك نإف ,ةعلاطملا ءانثأ يف تمهف

 .بلطملل نّيبملا انأ نوكأ نأ ىلإ .ًايناث هعجارملاب

 لحي نأ ىلثمل نكمي ال ئىتلا ةبعصتسملا ةبعصلا بلاطملا نم ناك ول ,معن

 هيف ملكتي ال وهو سردلا ٌمتيو هّلكت قولا يضمي امر هنأ ىّتح .هسفنب اهنّيب اهتدقع
 ةعجارملاو لمأتلاب رمألا وأ ءاضمالا ريغ ةملكب

 تارابعلا نم ةلكشملا بلاطملا جارختسا ةكلم يسفن يف دجوأ كلذبف
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 مهفي وحن ىلع يملعلا بلطلا نايبو ريرقتلا ةكلم ّمث ,ةعلاطملا ةّوقب ةبعصلا

 ,سيردتلاو ثحبلل اّدعتسم ينلعجي ناك ينسّردي هّنَأ نيح يف هّنأكف .بطاخملا

 .دحاو تقو يف ًاسّردمو ًافّتصم ينلعجي نأ لواح اذهو جهنملا كلذب هّلظ ماد وهف

 ,هعوجر دعب نمو «قارعلاب هتماقإ نيح يف ًاّيشعو ةودُع هل ًامزالم لزأ ملو

 نم مولعلا نم تأرق ام ّلك هيلع تأرق ئّمح 1177 ةنس رفص يف وهو دنهلا ىلإ
 .لوصألاو هقفلاو ةئيهلاو ةمكحلاو قطنملاو فيرصتلاو وحنلا

 ءاجهلا فورح مّلعتأ تنك امدنع ئّتح .هاوس ذاتسأ ىلإ ًاموي ينئعبي ملو
 .نونفلا ّلكو راودألا لك يف يب ّمتهي ناك ةفيرشلا هسفنب وهف ,ةدرفملا

 دّيسلا يتفملا ةمالعلا هليمز ىلع هيف روضحلاب ينرمأ هّنإف ,بدألا الإ َمِهّللا

 دّيسلا ثّدحملا لآ ساّبع دّمحم دّيسلا يتفملا ريهشلا ملعلا نبا هّلظ ماد يلع دّمحم

 ءاهقفلا نم ةّلجألا ضعب ىلع يتئارق نم ناك امو هللا همحر يرئازجلا هللا ةمعن

 ةسردملا نوناقب امازتلا ناك امّنِإف - هيلإ ةراشإلا يتأتسام ىلع - دنهلاب مالعألاو

 .ةتبلا اهتحب سلجم يف روضحلا اهذيمالت ىلع بجوت يتلا

 سوردلا لحارم تيوط ينأ .جاهنملا نم يب هكلسام راثآ نم ناكو

 نبا انأو اهتلجو دنهلا سرادم رابك نم ةيلاعلا تاداهشلا تذخأو ,ةّيحطسلا

 .ةنس نيرشع

 ثالث ءاهز كلذ لالخ يف ينتلّطع يتلا ليقارعلا نم نيبلا يف رهظ ام الولو

 ةنوهرم رومألا ّنكلو ,ةليوط ةّدمب ناوألا اذه لبق ةياغلا غلبأ تنكل ,نينس

 .هدحو هلل رمألاو ءاهريداقم ىلع ىرجت ءايشألاو ءاهتاقوأب

 - تركذ ام ىلع- هاوس ذاتسأ ىلإ ينثعبي ال نأ هسفن ىلع ىلآ دّيسلا ناك
 ,ةّيملعلا سرادملا ضعب يف ينلخدي نأ ىلإ كلذ دعب نم ىَّئش حلاصم هتعد نكل

 ةدفف



 0 عمتجملا يف اهراثاو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 .ةنيمثلا تاداهشلا اهنم لانأ ئّتح

 .«ٌؤنهكل» يف «سرادملا ناطلس»ب ةرهتشملا «ةّيناطلسلا ةعماجلا» تلخدف

 هللا سّدق رقاب دّمحم دّيسلا مالسإلا ةّجح ةمالعلا اهذيتاسأ ربكأ ىلع ترضحو

 «دئارف»و .«ضايرلا» ةراهطو .«يفاكلا» ل وصأ نم ًارطش هنم تعمسف ,هرس

 .هللا همحر يراصنألا انخيش

 ىدل ترضحف .«عئارشلا عراشم» ةاّمسملا ةّيمظانلا ةعماجلا تلخدو

 ةسردم» سّسْوم نسحلا مجن دّيسلا ريهشلا حلصملا ةمالعلا ربكألا اهذاتسأ

 .«لئاسرلا»و «ضايرلا» نم ًاليلق ًارطش ًاضيأ هنم تعمسو .هّلظ ماد «نيظعاولا
 .«حيرشتلا حرش يف حيرصتلا» باتك ةئيهلا بتك نم ًاضيأ هيدل تأرقو

 ًاضيأ تيّدأو ءنينس ثالث امهنم ّلك يف ناحتمالا حرسم ىلع تضرعو
 يف ًاضيأ ةيبرعلا ىمظعلا ةّيلكلا يفو «دابآ هلإ» ةدلبب ةّيبرعلا ةّيلكلا يف ناحتمالا

 .ةينامث تاناحتمالا نم تيّدأ ام عومجم ناكف ,«ؤنهكل»

 ىلع تقبسو قبسلا بصق تلن اهلك يف ين هفطلو ىلع هللا لضف نم ناكو

 دنس» :باقلأب اهدعاوق بسح سرادملا كلت نم تبّقلف ,ناحتمالا ءاكرش

 .«ملاعلا»و .«لضافألا زاتمم»و .«لضافلا»و .«لضافألا ردص»و .«لضافألا

 .«بدألا لضاف»و

 نإ يلع هناحبس هللا فطل نمو ءيرمأ يدابم ذنم سيردتلا يف تذخأو

 دنهلا يف ةموسرملا سوردلا مامتإ دعب ين ىتح ءّيلإ يوهت باطلا بولق لعج

 نسم رثكأ دحاو موي يف تثحاب ءامبرل رثكأ وأ ةنس ةّدم سيردتلاب يصاصتخاو

 نأ ىّتح .بدألاو لوصأللاو هقفلاو قطنملاك ةنيابتم نونف نم ًاسرد رشع ةسمخ
 يناهني ناكو ًاداشرإ ينعنم امبرلف .لاغتشالا ةرثك ىلع فاخ هّلظ ماد يبأ دّيسلا
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 .دالبلا كلت يف «بساكملا»و «لئاسرلا» ىلإ ةّيحطسلا سوردلا تمهف اّملو

 .فرشألا فجنلا ىلإ ةرجاهملا ىلع يهلإلا قيفوتلا يندعاس ,تاناحتمالا تيّدأو

 ًاعّدوم يدلب نم تجرخو .بلطلا لاحر تددشو .رفسلا باكر تممزف

 فجنلا ىلإ تلصوو.740١ ةنس نابعش نم ثلاثلا دحألا ةليل .ناوخالاو لهألل

 ,مهيلع هللا مالس نييركسعلاو نيمظاكلا دهاشم ةرايزب فّرشتلا دعب فرشألا

 نم نيرسشعلاو سداسلا ءاثالثلا موي ,مالسلا امهيبحاص ىلع ٌفطلا يدهشمو

 .تيقبف ,ناضمر رهش برق لجأل ثاحبألا يف ةّماع ةلطع تناكو ,هسفن رهشلا

 «باهولا دبع نبا دئاقع نع باقنلا فشك» يتلاسر تفلأ ناضمر رهش يفو

 نسحو ساأنلا ةفرعمل ًاببسو .ًاعيمج سانلا دنع ةّيضرم هناحبس هللا اهلعج دقو

 .يب مهنظ
 دهجو لصاوتم يعسب ملعلا ليصحت يف تذخأ لاوش رهش نم عساتلا نمو

 .هلل دمحلاو ؛مويلا ىلإ رمتسم

 ىلع «ةيافكلا»و «بساكملا»و «لئاسرلا» يف ةّيحطسلا سوردلا تأرقف

 وبأ ازريسلا نيملسملاو مالسإلا ةّجح نيقّقحملا ءاملعلا ةدمع ةمالعلا يذاتسأ

 ترضحو .«ةيافكلا ىلع ةيشاحلا» بحاص هّلظ ماد يفجنلا ينيكشملا نسحلا

 .ةالصلا باتكب هثحب جراخ يف ًاضيأ هيدل

 انخيش نيقّقحملا مامإ ىمظعلا هللا ةيآ ثحب لوصألا جراخ يف ترضحو

 .هئاقب لوطب نيملسملا هللا عّمم ينيئانلا نيسح دّمحم از ريملا مظعألا

 يف هترود عورش هيدل يروضح لّوأ فداص نأ قافتالا نسح نمو

 ىلع لاحلا ىلإ اهلّوأ نم هذه ةّيلوصألا هترود تكردأ دقف ,ظافلألا ثحابم
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 ١584006606 لة مم ءءء لف عمتجملا يف اهراثأو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 .هوحنو رفس عن ام ينفداص اذإ يلايللا ضعب يف ًاردان الإ ءرارمتسالا

 باتك نم ةذبنو ةّيلقعلا ةلدألا نم رطشو ظافلألا ثحابم يف ترضحو

 يف هللا ةيآ ةعيرشلا ماكحأ يف عجرملاو ةعيشلا سيئر ثحب سلجم ةراهطلا

 لوصألاو هقفلا ثحب نم ًاليلقو هّلظ ماد يناهفصألا نسحلا وبأ دّيسلا نيملاعلا
 مايأ هللا مادأ يقارعلا نيدلا ءايض خيشلا نيطاسألا دحاوو نيقّقحملا مادقم ةرضحل

 .هتاضافإ

 ىنسحلا مهتآو نينسحملا ءازج ريخ يىّنع مهزجأف يخياشم ءالؤه مهلا

 .نيذدلاو ايندلا يف

 دعب هتبتك ام اهنمو ءدنهلاب انأو هتبتك ام اهنمف .تافّلؤملا نم يّنم زرب ام ام

 .فرشألا فجنلاب يفّرشت

 :هنمف لّوألا مسقلا ام

 .نيتتباهولا ىلع ًاّدر ,"«روبقلا ةرامع يف رومعملا تيبلا ةلاسر»

 ."'«برعلا ةّيمال حرش يف بدألا حور»

 ةثاغتسالاو ةيفاض تالاقمو ريشانم ةعومجم .«ملاع ناناملسم دايرف»

 .يمالسإلا ملاعلاب

 .دنهلاب ةّيمالسإلا ةغللا «ودرأ» ةغلب يهو تاعوبطم ثالثلا هذهو

 سّسْؤملا ةمالعلا ربكألا يّدج ةمجرت يف باتك وهو .«فلسلا ةركذت»

 .دنهلا فحص ضعب ىف اهنم ريثك رشن ءهّرس سّدق يلع رادلد دّيسلا

 )١( :؟ ةعيرذلا 111/1/6.

  5ةعيرذلا ١ك")/عةه١.
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 ,«بهذلا قاروأ بحاص نع بهذو تافام كاردتسا يف بهذلا قاورأ»

 .ةيبرعلاب هس سّدق نيسح دّيسلا ءاملعلا دّيس ديحولا ةمالعلا انّدج ةمجرت يف
 .«رغصألا ثدحلاب لسغلا نع ًالدب مّميتلا ضاقتنا مكح يف ةلاسر»

 تايفو وأ تادالو خيراوت يف ةفيطل ةعومجم يهو ,«مالعألا خيراوت»

 .ماركلا لضافألاو مالعألا ءاملعلا

 نم اهانعمج ,فيرصتلاو وحنلا يف ةّيسارد بتك نم هيلإ انرشأ ام ادع هذه
 .ةّيبرعلا ئدابملا ةءارقب انلاغتشا دنع ةبوجألاو ةلئسألا

 :هنمف يناثلا مسقلا اّمأو

 فجنلا يف هتفلأ ام لّوَأ وهو ,"١«باهولا دبع نبا دئاقع نع باقنلا فشك»

 .فرشألا فجنلاب ةّيرديحلا ةعبطملا يف عبط .هركذ مّدقت دقو ,فرشألا

 .ةفيحص 7606١" ءاهز يف ,"!«يضابرلا دئاقع ىلع يضاملا فيسلا»

 .«ريوصتلا ةلأسم يف ريضنلا فنش»

 .«دنهلا ءاملع ريهاشم مجارت»

 .ىراصنلا ىلع ّدرلا يف .«ةّيحيسملا بتكلا ىلع ةّينارقلا دودرلا»

 ,ةيروسلا «هيزنتلا» ةلاسر ىلع ًاّدر ,"”«رئاعشلا ةماقإ يف رثاعلا ةلاقإ»

 ءاهقفلا دحأ نيبو ىنيب تالسارملا نم ىرج ام ىهو .«ةّيملع ةحراطم»

 )١( ةعيرذلا 18: 7/16 ١1/.

 ) )0.1998/5؟44:1؟ ةعيرذلا

 ةعيرذلا (؟) 55:5 / ٠١77.
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 .«رثاعلا ةلاقإ» يتلاسر عيضاوم لوح مالعألاو

 ىناهفصألا دّيسلا هللا ةيأ ثحب تاريرقت نم «ديلقتلاو داهتجالا ىف ةلاسر»

 .هّلظ ماد

 ماد ينيئانلا مظعألا انخيش هللا ةيا ثحب تاريرقت نم .«ظافلألا ثحابم»

 .مأت دلجم ,هّلظ

 رخاوأ ىلإ ءزج اهنم زرب هّلظ ماد هتاريرقت نم .«ةّيلقعلا ةّلدألا ثحابم»

 .ةءاربلا

 موظنملا نم عيقبلا ةعجاف يف ليق ام هيف ثعمج .«تاّيعيقبلا ناويد عومجم»

 .روثنملاو

 .ةّيروسلا نيدلا نيز ةريظن ةسنالل .«باجحلاو روفسلا باتك ىلع تارظن»

 ريثك ءيش اهنم رشنو ,نيدّلجم ءاهز اهنم زرب ,"!«ةعيشلا تايفو خيرات»
 .ةرامعلاب ةّيمالسإلا «ىدهلا» ةّلجم يف

 .يناهفصألا هللا ةيآل .«ةالصلا ثحب تاريرقت»

 ديزي مخض دّلجم هن زرب ««تازاجإلا خياشم ىلإ تازاجملا برقأ»

 .متي مل .ةحفص" ٠٠ ىلع

 .ةّيدنهلا «ودرأ» ةغلب ةلاسر ,"!«نآرقلاو نيدلا لوصأ»

 اضر ديشر دّيسلا ىلع ًاّدر اهتبتك «ةثالثلا رابخألا يف ةئاّحب تارظن»

 ّيلعو ملعلا ةنيدم انأ» :ٌةكييَيهلوقل هراكنإ يف «رانملا» ةّلجم بحاص يرصملا

 )١( ةعيرذلا 7: 984 - 556 / 1١9١.

 )١( ةعيرذلا 7: 59/195/.
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 .رمع كلهل يلع الول :يناثلا ةفيلخلا لوقو ,«يلع مكاضقأ» :ةْ هلوقو .«اهباب
 .«قارعلا يف ةّينيسحلا رئاعشلا»

 .ٌمتي مل «دابعلا ةاجن حرش يف داترملا ةيغب»

 .ةّيروسلا نيدلا نيز ةريظن ةسنآلل ,«خويشلاو ةاتفلا باتك ىلع تاحمل»

 فحصلا يف ينم ترشن ةّينيد تالاقم عومجم يهو ,«ملقلا تاحشر»

 .ةّيدنهلا تالجملاو

 نيبو ينيب راد ام عومجم وهو ,«ليسارملاو بيتاكملا يف ليلظلا لظلا»
 .بدألاو ةغالبلا نم تاكنل ةنّمضتم ةّيبرعلا بيتاكملا نم مالعألا نم ةلمج

 انخيش ثحب نم اهتدفتسا دئاوف اهيفو ,«ةيافكلا نم ةّيلقعلا ةّلدّألا ةيشاح»

 .هالع ماد ينيكشملا ةمالعلا

 .كلذك .«بساكملا ىلع تاقيلعت»

 ,ةروشنم ةيفاض تاللاقمو «ةنّودم ريغ يشاوح نم كلذ ريغ ىلإ

 ."'هنايب نآلا ينعسي ال اّمم اهتعلاط يتلا بتكلا ىلع ةيداقتنا تاظحالمو

 :هتافلؤم ىلإ ينارهطلا خيشلا فاضأ )١(

 ١١6١, ةنس يف تاماركلا نم قارعلاب ةفّرشملا دهاشملا نم رهظ ام يف تانّيبلاو ججحلا»

 ١155٠. / 515 :1 ةعيرذلا .ىنهكل يف عبط

 يذ رهش نم ًءادتبا ,ناوضرلا ةّلجم يف ًايرهش ًاءّرجم عبط .«نآرقلا ريسفت يف ناقرفلا»
 .079/ 11/0 - 91/5 :15 ةعيرذلا .ه767١ةنس ةّجحلا

 د ةعيرذلا .ه175 4 ةنس ناوضرلا ةّلجم يف عبط .«ةعجرلا يف ةعجفلا»

 6” :«هتبث» يف هاعرو هللا هظفح يلالجلا اضر دّمحم دّيسلا قّقحملا مي ركلا خألا فاضأو

- 
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 #١ عع علل عمتجملا يف اهراثآو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 مايقلاو ,لمعلاو ملعلل ينققوي نأ هناحبس هللا لأسأو ,ريصقتلاب فرتعأ يّنإو
 .نيمحارلا محرأ هّنِإ نيموصعملا هلآو نيلسرملا دّيس راثآ رشن نم نيدلا بجاوب

 ججحلاو تايآلاك ةفئاطلا مالعأ نم ريثك مهف ةياورلا يف يخياشم اّمأو

 دّيسلاو ,يزاريشلا اقأ يلع ازريملاو ,ينيئانلا نيسح دّمحم ازريملا :مالعألاو

 اقأو ءيدنجريبلا رقاب دّمحم خيشلاو ,يناقماملا هللا دبع خيشلاو ,ردصلا نسح

 مجن دّيسلاو هارث باط ءاطغلا فشاكلا ىضترم خيشلاو .يفجنلا يناهفصألا اضر

 دّيسلاو ,يزاريشلا مظاك دّمحم خيشلاو ,ةمالعلا دلاولا اندّيسو ءيونهكللا نسحلا

 فورعملا - نسحم خيشلاو ,ينارهطلا دّمحم ازريملاو ,يناسارخلا يداه ازريم

 نّمم مهريغو يمقلا ساّبع خيشلا جاحلاو .ءارماس يليزن - ينارهطلا كرزب اقأب

 .«تازاجملا برقا» باتك يف اهعمجاب مهديناسأو مهمجارت تركذ

 هللا لأسأ ,رثألل ًءاقباو رطولل ًءاضق ,رصتخملا اذه يف هنايب تدرأ ام اذه

 هنِإ ءايندلاو نيدلا يف ىنسحلا ينقزريو ًاريخ يرمأ ةبقاع لعجي نأ هناحبس

 .ريدق ءيش لك ىلع وهو .ريدج ةباجإلاب

 يذ نم رشع يناثلا ءاعبرألا موي «لابلا عّروتو لاجعتسالا ةياغ يف هبتك
 انأو .ةّيحتو مالس فلأ اهفّرشم ىلع ةّيكزلا ةبّيطلا فجنلا ةعقب يف 1749 ةنس ةدعقلا

 .هنع يفع يوقنلا يقن يلع لقألا

 لقأ دي ىلع 116٠١, ةنسلّوألا عيبر رهش ١4 سيمخلا موي هخاسنتسا ٌمت دقو

 مولعلا رحب لآ نسحلا نب قداص دّمحم ,ةقيقحلا يف ءيش ال لب ,ةقيلخلا

 :فّئدصملا تافّلؤمل 3

 .نراقملا هقفلا يف ««ءوضولا يف نيلجرلا ىلع حسملا موزل»

 .دنهلا يف هضعب عبط ««نآرقلا ريسفت يف نايبلا»
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 ١ ج / ةينيسحلا رئاعشلا لئاسر 0 ع ا ع ا 66

 مالسلا مهيلع ماركلا هلآو ىبنلاب همئارج نع هللا ىفع .ينسحلا يئابطابطلا

 .ةيرجه +١١20 ةنس

 :فّلؤملا

 :طاقن ةّدع ىف هيلع ءوضلا طّلسن

 .«هيبشلا لامعأل هيزنتلا» ةلاسر ىلع ًاًدر ةلاسرلا هذه فلؤملا بتك :ىلوألا

 ءاهّدري أدبيو اهنم تارابع لقني ذإ .(ه١/707١ت) نيمألا نسحم دّيسلا اهفلَأ يتلا

 .اهيلإ اهتبسن نود اهصوصن ركذي دراوم ةّدع يفو

 ,«هيزنتلا ةلاسر نع هيومتلا فشك» ةلاسر نم تارابع ةّدع لقني :ةيناثلا

 اّمم .«هيزنتلا» هتلاسرو نيمألا دّيسلا نع ًاعافد يجنكلا دّمحم خيشلا اهفلأ يتلا

 .ةلاسرلا كلت دعب تعبط ةلاسرلا هذه ّنأ ىلع لدي

 يف (ه117/ت) ءاطغلا فشاك نيسح دّمحم خيشلل ةرابع لقني :ةثلاثلا

 نم انغلب» :هلوقب سوؤرلا ّجش ىلع همالك ضرعم يف «ةّينيسحلا بكاوملا» هتلاسر
 انيأر امو ,ةّيومدلا دشاحملا كلت اننيعأ بصن ةنس ّلك يفو نيّتسلا زهاني ام رمعلا

 .«نيرباغلا يف هب انعمسالو .رّرضت وأ اهب تام ًاصخش

 داوج دّمحم خيشلل «ينيسحلا راكذتلا لوح ةملك» ةلاسر ىلإ ريشي :ةعبارلا

 هذه زاوج يف ءاملعلا ضعب ىواتف صوصن اهيف عمج يتلا .(ه177/1ت) يماّجحلا

 .رئاعشلا

 .ةّيباهولا ىلع ٌدرلا يف ًاباتك هل نأ ركذي :ةسماخلا

 رهش نم ينانلا مويلا يف اهفيلأت نم ىهتنا هنأ اهرخآ يف ركذ :ةسداسلا

 مّرحم رهش يف تادايزلا ضعب عم ضايبلا ىلإ اهجرخأو ء ه1747/ ةنس ناضمر

 اًنيدل ةرقوتملا ىلوألا ةعبطلا نم ىلوألا ةحفصلا يف دوجوملا نأ الإ .ه1748ةنس
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 ١08 ءءء علم عمتجملا يف اهراثاو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 .ه741١/ ةنس تعبط اهْنَأ

 بتك ,ىلوألا ةعبطلا يه حيحصتلا يف اهيلع اندمتعا يتلا ةخسنلا :ةعباسلا

 لوح ةفيرش تايرظن .رئاعشلا ةماقإ يف رثاعلا ةلاقإ ةلاسر :اهنم ىلوألا ةحفصلا يف

 يلع دّيسلا عرابلا ةقثلا ةمالعلل :ةيروسلا هيبشلا لامعأ يف هيزنتلا ةلاسر عيضاوم

 مهداز راّجتلا نم ريخلا لهأ ضعب ةقفن ىلع تعبط هلظ ماد يونهكللا يوقنلا يقن
 . ه41"1/ةنس ف رشألا فجنلا يف ةّيرديحلا ةعبطملاب عبط ءافرش هللا

 ءامسأ هيف نّيبي قحلم عبط .ةلاسرلا هذه نم ىلوألا ةعبطلا رخآ يف :ةنماثلا

 يف كككشت ةرابع تعبط كلذكو ,ةّينيسحلا رئاعشلا ةماقإ اودّيَأ نيذلا مالعألا

 اهيف ضراعي يناهفصألا نسحلا وبأ دّيسلا ينيدلا عجرملا لبق نم ىوتف رادصإ

 .ةّينيسحلا رئاعشلا ضعب

 ١<ئ١(



 ١ج / ةينيسحلارئاعشلا لئاسر 6 .٠00000000000000

 ةّمئألاب كّسمتلل ةّمألا داشرإ نم ةعطق (14)

 رّفظملا يدهملا دبع خيشلل

 :فلؤملا

 دبع نب هللا دبع نب رفعج نب ةمعن خيشلا نبا ميهاربإ خيشلا نبأ يدهملا دبع
 .رّفظملا نيسحلا

 جراخ رضحو .نيسّردملا نم فيفل ىلع تامّدقملا أرقو ه1797١ةنسدلو

 ,يناهفصألا ةعيرشلا خيشو ءيدزيلا مظاكدّمحم دّيسلا هللا ةيأ ىلع لوصألاو هقفلا

 هثحب رضحو همزال دقف ريخألا ىلع هذملتت ةدمعو ,ءيرهاوجلا يلع خيشلاو

 ةرازغل ,هئالضفو هتقو ءاملعو هتذتاسأ دنع ةناكمب يظحو عرب ئّتح ءلاوط نينس

 .هعالطا ةعسو هلضف

 لهأ نم خيشلا اذه» :(ه79/7١/ت) ةيوبحم رفعج خيشلا هرصاعم هنع لوقي

 ةيادهلل هدلاو ماقم ةرصبلا يف ماق .بدألاو لامكلا يف نيزربملا نمو ءلضفلا

 عاقصألا هتيص ًألمو .هركذ راطو .هفورعم ىشفو هتريس تدمحف .داشرإلاو

 .عاقبلاو

 حئارلاو يفاعلاو يناعلل أجلم ناكف نينمؤملا جئاوح ءاضقل هسفن بصن

 نم ةمركم ديج ّلك يف هلو .دافولل ًاّرقمو فويضلا ىوأم هراد تناكف .يداغلاو

)11 



 ١0 للعلم ء ملف عمتجملا يف اهراثآو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 مل ,رصعلا رداونو رهدلا تانسح نم وهف .ىصحت الو دعت ال يتلا ةريثكلا همراكم

 .هرثآم رصحت ملو ,هبقانم ىصحت

 امل ؛ تاقبطلا رئاس هرّدقي ؛ةمرحلا يعرم .بناجلا مرتحم راّشعلا يف شاع

 ًالغ هبلق يف لمحي ملو ,ةكيرعلا نيلو قلخلا نسح يهو ,لاصخلا ٌرغ نم هب درفنا
 هلامب دوجي ناك ءمساب رغثو للهتم هجوب هلبقتسي لكو ,ودع هل فرعي مل .دحأل

 .ههاجو

 ريسلا نم ريثكلا ظفحي ,عالطالا ةعسو ةظفاحلا ةرثكب خيشلا اذه زاتمي

 هل ناك يدان يف لح اذإو ,ةنسحتسملا دهاوشلاو رعشلاو تاكنلاو خيراتلاو

 .هعبط ةفخو هقلخ نسحو هلبن هحالصوهاوقت ىلا ّمضيو .ديّرْغلا هلبلبوهو ءردصلا

 .""هتقرافم عيطتسي الو هترشع لمي ال هرشاع نم

 ةفاضإلاب ناكو» :(ه184ت) ينارهطلا خيشلا رخآلا هرصاعم هنع لاقو

 ثداوحلا قيرطل ةيوار ,خيراتلاو ريسلاب امل هلوصأو هقفلا يف هتعارب ىلإ
 ةحلمتسملا تاكنللًارضحتسم .ثيدحلاو ميدقلا نم رعشلا ررغل ًاأظفاح .رابخألاو

 .ةمشتحملارداونلاو

 نيل .بلقلا بيط .عضاوتلا ريثك ءقالخألا نسح هجولا شوشب ناكو

 .هيفراع دنع ًابوبحم ًاّيقت ًاعرو ,ةكيرعلا

 ءهب سنأنو انب سنأي ناكو «ةنيتم ةقالعو ةقيثو ةلص هليبو اننيب تناك دقو

 .هللا همحر هيبأ ماقم مايقلل فجنلا نم جرخ ئتح

 هّلحأو .ماكحألا ذخأو ةمامإلاو ءاضقلا يف اهلهأ عجرم ناكف ةرصبلا طبه

 )١( اهرضاحو فجنلا يضام 577:7
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 ١04 ... 0000.0ةينيسحلا رئاعشلا لئاسر / ١

 تعمتجاف ,فارطألا كلت يف هتيص راطو ,سانلا نيب ًاقومرم ًالحم هقلخو هعرو

 .هتهاجوو هتماعز تذتماو .هميظعتو هميركت ىلع سانلاو .هّبح ىلع بولقلا

 ةبعكهراد تراصو ,نينمؤملل اذالمو ًافهكو «نيجاتحملا دنسو ,ةافعلا أجلم ناكف

 هفورعمب مهباقر قّوطيو ,مساب رغثب لكلا لبقتسي ءفويضلا ىوأمو نيدفاولا

 .عساو ذوفنو ةعومسم ةملكدل تناكو .هاج وأ لامب دحأ ىلع لخبي الو :مراكملاو

 ىلع لضف بحاص وهف ,جئاوحلا ءاضقو سانلا ةمدخل هللا هقفو دقو

 .نيريثكلا

 ,ريظنلا ليلق عيشت هل ىرجف , ه77١ةنسةدعقلا يذ ؟١راشعلا يف يفوت

 اهلهأ جرخ اهيف فّقوت وأ ةنيدمب رم امّلكو ,ءالبرك ىلإ صاخ راطق يف لقن دقف
 يف هنامثج فجنلا تلبقتساو ,ءالبرك قاوسأ هل تلطعو نزحلا رهاظمب هلابقتسال
 يف هدلاو عم نفدو ؛عجارملا نم ريثكل قفتي مل ليجبتب هتافو نم يناثلا مويلا
 ,ةيقارعلا ندملا رثكأو فجنلا يف ةديدع حتاوف هل تميقأو «قارشملا ةّلحمب هتربقم

 :لاق يزابلا يلع خيشلا مهنم ةعامج هتافو ْخّرأو ,ءارعشلا نم دحاو ريغ هاثرو

 هريظن ٌرع هنمميعزدقفب ةبكنةَيأ مالسإلا بكتدقل

 "!«هرون بيغ هيف يدهملا» هتخّرأو ىضق دق بدنلا اهئتدهم هب مويب

 :فّلؤملا

 :طاقت ةّدع يف هيلع ءوضلا طأسنو

 ةقالع هل سيل هرثكأ نأ الإ .ةحفص ١47 يف باتكلا اذه عقي :ىلوألا

 عيضاومل هيف فّلْوملا ضعت امّنِإو .«هيزنتلا» ةلاسرب الو ةّينيسحلا رئاعشلاب

 )١( (رشع عبارلا نرقلا يف رشبلا ءابقن) ةعيشلا مالعأ تاقبط *: ١178٠.
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 ١60406006666606 00600 للم عمتجملا يف اهراثاو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأب ةفالخلا صاصتخاو ءاهبوجوو ةمامإلا :لثم ةفلتخم
 ,ةلزنملاو ,ةيالولاو ريدغلا ثيدح :نم كلذ ىلع ةّلدألا ركذو ,مالسلا هيلع بلاط

 .اهريغو ءيوشملا رئاطلاو ,ةاخاوملاو .ةّيصولاو «نيلقثلاو

 ديدحلا يبأ نبا كلذكو ,ةمامإلا يف نودلخ نبا مالك ىلع ٌدرلل ضّرعت ّمث

 .جهنلل هحرش يف يلزتعملا
 يبأ نب يلع مامإلا يولعلا تيبلا ديمعب ءادتبا ,220تيبلا لهأ ةّيمولظم نّيبو

 ةماقإ ةلأسمل ضّرعت اء نيسحلا مامإلا ةّيمولظم ىلإ لصو اّملو بلاط
 .هيلع عزجلاو نزحلا راهظإو مطللاو ءاكبلا بابحتساو ,ةّينيسحلا رئاعشلا

 رئاعشلا ركذب باتكلا اذه نم 9١١ةحفصلا نم ًءادتبا فّئصملا أدبي :ةيناثلا

 ضدرعتيف .«ةّينيسحلا رهاظملاو ٌفطلا ةعجاف يف :ةمتاخ» ناونع تحت ةّينيسحلا

 .كلذ ىلع ةعيشلا ءاملع ةريسو اهبابحتسال

 ناونعب ًاصاخ ًاباب دقعيف ,نيمألا دّيسلل «هيزنتلا» ةلاسر ىلع ٌدرلاب أدبي ّمث

 اهنم تارابع ةَّدع درويف ,«هيبشلا لامعأل هيزنتلا هتلاسرو نيمألا نسحم دّيسلا»

 .اهيلع ٌدرلاب ًأدبيو

 كل ركذأ انأ اهو» :هلوقب هيلع ّدرلا ءانثأ نيمألا دّيسلا ٌفّنصملا ٌفصي :ةثلاثلا

 يف يأرلا يف دادبتسالاو ةطاسبلا هتفذقو ,ةطرولا يف ةلفغلا هتعقوأ نم ضعب

 هيزنتلا»ب ةموسوملا هتلاسر يف يلماعلا نيمألا نسحملا لجألا دّيسلا مهنمف .ةّوهلا

 .«هيبشلا لامعأل

 ةناكملا يوذو .ناسحلا رثآملا لهأ نم هْنَأ هنع عمسن اّنك دق دّسلا اذهو

 امل ؛ ٌّككشلا ةريح يف انعقو ةلاسرلا هذه ىلع انعلطا اّمل نكل ,ملعلا يف ةيماسلا

 رهاظم ىلع ةغرافلا تاليوهتلاو .ةعيشلا ىلع تامّجهتلا نم هيلع تلمتشا
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 ١ج / ةينيسحلا رئاعشلا لئاسر 000000000000000... ا

 .هلثم ىلإ بسني نأ قيلي ال امب ههوصقم ىلع لالدتسالاو :ةعيرشلا

 مهيلع نيموصعملا هتيب لهأو ةعيرشلا بحاص نع ٌفكو كلذب ىفتكا هتيلو
 بلسل وأ ءاهعقاومب ًالهج تامّرحملا لعف نع ةمصعلا مدع مهيلإ بسني ملو ,مالسلا

 .اهعوقو دنع مهنم رايتخالا

 ركذي نأ نود «هيزنستلا» ىلع ٌدرلل لئاسرلا ضعب رودص ركذي :ةعبارلا
 تابثإو .هدصاقم يف هيلع ّدرلا ديرأ ال ينِإو» :لوقي ذإ .اهيفّلؤم ءامسأوأ اهءامسأ

 ةلمج هيلع ّدرلل هبتكام ةيافكل .يئافكلا اهبوجو وأ ةفيرشلا رهاظملا كلت ناحجر

 اهيف ام ّلك ناك نإو هل ًابارغتسا ؛ هبتكام ضعبل ضّوعتأ نكل .لضافألا انناوخإ نم
 .«ًابيرغ

 ةلّصفم ةلاسر ًاضيأ بتك ,(ه188ت) نسح خيشلا فّنصملا دلو ّنأب املع

 ينيوزقلا يوسوملا يدهم دّمحم دّيسلا هبتكام ىلع اهيف در ,ةّينيسحلا رئاعشلا يف

 ٌّقحلا ةلوص» ةلاسر ىف هبتكام كلذكو ,ةيقارعلا تاقوألا ةديرج ىف .(ه1708١ت)

 ةلاسرلا كلت تعبط دقو .ةينيسحلا رئاعشلا ضعب امهيف دقتني «لطابلا ةلوج ىلع
 دّيسلا ىلع در بألا ّنأ يأ .ًاضيأ ةعومجملا هذه نمض انه تعبطو , ه1" ةئنس

 .«ةلوصلا» هتلاسر يف ينيوزقلا دّيسلا ىلع ّدر نبالاو .«هيزنتلا» هتلاسر يف نيمألا

 دّمحم خيشلل «هيزنتلا ةلاسر نع هيومتلا فشك» ةلاسر ىلإ ريشي :ةسماخلا

 ىتلاو , ه747٠/ةنس ف رشألا فجنلا ىف ةيولعلا ةعبطملا ىف تعبط ىتلا ىجنكلا

 ىه ةلاسر نع ىنغلب دقو» :لاق ذإ ««هي زنتلا» هتلاسرو نيمألا دّيسلا نع تعفاد

 نيز نفد عنم اهب اوديأ .نيمألا دّيسلل ًاراصتنا ًاثيدح تبتُك ةعامج تنب
 .«رشبلا تارودقمل فلاخم هنأ ىوعدب .ةِغ هيبأل 32 نيدباعلا

 ىنيوزقلا دّيسلل «لطابلا ةلوج ىلع ّقحلا ةلوص» ةلاسر ركذي :ةسداسلا

 ,ةّسدقملا رهاظملاو ةعيشلا ىلع مجهتلاب ا دهرفنم نكي مل دّيسلا ةرضح ٌنأو» :هلوقب
)٠6١( 



 ١ ع م عمتجملا يف اهراثاو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 رمأ هّمهي نم لك اهركنأ يتلا ,«ةلوصلا» بحاص وهو .هنم مظعأ وه نم كانه.لب
 .«مالسلا مهيلع رهاطلا تيبلا لهأ

 نيرخآ نيباتك ىلع ٌدرلاب أدب لب ««ةلوصلا» ةلاسرلا هذه ىلع دري مل هنأ الإ

 هتارابع لقن ذإ .«نيثّدحملا تابرض»و «ةعيشلا صئاصخ» :امه فلؤملا سفنل

 .اهيلع درو

 :ناونعب ينيوزقلا يوسوملا يدهم دّمحم دّيسلا ىلع د رلل ًاصاخأباب درفأ مث

 :اهنم هيلع اهيف لكشتسارومأ ةّدع ركذف .«ايتفلا يف هرّوهتو ةلوصلا بحاص»

 هلأ جّرخم ردسلا نوكي هجو ىلع ردسلا ءامب تّيملا ليسغت بوجوب هؤاتفا
 .قالطإلا نع

 .هئاعمأ جورخ لبق راحلا ءاملاب عوضوملا جاجدلا ّلكأ هميرحت :اهنمو

 .ةَيلن نيسحلا مامإالا ءازع يف هردص ىمدأ نم ىلع ةرافكلا هباجيإ :اهنمو

 .كونبلا عم ةلماعملا هميرحت :اهنمو

 .نيرق بيبح خيشلا نيبو هنيب ردص ام :اهنمو

 .جاّعبلا لآ ةداسلا بسنب هنعط :اهنمو

 دّمحم خيشلا رعاشلا بيدألا ةمالعلل ظيرقت باتكلا اذه رخآ يف :ةعباسلا

 .تايبأ ةتس يف عقي ء(ه١8/١11١ت) يدابودرألا يلع

 بتك اهل ىلوألا ةعبطلا يه حيحصتلا يف اهيلع اندمتعا يتلا ةخسنلا :ةئماثلا

 عرابلا ةمالعلا هفّلؤمل .ةّمَأْلاب كّسمتلل ةّمألا داشرإ باتك» :اهنم ىلوألا ةحفصلا يف
 ةظوفحم ةعبطلا قوقح .هذييأت ماد ٌرفظملا يدهملا دبع خيشلا ةرضح مالسإلا ةقث

 ."!ه74/8١ةنس فرشألا فجنلا يف ةّيرديحلا ةعبطملا يف عبط .فلؤملل

 )١( ةعيرذلا ١:؟65119/560٠١.
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 ةّينيسحلا رئاعشلا ىف ةلاسز (15)

 :فلؤملا

 اضر دّمحم دّيسلا ةحامس لضافلا قّقحملا ميركلا خألا هطبس همجرت

 :ًالئاق ؛؟ :«يلاوعلا ديناسألا تبث» هباتك يف هاعرو هللا هظفح ينيسحلا

 ٌيناتسجبلا دّمحم نب يلع نب - يقن يلع ىعديو - يداه دّمحم دّيسلا»

 .يرئاحلا ّيناسارخلا

 دّيسلا اهمالعأ نم ذخأو فجنلا ىلإ رجاهو اهب يفوتو .ءالب برك يف دلو

 ةعيرشلا خيشو ,ةيافكلا بحاص ّيناسارخلا خيشلاو ةورعلا بحاص ّيدزيلا

 يناهفصألا

 يرئاحلا ّيزاريشلا يقت دّمحم ازريملاب ّصتخاو ءارماس ىلإ رجاه ّمث

 ٌدض ةّيداهجلا هتكرح يف ًاكراشم ءالبرك ىلإ هعم رجاه ّمئ ,هنم زيجأو همزالو

 تاطايتحالا يف ازريسلا هيلإ عجرأو ,نيرشعلا ةروث يف زيلجنإلا نيرمعتسملا

 .زرابلا اهملع ناكف ف ,ءالبرك يف سيردتلا مع معزتو ,ةمزاللا

 ملعلا ةعسو قيقدتلاو قيقحتلاب رهتشاو ,فينصتتلاو فيلأتلاب لغتشاو
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 ا“ عمتجملا يف اهراثآو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 ,مولعلا يف نيكراشملا نم وهو .لدجلاو ةرظانملا لاجم يف ًاصوصخ .ةفرعملاو

 .هدنسم يف هتبثأ ام ًادقان ,لبنح نب دمحأ عم لدجلا نسحأ

 ,عساو نراقم يهقف ٌمجعم «ةّيْنُسلا ةّئِسْلَأ عطق يف ةّيِنَسلا ةّنسلا ةّنِسَأ» :هلو

 لالخ نم سلا هقفلا شقانو .ةّماعلا ثيداحأب ّئعيشلا هقفلا ماكحأ هيف تبثأ

 .ماخض تادّلجم ةعبس يف عقي قالمع ٌلمعوهو .مهتلدأو مهرداصم

 .ةّيباهولا ةقرفلا ىلع ٌدرلا يف ,قلخلا ةّمئأ ىلإ ّقحلا ةوعد :هلو

 .تاكرتشملا زييمت ىف تاقثلا ةأقرم :هلو

 هللا ةيآ» باتك يف ًالّصفم هل ٌتمجرت دقو .يتدلاو وبأ يّدج وهو

 .«نيرخآلا مالقأو هملقب هت ريس يناسارخلا

 ىلع يوتحي «نيّيلِعلا»ب ًالّوأ هاّمس «ةرّهطُملا ٌفُحّصلا» همسا ّتَبَت هلو

 صوصُن :يناثلا هلصف يفو .هنيودتو ملعلا لضف :لّوألا هلصف يف دروأ :نيلصف

 هجارخإب ٌثأدب دقو .هتافلّؤم ركذب همتخو .هخياشم نم هيلإ ةرداصلا تازاجالا

 .هللا نوعب هقيقحتو

 اقأ خيشلا نعو ,ردصلا نسح دّيسلاو ,يناهفصألا ةعيرشلا خيش نع يوري

 .ةجّيدملاب ينارهطلا كرزب

 نم .يعافرلا يعفاشلا يدادغبلا دّمحم نب ميهاربإ يوارلا نع يوريو

 نم ةعبرألا بهاذملاب ملعأ هنأ دهشأ» :هّقح يف لاق يذلا وهو .ةّماعلا ءاملع

 .«اهتّمئأ

 يلع دّيسلاو مولعلا رحب قداص دّمحم دّيسلاو ينارهطلا كرزب اقأ هنعو

 .يفجنلا يشعرملا نيدلا باهش دّيسلاو ,يونهكللا يقن

 )غ1١6(



 ١ ... 00000000000000... 00ةينيسحلا رئاعشلا لئاسر / ج١

 .«هنع مهّلك ءالؤه نع يورأ يلالجلا انأو

 دومحمم دّيسلا عمج 4١7١ - 208:7 «تازاجإلا يف تالسلسملا» يفو

 مظاك دّمحم دّيسلا ىلع ذملتت , ه1191/ ةنس ءالبرك يف دلو» :لاق ,يشعرملا

 ةعيرشلا خيشو .يناسارخلا دنوخآلا مظاك دّمحم ىلوملاو ,يدزيلا يئابطابطلا

 .يناهفصألا

 يقت دّمح م ازريملا ثاحبأ رضحو ءارماس ىلإ لقتنا ه١٠177 ةنس يفو

 هل تناك امك.مالكلاو ةمكحلاو بدألاو ,لوقنملاو لوقعملا نيب عمج .ءيزاريشلا

 .تاّيعيبطلاو تايضايرلا يف ىلوطلا ديلا

 هيلإ عجرو .ءالبرك ءامعز نم هرمع نم ةريخألا تاونسلا يف حبصأو

 .ديلقتلا يف ةعامج

 لهأل ًالفحم تناك هراد ّنأ امك دّجهتلا لوطو ىوقتلاو دهزلاب ًافصّتم ناك
 راد ةوعد» ناويد هل ,ةّيسرافلاو ةّيبرعلاب ًارعاش ناكو ,ةقيقحلا بالطو ملعلا
 ةعبطمب تعبط «ةّينيسحلا رئاعشلا يف ةلاسر» اهنم ةريثك تافّلؤم هلو .«مالسلا

 .ه144١ ةنس دادغبب حاجنلا

 نحصلا يف نفدو , ه1 ةنس لوألا عيبر ١١ ءالبرك يف يفوت

 :طاقن ةّدع يف هيلع ءوضلا ًطلسن

 مامإلا هيف ىأر مانم وهو ,ةلاسرلا هذهل هفيلأت ببس فّنصملا ركذ :ىلوألا

 ها نيدباعلا نيز مامإلا يَّدج تعمسو» :اهرخآ يف لاق ذإ دقن نيدباعلا نيز

 انبئاصمب نينمؤملا او ربخأ :هانعم ام - مانملا يف ناك نإو - ٍوار ةطساوالب يل لوقي
)١٠66( 



 ١16860666 ء مملة ءءء مبنم عمتجملا يف اهراثاو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 .ةّنجلا مهل بجتف اوكبي ئّتح
 .ةّنجلا كل بجت ئّتح :لق يدّيس :هل تلقف

 .ةّنجلا ًاضيأ كل بجت ىّبح :لاقف

 دمحلاو ,نيبملا غالبلا اذه ترشن ةئاهرمألو ,ةظقيلاو مونلا نيب كلذ ناكو

 .«نيملاعلا ٌبر هلل

 دّيسلا الو .«هيزنتلا» هتلاسر الو نيمألا دّيسلا ٌفّدصملا ركذي مل :ةيناثلا

 ىلع نولكشي نيذلا ىلعو امهيلع ّدر لب .«ةلوصلا» هتلاسرو ينيوزقلا يوسوملا

 .مهئامسأ ركذ نود ةّينيسحلا رئاعشلا ضعب

 ةّينيسحلا رئاعشلا ضعب ىلع نيلكشتسملا هتلاسر لَّوأ يف فصو :ةثلاثلا

 ةوعدلا هذه نم ءيش فالخ ىلع ملق ّقدأ الو ملك ٌفخأ ىرأ الو» :هلوقب

 تشوش .ةّيناورم ةعزنو .ةّيومألا مومسلا نم ةئفن الإ .ينيدلا رهاظتلاو ةّيمالسإلا

 .«ةدماجلاو ماهوألاو ةدكارلا ءارآلا ضعب

 هبتاك هنع رّبع ريغص روشنم نع ةرابع عقاولا يف ةلاسرلا هذه :ةعمبأرلا

 ءاكبلا نوك هيف نّيبو ,ةّينيسحلا رئاعشلا يف هيأر حضوأو .«نيبملا غالبلا»ب

 ىلإ ةبولطملا لئاسولاو ,ةّيهلإلا تابرقلا لضفأ نم هيباشتلاو بكاوملاو ءاكيإلاو
 .ةلجالاو ةلجاعلا يف ةدلاخلا ةبوثملاو ,ميظعلا زوفلا

 ضعب عنم ىلع «ررض ال»و «وهللا ةمرح» يتدعاقب لالدتسالا ٌدر مث

 .ةّينيسحلا رئاعشلا هذهب ماع ّلك يف دهعلا ديدجت ىلع ٌّثحو .رئاعشلا

 ةعوبطملا ةخسنلا يفف ءًانّيعم أمسا اهل عضي مل فّنصملا ّنأ رهاظلا :سماخلا

 برضو هيباشتلا زاوج ىف ةفينم ةلاقمو ةفيرش ةلاسر هذه» :بتك اهيلع انفقو يتلا
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 ىوتحم ىلع قبطني ال ناونعل | اذهو «3ة!ءادهشلا دّيس ءازع يف لوبطلاو تاماقلا

 .اهعبطب ماق يذلا عضو نم هنأ رهاظلاو ,ةلاسرلا هذه

 رئاعشلا يف ةلاسر» اهاّمس 2١08 :7؟ «تازاجإلا يف تاللسلسملا» يفو

 ْ .«ةّينيسحلا

 تعبطو ءاهرخآ يف تبثم وه امك رفص رهش نم عساتلا يف اهفّلأ :ةسداسلا
 .اهنم ىلوألا ةحفصلا يف تبثم وه امك. ه748١ ةنسدادغب يف حاجنلا ةعبطم يف

 يدهم دّيسلا هذاتسأ رمأب يلاخلخلا يناّبرلا ةّيسرافلا ىلإ اهمجرت :ةعباسلا

 .يبرعلا لصألا عم ةمجرتلا تعبطو ءيدروجاللا ينيسحلا

 يف بتك يتلاو ءاهل ىلوألا ةعبطلا ىلع اهل انحيحصت يف اندمتعا :ةنماثلا

 لوبطلاو تاماقلا برضو هيباشتلا زاوج يف ةفينم ةلاقمو ةفيرش ةلاسر هذه» :اهلوأ
 ازريم دّيسلا ةعيشلا هيقف نيملاعلا يف هللا ةيأ ةرضح ملقب ,ةءادهشلا دّيس ءازع يف

 ابيإ

 .«دادغب - حاجنلا ةعبطم- ه7 4/4 ةنس,هلظ ماد يرئاحلا يناسارخلا يداه

 )/ا١6(



 اا عع لل عمتجملا يف اهراثآو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو

 هيزنتلاةروث )5١(

 ىفجنلا ىنيسحلا مساقلا دّمحمل

 هتلاسر يف نيمألا نسحم دّيسلا ءارآل ةدّيؤم اهيلع ترثع ةلاسر ثلاث هذه

 - اهفّلْؤم ىلع فّرعتأ ملو .«ديدجلاراد» توريب يف م117١ ةنس تعبط ,«هيزنتلا»
 .يفجنلا ينيسحلا مساقلا دّمحم- اهّدعأ يذلا وأ

 يه لب .«هيزنتلا» نتمب ةقالع هل سيل ةلاسرلا هذه ثاحبأ رثكأ نأ ًاملع

 .هيلع ءانثلاو هحدم يف درو امو نيمألا دّيسلا اهفلْؤم نع ًاريثك ثّدحتت

 ,ةعيشلا دنع ةيحالصألا تاكرحلا ًالوأ - مساقلا دّمحم- اهفّلْؤم ركذ

 مث ,يناتسرهشلا نيدلا ةبه دّيسلاو ةرهز نباو يّلحلا سيردإ نبا ةكرح ًاصوصخ
 .«ىربكلا ةيملاعلا ةيحالصالا ةكرحلا»ب ةيحالصالا نيمألا دّيسلا ةكرح فصو

 نييفحصلاو نيفقثملاو ءاملعلا نم اهعم فقو نمو ءاهرّوطتو اهئدبم ىلإ راشأو
 .رصتخم لكشب ءارعشلاو

 كلذل .اهل ةفّوحملا ةيناثلا ةعبطلا ًادمتعم ,ةلاسرلا هذهل لماكلا ٌّصنلا دروأ ّمث

 نمض هانعبط يذلا حيحصلا لماكلا ٌصنلاب انم ًءافتكا ءانه ٌصنلا اذه درون مل نحن

 .ةعومجملاه ذه

 ,فحصلا ضعب تالاقم هيف ركذ «ةلاسرلا نم فقاوم» ناونعب ًاثحب درفأ م
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 .عوضوملا اذهب ةقلعتملا ةيرعشلا تايبألا ضعبو

 ضعب هلاق ام هيف دروأ «نيمألا نسحم دّيسلا يف ءارآ» لصفب هتلاسر متخو

 دّمحمروتكدلاو ,مشاه تمكح روتكدلاو ,يليلخلا رفعج ذاتسألا :لثم هل نيدّيؤملا

 .نافرعلا ةّلجمل ةلاقمو .نوضيب هيجو روتكدلاو ,ليحرلا ديعس

 اندهعب ًءافو ؛ةعومجملا هذه رخآ يف ةلاسرلا هذه داريإب انمق امّنِإ نحنو

 نم مغرلا ىلع ءاهل ةضراعمو ةدّيؤم لئاسر نم هيزنتلا ةلاسرب قّلعتي ام لك داريإب
 يف هاندجو امكاهشماهو ةلاسرلا نتم انعضو دقو ءانيأر لّثمي ال اهيف درو ام ٌلكّنأ

 .رييغت ّيأ هيلع رجن ملو ىلوألا اهتعبط

 قت

 :اماتخ

 .اهيلع قيلعتلاو اهقيقحتو لئاسرلا هذه عمجل ينقفو نأ هركشأو هللا دمحأ
 ةعومجملا هذه خسن ىلع روثعلا يف يندعاس نم لكل يريدقتو يركش مّدقأو

 .ارخآو ًالوأ هلل دمحلاو ء.اهحيحصتو

 نوّسحلا دّمحم
 ه١ 17١ ناضمر رهش نم لوألا

 20360.6012(11112121120::1 :ينورتكلإلا ديربلا

 17/17/77 .20260.601:7/1/1111123212120 :تينرتنإلا ىلع ةحفصلا
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 ةيقارعلا تاقوألا ةديرج

 ةرصبلا ىف رداصلا ١571١ ددعلا

 مال 6 ةنس ملحم رهش نم لّوألا ىف





 لا ا ا ع ع ةيقارعلا تاقواللا ةديرج

 ميحرلا نمحرلا هّللا مسب

 رداصلا .اهيف دراولا لاقملا صن لقنن ئّتح ,ةديرجلا هذه ىلع رثعن مل اننَأ امب

 انرثع ام انه انلقن كلذل 1571١ اهددع يف ,ه1740 ةنس مّرحم رهش نم لّوألا يف

 يف (ه11771ت) يماّجحلا داوج دّمحم خيشلا اهدروأ يتلا اهتارقف ضعب نم هيلع

 يهو .(ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) «ينيسحلا راكذتلا لوح ةملك» هتلاسر

 .اهيلع فوقولل لجو ّرع يرابلا انققوي نأ ًالبقتسم نيلمآ ءطقف تارابع عبرأ

(01) 



 ١ ... 0.00ةينيسحلارئاعشلا لئاسر / ج١

 ىلوألا ةرابعلا

 الو .اهنع الإ لقنأ الو - ةديرجلا تلاق :يماّجحلا داوج دّمحم خيشلا لاق

 دايتعا تركذ نأ دعب - لاقملا ينّمهي امّنإو ءلاق نم ينّمهي ال ثيح ءاهيلعالإ دقتنأ

 ةماقإ ىلع - مارحلا مّرحم نم ىلوألا ةرشعلا يف يأ - مايألا هذه يف نييرفعجلا

 لعاشملاو مالعألل ةلماح ,عراوشلل ةقرتخملا بكاوملا ميظنتو ,يزاعتلاو متآملا

 لوسر تنب نبا بدنت ءسوؤرلا ةرساح .رودصلا ةارع ريهامجلا قفدتو .ًاليل

 :ةكلو هلل

 .ىلاعت هللا مهظفح مالعألا ءاملعلا تارضح .ةدايسلا باحصأ رعش دقو»

 هذهل ام ءريزغ حجار لقع نم هللا مهبهو امو ,مهرصب بقاثب اوكردأو ,ةقيقحلا هذهب
 اوماقف .بناجألا رظن يفو ,ملاعلا يف مالسإلا ةعمس يف ْئّبسلا ريثأتلا نم لامعألا

 ."١«اهنع نوهنيو اهنايتإ نوركنتسي

 )١( (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) ينيسحلا راكذتلا لوح ةملك ١: "17
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 1/8 نعم ممم نة معمم ممم ممل ةيقارعلا تاقوالا ةديرج

 ةيناثلا ةرابعلا

 ,ةمظنملا بكاوملا يأ - يناثلا يدارم :ةديرجلا تلاق نإو :ًاضيأ لاقو

 ناسلب هنع رّبعملا ,هيبشتلاو ليثمتلا كلذ ىلع دز - لعاشملاو مالعألل ةلماحلا

 ًالوأ ةدايزلا كلت ركذ تلفغأ نإو ةديرجلا ّناف .«هيبشلا»و «ايابسلا»ب ةماعلا

 :تلاق ثيح ؛مّرحملا ميرحت اهلقن دنع ًاريخأ اهتضوعتو
 ميظنتو عراوشلا يف ايابسلا ةماقإ حيبقتب فتكي مل هللا هظفح "'هّنإف»

 ."«أتاب ًاميرحت اهمّرح لب ,بكاوملا

 ةلوص» ةلاسر بحاص .(ه1؟08ت) يرصبلا ينيوزقلا يوسوملا يدهم دّيسلا يأ )١(

 ١:/١71. (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) «لطابلا ةلوج ىلع ّقحلا

 5/7:١. (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) ينيسحلا راكذتلا لوح ةملك (1)

 ةوفإ



 ١ ... 0.0... 0مب / ةينيسحلارئاعشلا لئاسر ١

 ةثلاثلا ةرابعلا

 ام تضقنو ,"7لبانلاب لباحلا تطلخ امدعب ةديرجلا نإ ّمئ :ًاضيأ لاقو

 تلَّخد ءّصنلا ةلباقم يف ًاداهتجا هحّجرو عرشلا هلّذح ام تمّرحو "'تمربأ

 تناكف .ىعفألاب برقعلا كّكحت "'تككحّتو ,ةيسايس ةروص يف ةلأسملا

 ءالعإ يه ةديحولا اهتينمأ ّنأ تركذ نأ دعب - تلاقف'*'هفلظب هفتح ىلإ يعاسلاك

 : - يبهذملا بّصعتلا ةلازإو ,مالسإإلا ةملك

 ."!«اهيلإ ريشي زمرو ,ةقرفتلا لماوع نم لماع يه بكاوملا هذه ْنإ»

 :لياحلا :لاقيو ؛«لبانلاب لباحلا ًطّلتخا» لثملا يفو ,ديصلل َةّلاَبِحلا بصنَي يذلا :لباحلا )١(

 .«لبح» ١776 :؛ حاحصلا ةمَحّللا :لبانلاو ,عوضوملا اذه يف ىَدَسلا

 .«مرب» 1/1 :: حاحصلا .ةثمكحأ يأ :ةيشلا ٌتمَرِبَأ (؟)

 .«ككح» ١15/١ :؛ حاحصلا .يّرشل ضّرعتيو سّرمتي يأ «ىب ُكَكَحَتَي الف (؟)

 حاحصلا .نمث ريغب هذخأ ًاناجم يأ :ًافيِلظ بهذ :لاقيو .ًارده ىأ اَقْلَظو ًافلظظ همد بهذ (؛)

 .«فلظ» 19 :4

 5/5:١. (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) ينيسحلا راكذتلا لوح ةملك (5)

 يف .(ه178/8ت) رفظملا ميهاربإ خيشلا ةروكذملا ةديرجلا نع اهلقن اهنيعب ةرابعلا هذهو

 418:١. (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) «مولظملا ةرصن» هتلاسر
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 ...١/8 006666006666000 6مم زمر امم ة يمة يءيثف ةيقارعلا تاقوالا ةديرج

 ةعبارلا ةرابعلا

 يفو .ةّلب نيطلا يف تداز ىّتح كلذب عنقت مل ةديرجلا نإ ّمث :ًاضيأ لاقو

 :تلاقف ,ةمغن'"'روبنطلا

 ."!«زاجحلا يف نيّيباهولا لامعأ عظفتسا امك .بكاوملا هذه عظفتسا ىنْنإ»

 .«ربتط» 1/157 :7 حاحصلا .بّرعم يسراف ,فزعلا تالآ نم :ُر ىُيْنْطلا )١(

 .1/1 ١: (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) ينيسحلا راكذتلا لوح ةملك (1)
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 1 لطابلا ةلوج ىلع ّىحلا ةلوص

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 .نيرهاطلا هترتعو دّمحم ىلع هللا ىَلصو ,نيملاعلا ٌبر هَل ٌدمحلا
 ةَّمَأ َرْيَخ متْنك) : ديجملا هباتك مكحُم يف ىلاعتو هناحبس هللا لاق دقف ءدعب اَمأ

 74ٍرَكْلا ِنَعَنَهْنَتَو ٍنوُرغَمْلاب َنوُرُمْأَت ٍساَّنِل ثَجِرْحَ
 روهظ دنع هملع ملاعلا راهظإ بوجو ىلع لد ام ةّنّسلا يف دروو

 ."”رانلا يف هيرخنم ىلع هللا هّبكي كلذ لعفي مل ْنَمف .تاعدتبملا

 يتلا "”ةحدافلا ةبوقعلا نم ًابرهو .هتابوثم يف ًاعمطو ,هناحبس هللا ةعاطبف

 )١( نارمع لآ )5(: ٠١١

 لاق :لاق هعفري .ءيّمعلا روهمج نب دّمحم نع هدنسب يفاكلا يف ينيلكلا خيشلا ىور (؟)

 ةنعل هيلعف لعفي مل نمف ؛هملع ملاعلا رهظيلف ىتَمُأ يف عدبلا ترهظ اذإ» :ةٌكلَملا لوسر

 .سيئاقملاو يأرلاو عدبلا باب ؟ ثيدح .؛ ؛ ١: :يفاكلا «هللا

 نع هدنسب ًاضيأ 1/1 ثيدح 27١ :نساحملا يف يقربلا دلاخ نب دّمحم نب دمحأ هاورو

 كيلر شا لوسر ىلإ هعفري يّمعلا روهمج نب دّمحم

 رمألا باوبأ نم ؛٠١ باب ١ ثيدح 514 ١7: ةعيشلا لئاسو يف يلماعلا ّرحلا امهنع هجرخأو

 .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا باتك نم يهنلاو
 .ىهنلاو رمألا باوبأ نم ؟١ باب 57/7 514:15 ةعيشلا لئاسو :رظنأ عالطالا نم ديزملو

 .«حدف»١15 ١: حاحصلا ةضهابلا ةليقثلا يأ (؟)

)0( 



 ١ج / ةينيسحلا رئاعشلا لئاسر 27 0000000 ...0.0.00.٠

 ذنم_ "!ًاحداص هقيفوت نسُحو هناحبس هللا ٍدمحب ٌتلز ام ,ملعلا متاك اهب بقاعُي

 دق اًمع مهل يهنلاب سانلا يف '!مويلا ىلإ "!نابعش رهش نم ةرصبلا يلوخد

 7تاقامحلاو ؟”تافاخسلاو تاركنملاو تامّرحملا بورضب نايتالا نم هودّوعت

 يتلا "”تاهيبشتلا ةلأسم ًاصوصخ ,ةّيعرشلا تانايدلا ةلمج نم اهايإ مهلعجو

 يْنأل ؛ميرحتلا نم اهيف امب ًاحّرصُمو اهضفرب ًاهّوَُم ٌترصف .ءاروشاع يف اهنولّتمُي
 .ءازهتسالا يعاود نم ًايعادو ,ةجراخلا للملا ةيرخسل ٌةبلجُس اهارأ

 .داشرلاو ّقحلا ليبس ىلإ مهل ايداه ,قلخلا نيب كلذب ًايدانم .ًانلع اهتمّرحف
 .نيلهاجلا ةعامج هنم هلعج اّمع ميوقلا نيّدلل ًاسّدقمو

 باحصأو ةرّينلا ءارآلاو ةميلسلا لوقعلا بابرأ كلذل يميرحتب ٌملع اّملو

 تافاخس نع فيرشلا نيّدلل يهيزنت ىلع يل نوركشي اوقفط .ةفرعملاو "”اججلا
 نم اهريغو هذه يف ةثداحم ينءاج نم ضعب نيبو ينيب ترج دقل ىّتح ,ةلهجلا

 .حاص يأ : ًاحدص بارغلاو كيدلا حدص :«حدص»١7/4 ١: حاحصلا يف )١(

 ,ةرصبلا ةنيدم يف رقتساو تيوكلا ةلود اهيف كرت يتلا ةنسلا يهو ه 1747 ةنس يف (؟)

 .رداصملا ضعب يف هتمجرت يف كلذ درو امك

 .ةلاسرلا هذهل هفيلأت غيرأت وهوه ١745 ةنس يف يأ ()

 ١717/7 : ؛ حاحصلا .فيخس وهف ةفاخس لجرلا فخس دقو «لقعلا ةّقر : فخسلا (4)

 .«(فخس»

 .«قمح» ١4714 :5 حاحصلا .قمحأ وهف ةقامح لجرلا قمح دقو لقعلا ةّلق : قمحلا (0)

 يف ماقُت تناكو ,«ةرئادلا»و «هيبشلا»و هايابسلا» قارعلا يف ةّيماعلا ةغللا يف ىَمسُي (1)

 ةيواسأملا ثادحألا ليثمت نع ةرابع يهو ,ةريحلاو ةفوكلا اهنم قارعلا ىف نكامأ ةّدع

 .ءادهشلا هباحصأو هتيب لهأو 1ك نيسحلا مامإلا ىلع ءاروشاع موي ترج يتلا

 .«اجح» 77١9 :” حاحصلا .لقعلا :اجحلا ()

(0) 



 اما مم هم ممل مق لطابلا ةلوج ىلع ّقحلا ةلوص

 و ,"!ةّيقارعلا تاقوألا تاحفص ىلع اهرشن مايأ دعبو ,تانايدلا ريغو تانايدلا

 ةديرجلا هذه نم ١771 ددعلا يف ترشُن دقو .«ءاروشاع موي» ناونعب تناك ةلاقملا )١(

 لوح ةملك» ةلاسر نم  ةحفصلا رظنا .قارعلا يف ةرصبلا ةنيدم يف ردصت تناك يتلا

 .(ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) يم اجحلا داوج دمحم خيشلل «ينيسحلا راكذتلا

 يف (ه8١4١ت) ينسحلا قازررلادبع دّيسلا لوقي ةّيقارعلا تاقوألا_ ةديرجلا هذه نعو

 دعب تردص يتلا دئارجلا : ناونع تحت //0 14 : «ةّيقارعلا ةفاحصلا خيرات» هباتك

 :ةّيسايس تناكو ةرصبلل يناطيربلا لالتحالا

 م 1914 يناثلا نيرشت ١١ يف ةرصبلا يناطيربلا شيجلا لتحا امل : «ةّيرصبلا تاقوألا»

 ذخأو اهرداص يتلا ةيالولا ةعبطم ىلإ ًافاضم ءاهيف يلاهألل عباطم ثالث ىلع هدي عضو

 قرشلا يف لاتقلا ريس نع ةيزيلكنإلاو ةيبرعل ا نيتغللاب ةّيموي ةرشن اهيف عبطي

 اهيف رّرحي :ةرّوصم ةيبدأ ةيسايس ةيموي ةديرج ىلإ ةرشنلا هذه ترّوطت دقو .برغلاو

 .ةيناطيربلا ةسايسلا يجّورم نم هريغو «يبلف نوج»

 ءيهتو اهتسايس نع رّبعت ةيناث ةديرج دوجو ةرورضب ةّلتحملا ةموكحلا ترعش اًملو
 ةارس دحأ- «ريهزلا كب ناميلس» ىلإ تزعوأ ؛ةلبقملا ثادحألا ىلإ دالبلا يف ماعلا يأرلا

 نم «ةّيرصبلا تاقوألا»ةديرج تردصف .ءضرغلا اذهل همساب ةديرج ئشني نأ_ةرصبيلا

 تثبلو ,ةيكرتلاو ؛ةيسرافلاو ,ةيزيلكنإلاو ,ةيبرعلا : ىهو تاغل عبرأب م6١15 ماع لوأ

 «نيرهنلا نيب ام تاقوأ» ةديرج اهّلحم ّلح ثيح .تالماك تاونس سمخ ماظتناب ردصت

 ةديرجلا ءاقبل ةرورض قبت مل ذإ ,سيام لّوأ م١117 ماع طساوأ يف ةيزيلكنإلا ةغللاب

 .ىلوألا

 نم اهترادإ تلقنو «ةيقارعلا تاقوألا» مساب اهمسا تلدبتسا ةيسايس ةيموي ةديرجلا تناكو
 .«ةموكحلا اهتلّطع يتلا «ةيدادغبلا تاق وألا» ةديرج ّلحم ّلحتل دادغب ىلإ ةرصبلا

 دعب 14 :«ةيقارعلا ةفاحصلا» هباتك يف يتيركتلا ركب رينم «ةيقارعلا تاقوألا» نع لوقيو

 بعل دقو ,مهتسايس نع نالعإلل ةادأ ريخ تناكو» : مّدقتملا ينسحلا دّيسلا مالكل هلقن

 .«اهريرحت يف ًاماه ًارود- فورعملا يزيلكنإلا يسايسلا- «يبلف نوج» رتسملا

- 
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 ١ج / ةينيسحلارئاعشلا لئاسر.....00.0 م

 هذه هيلإ ضدرعت ام ةلمج نم ناكو ءراصتخاب ةضوافملا هيف ترجام رثكأل ضعت

 ىف اهل ضدوعتيس هّنأِب ًاملاع تنك ولو ,««ةيروشاعلا بكاوملاو تاهيبشتلا»: ةلأسملا

 .اهيف ءاملعلا ريغل لخد ال ذإ ؛كلذ هيلع ترظحل ةديرجلا

 ضرغلا بحاصل ىتلا ّضعب اهيف ّلمجأف .""راصتخاي اهل هنايب ناك اّملو

 رتسملا فورعملا يسايسلا اهيف رّرح» :باتكلا اذه نم ١١7 ةحفصلا يف ًاضيأ لوقيو 3

 ةجّورمو ةيناطيربلا تاطلسلا ضارغأل ةمداخ يهف ؛ةقورعم ةسايس اهلو .«يبلف نوج»
 راذآ نم رشع يداحلا يف دادغب لالتحا ىلإ رودصلا يف ترمتسا دقو .ءافلحلا ةسايسل

 دحأ ىلإ مازتلالا ةقيرطب تيطعأ كاذ ذإ ءاهيلإ لالتحالا ةموكح لاقتناو م 1917 ماع

 «ماوع اطع» وه رصم نم ًارّرحم اهل مدقتسا دقو «ريهزلا ناميلس ديسلا ةرصبلا هوجو

 .زوجعلا يفاحصلاب فورعملا «بيبح قيفوت» ليمز

 نوكت ام هبشأ يهف ءاهمظعم لتحت ةّيبرحلا تاغالبلاو ملاعلا ءابنأ دجي اهدادعأل حّفصتملاف

 .مهئافلحو مهتسايسل جيورتلاو زيلكنإلا حلاصم ةمدخل ةيبرح ةرشنب

 هذه ىّتحو ,ىرخألا تاعوضوملا ىلإ سايقلاب ًأَّدج ةليلق نوكت داكتف ةيفاقثلا تالاقملا اّمأ

 .«نيينامثعلا ٌّمذو زيلكنإلا حدم نم اهايانث نيب ىلخت ال ةليلقلا تاعوضوملا

 رادصإلا ةرتف لالخ» :الا/ «يبرعلا جيلخلا ةفاحص نم» هباتك يف تاكرب بحر لوقيو

 دّمحم : نم ًالك نييقارعلا ريغ نم ةديرجلا ريرحتل لالتحالا ةموكح تمدختسا لوألا

 ناكف «ةّيرصبلا تاقوألا» يف اورّرح نيذلا نويقارعلا اًمأو .يعرم ديمحلادبعو ءيقوش
 ًاضيأ اهباّتك نمو .رتفدلا يداه رعاشلا بيدألا موحرملاو ؛ةمعن ركاش ذاتسألا : مهنم

 .«يئابطابطلا باهولادبعو ءيماحملا يضيف ناميلس موحرملا

 ىلاعت هللا مهظفح مالعألا ءاملعلا تارضح ةدايسلا باحصأ رعش دقو» :اهيف لاق ذإ )١(

 هذهل ام ريزغ ملعو حجار لقع نم هللا مهبهو امو مهرصب بقاثب اوكردأو «ةقيقحلا هذهب

 اوماقف ءبناجألا رظن يفو ,ملاعلا يف مالسإلا ةعمس يف ىَيسلا ريثأتلا نم لامعألا

 «ينيسحلا راكذتلا لوح ةملك» ةلاسر رظنا .«اهنع نوهنيو اهنايتإ نوركنتسي
 .؛ :(ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا)

(0) 



 11100 لطابلا ةلوج ىلع ّىحلا ةلوص

 ,مهلفاحم يف "'!ةعانشلاب ةلهجلا ضعب ةمايق تماق .هضرغ بسح ىلع اهلمح

 متآملاو ةيزعتلا سلاجم ّنأب يداني مهضعبو ؛ًاتاتب ةيزعتلا انمّرح دق اّنَأب نوداني

 نم مهل لصح دقو '''ناتهبلاب انيلع نولّوقتي اوراصو «لبقملا ماعلا يف ٌدستس

 "7 قيهشو ريفز مهل راصو !!!مهفنص ريغ نم مه نيِذّلا نم اذه ىلع مهدعاس

 ... ووو

 يلع مهعينشتب *””مهباخطصا ينقلقي الو ,؟!مهتاقعز ينّرضت ال يّنكلو

 ىلإ هربخ لصو دق هتمرح ٌتنلعأ ام ّنأب نوملعي مهريغو مهو ءنّيبلا ناتهبلاب
 يدّيشم ةدمعو رصعلا يدهتجم ريهاشم دّيس هل يميرحت ىضمأف ,ةسّدقملا تابتعلا

 هتمّرح امل ًافلاخم ًايأر هنم َرأ ملف ,هئاقب لوطب هللا انعّتم ,نيحلاصلا هفلس نيد

 قربو دعر يف ىرت اي ةدئاف ّيأف ءبيرق نع لاحلا ةقيقح فرعتسو ,”اةّببلا

 !؟نيضرغملا "!قتفو قترو «نيرتفملا

 حاحصلا .ةعنشلا مسالاو عنشأو عينش وهف ٌمُنْشَي ءيشلا َمّدَّش دق ,ةعاظفلا :ةعانشلا )١(

 .«منش»١ فرايز

 أتّهَّبو أتْهَب ُهَنَهَب : «تهب» "55 ١: ج حاحصلا ىفو .هلقن مل ام انل اوبسنو انيلع اوبذك يأ (1)

 .هلعفي ملام هيلع لاق يأ :تاّهَب ىهف ًاناتهُّبو

 : قيهشلاو ,سّفَّتلا لاخدإ ريفزلا ّنأل ؛هرخآ : قيهشلاو ءرامحلا توص لّوأ : ريفزلا (؟)
 .«رفز» 117٠١ :؟ حاحصلا .هجارخإ

 .«قعز» ١45٠١ :؛ حاحصلا .ًاقعز هب ٌتقعز دقو ,حايصلا : ٌقعزلا (8)

 .«بخص»١:77١ حاحصلا ةبَلِجلاو حايصلا : ٌبَّخَصلا (5)

 .(ه 17160 ت) يناهفصألا نسحلا ىبأ دّيسلا ىمظعلا هللا ةيآ ريبكلا ينيدلا عجرملا ىه (1)

 يأ : قتتراف هتقترأ قتفلا تقتر دقو .قتفلا ّدض : ُقُنَرلاو .هتققش ةققش : ًاقَتف ءيشلا ٌثقتف (0)

 .«قتف» ١61559 و «قتر» ١4/8١ : ؛ حاحصلا .مأتلا

(0) 
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 ,ةبوتلل قيفوتلاب نيرتفملا ىلع لّضفتلا ىلاعتو هناحبس هللا لأسن نحنو

 .نيملاعلا ٌبر نيمآ ,هعيمج ميوقلا هنيد ةعباتملو

 ققحتي ,بابلا يف '''ٌئلج رصتخم ءيش ةباتك نينمؤملا ضعب ىلإ بلط دقلو

 ؛ بلط ام ىلإ هتبجأف .باترملا يرتفملا ةغمادلا دججحب يزخيو .باطخلا لصف هب

 هتيّمس دقو .تايرتفملا هراعش لعج نمل ًاعمقو ,تافاخسلا نع نيّدلل ًاهيزنت

 . «لطابلا "!ةلوج ىلع قحلا "”ةلوص»

 نَم ,ةريغلاو ةماهشلاو فرشلا لهأو ,ةريصبلاو ةفرعملا يوذ اي : لوقأف

 هتوسن نم ٌنهريغو هتجوزو هتلاخو هتنبو هّمَأُك- هتابّجحم هّبشُت نأب ىضري مكنم

 نلعجُيف ؟نهطوحت ؟؛!ةيثيح الو نهل فرشال ىئاللا تابّجحملا ريغ ةوسنلاب-

 للملا نم مهريغو ةقسفلا نيب ٌنرهشيو ءاهريغو !لماحملا يف لامجلا ىلع

 .«الج» ١107 :1 حاحصلا .ّيفخلا ضيقن : ّيلجلا )١(

 .«لوص» ١747:0 حاحصلا .ةبثاوملا : ةلواصملاو ,ةلوصو ًالوص ءّبثو :هيلع لاص (؟)

 .«لوج» 1١777:4-١1775 ماحصلا .ًانالوجو لوجيو لاجو .فاوطتلا: لاوجتلا (؟)

 .سانلا نيب رابتعا الو ٌنهل ةميق ال يأ (4)
 ىلع ناقش لمخملا : ةديس نبا لاق ؛هيلع بكرُي يذلا وهو : لّمْحِم عمج ؛لماحملا (5)

 .«لمح»١١:7/8١ برعلا ناسل .ناليدعلا امهيف لمحُي ريعبلا

)3( 



 00 لطابلا ةلوج ىلع ّقحلا ةلوص

 ٌنهمامأ “'قاوبألا ""تحدصو ,"”سوطلاو "!لوبطلا تبرُض دقو ,ةجراخلا

 نوجّرفتي ءسولجو فوقو نيب ام ,ةلكاشو فنص لكن م ٌّنهلوح قلخلاو .ٌنهفلخو

 ب ّنهو .ةئيهلا هذهل "'ثار رخآو *ةتامشلاب ضعبو .ءازهتسالاب ضعب :ّنهيلع

 ّنهيلا نوريشي سانلاو ,ةعشبلا "!ةعينشلا ةئيهلا هذه ىلع ةقزألاو قرطلا يف ّنهب

 مهارتف ,تاقامحلا هذه نم نورخآلا رخس دقو ,نهئامسأب ٌنهنوّمسيو :مهيديأب

 لوبطلا ةّقاك سيل ذإ !اهريغو ةمّرحملا لوبطلا لمشي مسا ىهو :لّبَط عمج ؛لوبطلا )١(
 وهو ءبرطلاو ىهللا لهأو نوثّدخملا هلمعتسي ام اهنم مرحملاو :ةعيرشلا ىف ةمّرحم

 .«ةبوك» ةغللاب ىمسُي يذلا
 .رّصّخُملا ريغصلا لبطلا : ةبوُكلا : «هبوك»؟5١ ١: حاحصلا يف يرهوجلا لاق

 .«ةبوك» ١١١:١ طيحملا سوماقلاو .047 : رينملا حابصملا رظناو

 جونصلا لمشي مسا وهو .ٍجوُنّص اهعمجو ُجْدّصلا يهو ,ةّيقارع ةملك ءسوطلا (")

 .اهريغو ةمّرحملا

 نم ذخّتُي يذلا وه : برعلا هفرعت يذلا جنّصلا : «جنص» 770 ١: حاحصلا يف يرهوجلا لاق

 .نابّرعم امهو ,مجعلا هب صتخيف راتوألا وذ جنّصلا اّمأو ءرخآلاب امهدحأ برضُي ءِرفُص
 .«(جنص»7١7:؟ نيرحبلا عمجمو ١: ٠١8 طيحملا سوماقلا رظناو

 .حاص يأ : ًاحدص بارغلاو كيدلا حدص : «حدص»١14 ١: : حاحصلا يف (؟)

 ةماعلا ناسلب ىّمسُُيو ,ةّيئازعلا بكاوملا يف ةلمعتسملا ةلآلا وهو : قوب عمج «قاوبألا (؛)

 .هنع ّيهنملا رامزملا ريغ وهو .«نازربلا» وأ «يروبلا» نييقارعلا فرع يف
 .«تمش»؟50 ١: حاحصلا .ٌةّيامش ُتَمْشَي هب ٌتِمَش :لاقي ءٌّودعلا ةّيلَبِب حرفلا : ٌةَتامَّشلا (5)

 ريغ قرط نم ةيزعتلا بيلاسأ يف سانلا ضعب هيلإ لصو ام ىلع يكبي ,مّلأتم يأ )١(
 .هتيكب اذإ : ةّيثرم تّيملا تيثرو :«يثر» 7707 :7 حاحصلا ىفو .ةحيحص

 حاحصلا .ةعنشلا مسالاو ,عنشأو عينش وهف ءيشلا َمُدَُش دقو .ةعاظفلا : ةعانشلا (/)

 .«عنشرل ١3

(0 
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 نم تسيل يتلا نيملسملا تافاخس نم نوكحضي ًاروطو .ًاروط "7نوردزي
 ريغ "''ماّمَطلا تاعدتبم نم تاكحضملا هذه ّنأب نوردي امو ,ءيش يف مالسإلا

 .بولقلا اهنم رفنت يتلا ,تاركنملا هذه لثم نع هّرنملا ,نيملسملا نيدب نيمزتلملا
 .سوفنلا اهنم "' زئمشتو

 نل لب ؛همراحم ّقح يف ةعيظفلا ةفيخسلا ةريسلا هذهب ئضري لقاع ّيأف

 .ٌنهقح يف ةئيهلا هذه نودب ولو ىضري

 سانلا ةوسن لعجت : اهب هدبعي هلل ًانيد تائيهلا هذه لعج نمل لوقن نحنو

 ةّرقو  هترتع ىلعو- هيلع مّلسو هللا ىَلص لوسرلا تانبل تاهيبش تابّجحملا ريغ
 ةئيهلا هذه ىلع هّبشتلا ناك نإف ؟ّنهب تاهيبش كتابّجحم لعجت ملو ءلوتبلا نيع
 !؟كريغل هلعج هجو امف ءكسفنل نسحلا نيّدلا رتخاف ,كدنع ًانسح ًانيد ةمولعملا

 !؟اهب بعلت ةبعلم كدنع نيّدلا لهف

 اشاح !؟لوتبلا ةعضبلا تانب لثم رذحلاو فرشلاو ةباجنلا ىف كلايع لهو

 1 !اشاح هل
 ٌنهريغ وأ كتانب رهشت ال كلاب امف ,تيبلا لهأ ةّبحم يف ًاقداص َتنُك نإف

 لاحملا نمو !؟ةعينشلا ةئيهلا هذه ىلع ٌرهجرختف ,ّنهب كتابّجحمو كتلئاع نم

 هذه ضفرب كيلع لّضفتلا هللا لأسن ءنيّدلاب بعلت كَّنِإ انه نمو ,كنم كلذ رودص

 .ةفيرشلا ّقحلا ةنايد ىلإ عوجرلاو ,ةثيبخلا ةنايدلا

 .«يرز» 51714 :7 حاحصلا .هترّقَح يأ: ُهَتْيَرَدْرا(١)

 .«مغط»916١ :ه حاحصلا .سانلا داغوأ : ُماَعّطلا (؟)

 روعذملا وهو ءيشلا نم رعُذ : ديز ىبأ لاقو ؛ضبقنا : ًااَرْئِمشا لجرلا ٌنَأَمْشا (©)
 .«زمش»//١01 :" حاحصلا

)0( 



 ظل لطابلا ةلوج ىلع ّقحلا ةلوص

 ,تامّرحملا نم ةلمجب ةفوفحملا ,تافاخسلا هذه نيّدلا يف عدتبُملا اهّيأ ايف

 ةفيخسلا تائيهلا هذه نع .هيلإ كنيد يف نكرتو هيلع دمتعت نّم لأست ْمَأ َمِ

 ءازجأ نم نيملسملا دنع اهّنأب نيمعاز ,ةفيرشلا ةعيرشلاب ةيرخسلل ةبجوملا
 .اهتّيعرش يف فيعض ربخ ولو هلأو لوسرلا نع درو له يرعش تيلف ؟ةنايدلا

 ؟نيعّرشتملا ىلع هبلوصت ىّتح

 !؟ةبقاعلا ةميخو ىوهلا ةعباتم ّنأ تملع امأ

 تابّجحمو ةلاسرلا لئاقع ًاكتاه ,قلخلا نيب اهب رهاظتت ةقامحلا هذه امف ًاذإ

 !؟ةيزعت كلذ يّمسُتو ,ةّوبنلا

 ؟يه ام اهيلع باثملا اهيلإ بودنملا ةيزعتلا ىنعم َتيرد امأ

 ىوهلا ةعباتم تلاح دق نكلو ,ةفرعملا ّقح كلذ تفرع دقل ميظعلا هللاو ىلب

 ُاَرَه ُهَهَلِإ َذَخَنا ِنَم َتْيْأَرَقُأ» :لوقي هركذ ّلج هللاو .قئاقحلا نيبو كنيب ناطيشلاو

 - 906هللا رغب ني
 للملا ةيرخسل ةبجوملا تافارخلا هذه ضفر يف ةحيصنلا ةحيصنلاف

 لئاسم يف نيقتملا هللا دابع ةقيرط موزل يفو ,تاّيربلا ريخ ةعيرشب ةجراخلا

 يف نإف .هترتع ىلعو هيلع هللا ىَلص نيرهاطلا هترتعو نيلسرملا دّيسل ةيزعتلا
 .ايندلاو نيَّدلا فرش اهيلع يرجلا

 ةعفر يف كبسحو ,ةميظعلا ةعاطلا هذه ىلع مهعباتف .ًايقّتم نكت مل نإف

 اهلضف يف "!بقانملا باتك يف لبنح نب دمحأ ةّئسلا لهأ مامإ هلقن ام اهماقم

 57 :(؛ه) ةيثاجلا )١(
 .«بقانملا»ب أريثك هنع رّبعي يذلا «ةباحصلا لئاضف» باتك وهو (؟)

3( 
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 هللا هتؤي ةرطتق ترطق وأ ٌةعمد هنيع نم تجرخف انيلع ىكب نم» :ًاعوفرم

 .”7ىبرقلا ةّدوم هباتك يف يلع دّيسلا ليلجلا مهظفاح هنع هلقن ,"7«ةّنجلا

 ."''ريثك هانعمب ةعيشلا قرط نمو

 )١( ثيدح 716-775 :؟ ةباحصلا لئاضف ١104 لاق هيبأ نع رذنم نب عيبرلا نع : هيفو :

 ةرطق انيف هانيع ترطق وأ ةعمد هانيع - اذك - اتعمد نم» : لوقي يلع نب نيسح ناك
 .«ةنجلا ٌلجوّزع هللا هاوثأ

 هباتك يف (ه114 ت) يكملا يربطلا دّمحم نب دمحأ :ًاضيأ بقانملا يف لينح نبا نع هاكحو

 لصف «85طتيبلا لهأ لضف يف» : سماخلا بابلا 0" : ئبرقلا بقانم يف ئبقعلا رئاخذ

 .«هاوثأ» لدب «هاتآ»و «اتعمد» لدب «تعمد» هيفو .«مهل عّجوت نمل ام ركذ»

 نم (ه ا/85ت) ينادمهلا نيدلا باهش نب يلع دّيسلا «ىبرقلا يف ةدوملا» باتك (؟)

 نيلقثلا ثيدح ةاور نم ُدعُيو :ةّيفنحلا ءاهقف نمو .مهئافرعو ةّنسلا ءاملع ريهاشم

 ةنيفس لثمك يتيب لهأ لثم» : ةينفسلا ثيدحو .«يتيب لهأ يترتعو هللا باتك» هتغيصب

 لمأب ةقّلعتملا ثيداحألا نم اهريغو «قرغ اهنع فّلخت نمو اجن اهبكر نم حون

 ةهزنو :5غ!/ : يماجلل سدقلا تارضح يف سنألا تاحفن يف ةمجرت هل .20تيبلا

 :ةيبرعلا ةبتكملا يف تيبلا لهأ» يف يئابطابطلا قّقحملا هركذو 487 :؟ رطاوخلا

 م

 يبأ نب دّمحم نع هدنسب 17١ ثيدح 164 : هيلامأ ىف يسوطلا خيشلا هاور ام اهنم (؟)

 مدل ةعمد هنيع تعمد نم» : لوقي ظيِاطءدَمحم نب رفعج تعمس :لاق «يفوكلا ةرامع

 اهب ئلاعت هللا هأّوب انتعيش نم ٍدحأل وأ انل كهّتنا ضرع وأ .هانصقنأ انل ّقح وأ انل كفس

 .«أبقح ةّنجلا

 .هيبأ نع رذنملا نب عيبرلا نع هدنسب ىور 18١ ثيدح 117-١17 ةحفصلا يف ًاضيأ هيفو

 انيف هانيع تعمد ىأ ةرطق انيف هانيع ترطق ٍدبع نم ام» : لاق هياط ىلع نب نيسحلا نع

 .«أبقح ةّنجلا اهب هللا هأّوِب الإ ةعمد

- 



 ل لطابلا ةلوج ىلع ّقحلا ةلوص

 ليجبتو ريقوت مظعأب رثألا اذه ةظفاحم كيلع تبجو .ًاملسم َتنُك نإف

 لجأ نم ٌنهريغ هيبشت دّرجمب ىّتح .نوصلاب ةلاسرلا تابّجحم فرش ماقمل

 .نهب تابيجنلا تابّجحملا

 ةلئاه ةبيصمو ,ةشحوم ةعجفم ةماطو ,ةشهدم ةميظع ةمدص رهدلا بسح

 لئاقعب هتعيشو ديزي هلعف ام ءايازرلا اهئازإ لحمضتو بئاصملا اهنود لءاضتت

 مهعد !؟ديزت هولعف ام ىلع ةئس ّلك يف كلاب امف ةلاسرلا تابّجحمو ةّوبنلا

 .ىبقعلاو ايندلا يف مههوجو دّوس يذلا يزخلاب نيدرفنم

 ةيرخس بجوت ىّتح ماع لك هولعفي مل امو هولعف ام كريركت هجو امف

 .تافاخسلا نم نودهاشي امب نيملسملا نيدب "”هاغطلا "”داغوألاو لوقعلا يوذ

 ليلج نم هللا ريغ هملعي سيل ام اهيلع بّترتملا تاعاطلا مظعأ نم اهتلعج دق يتلا

 !؟باوثلا

 تامّرحملا ضفرو ,تاعاطلا فئاظوب مايقلل نينمؤملا رئاسو هناحبسانقفو

 .تانئاكلا دّيس ةعيرش نع

 يف ًانلع ٌتيدان يذلا لب .هتعنم امو هتمّرح امف ,رودصلا مطل ةلأسم اّمأو

 نم ينغلب امل كلذو .متآملا يف كلذ ريصي نأب ؛هريغو ربنملا ىلع سانلا نيب كلذ

 امدنع ةلتاقمو ةبراضمو داسفو ةنتف نم ,.مهجورخ ىلع تامّرحملا ضعب برت

 بئاصمو هتبيصم ىلع ءاكبلا باوث» باب 778 : 44 راونألا راحب رظنا عالطالا ديزملو 3

 .«ةمثألا رئاس

 .«دغو»007 :7 حاحصلا .هنطب ماعطب مدخي يذلا ءيندلا لجرلا :ٌدغؤلا )١(

 .«مغط» 191/5 :ه حاحصلا .سانلا داغوأ :ٌماَفّطلا (؟)

)001 
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 ,كلذ ريغ ىلإ ءلتقو حرج كلذ ءاّرج نم لصحي ثيحب ,نيتلحم لهأ يقتلي
 براحيو هتعيشو ديزي ىلع مطلي مهضعبو .لوسرلا لآ ىلع مطلي مهضعب امّنأكف

 هناحبس هللا ريغل مطللاب هسفن بعتي نَم ىلع ةياغلا ىلإ نزحنو فسأن نحن
 هتاعاط لعفل قيفوتلا هناحبس هلأسن ء,تركذ ام لصح امل هلل ناك ول هّنِإف ,ىلاعتو

 .اههجو ىلع

 نم مهريغو مطللا لهأ نيب لتاقتو برضو لادج نم ردصي امب كيهان

 ةئشان اهعيمجو ,نيقيرفلا نم ىحرجلاو ىلتقلا رثكتف ,نيملسملا رئاس قرف ةلهج

 ماعلا يف ىّتحو «نتفلا هذه نم ريثكلا ردص دقلو ءلهجلا ةّدشو لقعلا ةفاخس نع

 .سبُح نم سبُحو لتق نم لتقف .دادغب يف اهنم ءيش ردص "!'يضاملا

 ةسّدقملا ةعيرشلاو هذه نم ءيش هيلع بّئرتي نل متآملا يف ًاذإ مطللاف

 ىلعف هانّيب اّمم ابره ؛تاقرطلا نود متآملا هّلحم مطللا ّنأب نايضاق ميلسلا لقعلاو
 .سوفنلل ةنايصو نتفلل ًاعفد ؛اهلوقب كّسمتلاو ةعيرشلا ةعاط نينيدتملا

 قرطلا يف مهمطل يف سيل ,ةفرعملاو ىوقتلا لهأو اجحلا يوذ نإ معن
 رظانلا نزحت ةعجفُم ةئيهو ةعشاخ ةلاح ىلع نوجرخي مه ذإ ؛ةتبلا روذحم

 هللا دنع ةّيضرملا ةئيهلا هذهب نونوكي مطللا لهأ عيمج ّنأ تيلايف .هعومد يرجتو

 لهأ مومع ىلإ لصحي يذلا ررضلا ام يردن امو ,لوقعلا يوذ رئاسو هلوسرو

 ءيش بّترت نم ةنومأملا,تامّرحملل ةدقافلا ,ةنسحلا ةريسلا هذهب نوريسي ول مطللا

 ةنعس ىه اهزشنو اهعبطو ةلاسرلا هذهل هفيلأت خيرأت ّنأل ؛ه ١544 ةنس يف يأ )١(

 .ه 6

 ةليفإ



 194966660660666 مهمة ممم مة ممم ملف لطابلا ةلوج ىلع ّقحلا ةلوص

 !؟دسافملاو نتفلا ئم

 نم مطللا يف هودّوعت دق ام ضفرب مهيلع لّضفتلا هناحبس هللا لأسنف

 .ةّيشحولا"!تاقعزلاو '!تابثولا نم ةركنملا تائيهلا ىلع مهريسو .تامّرحملا

 هاندهاش امل ؛مّرحمف سوؤرلا ىلع تاماقلاو فويسلاب برضلا اّمأو

 .مدلا فزن ةرثكل ؛ةنس لك يف مهنم ةعامج توم نم انريغ هدهاشو

 برضلا لثم ءًّيشحو ّيجمه لعف وهف .ةهجلا هذه نع رظنلا انعطق ولو

 اهيلإ دنتسي ةريس نم امو ءاهزيوجت ىلع ّيعرش ليلد دري ملو .ديدحلا نم ةلسلسب

 يف ةرمث نم اهيف ام .ةّيشحو لاعفأ ةفرعملاو لوقعلا بابرأ رظنب يه لب ءاهيف
 ةدايزب وأ .ةدوجوملا متآملا يف اهتهج يف فرصُي يذلا لاملا فرّص ولو .ةيزعتلا

 .دوجأ ناكل دوجوم وه ام ىلع نيمتأم وأ متأم

 يذلا ليصفتلا ىلع هيبشلا نوجرخي اهلهأ ناك تيوكلا ىلإ ّئيضم لبقو

 اوراصف ."7نيثالثلا ةنس يف كلذو ءينوعاطأف ,هنم مهتعنم كلذب ٌثملع اًملف ءقبس

 تامّوحملا نم مجني امبر ام رباد عطق كلذبو .نوجرخي الو متآملا يف نومطلي
 .نتفلاو

 ةعجفملا تامدصلا نم ءادهشلا دّيس ىلع ىرج يذلا ّنأ مولعملا نمو

 مالس هّنأل ؛هل هجيورتو نيّدلا ديشتب همايق ةهج نم ردص امّنِإ .ةشهدملا بئاصملاو

 .هريغ اهلّمحتي مل ام تاّيلبلا نم لّمحت دق هيلع هلل

 )١( حاحصلا ٌرفط : ًانابثوو ًابوثوو أبثو بثوو ,ةرفطلا يهو : ةبثولا عمج ,تابثولا ١: 71١"
 .«بثو»

 )١( :؛ حاحصلا .ًاقعز هب ٌتقعز دقو ,حايصلا : ٌقعزلا ١45٠١»زعق«.

 .ه١177 ةنس يأ (5)
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 نايبو ءاهريغو ربانملا ىلع نسحلا ِهعينص ُرْكِذ نيّدلا لهأ ىلع يغبني نذإ
 اذه وحني نأ دارأ نم لكل ةودق هيلع هللا مالس نوكيل ؛ةمايقلا موي ىلإ هيلع ردصام

 داهجب ًاريهشت لفاحملا داقعناو متآملا دييشت ريغ نسحتسن ال نحن اذلف ,وحنلا

 .لِقا نيسحلا

 ةنسلا هذه يف متاملا قيض نم ىرن ام ىلع هناحبس هللا ٌدمحن نحنو

 باوثلا نم نولانيس اّمم ,ءىراقلاو '''ينابلل اهنم دوصقملا لوصحو .نيعمتسملاب

 نكت مل هّنَأ يل لقن دقو ةكإ/لوسرلا لآ ىلع مهئاكبو مهلذبو مهتمدخب ميظعلا
 ءارو رظنلا ىلإ نوجرخي سانلا يذلا رشاعلا مويلا يف ةئيهلا هذه مت املا يف لصحت

 .تاقرطلا يف ةرئاسلا بكاوملا

 يف هناحبس هلل ةعاط اهلعفي ملو اهضفر نم ىلع ةعسوتلا هناحبس هللا لأسنف

 هذه نع ةسّدقملا ةعيرشلل ههيزنت ىفو .ةلاسرلا لئاقع فرش ماقم يماس هميظعت

 يف ولو اهلعف ىلع اودّوعت نم مومع ديدست العو لج هللا نم بلطنو ,تافاخسلا

 .ًاتاتب اهكرتو اهضفر ىلإ ةرصبلا ريغ

 اهيف دّهمتو ,نافرعلاو ملعلا ليبس ىف ةلئاطلا غلابملا هذه فرصُت نأ ىلوألاو

 ليصحت يف نولوغشم انرصع يف مهتّلق ىلع_ مهنإف :ةيّئيدلا مولعلا ةبلطل قرطلا
 ال اذلف ءكلذ ليبس يف رحبلاو ّربلا نوبرضي مهف ,مهفراصمب موقي نم مدعل ؛مهتشيعم

 .مولعلا ليصحت مهل ىنستي

 عسّتي هب ذإ ؛ةيرخسلا لكايه ءانبو "'فسافسلا ءاشنإ نم ريخ اذه سيلأ

 ,نوقّقحملا أشنيو ,نومّلعتملا رثكيف ,مولعلا ةرئاد فارطأ ىمارتتو ءفراعملا قاطن

 .هفيراصم عيمج فّلكتو ءازعلا سلجم ةماقإ ىّنبت يذلا يأ )١(

 .«ففس» ١117/5 :؛ ماحصلا .ريقحلا رمألاو ءءىش ّلك نم ءىدرلا : قاسفسلا (؟)
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 #١9 معة ملة م ممم ممم م ملق لطابلا ةلوج ىلع ٌّقحلا ةلوص

 ىبوطف .ةنونكملا ةّيدمحملا ةعيرشلا رارسأ الملل نوزربيو ءنيّدلا رانم نوعفريف
 َنوُقِفنُي َنيِذَّلا ْلَكَم9 :ىلاعت هلوق يف 0 ؛ليبسلا اذه يف مهلاومأ يلذابل
 ُهَللاَو ِةّبَح بح ُهَنام ِةَلْْتُس لك يف َلباَتَس َعْبَس ْتَتَبْ أ هيَ بح لَك هللا ليس يف ملا أ

 ,"74اَشَي ْنَمِل ٌفِعاَضُي

 َبَهَّذلا َنوُرِيْكَي َنيِذَّلاَو9 : هناحبس هلوق يف لوخدلا نم مهرّذحن نحنو
 ٍراَن ين اَهْيَلَع ىمْحُي َمْوَي ميلأ ٍباَذَعي مُهْرْشَبَف هللا ٍليِبَس يِف اَهَتوُِفنُي الَو َةّضِلاَو
 اهم اوُووُدَ ُْكِيشنأل مترك اذه ْمُهُدوُهْطَوْمُهبوُنْجَو ْمُههاَبج اهب ىَرْكُت نهج
 "74 َنوُرِتْكَت تنك

 اّمإ : مهتايح يف دفني وهف .قلخلا دنع قاب ريغ ةيراع لاملا ّنأ مولعملا نمو
 ىقبتو ؛ةثرولل ىقبي وأ .كلذ ريغب وأ ءقيرح وأ ءقرغوأ ,ةقرس وأ ,ةراجت ةراسخب

 .هريغل ًاّئهملاو .هعماج ىلع ةعبتلا هعم

 ميظعو ىلاعتو هناحبس هلل ةاضرميزاف دقف هللا ليبس يف هعم ءاج هلذب نإف

 دييشتل لاملا يوذ قّفوي نأ ىلاعت هلأسنف ,مّنهج ران يف ّيكلا نم اجنو .هتايوثم

 .هجيورتو نيّدلا

 نأو .عفانلاو ٌراضلا نيب اوزّيمي نأ ىلإ روعشلا يوذ راظنأ تفلت نحنو

 اوفرصي نأو ,يهالملا نم كلذ ريغو رامقلاو امنيسلاو "'ورتايتلاك لئاذرلا اوبنتجي

 عورشم وهام يف اهيلع بقاعملاو ةعورشملا ريغ قرطلا هذه يف فرصُي ام

 )١(البقرة )5(:531.

 .؟7-0؟4 :(ة5) ةيوتلا(؟)

 رّبعملا تايليثمتلا ةماقإ لحم ىهو : «رتايت» ظفلت دقو .«رتاثت» اهلصأو ,ةيسراف ةملك (؟)

 ١4: 1١174. «ادخهد» همان تغل رظنا .(حرسملا»ب ةيبرعلاب هنع
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 .نسحلا ركذلا دّلخيو ٌبرلا يضري امم نيتأشنلا يف هيلع باثمو

 نم ةهرب سفنلا ىوه مهبلغ دق نيذلا ,نينمؤملا انناوخإ نم لومأملاف
 ةفلاخمو ,كلذ نم ةبوتلا ,تامّرحملا يف سيفنلا لاملا لذب يف مهلخدأف .نامزلا

 هنمض امي زوفلا مهل لصحيل ؛هللا ةعاط ليبس يف لاملا كلذ لثم فرصو .سفنلا

 774 َلِاَتَس َعْبَسط ةيأ يف هناحبس

 نم مهفلاخ نم ةّماع ضرعو لامو مد نوّلحتسملا نوّيباَهولا هلعف ام اّمأو
 ةسّدقملا ةرّونملا ةنيدملا يف كيوي لسا متاخو تيبلا لهأ روبقب-_ نيملسملا
 ىلع يزخلاو ةعانشلاو ةعاظفلا يف وهف ,"!ةمرتحملا ةفيرشلا اهبابقو ,ةمظعملا

 ةناحير ةّنجلا لهأ بابش دّيسب هللا مهنعل هتعيشو ديزي هلعف امل لات ءاهيلع رّسجتلا

 تويبلا لضافأ نم اهّنإف :مّلسو مهيلعو مهّدج ىلع كلي هتيب لهأبو ,لسرلا ريخ

 ٌبحُم كلذ ىلع ّلد ام ىور امبسح'4ُهٌمسا اًهيف َرَكْذيَو مرت نأ هللا َنْذَأ» يتلا
 ."؟!ةرضنلا ضايرلا يف يربطلا نيّدلا

 ."!هحيحص يف ملسم ثيدحو

 )١( :(؟) ةرقبلا 551.

 عيقبلا يف 252ةمثألا روبق مده نم ه ١44 ةنس لاوش نم نماثلا يف ىرج ام ىهو (؟)

 مهل ههجو يذلا لاؤسلا دعب نييباهولا ءاملع نم ةعومجم اهردصأ يتلا ىوتفلا رثإ
 .دهيلب نب هللا دبع خيشلا

 55(:571) رونلا (؟)

 .15؟ :7 ةرضنلا ضايرلا (4)

 انأ تقلطنا : لاق يميتلا ناّيح نب ديزي نع هيفو 74١8 ثيدح 1/817 :4 ملسم حيحص (5)

 دقل : نيصح هل لاق هيلإ انسلج اًملف ,مقرأ نب ديز ىلإ ملسم نب رمعو ةربس نب نيصحو
 ح
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 088 2.6.6066 0606666000 ه مه 0مم ممم لطابلا ةلوج ىلع ٌّقحلا ةلوص

 ينأ» :ِةْيلَي يبنلا لاق : لاق مقرأ نب ديز نع 7 ةدمتعملا حاحصلا نم هريغو

 ,يتيب لهأو : هلوق ىلإ رونلاو ىدهلا هيف هللا باتك امهلّوأ : نيلقثلا مكيف كرات

 اهلاق «ىتيب لهأ ىف هللا مكرّكذأ ,ىتيب لهأ ىف هّللا مكرّكذَأ ءىتيب لهأ ىف هللا مكرّك ذأ

 .ًاثالث

 تيل صو هعم توزغو هثيدح تعمسو كيتا لوسر تيأر ًاريثك ًأاريخ ديز اي تيقل 3

 .وٌكيلَي لا لوسر نم تعمس ام ديز اي انثّدح .ًاريثك ًاريخ ديز اي تيأر دقل .هعم

 لوسر نم يعأ تنك يذلا ضعب تيسنو يدهع مدقو يئس تربك دقل هللاو يخأ نبا اي :لاقف

 .هينوفلكت الف ال امو هولبقاف مكتثّدح امف ةكيلَمَللا

 هللا دمحف ؛ةنيدملاو ةّكم نيب أمَّح ىعدُي ءامب انيف ًابيطخ ًاموي ٌكُكي4مهللا لوسر ماق : لاق مث
 :لاق ّمث ءركذو ظعوو هيلع ىنثأو

 يّنأو ءبيجأف ٌلِجوّزع يّبر لوسر ينيتأي نأ كشوي رشب انأ امّنِإ سانلا اهيأ اي دعب اَمأ»

 ىلاعت هللا باتكب اوذخف ءرونلاو ىدهلا هيف ٌلِجوَّزع هللا باتك امهلوأ : نيلقث مكيف كرات
 .«هب اوكسمتساو

 يف هللا مكرّكذا يتيب لهأ يف هللا مكركذأ ءيتيب لهأو» : لاق :هيف بٌّعرو هللا باتك ىلع ٌّثحف

 .«يتيب لهأ يف هللا مكرّكذا «يتيب لهأ

 ؟هتيب لهأ نم هؤاسن سيلأ ؟ديز اي هتيب لهأ نمو : نيصح هل لاقف

 .هدعب ةقدصلا مرح نم هتيب لهأ نكلو ؛هتيب لهأ نم هءاسن ّنإ :لاق

 ؟مه نمو :لاق

 .سابع لآو رفعج لآو ليقع لآو يلع لآ مه :لاق

 ؟ةقدصلا مرح ءالؤه ّلك :لاق

 .معن :لاق

 1/817/8٠. ثيدح 6-2575 هدنسم يف لبنح نب دمحأ ظفللا اذهب هاورو

 ةعوسوم رظنا .ةئسلا ءانبأ دنع ةدمتعم ةريثك ةيثيدح عيماجم يف ثيدحلا اذه دروو )١(

 187:5 يوبنلا ثيدحلا فارطأ
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 ."!'رطخلا ىف ريظن هل سيل يذلا ميظعلا ءىشلا نع ةرابع : لقثلاو

 هب مهنرق دق نيذلا تيبلا لهأو ديجملا باتكلا نوك فيرشلا ربخلا نم ملعن

 .هدعب هتّمأ يف هكرت ام يف ريظن رطخلا مظع يف امهل سيل

 مهميظعت هتّمأ ىلع بجي .مهرطخ مظعو مهردق ةعفر لاح هذه نّمو

 نم ةمرحب فيكف ,"'ًاّيح هتمرح لئثم ًاتّيم نمؤملا ةمرحو ,مهليلجتو مهريقوتو

 !؟مهرطخ ةمظع هذه

 مامإ هيلع ّلد ام ىور ؛نينمؤملا مومعروبق ةرايز ىلإ ًاعرش بدن كلذلو
 .""ةديدع قرط نم تاماقم ةّدع ىف هدنسم ىف لبنح نب دمحأ ةّنسلا لهأ

 ثيدحلا يف يأ- هيف : «لقث» 7١7:١ رثألاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا يف ريثألا نبا لاق )١(

 لمعلاو امهب ذخألا ّنأل نيلقث امهاّمس .«يترتعو هللا باتك : نيلقُتلا مكيف كرات ينإ»-

 ًاميخفتو امهردقل ًاماظعإ نيلقث امهاَّمسف ءلقث سيفن رطخ لكل لاقيو ليقث امهب

 سنوي نب لضفلا نع هدنسب ١45٠ ثيدح 450 ١: بيذهتلا يف يسوطلا خيشلا ىور (؟)

 نمؤملا ةمرح نإ : لوقي يبأ ناك» : لاق هنأ ةينمظاكلا ىسوم نسحلا يبأ نع بتاكلا

 .اّيح هتمرحك أتيم
 ةَكطرفعج يبأ نع هدنسب شاّبنلا ّدح باب ”ثيدح 714: يفاكلا يف ينيلكلا خيشلا ىورو

 .«ّيحلا ةمرحك تّيملا ةمرح ّنإ» : لاق
 ٠١: بيذهتلا يف يسوطلا خيشلاو 184 ثيدح 01 :4 هيقفلا يف قودصلا خيشلا ًاضيأ هاورو

 47٠١. ثيدح ,7 47:4 راصيتسالاو 431١: ثيدح 71

 ربق ٌة287ٌيبنلا راز : لاق ةريره يبأ هنع هدنسب ثيدح 181:17 لبذح نب دمحأ دنسم (؟)

 .توملا ركذن اهّنإف روبقلا اوروزف ...هلوح نم ىكبو ىكبف هّمأ

- 

)14( 



 ١ا/ م  م لة ة ءءء ة رة ءءء علقم لطابلا ةلوج ىلع ّقحلا ةلوص

 مهرطخ مظع تفرع نَم ةرايزف ,نمؤملا نأش ميظعت ىوس ههجو امو

 هللا رمأ يتلا تويبلا لضافأ نم يه يتلا مهتويب بّرخ نم لاح امف .ىلوأ قيرطب

 ."!همسا اهيف ركذيو عفرُت نأ
 يف مسرف .ةضوافملا دنع ةقيقحلا ىلإ تفتلي مل "'ةديرجلا بحاصو

 .هنم همسر بقرتي مل ام هتديرج

 ,.اههجو ريغ ىلع ةديرجلا بحاص اهنّيب دقف ,يدوهيلا رهن ةعقو ةلأسم اّمأو

 ربخأف ,ةراجحلاب متأملا يمُر دق '”يضاملا ماعلا يف هّنأب ًاحيرص هل تلق دق يّنإف

 .مهعنمف كلذب راتخملا

 ٌفكناف كلذب راتخملا ربخأف ءًايناث ةراجحلاب يمُر دق ةئسلا هذه يفو
 .هب يمرلا

 ,متاملا ىلإ يضمي نم نوذؤي متاملا قيرط يف نوسلجي ضعبلا راص ّمث

 .سولجلا نع مهعنمب دعوأف ,لاحلا ةقيقحب راتخملا ربخأف

 .ةبراضملا نم ىرج ام ىرجو .مت املا ىلع موجهلا انغلب كلذ دعبو

 نع بّبست دق متآملا ىلع موجهلا ّنأ ىلإ تفتلي تامّدقملا هذه نم لقاعلاو

 اهغلب امل ةّيملعلا ةئيهلا تيشخ كلذلو ,تاهجلا نم اهريغ نود .ةّينيد ةّيبصع

 نيب قافولا ماظن ٌلتخيو داسفلا مظعيف .متآملا رئاس ىلإ يّدعتلا نم- كلذ

 لاق :لاق هنأ يردخلا ديعس يبأ نع هدنسب ىور ٠١977 مقر ثيدحلا 477 ةحفصلا يفو 3

 .«ةربع اهيف ّنإف اهوروزف روبقلا ةرايز نع مكتيهن ينإ» :ٌةكيلَْشلا لوسر
 .رونلا ةروس نم 71 ةيآلا ىلا ةراشإ )١(

 .قارعلا يف ةرصبلا ةنيدم يف ردصت تناك ىتلا ةّيقارعلا تاقوألا ةديرج يأ (؟)

 .ه ١740 ةنس تناك ةلاسرلا هذه عبطو فيلأت خيرأت ّنأل ءه 1744 ةّنس يف يأ (؟)
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 ام ّلكب هيلع ةظفاحملا ملسم ّلك ىلعو ةّصاخ مهيلع بجي يذلا ,نيملسملا

 .هيلع نوردقي

 ,لاحلا هل تنّيبو فّرصتملا ةداعس ىلإ ةّيملعلا ةئيهلا تضم روفلا يفف

 هجو ىلع ةرئانلا هذه دمخي نم تقولا كلذ ثعبف :لاملا ةماخو نم هترّذحو

 بتترتي امو ,ةّيضقلا هذه يف تاقيقحتلا نم مزلي ام ىرج ّمث ءاهلثم رودص ليحتسي

 تجرخو هتعّدوو .هتّمه مظع ىلع ةّيملعلا ةئيهلا هتركشف ,تازاجملا نم اهيلع

 .هنم ةرورسم

 .ىضريو ٌبحُي ام ىلإ هدابع رئاسلو مهلو انل ديدستلا هناحبس هلأسنف

 .ه ١740 ةنس مّرحم ١6 يف اهضييبت نم غارفلا ناكو
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 8010 0م ممم همة همة مم مم همم لعق ةّينيسحلا بكاوملا

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ,نيرهاطلا هلآو دّمحم قلخلا فرشأ ىلع - مالسلاو ةالصلاو ,دمحلا هلو

 .نيدلا موي ىلإ مهئادعأ ىلع ةمئادلا ةنعللاو

 نيملاعلا يف هللا هدّيأ - نيملسملاو مالسإلا ةّجح انالوم لوقي ام :لاؤسلا

 رشعلا يف اهذاختا نوُيرفعجلا داتعا يتلا ةنزحملا بكاوملا يف - يلاعلا هّلظ مادو

 كَ لوسرلا ةمرح نم اهيف كهتنا امب ًامالعإو ٌفطلا ةعجافل ًاليثمت مّرحملا نم
 ىلعو مهيلع ىرج امو .مهداهجو ءادهشلل ليثمتلاب 840نيدهاجملا هترتع يف

 :هعاونأ ةقاكب حدافلا كلذل نزحلا مهنالعإب ,ةوسقلاو لتقلا نم لافطألا

 ديدحلابو ءرودصلا هلا ىلع ٌفكألاب برضو .ءاكبو ءليوعو .ءادنو ءبدن نم

 مهزورب ىلإ اّمضنم .روهشمو مولعم وه اّمم كلذ ريغ ىلإ ءروهظلاو سوؤرلا ىلع
 عرشلا يف ةحابم لامعألا هذه لهف ,ةفوصؤملا مهتالاحو ةفورعملا مهتائيهب

 وأ ركنأ نم ىلع ةّجح نوكيل ؛ دنتسملا نايب عم ,نيروجأم انوتفا ؟ال مأ رهزألا

 ؟دناع

 يغبني ال :باوجلا يف تلقف ؛ .ًابيرقت رهش لبق هذه نع ٌُثلئُس دق : :باوجلا

 ول لب .فيسلاب سأرلا ءامدإو لب ءلاؤسلا يف ةروكذملا ر ومألا زاوج يف ةهبشلا

 اهيف عمج مّمص ىتلا - ةنمزألا هذه لثم يف ةيافك كلذ بوجوب رّحبتم هيقف ىتفأ

(0) 
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 .هتئطخت نكمي مل - مالسلاو تاولصلا لضفأ مهيلع تيبلا لهأ راونأ ءافطإ ىلع

 سكعلابو ءاهنع زّيمتي ال هجو ىلع ةأرملا سابل سبل لجرلا بنتجي ؛معن
 .برطلاو وهلل اهب برضت يتلا ةّيفيكلا ىلع وهللا تالآ برض نمو ,طوحألا ىلع
 .ىهتنا .ملاعلا هللاو ,ةعئاشلا ءازعلا يق ةموسرملا ةّيفيكلا ىلعال

 ّيلو نم ًاّدمتسم لوقأ ,كلذ يف دنتسملا نايب تبلط نآلا كَنِإ ثيحو

 :قيفوتلا

 ةحابإب نيقيرفلا نم ''!ةّئسلاو "١باتكلا قطنو ,عرشلاو لقعلا قباطت دق هن

 ءميرحت الو يهن ىلوملا نم هيف دري مل وأ ًاررض الو ًاحبق هيف لقعلا كردي ملامّلك

 .؟9 :(؟) ةرقبلا .«ًاعيِمَج ٍضرألا يِف ام مُكَل َقَلَخ يِذّلا َوُه :ىلاعت هلوق )١(

 :هيفو :«هللا ةيشخ نم ءاكبلا بابحتسا» باب 9717/ ثيدحلا ١1:١ هيقفلا هرضحي ال نم ()

 .«يهن هيف دري ئتح قلطم ءيش ٌلك» :لاق هّنأ اكل قداصلا نع

 مارحو لالح هيف نوكي ءيش ٌلك» :ةَئسهْللا دبع ىبأ لاق 7١8:: ثيدحلا 76١ :* ًاضيأ هيفو

 .«هعدتف هنيعب هنم مارحلا فرعت ىّتح ًادبأ لالح كل وهف

 يسرافلا ناملس نع :هيفو «...هميرحت ركذي ملام» باب ١؟ ٠١: يقهيبلل ىربكلا ننسلاو

 ,ءارفلاو نبجلاو نمسلا نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انلأس :لاق هنع هللا يضر

 وهف هنع تكس امو ,هباتك يف هللا مّرح ام مارحلاو .هباتك يف هللا ّلحأ ام لالحلا» :لاقف

 .«وفع

 وه :ليقو شحولا رامح ىهو ءًارصقو أَم ءارفلا عمج ّدملاو ءافلا رسكب :يراقلا لاق ,ءارفلاو
 يف هركذ هّنِإف يذمرتلاك نيثدحملا ضعب عينص هل دهشو ءسبلي يذلا ورفلا عمج انهاه

 .5؟4 :ه يروفك رابملل يذوحألا ةفحت «...ورفلا سبل باب

 يف هللا ّلحأ ام» :لاق ثيدحلا عفر .هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نع :ًاضيأ ىربكلا ننسلا يفو

 ,هتيفاع هللا نم اولبقاف :ةيفاع وهف هنع تكس امو ءمارح وهف مّرح امو «لالح وهف هباتك

 .19(:014) ميرم كاّيِسَن َكْبَر َناَك اَمَو» ةيآلا هذه الت َّمث ًايسن نكي مل هللا ّنإف

(0 



 ئداب فالخلا هنم رهظي نمو .نايدألاو للملا لهأو ءالقعلا عامجإ كلذ ىلع لب
 ًاقباس هانحرش امك هيف كّكشم وأ ىرغصلا يف عزانم ,لّمأتلا ديعب وهف ئدب

 .هلحم يف ّفوتسم
 مدع ,رايخألا انئاهقف تاملك يف عّلطتم ,رابخألاب طيحم لك دنع نّيبلا نمو

 داجيإو صخشب صخش هيبشت ةمرحب ,ةلسرم وأ ةفيعضولو ةياور الو ةيآ دورو

 .يئالقع ضرغل ناك اذإ امّيس ةّيصخش ةّيضق لاثم

 نَم اهيف سيل ,نيقيرفلا نم رابخألا بتكو ,رخاوألاو لئاوألا "كبر هذهو

 نإ ةدحاو ةياور وأ دحاو هيقف مالكب ٍتأيلف كلذ ىعّدا نمو .رثأ الو نيع كلذ عنم

 .ًاقداص ناك

 #4 يسلجملا ةمالعلا ٌفطلا ةعقو هيبشت ساسأ سّسأ نم لّوأو !؟فيكو

 هدعب ىتأ نم ّلكو ءراربألا ءاهقفلا تاملكوراثآلاو رابخألاب ءاملعلا علطأ وه يذلا

 .هل نيبكترملا ىلع الو .هيلع كلذ ركني ملو ,هلعفو هلوق ىضمأ دالبلا ءاملع نم
 .هزاوج لصألا ىضتقم ّنأو ,هيلع ليلد ال اّمم هيبشتلا نم عنملا نأ نابف

 طرخ كلذ نودو ءلصألا نع جَرْخُم هيلع ليلد ةماقإب بلاطُم هنم عنم نّمو

 رومأ - شيشحلاب قيرغلا كّسمت - هب هكّسمت رّوصتي ام ةياغ ّنأل ؛ "'داتقلا

 :ةهيمطو

 .ثبع لعف كلذ أ :اهدحأ

 .«ربز» 1717: حاحصلا .ٌروُبُر عمجلاو ,باتكلا :ُرْبِزلا )١(

 ىلع ضبقت نأ ىهو .هتتح :قرولا تطرخو .هترشق :ًاطرخ هطرخأو دوعلا تطرخ (؟)

 .«طرخ» ١١77 :؟ حاحصلا .«داتقلا طرخ هنود» :لثملا يفو .هلفسأ ىلإ كدي ّرمت ّمث هالعأ

 .«دتق» 07١ :؟ حاحصلا .كوش هل رجش :داتقلاو
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 :رئاصبلا يلوأ دنع رهاظ هفعضو

 .ثبع ّلك ةمرح ىلع ليلد ال هنألف :ًالّوأ ام

 نم نأ ةرورض .ءادوسلا لهأب هلئاق قحلي ًاثبع كلذ ّدع نألف :يناثلا اًمأو

 وهو ,لوقنم وأ لوقعم رمأ هنك صخش ماهفإ ةدارإ دنع ءالقعلا نيب لوادت ام مظعأ

 الو ,لوبقلاب هيّقلت ىلإ رخآلا فرطلا عراسي َّتح ,لوقنملا وأ لوقعملا كلذ ميسجت
 .لوفغم وأ دناعم نم راكنالا دي هلانت

 الإ رمألا ةقيقح ىلإ نولصي ال ءالقعلا يلمك نم ردان ادع نم ّنأ كلذو

 نم «نايعلاك نايبلا سيل» :هّنَأ لثملا نم رئاسلا نم راص اذلو ,رصبلاب ساسحإلاب
 هتقيقح ىلع هماهفإ دارأ امّلكف ,ةكردملا ىوقلا ىوقأ ةرصابلا ةوقلا ّنِإ ثيح

 مومعلل لهسي ئّتح .نايعلا جرب ىلإ هوجرخأو يجراخلا صخشتلا سابل هوسبلأ

 .هقمعو ههنك ىلإ لينلاو هكاردإو همهف

 جوربلا اهيلع اومسرو ءرفص نم ةرك اوعنص ةئيهلا لهأ ّنأ ىرت اذلو

 .ةئيهلا بلاطم ئدتبملا ميلعت لهسيل ؛ تاراّيسلاو

 هل رّوص ,اهتقيقح هماهفإ دارأو ءٌفّطلا ةعقوب 1ك مدآ ربخأ اّمل هناحبس هللا لب

 ."1ةلاثم

 هلآو هيلع هللا ىلص انيبنو هءايبنأ ىلاعت هللا رابخإ» باب ؛4 ثيدحلا < :؛4 راونألا راحب )١(

 :هيفو «هتداهش

 «ِتاَمِلَك ِهّْبَر نِم مد ىَْلَتَف) :ىلاعت هلوق ريسفت يف نيمثلا ردلا بحاص ىورو

 ليئربج هنّقلف ءمالسلا مهيلع ةمئألاو ّيبنلا ءامسأو شرعلا قاس ىأر هنأ (7:(؟)ةرقبلا)

 نسحلا ٌّقحب نسحم اي ؛ةمطاف ّقحب رطاف اي ؛ىلع ّقحب يلاع اي ,دّمحم ٌّقحب ديمح اي»:لق
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 120 ةّينيسحلا بكاوملا

 ةكئالملا رمأ كت ءاسنلا ةدّيس دسج رتس دارأ اّمل هناحبس هللا كلذكو

 تيأر ينإ» :ةلئاق اهل هذاخّتاب نينمؤملا ريمأ تصوأف ,شعنلا ةروص اهل اورّوصف

 ."!«هتروص يل ترّوص ةكئالملا

 انهلإ :اولاقو» بيحنلاو ءاكبلاب هناحبس هللا ىلإ ةكئالملا تّجض اّمل كلذكو

 !؟كقلخ نم كتريخو .كتوفص نباو ,كتوفص لتق نّمع لفغتأ اندّيسو

 مهنم ٌنمقتنأل يلالجو يت ٌرعوف .يتكئالم اوّرق :مهيلإ لجو ّرع هللا ىحوأ

 .نيح دعب ولو

 ةكئالملا تّرسف .ةى نيسحلا دلو نم لاثم نع ٌلجو ّرع هللا فشك مِن

 :لجو ّرع هللا لاقف ءيلصي مئاق هجرف ىلاعت هللا ٌلجع رظتنملا ةّجحلا اذإف .كلذب

 .«مهنم مقتنأ مئاقلا كلذب

 .«ناسحإلا كنمو نيسحلاو 3

 سماخلا ركذ يف ؛ليثربج يخأ اي» :لاقو .هبلق عشخناو هعومد تلاس نيسحلا ركذ امّلف

 ؟«يتربع ليستو يبلق رسكني

 .بئاصملا اهدنع رغصت ةبيصمب باصُي اذه كدلو :ليئربج لاق

 ؟«يه امو يخأ اي» :لاقف

 :لوقي ىهو مدآ اي هارت ىلو ءنيعم الو رصان هل سيل .ًاديرف ًاديحو ًابيرغ ًاناشطع لتقي :لاق

 دحأ هبجي ملف ناخدلاك ءامسلا نيبو هنيب شطعلا لوحي ىّنح .هارصان ةّلقاو هاشطعاو

 رهشتو ؛هؤادعأ هلحر بهنيو ,هافق نم ةاشلا حبذ حبذيف ,فوتحلا برشو ,فويسلاب الإ
 ,نائملا دحاولا ملع يف قبس كلذك «ناوسنلا مهعمو نادلبلا يف هراصنأو وه مهسوؤر

 .ىلكتلا ءاكب ليئربجو مدآ ىكبف

 :هيفو «ءارهزلا ةمطاف ةافو ركذ يف سلجم» ١6١ :نيظعاولا ةضور )١(

 :تلاق ّمث ,ةمطاف اهب ينتصوأ ةمامأ :ليبس نهقارف ىلإ سيل ةعبرأ» :ةنينمؤملا ريمأ لاق

 .«هتروص اورّوص ةكئالملا تيأر دقف ًأشعن يل ذختت نأ مع نباي كيصوأ

(0) 
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 هللا لجع ةّجحلا انالوم ةيمست هجو يف ةئايرقابلا انالوم كلذ ىلع صن امك

 ."!للعلا يف يورملا يلامثلا ةزمح يبأ ربخ يف ,مئاقلاب هجرف ىلاعت
 لكل قلخ .هل هدابع ةدابع ةكئالملا يري نأ دارأ اّمل هناحبس هللا كلذكو

 ةكئالملا هارتف .هدوجسب دجسيو ,هعوكرب لاثملا عكري ,شرعلا يف الاثم نمؤم
 .هل نورفغتسيو .هيلع نوّلصيو

 .ريسلاو رابخألاب ريبخلا هيلع فقي امم كلذ ريغ ىلإ

 ,عبّتم ميدق يئالقع رمأ وه لب ,عدتبم ثداح رمأب سيل هيبشتلاو ليثمتلاف
 نم نهذ يف ًاروف خسريل ءًاسوسحم لوقنملاو لوقعملا لعج ةياغل ءالقعلا هبكتري

 .هآر

 وه .فطلاب ىرج ام هيبش عنص يف ةميظعلا ةّيئالقعلا ةياغلاف ,ةلمجلابو

 يكابلا رجؤيل ءاوكبيو اونزحيف ؛لاحلا ةقيقح ىلإ سانلا مومع لانيل ةعقاولا ميسجت

 رتاوتملا لب ضيفتسملاو حاحّصلا يف درو دق ْذِإ .هئاكيإب هيبشلا ثّدحمو .هئاكي

 .هب ليئربج رابخإ دنع الن نيسحلا باصمل كيل يبنلا ءاكب ,نيقيرفلا رابخأ نم
 ."”كلذل هعم ك2 ةمطافو 24 ىلع ءاكبو

 )١( عئارشلا للع ظحال ١: ١١ باب 179.

 «لتقيس هّنأ ىلع نب نيسحلا يف 32طليئربج هب لزن ام» ١7 باب ١7١ :تارايزلا لماك (؟)

 ١ :هيفو

 ديب ذخأ :مالسلا هيلع نيسحلا لتقب هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ةئاءليئربج طبه امل

 .«...ةريعلا امهتبلغف ءراهنلا نم ًاّيلم هب الخف يلع
 :17؟6 :ًاضيأ هيفو

 ؟كلام :هتلأسف عمدت هانيعو ٌةيكيلَمْشلا لوسر ىلع علةمطاف تلخد

(0) 



 120 ل ةّينيسحلا بكاوملا

 دعب هبورح ضعب ىف ءالبرك ضراب هرورم دنع ٍةينينمؤملا ريمأ ءاكبو

 0١١ قكفلَي ىبنلا

 نمب اهربخأف ءاهيلع ّقشو تعزجف ءًانيسح لتقت ىتّمأ ّنأ ينربخأ 3ك ليئربج ّنإ :لاقف 2

 .«تنكسو اهسفن تباطف ءاهدلو نم كلمي

 :هيفو ١9 :؟ نيحيحصلا ىلع كردتسملاو

 ؟كيكبي ام ُثلقف ؛يكبت يهو ةملس ّمَأ ىلع تلخد :لاق ناملس ينثّدح

 اي كلام :تلقف .بارتلا هتيحلو هسأر ىلعو يكبي مانملا يف ٌةٌكيلهللا لوسر تيأر :تلاق

 ؟ثلا لوسر

 .«افنآ نيسحلا لتق تدهش» :لاق

 ريبكلا مجعملاو ١47:١6 ناّبح نبا عيحصو 16٠ :9 دئاوزلا عمجمو 787 :7 دمحأ دنسمو

 ظفللاو ١77 :لاجرلا ءامسأ يف لامكإلاو 148 :/ نآمضلا دراومو ٠١ : يناربطلل

 :دمحأ دنسمل

 :ةملس َمَأل لاقف هل نذأف 121 يبنلا يتأي نأ هّبر نذأتسا رطملا كلم ّنأ :كلام نب سنأ نع

 .«دحأ لخدي ال بابلا انيلع يكلمأ»

 هيلع هللا ىلص ّيبنلا رهظ ىلع دعقي لعجف ءلخدف بثوف ,هتعنمف لخديل نيسحلا ءاجو :لاق

 ؟هبحتأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل كلملا لاقف :لاق .هقتاع ىلعو هبكنم ىلعو ملسو

 .«معن» :لاق

 ةنيطب ءاجف هديب برضف .هيف لتقي يذلا ناكملا كتيرأ تئش نإو .هلتقتس كتم نأ امأ :لاق
 .اهرامخ يف اهتّرصف ةملس ّمأ اهتذخأف ءارمح

 .ءالبرك اهّنأ اهتغلب :تباث لاق :لاق
 :هيفو 777:١ داشرإلا(١)

 ىلإ ةظب بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ عم انهّجوت امل :لاق يدبعلا رهسم نب ةيريوج نع

 ًالامشو ًانيمي رظن ّمث ءركسعلا نم ةيحان ٍةِغ/فقو .ءالبرك فوفط انغلبف ءنيقص
 .«مهتّينم عضومو مهباكر ٌحانُم - هللاو - اذه» :لاق ّمث ربعتساو

- 
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 وأ ىكبأ وأ ,!341 نيسحلل ىكب نم 937 :نيقيرفلا رابخأ يف درو اذكو

 ."7«ةّنجلا هل تبجو ىكابت

 ؟عضوملا اذه ام ,نينمؤملا ريمأ اي :هل ليقف 3

 .راس مث .«باسح ريغب ةّنجلا نولخدي موق اهيف ٌلتقي البرك اذه» :لاق

 1ك يلع نب نيسحلا هللا دبع يبأ رمأ نم ناك ىّتح لاق ام ليوأت نوفرعي ال سانلا ناكف

 .هب مهأبنأ اميف ربخلا قادصم هلاقم عمس نم ذئنيح فرعف «ناك ام ٌفطلاب هباحصأو

 :هيفو ١53١ :9 دئاوزلا عمجمو

 رعب اهتحت ةرجشب ّرمف .ءالبرك رهنب هنع هللا يضر يلع عم تنك :لاق ةميره يبأ نعو

 نولخدي ًافلأ نوعبس رهظلا اذه نم رشحي» :لاق ّمث اهمشف ةضبق هنم ذخأف :نالزغ
 .تاقث هلاجرو يناربطلا هاور .باسح ريغب ةّئجلا

 :هيفو «ةقط يلع نب نيسحلا ىلع ىكب نم باوث»”"7 بابلا ٠١١ :تارايزلا لماك )١(

 لتقل هانيع تعمد نمؤم امّيأ :لوقي ةكنيسحلا نب يلع ناك» :لاق ؛ةْيْطرفعج يبأ نع

 اهنكسي ًافرغ ةّنجلا يف اهب هللا هأَوب هّدخ ىلع ليست ىّتح ةعمد كا ىلع نب نيسحلا
 يف انوّدع نم انّسم ىذأل انيف هّدخ ىلع ليست ىّتح هانيع تعمد نمؤم امّيأو ًاباقحأ

 ىّتح هانيع تعمدف انيف ىذأ هّسم نمؤم امّيأو ,قدص أوبم ةّنجلا يف اهب هللا هوب ايندلا

 موي هنمآو ىذألا ههجو نع هللا فرص انيف يذوأ ام ةضاضم نم هّدخ ىلع ليست

 .«رانلاو هطخس نم ةمايقلا

 .«ضضم» :٠١١5 حاحصلا .ةبيصملا عجو :ضضملا

 :هيفو ٠١ :قودصلا خيشلل يلامألا (؟)

 نيسحلا يف يندشنأ ,ةرامع ابأ اي» :يل لاق :لاق هللا دبع يبأ نع ,دشنملا ةراّمع يبأ نع

 .«ةئ ىلع نبا

 ءاكبلا تعمس ئّتح يكبيو هدشنأ تلزام هللاوف :لاق ,ىكبف هتدشنأ مث ,ىكبف هتدشنأف :لاق

 .رادلا نم

 ,ةئنجلا هلف نيسمخ ىكبأف دكا ىلع نب نيسحلا يف دشنأ نم ,ةرامع ابأ اي» :يل لاقف :لاق

- 
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 حانج رادقم عومدلا نم هنيع نم جرخف هدنع 390 نيسحلا ركذ نم» نو

 ."7«ةّنجلا نودب هل ضري ملو :ىلاعت هللا ىلع هباوث ناك بابذ

 هانرطس ام يفو ءاهءاصقتسا انه انعسي ال يتلا رابخألا نم كلذ ريغ ىلإ

 .فالخلاو دحجلا عدي ال هل فاصنإ ال نمو ,فاصنإ هل ناك نمل فافك

 ةّيعرش ةّيئالقع رخأ دئاوف هب عراوشلا قارطتساو روكذملا هيبشتلا يف نإ م
 :هيلع ةبّترتم

 ىقبي ال ئّتح ,ىمظعلا ةعجافلا هذه عوقوب سانلا مومع بولق ّئلم :اهنمف
 .ةرورض لاجم راكنإلل

 نم هل سيلف يّماعلا اّمأو .ءاملعلا مازلإ يف عفني امّنِإ بتكلا يف تبثلا نإ

 ةعقو نأ امك .راكنإلا دي اهتلان جراخلا يف هيبشش ةعقولل نكي ملولف ءظح بتكلا
 ةنوحشم اهتياورو اهلقنب مهبتكّنأ عم ,ةّماعلا مومع نم راكنإلا دي اهتلان ريدغلا

 ىكبأف نيسحلا يف دشنأ نمو :ةّئجلا هلف نيثالث ىكبأف ًارعش نيسحلا يف دشنأ نمو 3

 يف دشنأ نمو .ةّئجلا هلف ةرشع ىكبأف نيسحلا يف دشنأ نمو .ةّنجلا هلف نيرشع

 يف دشنأ نمو ةّنجلا هلف ىكبف نيسحلا يف دشنأ نمو «ةّئجلا هلف ًادحاو ىكبأف نيسحلا

 .«ةئجلا هلف ىكابتف نيسحلا

 :هيفو ١١١ :قودصلل لامعألا باوث )١(

 «نيسحلا يف يندشنأ نوراه ابأ اي» :هللا دبع وبأ يل لاق :لاق فوفكملا نوراه يبأ نع

 ىكبأو ىكبف ًارعش ٍةغال نيسحلا يف دشنأ نم نوراه ابأ اي» :لاق تغرف اًملف ...هتدشناف

 مهل بتك ةسمخ ىكبأو ىكبف ًارعش ٍةِقننيسحلا يف دشنأ نمو ,ةّئجلا مهل بتك ةرشع

 ركذ نمو .ةئجلا امهل بتك ًادحاو ىكبأو ىكبف ا نيسحلا يف دشنأ نمو ةّئجلا

 ملو لجو نع هللا ىلع هباوث ناك ةبابذ حانج رادقم هينيع نم جرخف هدنع ٌةيء نيسحلا

 .«ةئنجلا نودب هل ىضري
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 .ةرتاوتم

 ءانبتك نع ًالضف ,ةعامجلاو ةّئسلا لهأ بتك يف عّبتت ريسي دعب ترثع دقلو

 .""ريدغلا ةعقو لقنل ةلّفكتم ةياور نيعبرأ نم رثكأ ىلع

 يذ نم رشع نماثلا مويلا يف ةنس ّلك يف جراخلا يف لاثم ةعقولل ناكولو

 دّحأ عسي ملو ؛سانلا مومع دنع ةمّلسم نآلا ىلإ ةّيضقلا تناكل ؛مارحلا ةّجحلا

 .اهراكنإ

 اوناك عمج ىلع ركسعلا ىشاب نبا ًابيرقت "'ةنس نيثالث ذنم ضرتعا دقلو
 اذه ام هنأ :هادف انحاورأ ءادهشلا دّيس انالوم نحص يف رودصلا ىلع نومطلي

 !؟كلذب مكضرغامو ,تاقرطلاو عماجملا يف ءاغوغلا

 هيف نأ تابثإ ىلإ جاتحال ؛ رجألا كلذب بلطن انأب :باجأ نإ هّنَأ ىأرف
 ريدغلا ةعقو متركنأ مكاندجو اَمل اَنِإ :لاقف ءلاحلا كلت يف كلذ هنكمي الو ًارجأ

 ؛ عراوشلاو عماجملا يف ةعقولا هذه مايأ يف ءاغوغلاب انمزتلا ,مكدنع اهرتاوت ىلع

 يف مزتلن اًنكولو هللا هنعل ديزي نم ميظعلا ملظلا اذه عوقو راكنإ مكعسي ال يك

 .اهراكنإ مكعسو اّمل هلثمب ريدغلا ةعقو

 مخوو ملظلا حبق ىلإ تاهيبشتلا هذه ةيؤرب سانلا مومع فافتلا :اهنمو

 لاعفأ نوحبقتسي مومعلا نأ اوأر اذإ داوسلا ّنإف ؛هوبنتجي ىّتح هتّيضوغبمو هتبقاع

 نئسرو 77٠١71737417 :0 جو 71/753741 :4جو ١: ١10791193311836 دمحأ دنسم )١(

 كردتسملاو ١6 :يئاسنلل ةباحصلا لئاضفو ؟91/ :5 يذمرتلا نئسو 45 ١: ةجام نبا

 ٠١. :4ج و ١ا/ :!/ دئاوزلا مجعمو 5177و 171/131177337٠١ :؟ نيحيحصلا ىلع

 يف. تبثم امك ١140 ةنس وه ةلاسرلا هذه فيلأت خيرات ّنأل ؛ ًابيرقت ه١١17 ةنس يف (؟)

 .اهرخآ

 د
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 بسلا نم ًارذح ؛ ملظلا نع بانتجالا ىلإ كلذ مهاعد ,مهوّبسيو ءهّيمأ ينب
 .ًاَلقأ ةّيويندلا ةحيضفلاو

 لهأب عنص امب هلاعفأب ديزي جورخ للملا لهأ عيمج دنع قّقحتت نأ :اهنمو

 هلاغتشاو رمخلل هبرشب رافكلا ٌجتحي ال ئّتح .نيدلا اذه نم ةكةَئانّيبن تيب

 .انعرش يف اهّلح ىلع يهالملاب

 ةقرلا بجومب - مهتقرو .عراوشلا يف تاهيبشتلاو راّفكلا ةيؤر :اهنمو

 .مالسإلا يف ةبغرلل ةمزالملا ٌةٌكيليانّيبن ةّيرذل - ةّيرشبلا

 عمج فّرشت اهريغو دنهلاو ايساقفقو ناريإ دالب يف تاهيبشتلا تجتنأ دقلو

 ,820تيبلا لهأل رقبلاو رانلا ةدبعو نيّينثولاو نيّيباتكلا رذنو .مالسإإلا ىلإ مهنم

 ءادهشلا دّيس ءازع يف اهوفرصيل ةعيشلا ىلإ ةريطخ ًالاومأ ةنس ّلك يف مهعفدو

 .هادف انحاورأ

 نيب ىراصنلا راجت نم دالبلا كلت يف ةكرش عضو ىلإ لاحلا ىّدَأ دقلو

 .هئازع يف حبرلا نم ةقهمهس نوفرصي اوناكو ,ةئءادهشلا دّيس نيبو مهسفنأ
 اهلك هذهو .دالبلا كلت لاوحأب ار بخ طاحأ نم ىلع ىفخي ال امك ًافولأ غلبي ناكو

 .عماجملاو عراوشلا يف ةنزحملا بكاوملا ةرمث

 انرافسأ ضعب يف اندهاشو .نآلا ىلإ انأشن ذنم ًارتاوتم انل لقن دقلو

 عراوشلا يف تاهيبشتلا رورم دنع - مهنم نيّينثولا ئتح - راّفكلا ّنأ ءانراصبأب

 نوبرضي لب ,ةّيرشبلا ةقرلا ىضتقمب نوكبيو ًامارتحا مهسوٌور نوفشكيو ,نوفقي

 .ًافيفخ ًابرض سوؤرلا ىلع يديألاب ًانايحأ

 ةلجح» هيبش عنص ىلع دنهلا راطقأ ضعب يف رانلا ةدبع ةداع ترج دق
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 .«ةلجحلا» مهلمحو ,ًاليزج ًاران ءاروشاع موي مهدادعإو .بشخ نم !'!«مساقلا

 ,مهيف رانلا ريثأت مدعو .رخآ بناج نم مهجورخو رانلا ىلإ بناج نم مهلوخدو
 .«ةلجحلا» يف الو

 مهلدو مهنيدب نّيدتلا رهظأو .ًاميدق مهيف لخد ملسم نم كلذ ساسأ ٌلعلو

 .ةداع مهنيب ىقبف كلذ ىلع

 ًانسح لعفلا لعجت ىتلا ةميخفلا رئاعشلاو ةميظعلا دئاوفلا نم كلذ ريغ ىلإ

 ,هيبشتلا ءيشنم هاحبس هللا ئرزجيو .هيف ىلوملا نم عنم دورو مدع دعب ًاحودمم

 .ًاريخ مالسإلا نعو اّنعو ,مهسفنأ نع

 .ليزجلا رجألا كلذل مهقاقحتساو سانلا مهئاكبإلف ؛ مهسفنأ نع ام

 دصاقملا ليصحتت هلّمحتب نيفلكم اًنكل مهالول ام مهلمحبف اع امأو
 .ةروبزملا

 .هيف رافكلا مهبيغرتو هل مهدييشتلف ؛ مالسإلا نع اًمأو

 .مهب ةّيعرلا هيبشتو .هتّمئأو نيدلا ءاسؤر ةمرح كتهل بجوم كلذ ّنأ :اهيناث

 سفنلا هيبشت وه ضرغلا سيل هنأ ةرورض ؛ هداسف حوضوب ريبخ تنأو

 ؛ سايللاو ّيزلاو ةروصلل ضحم هيبشت وه لب ,صخشلاب صخشلاو ءسفنلاب

 .مهيلع ىرج اّمم ٌدئأتللو :مهلاوحأ راكذتل

 - سرتفم ناويح وه يذلا - دسألاب 320 نينمؤملا ريمأ هيبشت ريظن وهف

 تيب يهو :سورعلا لاجح ةدحأو ؛ةكرحم «ةلجحلا» :درو ةعوبطملا ةخسنلا شماه يف )١(

 .«(لاجحلا تاّبر لوقعك مهلوقع) :ثيدحلا هنمو ,روتسلاو ةّرسألاو بايثلاب نّيزي

 1 .«لجح» 410:١ نيرحبلا عمجم

 مولحو «لاجر الو لاجرلا هابشأ اي» :هيفو «داهجلا لضف» باب 1ثيدحلا ١ :5 يفاكلا :رظنا

 .«مكفرعأ ملو مكرأ مل يّنأ ُثددول لاجحلا تاّبر لوقعو لافطألا
 ةلف
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 ,ةثلاث - دامج وه يذلا - "'حداقلا دانزلابو .ىرخأ "'بوسعيلابو .ةرإت

 ليخلاب ءايقتألا هيبشتو ,ةسماخ ديدح وه - (!فيسلابو ,"!ةعبار ةرجشلابو

 :هيفو 519 :1 يناربطلل ريبكلا مجعملا )١(

 هنع هللا يضر يلع ديب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ذخأ :الاق ناملس نعو رذ يبأ نع

 قيدّصلا اذهو ؛ةمايقلا موي ينحفاصي نم لّوأ ىهو ءيب نمآ نم لّوأ اذه ّنإ» :لاقف

 لاملاو ,نينمؤملا بوسعي اذهو لطابلاو ّقحلا:نيب قرفي ,ةّمألا هذه قوراف اذهو ,ربكألا
 .«نيملاظلا بوسعي

 .«بسع» ١: 1١4١ حاحصلا .هموق بوسعي :دّيسلل ليق هنمو ؛لحنلا كلم :بوسعيلا

 :هيقو ١74 :ديرفلا ردلاو ديضنلا دقعلا (؟)

 خيش اذإ رحصأ اًملف ...جّرفتلل ءابهش ةلغب ىلع ًابكار قشمد جراخ ىلإ موي تاذ ةيواعم جرخ

 ؟بارت ابأ تفلح فيك :ةيواعم هل لاقف ...ةّيربلا ردص نم لبقأ دق

 ظ ؟بارت ىبأ نمف :خيشلا لاقف
 .بلاط يبأ نب يلع :لاق

 .«...حداقلادانزلاو حضاولا قيرطلاو ,حجارلا نازيملا :لوقت ال ّملو ,فخ :لاقف

 :؟ا/ :لّوألا ديهشلل رازملا يفو

 هللا ةمحرو حداقلا دانزلاو حصانلا مامإلاو حئاللا مجنلاو حضاولا طارصلا ىلع مالسلا ...»

 .«هتاكربو

 .765 :!/ نيعلا باتك .هدنز ىلفسلاو .دنز ايلعلا ءامهب حدقتسي ناتبشخ :ةدانزلاو دنزلاو

 باتك .يرويل حادقلابو دنزلاب حداقلا لعف :حْدَقلاو ...رانلا هنم ىروت يذلا رجحلا :حاَدَقلاو

 .«حدق»4 ٠ :" نيعلا

 :هيفو؟؟9147 ثيدحلا 5١8:١١ لامعلا زنك (")

 .«ىتش راجشأ نم سانلاو ةدحاو ةرجش نم يلعو انأ»

 :هيفو ١١ :قودصلا خيشلل يلامألا (:)

 .«هئادعأ ىلع هللا فيس ىلع ...»:هلآو هيلع هللا ىّلص هللا لوسر لاق :لاق ساّبع نبا نع

 ةدرف
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 ئهنملا كتهلا نم هنع ثوحبملا هيبشتلا نيأف .حيحص ظاحلب كلذ لك ."7ةلّجحملا

 !؟هنع

 ,راهطألا ءالؤه هيبش قسفلاب فورعملا رهاجتملا لعج نإ فاصنإلا ,معن

 ٌنههيبشو مههيبش لعجب هبانتجا بجي ٌكته ,تارهاطلا ةهيبش قوسفلاب ةنلعملاو

 نانسو ةلمرحو رمش هيبش روجفلاب نلعملا لعجو .ًالقأ لاحلا لوهجم وأ رايخألا
 .ءادعألا ءاسن ةهيبش روجفلاب ةنلعملاو ,مهوحنو

 نهب لجر هيبشت وأ .ًالصأ ٌفطلا لهأ مرح ةهيبش كرت ًاموزل طوحألا لب

 .اهب ههجو هرتسو ,هسأر ىلع ةءابع عضوب

 مهسبلو "'ءاسنلاب لاجرلا هّبشت ةمرح ىلع لد امل ًالومشم هنوك مّهوتو
 ال ثيحب .ماتلا هيبشتلا وه امْنِإ هنم عونمملا هيبشتلاب دارملا ّنأل ؛ هل عقو ال ,نهسابل

 ةميظع دسافم ىلإ كلذ ءادأل ؛ هجوب لجرلا نع ةأرملا الو .ةأرملا نع لجرلا زّيمتي

 :هيفو ٠١6 :يروباسينلا لاتفلل نيظعاولا ةضور )١(

 اوُنِمَعَو اوُنَمآ َنيِذّلا ّنإ) :ًايدتبم لعل ةٌكلَمْا لوسر لاق» ًاضيأ [ 9 رقابلا مامإلا] لاقو

 مكداعيمو يداعيمو ,كتعيشو تنأ مه :/:(54) ةنيبلا 4ةّيرَبْلا ُرْيَخ ْمُه َكِئَلْوُأ ٍتاَحِلاّصلا
 .«نيلّجحُم أَرُع نييورم ًاعابش كتعيشو تنأ ثيح سانلا رشح اذإ ضوحلا

 ./117/:؟ حاحصلا .مهردلا قوف سرفلا ةهبج يف ضايب :مضلاب ؛ةّرغلاو

 ىلإ همئاوق يف ضايبلا عفتري يذلا وه (لجحملا حرفألا ليخلا ريخ) ليخلا ةفص يف لجحو

 يهو لاجحألا عضاوم امهّنأل ؛ نيتبكرلا زواجي الو غاسرألا زواجيو ءديقلا عضوم

 .7571:1 ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا .دويقلاو ليخالخلا

 :هيفو ١١ :نيظعاولا ةضور (5)

 ءاسنلا نم تاهّبشملاو ءءاسنلاب لاجرلا نم نيهّبشملا نعل َككلَيْشا لوسر ّنأ يورو

 .لاجرلاب
 (1غ)
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 .ىصحت ال

 لوغشم اهجوز يتلا - ةأرملا لّكشتت نادلبلا ضعب يف نأ اقباس انغْلُب دقلو
 ّنأو ءناملغلا يتأي ثيح نم اهيتأي نأب هفلكتو ,دلولا لكشب ناملغلاب - اهنع
 اهّنأ ىّبح .ًأّمات ًاهيبشت لجرلا لكشب َنهنم ةبكارلا لكشتت تاقحاسملا ءاسنلا

 .اهقحاسيو اهبكر يف ءاهبراش لحم دّوست

 علطيل ؛ ٌنهعماجم يف لخديو ءاسنلا سابل سبلي دق روكذلا نم دسافلا ّنأو

 .ّنهنم اهب رجفي نم دجيو ,ٌنهلاكشأ ىلع

 ءاسنلاو .ءاسنلاب لاجرلا هّبشت نم عنملا بابسأ يه هوحنو كلذ ّلعلو

 الإ لصحت ال يتلا جئاتنلا هذه نم عنملل وه امن امهب هّبشتلا ميرحتف :لاجرلاب
 .هب هسفن هّبش نّمع هب رّيمتي ال يذلا ماتلا هّبشتلاب

 بايث قوف .هسأر ىلع ةءابع وأ ًارازإ لجرلا سبل نم وه فيكو :كلذ نيأو

 نم رداصلا ميخولا ملظلا ميسجتل ؛ ةنايرعلا ةقانلا هبوكرو .ههجو رتسو :لاجرلا
 !؟لجر هّنأب سانلا ملع عم ,رجألاب زوفلاو سانلا ءاكبإ ضرغل نيدلا ءادعأ

 سبل لثم ئّتح سبللا قلطم نم عنملا انمّلسو لّزنتلا ةياغ انلّرنت نئلو
 كلذ نيأو .ّفطلا لهأ ءاسنب هبشّتلا نم عنملا الإ بجوي ال كلذف ,هبايث ىلع رازإلا

 !؟ةأرملا سابل لجرلا سبل نع ةيلاخلا ةلوادتملا تاهيبشتلا قلطم نم

 ىرج ام راهظإ ّنأ :يهو ,ىرخأ ةهج نم مهل ًاكته هيبشتلا يف نأ :اهثلان
 .مالسلا مهيلع مهل.كته راقحتسالاو ةناهتسالاو راغّصلاو ّلذلا نم مهيلع

 مهيلع ىرج ام ركذب رابخألا يف ةديكألا رماوألا تضافتسا هنأ :ًالَوأ :هيفو

 ,مهيلع عّجفتلاو .رابكلا عماجملا يف راجضإلاو كتهلاو راغصلاو ٌلذلا نم

)16() 
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 ."ءاكبلاو

 نأ كلذو ؛ هموزل لب ؛مهيلع ىرج ام ةعاشإ نسحب يضقي ميلسلا لقعلا لب

 عفدلا نع مهزجعل نكي مل مهيلع ىرج امل مهلّمحت ّنأ انبهذم يرورض نم

 قادصم اهب اوراص .ةجرد ىلإ ةعاطإلاو ةدابعلا يف مهغولب ببسب مهّنأو :ةرورض
 ."!«نوكيف نك ءيشل تلق اذإ يلثم نكت ينعطأ يدبع» :هناحبس هلوق

 :هيفو «اهباوثو تارايزلا لضف» باب ١١ ثيدحلا 085 :5 يفاكلا )١(

 ىهو هتعمسف ...هالصم يف هتدجوف ...ةَبدهْللا دبع يبأ ىلع تنذأتسا :بهو نب ةيواعم نع

 كلت محراو ءانل ةمحر اهعومد ترج يتلا نيعألا كلت محراو ...» :لوقيو هّبر يجاني

 .«انل تناك يتلا ةخرصلا محراو ءانل تقرتحاو تعزج يتلا بولقلا

 :هيفو 4١ :ديفملا خيشلل يلامألاو

 .«أابقح اهب هللا هأوب اّلِإ ,ةعمد انيف هانيع تعمد ىأ ,ةرطق انيف هانيع ترطق دبع نم ام

 ١: ١١4 حاحصلا .باقحأ عمجلاو كلذ نم رثكأ :لاقيو .:ةنس نونامث :مضلاب بقحلاو

 .«بقح»

 :هيفو ينارحبلا هللا دبع خيشلل ابا نيسحلا مامإلا ةمجرت يف ملاوعلاو

 ىلع نوكبي مهلاجرو ؛يتيب لهأ ءاسن ىلع نيكبي يتَمأ ءاسن ّنإ ةمطاف ايد: يبنلا لاقف
 ةمايقلا موي ناك اذإف ,ةنس ّلك يف ليج دعب ًاليج ءازعلا نودّدجيو ءيتيب لهأ لاجر

 الظن نيسحلا باصم ىلع مهنم ىكب نم ّلكو ؛لاجرلل عفشأ انأو ءاسنلل تنأ نيعفشت
 باصم ىلع تكب نيع الإ ةمايقلا موي ةيكاب نيع ّلك ةمطاف اي ؛ةّنجلا هانلخدأو هديب انذخأ

 .«ةّنجلا ميعنب ةرشبتسم ةكحاض اهّنإف 1ك نيسحلا

 :هيفو ١67:١ يمليدلل بولقلا داشرإ (0)

 كترمأ ام يف ينعطأ ,تومأأال ّيح انأ ءمدآ نبا اي» :هبتك ضعب يف لوقي ىلاعت هللا نأ يورو

 كلعجأ كترمأ اميف ينعطأ ,نوكيف نك ْئشلل لوقأ انأ مدآ نبا اي ,تومتاال ًاّيح كلعجأ

 : .«نوكيف نك ءيشلل لوقت

6 
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 ةفرط يف ةدحاو ةملكب ملاعلا عيمج لب .ءادعألا ءانفإ ىلع نيرداق اوناك

 اوراسو اوجرخو ,عوجرلا يف مهل نذأ اّمل هلا هنعل ديزي نأ :كلذب دهشي امك .نيع

 مهيلع ىرج ام نايبب هنوحضفي مِهنأل ؛ عوجرلا يف مهاّيِإ هصيخرت ىلع مدن .ًاريسي

 حرطف .اوظعتي ملف ةاداجسلا انالوم مهظعوف ,مهعاجرإل ًاشيج لسرأف ,هنم
 الإ شيجلا تعلبو دلل ىسوم نابعثكًانابعث تراصف عارذ ردقب هديب تناك ىصع

 .ىرج امب ديزي رابخإو عوجرلاب امهرمأف ,مهنم نينثا

 !؟ءاليرك يف اصعلا هذه تناك نيأ :مالسلا هيلع هل ليقف

 هللا نم رمأب نيمزتلم انك ماشلا باب نم جورخلا ىلإ انِإ هلصاح ام 3ك لاقف

 نأ نم ٌلذَأو زجعأ مه نآلاو ءاندهعب انيفو دقو .انيلع يرجي ام لّمحتب هناحبس

 .ةكوشب انوبيصي

 مكح ىلإ رظنلاب ناك امل ؛ عفدلا ىلع مهتردق عم بئاصملا هذهل 250 مهلوبقف

 ةعاطإلا ةّيفيك دابعلا ةئارإو ,مهتعافشب ةرخآلا يف ريفغ مج مهئاجنإك ,ةّيهلإ ةغلاب

 ."”مهبئاصم ركذتب ةبيصم هبيصت نم ّىلستو :مهيلع ةمزاللا

 :هيفو 7757 4٠: راونألا راحبو 3

 ,رقتفت ال ًاّينغ كلعجأ كترمأ ام يف ينعطأ ,رقتفأ ال ّينغ انأ مدآ نبا اي» :يسدقلا ثيدحلا يف

 لوقأ انأ مدآ نبا اي ,تومتال اّيح كلعجأ كترمأ ام يف ينعطأ «تومأ ال يح انأ مدآ نبا اي

 .«نوكيف نك ءيشلل لوقت كلعجأ كترمأ ام يف ينعطأ نوكيف نك ءيشلا
 :هيفو رشع يناثلا سلجمل |17 ١: يرئاحلا يدهم دّمحم خيشلل ىبوط ةرجشو

 ءيشلل لوقت ؛نوكيف :نك ءيشلل لوقأ يلثم كلعجأ ىّتح ينعطأ يدبع» :لئاق نم ّنع لاق

 :رعاشلا لاق امك :ميحصتلا يف اهيلع اندمتعا يتلا ةعوبطملا ةخسنلا شماه يف )١(

 6 ١

 53فإ
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 ٌىلستلا ٌمعي ئّتح ؛مهيلع ىرج ام ءاشفإ ًالقع مزل .مكحلا نم كلذ ريغو

 ٌبرلا ةعاطإ ماقم ىف هلّمحت ىغبني ام ىلإ سانلا مومع تفتليو ءبئاصملا لهأل

 ماقم يف مهلّمحتو .راغصلاو ّلذلا نم مهيلع ىرج ام ةعاشإف ءسّدقتو ىلاعت

 ًالضف ًالقع ةمزال ءرشبلا طساوأ هلّمحت نع زجعي ام ,عفدلا ىلع ةردقلا عم ,ةّيدوبعلا

 .لقنلا نع

 .اهتعاشإ موزل يف ةّلعلا يه ةعجافلا هذه عوقو ةّلع :ىرخأ ةرابعبو

 مهيلع ىرج ام راهظإ نم عنملا مزلل .لاكشإلل ًاهجو ركذام مت ول هنأ :ايناثو

 زوجي ال هوحنو رمش دحلملا رفاكلاب دّحوملا نمؤملا هيبشت ّنأ :اهعبار

 :نيهجول

 انايازر مكتّيزر تسمأ 3
 ةيتآلا ايازرلا تنّوهو تفلس يتلا

 دودح يف دلو ءيفجنلا يديبزلا مسعألا نيسحلا دبع خيشلا رعاشلل ةديصق نم تيبلا اذهو

 .ه17 817 ةنس يفوتو ه١ ةنس

 .ًاروهشم ءاقلفُم ًارعاش ًابيدأ ًافلٌوم .ًاقئدم ًاققحم :ةقن ,اًيلوصأ ًاهيقف ءاملاع ناك

 .607 :ا/ ةعيشلا نايعأ

 :اهلوأو

 ةيلامو رايدلل ام اهلهأ نم ةيلاخلا رايدلل يدلج تنهوأ دق
 :هلبق يذلا تيبلاو

 ةيراجلا عومدلاب ينم ٌلتبت الو مدب البرك مكنم ٌلتبت

 :هدعب يذلا تيبلاو

 ةيقاب ةمايقلا ىلإ يهو لوزتو ةّدم ىقبت مايألا عئاجفو
)14( 
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 .""!«مهنم وهف موقب هّبشت نم» نأ نم درو ام :امهدحأ

 نع ةرابع هّنأل ؛ هنم عونمملا هّبشتلا نم هنع ثوحبملا سيل هنأ :ًالّوأ :هيفو

 .هلمعو هميشلًاناسحتساو ةبغرو ًاعوط هب هّببشملا فنص نم ٌدعي نأ ٌبح عم ءهّبشنلا
 مهتانكسو مهتاكرحو مهلاعفأب مهمازتلاو .جنرفإلا سابل نيجنرفتملا سبلك

 .مهميشو

 ًاموق ٌبحأ نم» نأ نم :ًاضيفتسم درو ام لاح هّبشتلا نم عناملا ربخلا لاحف

 ."!«مهلمع يف كرشأ موق لمع ٌبحأ نمو ؛مهعم رشُح
 ءاجر ءاكبالا ةياغل .هاّيإ ًاضغبم .هل ًاهراك نيدلا ٌردعب هّبشتلا نم كلذ نيأو

 !؟ةبوثملاو رجألل

 .همومعو هتلالدو هدنس لوبقو .هيلع هّبشتلا قدص ةاشاممو ًالّرنت مّلس ولو
 .ًاداضتعاو ةلالدو ًادنس هنم حجرأ ءاكيإلا تامومع ّنأ يف ٌكشالف

 .مارح وهو ,ةناهتساو سفنلل ًالالذإ هيف ّنأ :امهيناث

 ضرغ هيف يذلا لالذإلا اذه لثم ةمرح عنم ىلإ ًافاضم .هقباس يف ام هيفو

 مظعأ نم لالذإلا اذه ّنأ ىوعد نكمي لب .هوحنو ءاكبإلا وهو ,يئالقع حيحص

 هللاو .هناحبس هللا ةاضرمل ًابلط هيلإ قلخلا ضغبأب هسفن هّبشي هّنأل ؛ تادهاجملا

 .هلجأل هسفن ٌلذَأ نم رجألا نم مرحي نأ نم لجأ

 ىلع بهاذملاو نايدألا رئاس لهأ ةيرخسل ببس هّبشتلا ّنأ :اهسماخ

 ثيدحلا "00 :؟ دواد يبأ ننسو «نماثلا لصفلا 1١ ثيدحلا 174 ١: يلاتللا يلاوع )١(

 موقب هبشت نم» باب ٠١: 1١" يمثيهلل دئاوزلا عمجمو «ةرهشلا سبل يف» باب ١

 .«مهنم ىهف

 ١76. :ىفطصملا ةراشب (؟)
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 .زوجي الف ,ةعيشلا

 رئاس لهأ ّنأ ةرورض .ةهيدبلا اهداسفب دهشت ةضحم ىوعذ هّنَأ :ًالَوأ هيفو

 نم الإ نوكت ال ةيرخسلا ّنأل ؛ كلذب مهرخسمت لقعي ال مالسإلا قرف نم بهاذملا

 الإ هتمامإب اولوقي مل نإو مهّنإف ؛ ةّنجلا لهأ بابش دّيسل مهضغب لقعي الو ,ضغبملا
 ّلقأ اونوكي نأ لقعي الو ,هيلع هللا تاولص مهتبن طبس هّنأب لوقلا يف انوكراشي مهن
 .""دواد دفاوح نم هنوكل ؛ مورلا كلم لوسر نومّظعي اوناك نيذلا ىراصُنلا نم

 ٍةكياَب ىبنلا نع حاحصلا رابخألاب ةعامجلاو ةّنسلا لهأ بتك تنحش دقو

 :هيفو 87 :يلحلا امن نبال نازحألا ريثم )١(

 نإ هللاو :لاقف اذوهي نب تولاجلا سأر ينيقل» :لاق نمحرلا ديع نب دّمحم دوسألا يبأ نع

 الإ هنيبو ّيبنلا نبا نيب سيل متنأو ,ينمّظعتف يناقلت دوهيلاو بأ نيعبس دواد نيبو ينيب

 !؟هدلو متلتق دقو دحاو بأ

 ,هيدي نيب نيسحلا سأر رضحيو برطلاو نايقلاو ىهللاو بارشلا سلاجم ذختي ديزي ناكو

 ؟نم سأر اذه برعلا كلم اي :لاقف مهفارشأ نم ناكو مورلا كلم لوسر هسلجم رضحف
 | ؟سأرلا اذهلو كلام :لاق

 اذه ةّيضقب هربخأ نأ تببحأف ؛هتدهاش ءيش ّلك نع ينلأسي انكلم ىلإ تعجر اذإ يّنِإ :لاق

 .رورسلاو حرفلا يف ككراشيل هبحاصو سأرلا

 .ىلع نب نيسحلا سأر اذه :لاق

 ؟هَمَأ نمو :لاق
 .هللا وسر تنب ةمطاف :لاق

 ينيبو «ةجطدواد ةدفح نم يبأ ْنِإ .مكنيد نم نبسحأ نيد يل .كنيدلو كل ٌفأ :ينارصنلا لاقف

 نم ينأب ًاكربت يمدق بارت نم نوذخأيو يردق نومّظعي ىراصنلاو «ةريثك ءابآ هنيبو

 .«...مكنيد هللا حّبقف ءةدحاو ّمَأ اَلِإ هنيبو هنيب سيلو ,مكيبن تنب نبا متلتق دقو .صاوخلا
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 9191 هم مة مة مم مة مة ة مم معمل ةّينيسحلا بكاوملا

 لهأ بابش دّيس هّنأب ؛ "'قال نيسحلا ٌبحو كيلي يبنلا ٌبح نيب ةمزالملاب ةقطانلا

 .("ةّنجلا

 نم رمأب ٍةكِيِإَيهلعجو ,"'30 نيسحلا باصمل هلآو هيلع هللا ىَّلص هئاكببو

 ,2!ةيآلا ّصنب ةلاسرلا رجأ .هدالوأو .هيخأو .هّمَأو ,هيبأ ةّدومو ,هتّدوم هناحبس هللا

 ."!نيقيرفلا تاياورو

 :اهيفو :١117 كردتسملاو ٠١ :يئاسنلل ةباحصلا لئاضفو ,184 :7 دمحأ دنسم )١(

 نمو .ينّبحأ دقف امهّبحأ نم :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق» :لاق ةريره يبأ نع

 .انيسحو ًانسح ينعي ,ينضغبأ دقف امهضغبأ

 :هيفو نيسحلاو نسحلا لضف ١47 ثيدحلا ١: 0١ ةجام نبا نئسو

 .«ينضغبأ دقف امهضغبأ نمو .ينّبحأ دقف نيسحلاو نسحلا ٌبحأ نم»

 :هيفو 18١ : نيحيحصلا ىلع كردتسملا (؟)

 بابش ادّيس نيسحلاو نسحلا ّنِإ :لاقف ةِغمليئربج يناتأ» :لاق ديلي ّئبنلا نع ةفيذح نع
 .«ةفيذح اي كّمألو كل هللا رفغ :ملسو هلآو هيلع ىلص هللا لوسر يل لاق ّمث ,ةّنجلا لهأ

 يمثيهلل دئاوزلا عمجمو 08 :يئاسنلل ةباحصلا لئاضف و61-77 :4 دمحأ دنسم ظحالو

 ,«نيسحلاو نسحلا يف ءاج ام» ه ثيدحلا 017 :/ ةبيش يبأ نبال فّدصملاو 87

 رهش نبال بلاط يبأ لآ بقانمو ,ثلاثلا سلجملا ؛ ثيدحلا 7٠ :ديفملا خيشلل يلامألاو

 .«نيطيسلا ةمامإ» باب 174 :7 بوش

 :هيفو «...ليئربج هب لزن ام» باب 8 ثيدحلا ١7٠ :تارايزلا لماك (؟)

 ام :هتلأسف :عمدت هانيعو دلتا لوسر ىلع ةطةمطاف تلخد :لاق ةكسهللا دبع ىبأ نع»

 ّْ كل

 نمب اهربخأف ءاهيلع ّقشو تعزجف ًانيسح لتقت ىتما ّنأ ينربخأ 12ليئربج ّنِإ :لاقف

 .«تنكسو اهسفن تباطف اهدلو نم كلمي

 .؟7 :(45) ىروشلا 4ىَبْرُقْلا يف ةّدَوَمْلااَلِإ ًرْجَأ هْيَلَع ْمُكَلَأْسَأ اَل لق :ىلاعت هلوق ىهو (؛)

 :هيفو «ةيالولا يف. ليزنتلا نم فتنو تكن هيف» باب / ثيدحلا 4١7:١ يفاكلا (5)
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 !؟هّودعل نوضغبمو .هل نوّبحم مهو .كلذل مهتّيرخس لقعي فيكف

 !؟هل مهضغب لقعي فيكو

 مهّبح يف غلاب دق - مهبهذم ةدمعأ دحأ وه يذلا - يعفاشلا مامإلا ّنأ عم

 :اهنمف ةديدع عئاقو يف ًارثنو امظن

 ليق :لاق .يعفاشلا باحصأ دحأ ناميلس نب عيبرلا نع يقهيبلا هلقن ام

 لهأل ةليضف وأ ةبقنم عامس ىلع نوربصي ال ًاسانأ َنإ :هللا همحر يعفاشلا مامإلل
 أشنأف ,يضفار اذه :نولوقي ءاهركذي اّنم ًادحاو اوأر اذإف ,220نيبّيطلا تيبلا

 :يعفاشلا

 ةّيكزلا ةمطافو هيطبسو اَيلع اوركذ سلجم يف اذإ
 "اةيقلقالهئأنقيأف 22 هاوس ًاركذ مهضعب ىرجأف

 «ىَبْرُقْلا يِف ةّدَوَمْا اَِإ اًرْجَأ ِهْيَلَع ْمُكَلَأْسَأ اَن لق :ىلاعت هلوق يف ةْينرفعج يبأ نع 3

 .«2ه/ل ةّمثألا مه» :ةِكط لاق 7١ :(47) ىروشلا

 :هيفو ٠١7 :/ يمثيهلل دئاوزلا عمجمو

 اي اولاق 4ىَبْدُقْلا يِف ةّدَوَمْلا الإ اًرِجَأ ِهْيَلَع ْمُكَلَأْسَأ اَل ق9 تلزن اّمل :لاق ساّبع نبا نعو

 ؟مهتدوم انيلع تبجو نيذلا ءالؤه كتبارق نم هللا لوسر

 .«امهانباو ةمطافو يلع» :لاق

 :هيفو 117 :؟ نيحيحصلا ىلع كردتسملاو

 لاقف .ملسم ّلك ىلع مهتّدوم هللا ضرتفا يذلا تيبلا لهأ نم انأو» :يلع نب نسحلا لاق
 يِف ةّدَوَمْلا لإ اًرِجَأ ِهْيَلَع ْمُكَلَأْسَأ ال لّق» :هلآو هيلع هللا ىلص هّيبنل ىلاعتو كرابت

 .4ىَبْرَقْلا

 يف هب حّرص امك .اهربد نم ضيحت ةأرملا يه :ةيقلقلسلاو ءلجرفسك .قلقلسلا )١(

 حج

 (؟؟)



 م ل عمة ممم ة ممم مم مهموم ةّينيسحلا بكاوملا

 ةّيلعلا تاياورلاب لغاشت هينبوأ ًايلعاوركذاذإ

 ةّيضفارلا ثيدح نم اذهف اذه موق اياوزواجت لاقو

 ةّيمطافلا بح ضفرلا نوري سانأ نم نميهملا ىلإ تئرب

 (7ةيلهاجلا كلتل هتنعلو ىّير ةالص لوسرلا لآ ىلع

 يدنرّرلا فسوي رّفظملا يبأ نب دّمحم نيدلا لامج هللا دبع وبأ ظفاحلا لاقو

 :يعفاشلا مامإلا لاق «لوسرلا لآ ةفرعم يف لوصولا جارعم» هباتك يف يندملا

 هلزنأ نآرقلا يف هللا نم ضرف مكّبح هللا لوسر تيب لهأ اي

 ")هل ةالصال مكيلع ٌلصي مل نم 22 مككنأ ردقلا ميظع نم مكافك

 ."!ةٌدوملا عيباني نم نيّئسلاو يناثلا بابلا يف هلقن اّمم كلذ ريغ ىلإ

 نم ةّيورملا رابخألا ىضتقمب وهف يا نيسحلل مهنم ردان ضغب قفّتا نئلو

 ىضتقمب ,دحلم رفاك وه لب ....وأ انز نبا - انقرط نع ًالضف - ًاحيحص مهقرط

 .«قلس» ؟87:7 يدابآ زوريفلل طيحملا سوماقلا 3

 .«قلس» ١17:٠١ برعلا ناسلو

 .«قلس» 779:١3 سورعلا جات رظناو

 :هيفو ١١١ :يفنحلا يدنرزلل نيطمسلا ررد مظن )١(

 .«...داوس ىركذ مهضعب ىرجأف»

 ازواجت لاقو» .«...هاوسًاركذ مهضعب ىرجأف» .17 باب 98- 917 :؟ ةّدوملا عيباني يفو

 ' .«...اذ نع موقاي

 1 باب ١٠؟ :؟ ةّدوملا عيبانيو ١8 :يفنحلا يدنرزلل نيطمسلا ررد مظن (؟)

 ضعب ريسفتو يعفاشلا مامإلا حئادم داريإ يف نوتسلاو يناثلا بابلا :؟ ةّدوملا عيباني (؟)

 هللا يضر هتيب لآو نيسسحلا ىلع ىكب نم باوث ةرثك يف ةدراولا ثيداحألاو تايآلا

 ةفرف
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 ّنإف ."!كي هللا لوسر ضغبأ دقف ًانيسح ضغبأ نم ّنأب ةقطانلا نيقيرفلا رابخأ

 .لا نيسحلا ضغبم اذكف .رفاك هليل وس رلا ضغبم

 نيسح)» :ةكيلَت ىبنلا لوق ًاضيفتسم ًاحيحص نيقيرفلا رابخأ يف ًأضيأ دروو

 ' ,©9«نيسح نم انأو يّنم

 .ةكلَي مركألا لوسرلا ضغبأ دقف نيسحلا ضغبأ نمف هيلعو

 ّنإ9 :هناحبس هلوق ةميمضب'"!«قفانم الإ تيبلا اذه لهأ ضغبي ال» :هلوقو

 :هيفو 74 بابلا ه ثيدحلا 7١ - ؟05 :ةمعنلا مامتو نيدلا لامك )١(

 هديو موي تاذ كا بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ انيلع جرخ :لاق ,ةتابن نب غبصألا نع

 وهو اذكه هدي ىف هديو موي تاذ 2217 للا لوسر جرخ» :لوقي وهو نسحلا هنبا دي يف

 نع - هدنع انأو - هللا لوسر لئس دقلو ...اذه يخأ مهدّيسو يدعب قلخلا ريخ :لوقي

 ددعب مهددع ّنِإ ١ :(866) جوربلا «ٍجوُرْبْلا ِتاَذ ءاَمَُّسلاَو# :لئاسلل لاقف هدعب ةّمئألا

 .روهشلا

 ؟كللا لوسر اي.مه نمف :لئاسلا لاقف

 دقف مهالاو نم ءيدهملا مهرخآو اذه مهلّوأ :لاقف يسأر ىلع هدي ةكرلع ذا لوسر عضؤوف

 ,ينضغبأ دقف مهضغبأ نمو ,ينّبحأ دقف مهبحأ نمو «يناداع دقف مهاذاع نمو «ينالاو

 .«..ينركأ دقف مهزكنأ نمو“ ٍ

 ' :هيفو ١1737 :؟ نيحيحصلا ىلع كردتسملاو

 نمو .ينبحأ دقف امهّبحأ نم» :كيطنيسحلاو نسحلا ّقح يف ةٌكيلَيْلا لوسر لاق
 .«ينضغبأ دقف امهضغبأ

 دنسمو ١١7 :ىبقعلا رئاخذو 879 ثيدحلا ؛ ٠7 :قيرطبلا نبال ةدمعلاو ١717 :؟ داشرإلا (1)

 :" نيحيحصلا ىلع كردتسملاو :1814 ثيدحلا 774 :5 يذمرتلا ننسو ١77 :4 دمحأ

 .01 :/ ةبيش يبأ نبال فّدصملاو 11: ٠١: يذوحألا ةفحتو 7

 ١1١7 :؟ يزودنقلل ةّدوملا عيبانيو 18 :ىبقعلا رئاخذو ٠١١ :يمقلا زازخلل رثألا ةيافك (؟)
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 8188 606066666 ة مة ممم من ممم ممم ممم مم يمقل ةّينيسحلا بكاوملا

 ,"4ِراَّنلا َنِم ٍلَفْسَألا ِكْرَّدلا ين َنيِقِفاَنُمْلا

 مهيلع ناتهب ةعامجلاو ةّنسلا لهأ ىلإ 340 نيسحلل ضغبلا ةبسنف ةلمجلابو
 لاومألا نورذني نولازي ال مهو .مهيلإ كلذ بسني فيكو .هنم ىلاعت هللا انراجأ
 !؟نيسحلا ماّدخ دحأ وه يذلا فهن ساّبعلا لضفلا يبأل فحتلاو

 ةّنسلا لهأ نم لوبمالسا نم يمومعلا برحلا لبق انيتأي ناك دقلو

 ةّضفلاو بهّذلا تاغوصمو دوقنلا نم تاروذن ةعيشلا راجت طسوتب ؛ةعامجلاو

 هتشتفو ًاّينس تيقال ام يرمع لوط يّنِإ يرمعلو .هيلع اهفرصنل .ةِئان لضفلا يبأل
 .840تيبلا لهأل ًاّبحم هتدجو الإ

 هيلع ضقنن ,تاهيبشتلا ىلع ةعامجلاو ةّئسلا لهأ نم رخس نم ّنإ :ًيناثو

 ةشئاع نينمؤملا ّمَأ جدوه لمح نم هولوادت امب ىرخأو ,مهركذ سلاجمب ةرات
 يف ةريطخ ًالاومأ فرصو لكيم ىبنلا ةرايزو ."!ٌّجحلا ىلإ رصم نم ةنس لك يف

 :اهيفو 2

 .«يقش قفانم الإ انضغبي الو ءيقت نمؤم الإ تيبلا لهأ انبحي ال» :ٌةٌكيدهللا لوسر نع
 )١( ءاسنلا )4(: ١560.

 :لماك ميهاربإ ملقب «جحلا لمحم ببسب ةيدوعسلاو رصم نيب ةيسايس ةمزأ» :ظحال (؟)

 ةينارقلا تايآلاب فرخزملا شامقلا نم عطق ةّدع نم جدوه نع ةرابع وهف :فيرشلا لمحملا

 كسانم عم ًانمازتم ايروسو ايكرتو رصم دالب نم ريسي ناكو ءّصاخ لمج ىلع لمحي

 ىتح ٌرمتساو «جحلا ةدصاق «ردلا ةرجش» تجرخ نيح «كيلامملا رصع نم ًءادتبا «جحلا

 .دوعس لآ زيزعلا دبع كلملا دهع يف ًاديدحتو ءدوعس لآ كلم

 ناوخإلل نيمتنملا نييدجنلا جاجحلا ضعب لتاقت ةثداح تعقو زيزعلا دبع كلملا دهع يفو

 ماع يف يرصملا لمحملا ركسع عم (دوعس لآل ةرصانم ةيباهو ةيركسع ةقرف)
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 .ه1 2

 ,ةوسكلا رّوت دعب لمحملل ةجاح ال هّنأ ىلع ًاريخأ نيّيرصملا عم زيزعلا دبع كلملا قفّتاو
 ةيلودلا نيناوقلا قفو ىلع ةدهاعم رصاعملا مكاحلا قوراف كلملا يلوت دعب مهعم عقوو

 .نيفيرشلا نيمرحلا ةرامعل عّوطتلاب نيّيرصملل حامسلا تنّمضت ه170 ماع

 تناك فيك «فالعلا يملح دمحأ» حضوي «نيرشعلا نرقلا علطم يف قشمد» هباتك يف )١(

 لمحملا مسارم ّلكل ةقيقدلا ليصافتلاو «ةينامثعلا ةلودلا مايأ جيجحلا نوؤش بترت

 امهميقي ىتلا تالافتحالاب ًءاهتناو .هتريسمب ًارورمو .هل دادعإلا نم ًاءدب يماشلا

 تضرُع دق ليصافتلا هذه تناكو ,ةسّدقملا يضارألا نم جاّجحلا ةدوع دعب نوّيقشمدلا

 عجرملا اذه ىلع تأكتاو .الملا ماّسبل «يلاوخلا» ةيروسلا ةّيماردلا لامعألا دحأ يف

 .كلت ةديعبلا ّجحلا مايأ يف مهسوقطو مهتاداع ,سانلا ةايح نع ةروص ميدقتل

 ,«لمحملاو عمشلاو تيزلا مسارم» ىّمستو .رطفلا ديعل لّوألا مويلا يف لمحملا مسارم أدبت
 ةنيدملا يلاول ةيحتلا يّدؤتو ,يومألا دجسملا مامأ ةيركسعلا قرفلا فحصت ثيح

 عومشلا جارخإ ةلفح ىرجت ءاهتنالا دعبو ءنيفظوملا رابك ضعبو .يركسعلا اهدئاقو

 .نيفيرشلا نيمرحلا ىلإ ّجحلا بكوم عم اهلاسرإل ةأّيهملا تويزلاو

 «ةسوس رفك» نم تيزلا لقنب لافتحالا متي ؛ماع لك لاوش نم يناثلا وهو «تيزلا موي» يف

 روهظ ىلع فورظ نمض ؛مويلا اهئايحأ دحأ وهو ءيضاملا يف قشمد يحاوض دحأ
 .جحلا لمحم تاودأب صاخلا عدوتسملا وهو :ةصحبلا يف «راليكلا» ئّمح لبإلا

 رادلا نم .ًاضيأ يمسر لافتحاب عمشلا لقنيف (عمشلا موي) لاوش نم ثلاثلا مويلا يف اَمأ

 ةيرق لوصحم نم درولا ءامو ءريطانق ةثالث هنزوو «ةسوس رفك» يف اهيف بكس ىتلا

 سّبلملاو ءراطنق ىحن هنزوو - مويلا قشمد يف روهشملا ةَّزملا يح ىهو - «ةّرملا»

 «ريمشكلا» لاشلاب ًافوفلم لاجرلا قانعأ ىلع عمشلا لمحُيو ءلاطرأ رشع هنزوو
- 

 دك



 .نيمرحلا ىلإ ةئادهإل 2

 ةعلقلا نم ؛ةيسراف ةملك وهو «ءاوللا وأ ةيارلا» فيرشلا قجنسلا جرخُي ءقجنسلا موي يفو

 هعضيو ريشُملا هلبقتسيل ؛ةيريشملا ةرئاد ىلإ بيهم لافتحاب لقنيو ؛هب ظفتحُي ثيح

 .هرصق يف

 عم فيرشلا ّجحلا بكوم جرخي ثيح .(لمحملا موي) ىهف :مسارملا هذه نم عبارلا مويلا ام

 ةبمق اهيف يتلا مدقلا ةيرق ىلإ هنمو ءرصم باب ّمث :ناديملا يح ىلإ قجنسلاو لمحملا

 يهتنت امثير ءمايأ ةرشع ىحن لمحملا عضوي ,ةبقلا هذه تحتو .«يلاسعلا» عماج

 .زاجحلا ىلإ رفسلا بابسأ

 .هتلحر لمحملا أدبي ناك انه نم :جيجحلا ةرامإب فرشتلا

 ّجحلا لمحم سوقطب ًاطابترا اهرثكأو ؛ةيقشمدلا تالئاعلا قرعأ نم «نيدلا دعس لآ» ربتعي

 ّنأل ؛ لمحملا تالافتحا يف زّيمملا مهعقوم ةّيدعسلا ةرسألا خويشل ناك ثيح ؛يماشلا

 ةدايسل ًاراعش ناك يذلا ءفيرشلا لمحملا ةحارتسال مهألا ةطحملا تناك مهراد

 .نيفيرشلا نيمرحلا ىلع ينامثعلا ناطلسلا

 ,جحلا ىوس لمع يأل مدختسيال لاعو يوق لكشلا ليمج ٍلمج رهظ ىلع (لمحملا) عضوي
 .ةفيرشلا ةبعكلا ىلإ ةيناطلسلا ةوسكلا لمحملل ةفاضإ لمحيو

 اومقليل اهؤاهجوو ةرسألا خويش مّدقتي نيدلا دعس راد يف فقوتي لمحملا ناك نيحو

 ًاكربت لمجلا مف نم تالضفلا طاقتلا ىلع سانلا تفاهتيف ءركسلاو زوللا نم ًاعطق لمجلا

 .جحلا ىلإ مهباهذ دنع نوملسملا هيلإ عمتجي راعش مظعأ لمحي ِهّنأل ؛ ًاببحتو

 ةلفاق ريست ثيح ؛نيموي ىأ ًاموي جاجحلا عّمجت رظتني ءيلاسعلا ىلإ لمحملا لوصو دعبو

 .ملسنو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةنيدم ىلإ اهقيرط يف ّجحلا ريمأ
 يف نييركسعلا رابك نم دحاول هترامإب دهعتو ؛جحلا تاقفن لّمحتت ةينامثعلا ةلودلا تناك

 .جحلاب جورخلل ريمألا اذه أيهيو .نيطسلف يف ةيبرعلا رئاشعلا ءامعز نم وأ ءقشمد

 0: : نم ةيبونجلا قطانملا ةرايز يأ «ةرودلا»ب ًالَوَأ موقيف ءرهشأ ةثالثب مسوملا لولح لبق

 (؟0/)



 ١ / ةينيسحلا رئاعشلا لئاسر ...٠00000000000000 ل

 ةبعص ةّمهم يهو ءّجحلا ريمأ هسفن يلاولا نوكي دقو ,مزاللا لاملا عمجل قشمد 3

 اّرش مهب يونت يتلا لئابقلا تاءادتعا جاَّجحلا نع عفدي نأ هتابجاو نم ّنأل ؛ ةريطخو

 تاواشابلا ناكو ءًاماع ١4 ةّدم جحلا ةرامإ - قشمد يلاو - ميظعلا اشاب دعسأ ىلوت دقو

 .بقللا اذه ىلإ نوقوتي ةينامثعلا ةنطلسلا ءاحنأ فلتخم يف

 مهتحار ىلع رهسلاو جاجحلا ةمدخب موقت تاثف ةّدع نم يماشلا ّجحلا لفاوق نوكتت

 :اهفئاظو تاثفلا هذه نم ّلكلو ,مهتيامحو

 .جيجخحلا ىلإ رابآلاو كربلا نم هايملا لقنل برقلا نولمحي اوناك ,.ةاقسلاف

 .نيذاربلاو لاغبلا نم نوكتو ءجاجحلا لقنت يتلا باودلا باحصأ مه ,نوكاّربلاو
 .ًاضيأ جاجحلا لقنت يتلا جداوهلاو لامجلا باحصأ مهو :ةماّكعلاو

 .ميخلا باحصأ ةفئاطو «تيزلا لعاشمو ليدانقلا ةلمح مهو ءلعاشملا باحصأو

 روغاشلا يح لهأف ءجاجحلا ةحار نيمأتل نوؤيهم :نوريثك نونواعمو ءاسؤر ءالؤه ٌلكلو

 ,ةكاربللو لعاشملاو ةياقسلل مهرثكأ ناك ةيحلاصلا لهأو :لامجلل امود ةبصقو

 تائم نإف هعابتأو ريمألا اّمأ .مهسفنأ نومدخي دونجلاو ءاضيأ مهنم ةرطايبلاو

 .هيئواعم ةمدخو هتمدخ تحت نونوكي صاخشألا

 نيب ٌجحلا بكوم سأر ىلع «ةّيركسعلا وأ ةّيريشملا» مكحلا يارس نم جرخي ّجحلا ريمأ ناك
 ىلإ ,يناقوفلا ناديملا مث ؛ىّلصملا باب ًازاتجم .ناديملا :هقيرط ذخّتيو ءلاوش ١7-6

 بيريزم ةيرق ىلإ ًاهجتم تارتموليك ةثالث وحن ٌدتمي ّرمم يف ءرصم ةباوب ىأ هللا باب

 نم يماشلا ّجحلا ةلفاق جرخت «ةسمخ ىلإ نيموي نم» مايأ ةعضبب ّجحلا جورخ دعبو

 يف عيمجلا ىقبيو ,.مجعلا جاجح مهعمو «يبلحلا ّجحلا ةلفاق اهولتي ههسفن قيرطلا

 ةعبرأ قرغتست يماشلا ّجحلا ةلحر تناكو ,هعمجأب بكوملا جورخ ٌمتي ىَّتح بيريزم

 :بوبحملاو بوبحلا

 قجنسلاو لمحملا لوح ةرؤنملا ةنيدملا ىف جاجحلا عّمجتي ,جحلا كسانم ءاهتنا دعب

- 
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 مك عة هه م م ممم مة معمم مم هم عمم ةّينيسحلا بكاوملا

 مهنم رخس نمف ءاذه مهلعفب رخسن نكن مل انبولق يف ضرم ال ثيحف
 .هلعفو هلوقب ةربع ال ضيرم وهف ,ٌفطلا تاهيبشتب

 ,قشمد ىلإ مهلوصو براقي نيحو .هب اوبهذ يذلا بكوملا سفن يف نودوعيو -2

 .ىربك تالافتحاب مهلابقتسال يلاهألاو ةموكحلا دعتست

 نوقرافيو بوبحلا نولكأي» :زاجحلا ةرداغم ءانشأ مهلوق سانلا دنع ًافورعم ناكو

 حمقلاو صمحلاك ةعونتملا بوبحلا هيف خبطت ىولحلا نم عون بوبحلاو :«بوبحملا

 ,مّرحم نم رشاعلا يف ءاروشاع موي عنصي ام ةداعو ,ركسلا عم ءايلوصافلاو ءايبوللاو

 .- ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا وه بوبحملاو

 يتلا ايادهلا ضعب وه - رصلاو - ,«رصلا نيمأ» ىعدُي لجر ةلفاقلا عم نوكي «ةدوعلا يف

 رصلا اذه ىيوحيو ءمهشطب نم ًافوخو مهل ًاقلمت نيمرحلا نيب نابرع ىلع عزوت تناك

 عنصي اهضعب ناك ةيريرح ىأ ةينطق ليدانم يهو مراحمو «ةيذحأ نم عاتملا فلتخم

 .براوجلاو تاءابعلاو .لقُعلاو ءلوبناتسإ نم رضحت وأ قشمد يف

 رصقلا ىأ ناطلسلا نايتف ينعت لصألا ةيكرت ةملك يهو (راد ةقوجلا) «راد ةخوجلا» اَمأ

 ّجحلا يف موقيف يلاولا وأ ناطلسلا لوسر ىلع قلطت ةملكلا تحبصأ ّمث ءيناطلسلا

 لبق جاّجحلا ةدوعب سانلا رّشبيل قشمد ىلإ جحلا ريمأ هلسري يذلا لوسرلا رودب

 مهلبق لصي .كوبت يف جاجحلا نع «راد ةخوجلا» لصفنيو :مايأ ةعضبب مهلوصو

 ,بئاصملاو ضارمألاو ءابولا نم هتفاظنو ّجحلا ةمالسب سانلا رشبيو ,مايأ ةعبسب

 ,ةوسكلا وأ بغابغ ىأ بيريزم ىلإ رفسلاب سانلا أدبي «راد ةخوجلا» لوصو دّرجمبو

 .باحصأو براقأ نم مهجاجح ةاقالمل ةمعطألا فلتخم نيلماح

 نوفطصي «نيرّبكم نيللهم ُسانلا هيف ىتأي ؛جحلا بكوم لابقتسال أموي نّيعتف ةلودلا اَمأ

 رصقلا ناكم يهو ةموكحلا راد ىلإ ءيلاسعلا يف رصم ةباوب نم قرطلا بناوج ىلع

 ةقلط نيرشع بكوملا لوصو دنع قشمد ةعلق ةيعفدم قلطتو .مويلا قشمد يف يلدعلا

 لمج نولواني نيذلا نيدلا دعس لآ راد يف ةيناث بكوملا ّرمي ءانثألا كلت يفو ؛ةعطقتم

 .ناجحلا ىلإ هباهذ دنع اولعف امك ركسلاو زوللا ّجحلا
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 ١ج / ةينيسحلارئاعشلا لئاسر 000000000000000 000000000000 قف

 .""بيلصلا ديع يف هنوبكتري امب هيلع ضقنن ,رافكلا نم رخس نم اذكو

 الو ,لمعلا نسُح بلسي ال ٌىنيد نسح لمعب نيدلا ءادعأ ءازهتسا نإ :ًاثلاثو

 دنع ةلفاقلا ريس نم عنمي ال بالكلا حبن ّنَأ امك .هكرت مزلي الو ًاحيبق هلعجي

 يبأو ءلهج يبأ ةيرخسل هتّوبن رهظي ال نأ كبت ءركألا لوسرلا مزلل الِإو .ءالقعلا

 راّقكلا نم اهب نيئزهتسملا ضعب دنع دحأ يّلصي ال نأ مزلو .هب امهلاثمأو ,بهل
 .نيدترملاو

 قلطم نم عنملا مزلل ,هنم عنملل بجوم هيبشتلا ىلع رخسمتلا ناك نئلو
 هيبشتلاب رخسي نم ّنأل ؛ ربانملا ىلع ءاسنلا ءامسأ ركذو .ءاكبلاو ءازعلا ةماقإ

 .هّلك كلذب رخسي

 ؟ربانملا ىلع ٌفطلا مرح ءامسأ ركذ يف نمؤم ىلع قفانم ضرتعا دقلو

 ْتَبَصْخَأ يتلا َناَرْهع َتَنْبا َميْرَمَو9 :هناحبس هلوق ةءارقب هباجأف

 ميرم ىلاعت هللا ىّمس امل ًاحيبق مرحلا ءامسأ ركذ ناكول هّنإف ,ةيآلا "74 ..اًهَجْرَ
 .ديجملا هباتك يف

 رامزملاو لبطلا نم وهللا تالآ برضب تاهيبشتلا نارتقا :اهّسداس

 .امهوحنو

 :هيفو ١: 779- 71١ خيراتلا يف لماكلا )١(

 ...مورلاد الب عيمج يف يناليه همأب فورعملا نيطنطسق كلم ٌمث»

 ,ءاهّزلا نم اهابس هوبأ ناك ؛ةيواهرلا يناليه هّمُأ تراس هكلم نم ةعباسلا ةنسلا يفو

 نأ ىراصنلا معزت يتلا ةبشخلا تجرخأو سدقملا تيبلا ىلإ تراسف ,كلملا اذه اهدلوأف

 ةسينكلا تّنِبو ,بيلصلا ديع ىهف .ًاديع مويلا كلذ تلعجو ءاهيلع بلص حيسملا

 .«ىراصنلا عاونأ اهّجحي اذه انتقو ىلإ يهو ,ةمايقلا ىّمستو ,ةمامقب ةفورعملا
 ١7. :(15) ميرحتلا (؟)
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 ل ةّينيسحلا بكاوملا

 لب .ناك وحن ّيأب اهلامعتسا الو ,ةلآلا سفن سيل مّرحملا َّنَأب ريبخ تنأو
 ةرجنح لاح تاللآلا كلت لاحف .ةّيهلملا ةّيفيكلا ىلع اهبرض وه امن مّوحملا

 ىلع ال اهنم جراخلاو ,مارح ءانغلا هجو ىلع اهنم جرخي يذلا توصلاف ,ناسنإلا

 .مارحب سيل ةّيفيكلا كلت

 ًامّرحم ًامارح ناك ةيّهلملا ةّيفيكلا ىلع تالآلا كلت تبِرُّض ْنإف ,ِذئنيحو

 لعجي ال هيبشتلاب مّرحملا اذه نارتقا نكل ,نكمي ام ّلكب هنع يهّنلاو .هكرت بجي
 ةمرح نيب مزالت ال .دوجولا يف نانرتقم نانيابتم نائيش امهّنأل ؛ أمّرحم هيبشتلا

 .رخآلا ةمرح وأ امهدحأ ٌلح نم عنام الو ,رخآلا ةمرحو امهدحأ

 لصألا ّنأو هيلع ليلد ال اّمم هيبشتلا ةمرح نأ :هلك انركذ امم صّخلتف

 فيسلاب سأرلا برضو لب ,ديدح نم لسالسب رهظلاو سأرلا برض اذكو هزاوج
 دسجلا ءامدإ ةمرح ىلع ليلد ال ذإ ؛ ررضلا فوخ هيف نكي ملام مدلا جارخإو

 ىلإ زاوجلا جاتحي ئّتح ةحابإلا ةلاصأ نع ًالدعم ًايوناث ًالصأ كلذ نوكي ىّتح

 انئاملنع نم قبس ْنَم ضعب ْنِم ردص امف ءيوناثلا لصألا نع جرخملا ليلدلا
 رودصلا ىلع مطّللا زاوج لب ."”كلذ زاوج يف لمأتلا نم مهيلع ىلاعت هللا ناوضر

 .هدئتسم ىلع فقأ مل ءيمدملا

 .دسجلا رارمحإل بجوملا مطللا زاوج يف لّمأتلا هنم نهوأو
 ٌفطلا لاثم هناحبس هّللا ليثمت نم رم امب هيبشتلا زاوجل سانيتسالا نكميو

 شرعلا يف نمؤملا لاثم هليثمتو ,ةكئالملل 1 مئاقلا انالوم لاثمو يا مدال

 .ال ةيسنإلا ءاروحلل شعتلا هليثمتو

 ,لمحملا مّدقمب اهنيبج ٌبنيز برضب ةلسلسلاو فيّسلاب سأرلا ءامدإلو

 .هّلظ ماد هنم «فيسلاب سأرلا ءامدإ زاوج ينعي» :ةعوبطملا ةخسنلا شماه يف )١(
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 هيبشتلا لحل هللا همحر يمقلا لضافلا ّلدتسا لب ."'اهعانق تحت نم مّدلا ناليسو

 ."”رابخألا نم ةراشإلا هيلإ تّرم ام يف «ىكبأ نم» :مومعب سانلا ءاكبإل

 قّلعتملا فذح دعب مزاتسي نيكبملا داحآل هلومش ّنأ ىلإ رظنلاب هلعلو
 .ءاكبلا بابسأ داحألا لومشل

 نم اَهّنإَ هللا َرئاَعَش ْمّظَعُي نَمَول :هناحبس هلوق مومعب كلذل ٌلدتسا اذكو
 .04 بوُلقلا ىَرْقَت

 هللا تاولص اهمّظع ىتلا :ةّينيسحلا رئاعشلل راكذتلا نم مظعأ هلل راعش ّيأو

 هماحرأو هتوخإو هدلو نم عمجو .هسفن لذبي هّدج نيدل ءايحإ ,ّفطلا موي هيلع
 هلل مهاصعأو مهلذرأو قلخلا بش دي ىلع هلافطأو هلايع يبسو .هلقث بهنو .هتبحأو

 ,ةسّدقملا هسفن لذب ىلع هّدج ةقيرط ءاقب فقوتب فرتعا امك ,ةناجرم نبا هناحبس
 .هخيرات ىف ىسورلا روطاربمالا هلقنو .هعم نّمم ةيكازلا سفنألاو

 ؛كلأشأ ال لث) :هناحبس هلوقب بولطملا لالدتسالا نكمي بيرقتلا اذهبو

 :هيفو 77/8 - 5177: نيسحلا مامإلا ,ملاوعلا )١(

 مدلا انيأر ئّتح ,لمحملا مدقمب اهنيبج تحطنف اهيخأ سأر تأرف ع بنيز تتفتلاف ...»

 :لوقت تلعجو ةقرحب هيلإ تأموأو اهعانق تحت نم جرخي

 ًايورغ ادبأف هفسخ هلاغ ًالامك َّمتتسا امل الاله اي

 ًابوتكم ًارّرقم اذه ناك يداؤف قيقش اي تمّهوتام

 ابوذي نأ اهبلق داك دقف اهمّلك ةريغصلا مطاف يخأ اي
 :هيفو رشع عباسلا سلجملا ؛ ثيدحلا ١7١ :قودصلا خيشلل يلامألا (؟)

 انباصم رّكذت نم :ةكطاضرلا لاق :لاق ؛هيبأ نع لاضف نب ىلع نب نسحلا نب ىلع نع»

 ىكبأو ىكبف انباصمب رّكذ نمو «ةمايقلا موي انتجرد يف انعم ناك اّنم بكترا امل ىكبو

 موي هبلق تمي مل انرمأ هيف ييحي ًاسلجم سلج نمو ؛نويعلا ىكبت موي هنيع كبت مل

 .«بولقلا تومت

 .37 :(55) جحلا (؟)

 فق



 رابخأ نم رتاوتملا يف «ىبرقلا» ريسفت دعب ١١4 ىَيوَقْلا يف ٌةَدَوَمْلا لإ اءْجَأ هْيَلَع

 ةماقإ نم مظعأ ةّدوم ّيأ ذإ ؛ مالسلا مهيلع نينسحلاو ةمطافو يلعب نيقيرفلا

 ميسجتو ,عراوشلاو عماجملا ىف اهيلع مطللاو رودصلاو سوؤرلا فشكب مهئازع

 .مهنزحل نزحلاو ,مهيلع ءاكبلل بجوملا مهيلع ىرج ام

 ىلع ءاكبلاو .هيلع هللا مالس نيمولظملا دّيس ءازع ةماقإ ناحجرف ,ةلمجلابو

 ,تاهيبشتلا ةئيهتو .عماجملاو تاقرطلا يف رودصلاو سوؤرلا ىلع مطّللاو هباصم
 تادابعلاو ةّيمالسالا رئاعشلا مظعأ نم هنوك يف الو .هيف لاكشإ الو بير ال اّمم

 .ةبودنملا

 وهللا تالآ برضك.هنع يهنم وه اّمع اهتيرعتو .ةبرقلا دصق اهيف ربتعي ,معن
 نم هناحبس هللا عاطي ال ذإ ؛اّمات ًاهشت ءاسنلاب لاجرلا هّبشتو ,ةبرطملا ةّيفيكلا ىلع
 دالوألاو سفتلا لذب امّنِإ - هادف انحاورأ - ءادهشلا دّيسو امّيس ,"'ىصعي ثيح

 لقعي الف كوي مركألا هّدج نيد ءايحإل ؛ لايعلاو لاملاو بابحألاو ماحرألاو
 .نيدلا يف هنم عنم امب هأضر

 نم رشع عبارلا مويلا يف ماقملا يف مالكلا نم تقولا هعسو ام اذه

 .١؟ 16 رفص

 هنع يفع يناقماملا هللا دبع ينافلا انأو

 نم عمج ةقفن ىلع فرشألا فجنلا يف ةيوضترملا ةعبطملا يف تعبط

 .نينمؤملا انناوخإ

 )١( ىروشلا )47(: 77.
 :رابخألا يناعم (؟) ٠+” ثيدحلا ١ :هيفو «ةدابعلا ىنعم» باب

 انأو ٌةْئْطللا دبع ابأ يّمقلا هللا دبع نب ىسيع لأس :لاق يفعجلا نمحرلا دبع نب ةمثيخ نع
 ؟ةدابعلاام :لاقف رضاح

 .«هنم عاطي يذلا هجولا نم ةعاطلاب ةينلا نسح» :لاق

 فل
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 ةعما د ةرظن

 عا د وشاع تا رهاظم 0 وح

 فيلأت

 يمظاكلا نيساي لا ئضترم خيشلا

 (ها؟1ؤ8-م-ه1911١1)





 0 ا ع ع ءاروشاع تارهاظم لوح ةعماد ةرظن

 نيبّيطلا هلآو دمحم ىلع مالسلاو ةالصلاو ,نيملاعلا ٌبر هلل ٌدمحلا

 .نيرهاطلا

 ٌرف مالو رارفلا نيأ ىلا

 حالص الف داسفلا مع دقل

 لالض ايندلا هذه قّبطو

 ىّتح نيدلا سوفنلا تركنأو

 ّقح نيدلا نإف بجعالو
 الإ رصعلا اذه َيىنيد امو

 ٌرقم ايندلا هذه يفامأ

 رش نوكلا يف ام لك نكلو

 رحبو رب همس عّرجت

 رمأو يهن اهتأي مل نأك

 ّرم هاوفألا يف ّقحلا معطو

 نم هداؤف بثي نأ ءرضاحلا هرصع يف ّينيدلا لجرلاب ردجيل نإ ءهّللاو لجأ

 ام ىلإ هرصبب يقلي امدنع .ًافسأ هعضوم نع هبلق علخني نأو ءًاعزج هيبنج نيب
 قئاضملا نيب هموق ىلإ جرحدتت ؛ليطابأو ليلاضأ الإ كانهو انه دجي الف .هلوح

 مهدحأب تلصتا اذإ ىّتح ,تابقعلاو ايانثلا لالخ مهوحن عفادتتو ,تاجرفنملاو

 تعّبرتف ,عادخلاو هيومتلا مأسب هغامد ةرك ىلإ تقلست ,ميلسلا ندبب ىعفألا لاصتا

١ 
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 ١ ...٠00000000000000 ةينيسحلارئاعشلا لئاسر / ج١

 .هندبو هحور يف اهرود بعلت تذخأ م .هشرع ىلع كلمك بيحرلا '١'هتسد ىلع

 اهشيج زكرم ىلإ هب ثعبت ىّتح ٌبدتف ,"”ءابهصلا برشت امئثيرك الإ ثبلت الف

 ةعيلط يف هب مجهت كلذ دنعو .ءانفلا تالآ نم زرط رخآب زّهج يدنجك .بلأتملا

 ,عيفرلا هدمع هنم حيطتستل ؛مظعألا "”هقدارسو ,موقألا هنيد جايس ىلع ءاهراصنأ

 .عينشو عيظف ّلك هتمرح نم حيبتستو

 نم هّفك تّرفصاو .هناديم يف درفأ دق ميركلا نيدلا صخش دجن امنيب

 وأ ,هفيسب(؟) هّزخي نم آلا دجي الف .ًالامشو انيمي هينيعب ريدي وهو ,هناوعأو هراصنأ

 0!تاشابخ رقوملا هصخش تشوتحا امّلكو ,همهسب هفدهتسي وأ ,دحمرب *!هزكري

 نم عمسي الف .رامدلاو ليولاب ًايدانم خرصو .راصنتسالاب هتريقع عفر ءرشبلا نم

 .فوخ نم نمؤت الو عوج نم نمستال ,ةتفاهًاسافنأو ,ةتفاخ ًاتاوصأ الإ هئانبأ

 ,لاوهألاو رطاخملاب معفم .بيهر كرتعم طسو يف نيدلا اذه حبصأ اذكهو

 ,لابحلاو يصعلاب كبتشم ."!لالِصلاو يعافألاب دشتحم .لاجرلاو ليخلاب ًظتكم

 «تسد» 6٠ : سورعلا جات يقف ءسلجملا ردص انه هب دارملاو يناعم ةدع هل ,تسدلا )١(

 سلجم ردص ىلع تنميه ليطابألاو ليلاضألا هذه ّنأ دارملاو .سلجملا ردص :تسدلا

 .هيلع اهتنميه نع ةيانك صخشلا

 ١( حاحصلا ءاهنولل كلذب تيّمس ءرمخلا :ءابهصلا ١7:١»صهب«.

 .«قدرس» ١457:4, حاحصلا ,رادلا نحص قوف ّدمت يتلا تاقدارسلا دحاو :قدارسلا (*

 .«ززخ» /41/7/ :؟ حاحصلا .هنعط يأ :هَّرتخاو همهسب هّرخ (؛

 .«نكر» ٠ ,؟ حاحصلا ,ضرألا يف هتزرغ :هزكرأ حمرلا تزكر (6

 .«شبخ» ٠١١ :5 سورعلا جات ءىّتش لئابق نم ةعامجلا :سانلا نم تاشابخلا ١(

 لثم ةركنُم تناك اذإ ًافَص َّلِصُل اَهّنِإ :لاقي ,ةيقرل | اهنم عفنت ال يتلا ٌةّيحلا :ليصلا ١(
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 و« ءءء ل ءءء مة ة ملف ءاروشاع تارهاظم لوح ةعماد ةرظن

 ءاضوضلا هيف تعفتراو .جيجعلا هنم العو جيجضلا هيف ''اقز دق كرتعم طسويف

 .ءامسلا نانع ىلإ .ءاضفلا "'زاوجأ ىلإ

 لاني ام ىلإ نورظني ءجّرفتملا ةفقوك ءبثك ىلع هنود نم هؤانبأ فقو دقو

 ,حورقو حورج نم "'«ىّلجت اذإ راهن وأ ءىشغي اذإ ليل ّلك يف ,يكزلا همسج

 رهاطلا هحور بهذيو ,!ًاعازوأ هؤالشأ رئانتت تداكدقل ىّنتح «قيزمتو قيرختو
 م

 .ًاعاعش

 لامعألا كلت ىركذب هئانبأ ظئافح ريثتسي هلك كلذ نيب اميف حربيال وهو

 هتوعد رشن ليبس ىف ماظعلا مهؤابا اهب ماق يتلا ؛ةريطخلا تايحضتلاو ةريبكلا

 هلآو هيلع هّللا ىَّلص اهبحاص اهب عدصي مل يتلا ةيلاعلا ميلاعتلا كلت ,هميلاعت ّثبو

 ىلإ هب جهنيف ,"'هتّوه نم هلشنيو ,*'هتوبك نم ملاعلا اذه اهب ليقي يكل الإ مّلسو

 .ريضلاو ءاقشلا يواهم نع هلهأب ديحيو ءريخلاو ةداعسلا ليبس

 ميلاعتلا كلت عدن نأ - ءابآلا كئلوأ ءانبأ نحنو - انب ردجي ىرتاي لهف
 دالبب يف اهتنسلأ تعلدنا يتلا برغلا ميلاعتل يحض ام دهشم ىلع بهذت ةمتقلا

 ةليح ّلكب نيملسملا ةغمدأ يف ةلاّتقلا اهمومس قيرزت ىلإ لّصوتت تقفطف ,مالسإلا

 حاحصلا .تاّيحلا نم ةّيح يأ :لالصأ ٌلِصَل ِهّنِإ ًاركنُم ًايهاد ناك اذإ لجرلل لاقيو .ىعفألا 2

 .«للص» ١ا/ئه :ه

 .«اقز» 177/4 :1 حاحصلا «قئاز حئاص ّلكو ءحاص :يقزي ءاقز )١(

 .«زوج» 417/١ :؟ حاحصلا .زاوجألا عمجلاو .هطسو ءيش ّلك زوج (؟)

 .«الج» 57: ١: حاحصلا ءفشكت يأ :ءيشلا ىّلجت (؟)

 .«عزو»65 05:1١ سورعلا جات ,نوقّرفتم يأ :عازوأ مهو مهتيتأ :لاقي (؛

 .«وبك»:5١١ :سورعلا جات ءرثع :ةوبكو ًاوبك بكي ءابك (ه
 .«ىوه».7 51 :1 حاحصلا ,ةقيمعلا ةدهولا :ةوهلا (5

0( 

) 



 ١ / ةينيسحلارئاعشلا لئاسر 000000000000... "6

 عدخنا ىتح ,ةّوقو ةوخن نم اهيدلام لكب ةكاتفلا اهروذب ّثب ىلإ عّرذتتو ,ةليسوو

 ةرضاحلا ةّيندملا ٌبحب نتتفا نّمم ليلقلاب سيل ددع ةملسملا ةبيبشلا نم اهب
 لطابلا ةيولأ مهنوتم ىلع نولمحي مهموق ىلإ اوبلقناف ,ةبالخلا اهرهاظمب ةجرهبملا

 عداروأ ءيهلإ عزاو لك نم مغرلاب ,.مهسوؤر ىلع اهب اًويفي نأ نوديري ؛لالضلاو

 .ينيد

 نأ نوديري - نيدلا اذه ليبس يف نيدهاجملا كئلوأ ءانبأ مهو - مهئأكف

 دوحجلاو .داحلإلاو رفكلا دهع .ىلوألا ةّيلهاجلا دهع ىلإ ىرقهقلا مهموقب اوعجري
 نأ دعب الإ ,مالسإلا رونب هتربغ يلجنت دكت مل يذلا ,ملظملا دهعلا كلذ .دانعلاو

 نم هناكرأ ديطوتو هدييأت ليبس يف .مالسلاو ةالصلا مهيلع ّقحلا ةاعد دّبكت

 .هديدعت نع ملكلا رصقيو .هديدحت نع ملقلا زجعي ام تادافملاو تابكنلا

 هفئاحصب انرّكذي ءاننيعأ مامأ ًالئام لازيال ,رهابلا يمالسإلا خيراتلا اذهو

 لامعألا نم ماركلا ءامعزلاو ماظعلا نودهاجملا كئلوأ هب ماق امب .ءاضيبلا

 .ركشلا مظعأو ركذلا لمجأ رهدلا ىدم مهل تدّلخ يتلا ,ةدهجملا

 ,"'ءاقعألا ءانبألا ءالؤه نع ءاحلصلا ءابآلا كئلوأ نيأ .هاوأ ّمث هاوأف

 سادكأ ىلع ةمئاق مهيديأ نيب اهوكرت يتلا ةعيدولا يف مهوفّلخ فيك مهيلإ اورظنيل

 !؟ةعطقملا مهلاصوأو ,ةعّروملا مهئالشأ نم

 هنم اوحتتفيل ,نيصحلا اهلقعم ىلع ةراغلا رثإ ةراغلا نوّنشي اوحبصأ فيكو

 !؟ةزيزعلا اهتايح سافنأ نم سفن رخآ ىلع هنم نوزهجي ًاذفنم
 مل ,«"'"سواسوو هسئاسدو ,هعاركو هحالسو ,هديدعو هتدعب برغلا ٌنأكف

 .«ققع» ١0178 :؛ حاحصلا ةَقَقَع عمجلاو ٌقَقُعو ٌقاع وهف ُةَفَعَمو ًاقوُقُع ّقْعَي ُهَدلاو قع )١(

 .«سسيسو)»,؟05 ١7, برعلا ناسل ,ناطيشلا ىه :حتفلاب سواسولا (")

0) 



 00 ءاروشاع تارهاظم لوح ةعماد ةرظن

 .هيلإ نيمظنم ىغولا ةحاس ىلإ اوزرب ىّتح ,دالجلاو داهجلا كلذ ةنؤم مهفيكي

 كوشلا هقيرط نم نوعلتقيو ."'ككسلاو لبسلا هل نودّبعي هيدي نيب نيعوطتمو

 .لاجرو لام نم ءاشامب هنوّدميو الإ رخآ دعب موي مهيلع يتأي ال مث ,"”كسحلاو

 اًنإف .نورعشي الوأ نورعشي ثيح نم ءلاغو صيخر ّلك مهسفنأ نم هل نولذبيو

 .نوعجار هيلإ انو ِهّلل
 انتّيلب مهب انتّيلب ىلإ فضت ملو .ءاقعألا ءالؤه دنع فقو دق بطخلا تيلو

 مث ,ةّمأْلا هذه نم نيحلصملا عضاوم مهسفنأ نوعضي نيذلا نم ءءاطسبلاو جذسلاب

 ,كلذ ىلإ مهنم :م ًادصقال ,نونبي اّمم رثكأ نومدهيو ,نوحلصي اّمم رثكأ نودسفي مه

 .مهتُمُأ ىلع هلاخدإ نوديري يذلا حالصإلا بابسأب مهنم ًالهج نكلو

 ,ريخلا حناوس نيب نوزّيميال نيذلا نيحلصملا ءالؤه نم انينارهظ نيب مكو

 تقلأف .ىضرت الوأ ىضرتت ثيح نم ةّمألا هذه مهب تينم دق ,ٌرشلا ''حراوبو

 اهب نوريسي اوقفط مث ءاهماطخب اوذخأف مهيديأ اوٌدموأ ,مهيديأ ىلإ 'اهماطخب

 لبق قيرطلا فّرعتي مل دئاقلا ّنَأل كلذ ؛ىرخأ ةداجلا ريغ ىلعو .اروط ةداجلا ىلع

 اهب طبخي حارف ,بهاذملاو لبسلا هيلع ''تكبترا دقو ,هتقان ماطخب ذخأي نأ

 ,لخنلا نم ةفطصملا ةيوتسملا قيرطلا يه :ةروبأملا ةكسلاو ةّكس عمج ,ككسلا )١(

 ,لخنلا قئارطك اهيف رودلا فافطصال ًاككس ةقزألا تيّمس ليقو ؛قاقزلا ةكسلاو

 .«ككس» ١655٠١ :؛ حاحصلا

 جات ءاهعتارم يف لبإلا ربوو منغلا فوصب هترمث قلعت :ةنشخ ةرمث هل تابن :كسحلا (؟)

 .«كسحا» 6 2٠١٠ :١؟ سورعلا

 .«حنس» ,61/ :: سورعلا جات هب مءاشتي حرابلاو .هب كربتي ام وهو :حناس عمج «حناوس (؟)

 .«مطخ» ١5١5 :5 حاحصلا ,هتممز ,ريعبلا تمطخو :مامزلا :ماطخلا ()

 .«كبر» ١6857 :؛ حاحصلا .طلتخا يأ :كبترا (0)

(0) 



 ١ج / ةينيسحلار ئاعشلا لئاسر 1" ...0.0.0.٠

 امهضرتعت ىتم ,يردت هتقان الو يرديال ,ءاملظ ةليل يف ءاوشع طبخ ضرألا
 الو دئاسالو .دوقم الو دئاقال ثيح ىلإ ًاعيمج امهب ثعبتف قيرطلا يف ةوهلا

 .دوسم

 امهم مهزكارم ىف رفنلا كئاوأب لزازأ نأ هذه يتملكب ديرأ ال ِهّللا ميأو ينإ

 نأ لبق اورّبدتي نأ ديرأ ىّنكلو .مهلامعأو مهلاوقأ نم ءيش ةّمألا ىلع ربك

 ,ىقشت اّمم رثكأ هّمألا مهب دعست نأ ديرأ ءاوملع اّمم رثكأ اومّلعتي نأ ديرأ ءاورّوهتي

 لطابلا سئاسد مهيلع يلطنت الل ؛ءاهلب ءاطسبال ,ءايكذأ"!ًاسايكأ اونوكي نأ ديرأ

 لتق دق مكف ,عادخلاو ركملا ةنسلأب قئاقحلا مهيلع هّومت الو ءلالضلا سواسوو

 ّلك يف اهنم رحني ,"!اهيداوه ىلع ًالولسم لازيال يذلا هيومتلا فيسب قئاقحلا نم
 !؟لاجملا هل حسفنيو هصرفلا هل حنست ام ردق ىلع موي

 ىأرلا فعضب ةسايكلاو ,ةهالبلاب ةهابنلاو ,"!ةئسلاب ةظقيلا لباقن َّم ىلإف

 !؟رادملا' *!ةعضو

 تحبصأ دقو .تالثملاو ربعلا انظقوت الو ,براجتلا انلوقع فّقثت ال َم ىلإو
 !؟رجحلاو لمرلا دادعو رصبلاو عمسلا الم

 الإ دحاو موي انيلع يتأي الف ,رهدلا اذه ةيداع انيف عمطُت موقلا اهيأ ماّمح

 .«سيك» 457 :8 قمحلا فالخ :شسيكلا(١)

 «ىده» ,؟074 :1 حاحصلا ءاهقانعأ تدب ذإ :ليخلا يداوه تلبقأو «قنعلا :يداهلا ()

 .اهقانعأ ىلع ةلولسم لازتال هيومتلا فويس نأ :ىنعملاو
 655:17 برعلا ناسل ,مون وهف بلقلا ىلإ راص اذإف ءسأرلا يف أدبي ساعنلا :ةنسلا (؟)

 .«نسو»

 .«عضو» ,517/ :8 برعلا ناسل ءردقلا يف ةعفرلا فالخ :ةعضلاو ()
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 .ةديدش ةّيلبو .ةديدج ةّيزر مامأ انفقويو

 ,حدافلا بطخلا نم '”عيقبلا يف سدقلا دهاشمب هلزنأ ام سمألاب هفكي ملأ

 ءاملع دهيلب نب هللا دبع خيشلا زاجحلا يف ةاضقلا يضاق ىتفتسا ه 1744 ةنس يف )١(

 ,تاماقملا دنع حيذلاو ,ةحرضألا ليبقتو ءروبقلا ىلع ءانبلا زاوج يف ةرؤنملا ةنيدملا

 رشع ةسمخ مهددع ناكو - ءاملعلا باجأف .موحللا كلت اهل نورئازلا لوانتي ثيح

 .هلعفي نم ةبقاعمو هعنم بوجوو كلذ زاوج مدعب - ًاصخش

 يف ةرداصلا ىرقلا َّمأ ةديرجك كاذنآ ةرداصلا فحصلا رثكأ ىف ىوتفلا هذه ترشن دقو

 .هيف ةرداصلا قارعلا ةديرجو :ةمّركملا ةّكم

 نيمرحلا يف دقارملا مدهل ماعلا يأرلا ةئيهت ىه ىوتفلا هذه نم يسيئرلا فدهلا ناكو

 لهأ نم ةّمئألا روبق مده ةنسلا كلت نم لاّوش نم نماثلا يف ّمت دقف العفو .نيفيرشلا

 ةّكم يف نوجحلا يف ىلعملا ةربقم يفو .ةرّونملا ةنيدملا ىف دقرغلا عيقب يف 82ه تيبلا

 .فئاطلا ىف ةدوجوملا دقارملاو ؛ةمّركملا

 ءادهشلاو ةباحصلا دقارم نم دقرم فالأ ةرشع ةرنملا ةنيدملا ىف دقرغلا.عيقب ٌممض دقو

 لوسر طبس كا ىبتجملا نسحلا مامإلا دقرم :اهنم ,222تيبلا لهأ نم ةّمئألاو
 دمحم مامإلا هنباو ,ْج نيسحلا نب يلع نيدباعلا نيز داجسلا مامإلا دقرمو لكيلا

 بلّطملادبع نب ساّبعلا مهّمع دنع مهو هن قداصلا رفعج مامإلا هنبا ّمث ,ةِكرقابلا
 .ةداشم تناك يتلا هتبق تحت

 ٍلكْللَي ل وسرلا تاّمع دقارم كلذكو .ةّيلئءارهزلا ةقيدصلا دقرم كانه ّنأ ةياور ىلعو

 يبأ نب ليقعو - ثراحلا تنب ةنوميم ةدّيسلاو ىربكلا ةجيدخ ةديسلا ادع - هتاجوزو

 ةميلحو .ءاّرقلا خيش عفانو «سنأ نب كلام مامإلاو كُكْيلَيْشا لوسر نب ميهاربإو ,بلاط
 .ةيدعسلا

 لثم دحأ ءادهش نم هريغو «بلطملا دبع نب ةزمح كلَ لوسرلا مع دقرم مدهلا لاط امك
 .شحج نب هللا دبعو ءساّمش نب رفعجو ءريمع نب بعصم

- 
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 لازي الو امد مهنويع رّجفو .ًاحيق نيملسملا رودص الم يذلا ,حضافلا لمعلاو

 !؟مهرطاوخو مهراكفأل لغاشلا لغشلا

 حرجلا ىلع ٌرذي نأو ,"!ًاتغض ةلابإلا ىلع ديزي نأ ديري مويلا انءاج ىّتح
 تارهاظملا يهو الأ ءانتاسّدقم ّرعأو ءانتارهوجم ىلغأ انيديأ نم ٌرتبيف ءًاحلم

 مّرحم رهش نم لوألا رشعلا يف ماع ٌلكاهب مايقلا ةعيشلا داتعا يتلا ,ةّيئازعلا
 .مالسلاو ةالصلا هيلع لوتبلا ءارهزلا نيع ةّرقو ءلوسرلا طبس ىلع ًانزح .مارحلا

 ,لسالسلاب روهظلا ىلع برضلاو :عراوشلا يف رودصلا ىلع مطللاك كلذو

 .«هيبشلا» اهنوّمسي يتلا ةروصلاب ٌفطلا ةعجاف ليثمتو ءفويسلاب سوؤرلا ءامدإو

 نم اهفنتكا ام الول ,ةيراطلا ةيداعلا هذه هاجّتا يضاغتلاب انردجأ ناكامو

 نأ اهسفن ىلع تذخأ يتلا ,مالقألاو نسلألا نم ريثك نع ثعبنملا ,يلاعلا فانهلا

 امهم ةّينيدلا تاسّدقملا نم ءيش ىلع ءاضقلا اهئارو نم لمأت ةيداع لكب بّحرت

 .كواَي هل وسر نيعو هللا نيعب كلذ ربك

 ةّبق هيلع تناك دقو ,فئاطلا يف ساّبع نب هللا دبع ةّمألا ربح دقرم ىلإ ريمدتلا ٌدتما دقو 3

 .خيراتلا تاحفص ىلع ةدوجوم اهتروص لازتال ةداشم

 اومدهو ءاهورّمدف اهراثآ ىلإ اودمع ةفّرشملا ةكم ىلإ يركسعلا فحزلا ٌدتما امدنعو

 ,ةٌك يبنلا ّدج بلّطملا دبع ةّبق اومدهف ,نوجحلا يف ىّلعملا ةربقم يف ةفيرشلا دقارملا

 .بلاط يبأ هّمع دقرمو

 مدهلا لاط امك ءاهربق اوبّرخو ىلوألا ةّيرشبلا َمأ ءاّوح ةّبق اومدهف ةّدج ةنيدم ىلإ اولخد امك

 رادو ,بلطملا دبع نب ةزمح لزنمو ,؛©ئارهزلا ةمطاف لزنمو لٌكيلَمْشا لوسر تيب
 ىلع ٌةٌكرلَمْشا لوسر هنم فرشأ يذلا يخيراتلا شيرعلا ناكمو ,مقرألا يبأ نبا مقرألا

 .«ىوتفلاو لاعفألا يف عر ىلا ىلا ىدهلا ةوعد» ةمّدقم رظنا .دحأ ةكرعم

 .«لبأ» ١715 :4 حاحصلا ءاهلبق تناك ىرخأ ىلع ةّيلب يأ :ةلابإ ىلع ثغض )١(
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 كلت نم نيفتاهلا كئلوأ ملؤي يبذلا ام ,تيرد تنك ينتيلو ءيردأ امو .

 مهل مدي وأ .روهظلا نيب رهظ مهل عرقي وأ ,رودصلا نيب ردص مهل مطلي اّملو .نوؤشلا

 !؟سوؤؤرلا نيب سأر

 اوناكام مهبولق ىلع نار مأ .نوعّجوتيو نوثري مهارت مهريغلفأ
 !؟نولمعي

 تقولا يف ؛ٌئيئنيدلا حورلا كلذ ىلع اوضقي نأ نوفتاهلا كئلوأ لواحي ًاثبع

 اهتياغو ىمسألا اهدصقم ىلإ رظنلاب لامعألا كلت حاجن ةفئاطلا هيف تكردأ يذلا

 .تاليثمتلاو تارهاظملا كلت ءارو نم اهيلإ يمرت يتلا ةديحولا

 الإ سيل لامعألا كلت نم نورهاظتملا هدصقي ام ّلج نأ ّىبغلا بسحي دقلف

 ًازومرو ًارارسأ لامسعألا كلت يف مهل َّنأب ملعي ملو ,مهحاورأو مهماسجأ ماليإ
 ةّيعامتجالاو ةّيبدألا مهنوؤش عيمج يف مهب مّدقتتو ,دئاوفلا ربكأب مهيلع دوعت

 .ةيسايسلاو

 سورد نم ةنسّلك يف مهيلع يقليل ىنيسحلا راكذتلا اذهو ,ال فيك

 ىلإ ةّيعامتجالا مهقوس يف ةايحلا رعسب طبهي ام ّقحلا ليبس يف ةادافملاو ةيحضتلا

 .رفصلا ةجرد

 .برغلا ةفسالف يقرشتسم نم ريثك راكذتلا كلذ ةفسلف كردأ دقل ىّتح

 .ةيفاض تالاقمو ةليوط ًالوصف مهتافّلْؤم يف هنعاوبتكو

 ,«نوملسملاو مالسإلا» ةباتك يف يوسنرفلا «فزوج» روتكدلا كلذ مهنم

 رارسأو ِةِئان نيسحلا متآم ةفسلف نايبب قّلعتي بهسم هل مالك ةلمج يف ركذ دقف

 .«نير»؟7١؟9 :5 حاحصلا ءسندلاو عبطلا :نيرلا(١)
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 دحأ ملقب ةّيسرافلا ةمجرتلا نع ةّيبرعلا ىلإ ًامجرتم هّصن ام مالسلا هيلع هتداهش

 :ءاملعلا

 ةيبهذم ةغيصب ةعيشلا ةقرف رباكأ اهرهظأ يتلا ةّيسايسلارومألا ةلمج نمو»

 يف هيبشلا مساب ليثمتلا ةدعاق يه .بيرقلاو ديعبلا بلق مهل تبلجو .نورق ذنم
 .لظان نيسحلا متام

 هولعجو ءاهركذ عضوم اذه سيل ضارغأل ليثمتلا دنهلا ءامكح رّرق دقو

 .جّوفتلا ةروصب ةسايسلا لماعب هتجرخأو ابروأ هتذخأف ,مهتادابع ءازجأ نم

 تبلجو .ةّماعلاو ةّصاخلل ليثمتلا رود يف ةيسايسلا ةّمهملار ومألا لّثمت تراصو

 بولقلا بلجو ,سوفنلا جيرفت :ًاعم نيضرغ دحاو مهسب تباصأو .هببسب بولقلا

 ظ .ةيسايسلارومألا يف
 نكميو .ةّينيد ةغيصب هترهظأو ,ةلماك دئاوف كلذ نم تدافتسا دق ةعيشلاو

 .دونهلا نم كلذ تذخأ دق ةعيشلا ٌنأب لوقلا

 ٌصاوخلا بولق ىلإ ؛ليثمتلا نم دوعي نأ يغبني يذلا رثألاف .ناك فيكو

 .داع دق ,ماوعلاو

 ءاكبلا لضف يف ةدراولا بئاصملا ركذو .مت آملا ةماقإ رتاوت نأ مولعملا نمو

 ,رثألا ةديدش نوكت .بئاصملا كلت ليثمت ىلإ تّمضنا اذإ ,دّمحم لآ باصم ىلع

 وه اذهو .روصتلا ّدح قوف اهماوعو ةقرفلا هذه ٌصاوخ دئاقع خوسر بجوتو

 كرت نأ نآلا ىلإ ةعيشلا بهذم يقرت ءادتبا نم عمسنال نأ بجوأ يذلا ببسلا

 .ةّيمالسإلا قرفلا رئاس يف لخد وأ مالسإلا نيد مهضعب

 ةنكمأو ةّيصوصخ سلاجم يف ,ةفلتخم ماسقأ ىلع ليثمتلا ميقت ةقرفلا هذه

 ًاليتمت اوعرتخا ءسلاجملا يف مهعم كرتشت اّملق ىرخألا قرفلا ّنِإ ثيحو .ةنّيعم
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 ,ةفلتخملا قرفلا عيمج مامأ عراوشلاو ةقزألا يف هب نورودي اوراصو .ًاصاخ

 .ليثمتلا نم لصحي يذلا رثألا نيع ديعبلاو بيرقلا نم قرفلا عيمج بولق رثأتتف
 دّلق ىّبح ,ًءاعلاو ٌصاخلا نم راظنألا هّجوت هيلإ دادزي لمعلا اذه لزي ملو

 دنهلا يف وهو .كلذ يف مهعم اوكرتشاو دونهلاو هّيمالسإلا قرفلا ضعب هيف ةعيشلا
 رثكأ كانه مالسإلا قرف رئاس ّنأ امك ,ةّيمالسإإلا كلامملا عيمج نم ًاجاور رثكأ

 .دالبلا رئاس نم لمعلا اذه يف ةعيشلا عم ًاكارتشا

 نمز نم لوادت دق ةعيشلا نيب ليثمتلا لوصأ ّنأ ّنظلا ىلع بلغيو
 ءاسؤرلاو ءاملعلا زاجأو ,بهذملا ةّوقب ةنطلسلا لان نم لّوأ مه نيذلا "!ةّيوفصلا

 .لوصألا هذه نوُيناحورلا

 وه ,نأكم لك يف مهت رهشو ةقرفلا هذه ئقر تبجوأ يتلا رومألا ةلمج نمو

 هاجلا ثيح نم قرفلا رئاس بولق اهيلإ تبلج دق ةفئاطلا هذه ّنأ ىنعمب ,مهفرعت
 ,نارودلاو مطللاو هيبشلاو سلاجملاو متآملا ةطساوب .رابتعالاو ةكوشلاو ةّوقلاو

 .ةَبَط نيسحلا ءازع يف تايارلاو ةيولألا لمحو

 وه ,قرفلا رئاس بولق ريثأت يف ةعيشلا ةقرفل ةدّيؤملا ةّيعيبطلا رومألا نمو
 عبطلاب دحأ ّلكّنأل ؛ةيرطفلا رومألا نم ريثأتلا اذهو ,مهنيد رباكأ ةّيمولظم راهظإ
 ةّيرشبلا عئابطلاو .يوقلا ىلع مولظملاو فيعضلا ةرصن ٌبحيو مولظملا ديب ذخأي

 اذإ اميسال ًاّقحم ناكولو ملاظلا نم ًالطبم ناكولو مولظملاو فيعضلا ىلإ ليمأ
 ْ .ماوعألاو نونسلا هيلع تّرم

 ,مهل ةّيمولظملاب نونعذي - مهب نودقتعيال مهن عم - ابروأ اوفّنصم ءالؤهو

 ةعبارلا ةئاملا ذنم ةعيشلا دنع ًالوادتم ناك هّنأ و ,كلذ نم ًاخيرات مدقأ هّنأ نم يتأيس )١(

 .«فلؤملا»
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 لإ مهءامسأ نوركذي الو ,مهتمحر مدعو ,مهيلتاق يّدعتو ملظب نوفرتعيو

 تادّيؤملا نم ٌرسلا اذهو .ءيش اهمامأ فقيال ةيعيبطلا رومألا هذهو ,نيزئمشم

 .«ةعيشلا ةقرفل ةّيعيبطلا

 هل مالك ةلمج ىف ركذ دقف :«نيبرام» ويسملا ىناملآلا ميكحلا كاذ مهنمو

 :ًاضيأ ةيسرافلا ةمجرتلا نع ًابّرعم هّصنام'١«ةّيمالسالا ةسايسلا» هباتك ىف ليوط

 هذه ربيغت رادقم اولهج نكلو ,نونجلا ىلإ نيسحلا ءازعل ةعيشلا ةماقإ ةقيرط

 .مالسإلا ىف اهليدبتو ةلأسملا

 ةّيسايسلا تايّسحلا نم نيسحلا ةعيش ىف هارن ام ماوقألا رئاس ىف رن مل انف

 .نيسحلا ءازع ةماقإ ببسب ,ةّيبهذملا تاروثلاو

 نيسحلا ءازع ةماقإ اولعج نيذلا ,يلع ةعيش يقر يف رظنلا نعمأ نم ّلكو

 ةئام لبق نكي مل هّنإف ,ئقرلا مظعأب اوزاف مهْنَأِب نعذي ,ةنس ةئام ةّدم ىف مهراعش

 ةجردلا يف مه مويلاو ,عباصألاب ٌدعي ام الإ دنهلا يف نيسحلاو يلع ةعيش نم ةنس

 .ضرألا طاقن رئاس ىف مه كلذكو ,مهريغب اوسيق اذإ ةّيعمجلا ثيح نم ةثلاثلا

 يلع دّيسلا نبا نسح ازريم دّيسلل دق نيسحلا هللا دبع يبأ لتقم» :؟4 :؟؟ ةعيرذلا يف )١(
 مامإلا ةداهش ةفسلف يف ئناملألا نيبرام يسوم مالك بيرعت هرخآ يفو ...ينيوزقلا
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 ىرن ,ةعيشلاب ةلئاهلا ةّوقلاو ةظهابلا فراصملا كلت عم انتاعد انسق اذإو

 ركذب بولقلا نّرحت انسسق تناك نإو ةقرفلا هذه تايقرت رشعب اوظحي مل انتاعد

 ,نيسحلا ةعيش نيب لوادتملا بولسألاو لكشلا كلذبال نكلو ,حيسملا بئاصم
 ًاريثأت مظعأو ًانزح ّدشأ نيسحلا بئاصم نأ وه كلذ ببس ّنأ ّنظلا ىلع بلغيو

 .حيسملا بئاصم نم

 يّقرتو ,ةّيمالسإلا ةنايدلا روهظو .يمالسإللا نوناقلا ءاقب ّنأب دقتعا نإ
 .ةنزحملا عئاقولا كلت ثودحو نيسحلا لتق نع بّبسم وه نيملسملا

 الإ وه ام ميضلا ءابإو ةسايسلا نسح نم نيملسملا نيب مويلا هارنام اذكهو
 الذ نولبقيال ةفصلاو ةكلملا هذه نيملسملا يف تماد امو ,نيسحلا ءازع ةطساوب

 .دحأ رسأ يف نولخديالو

 سلاجم يف ةّيويحلا ةقيقدلا تاكنلا نم ركذي ام يف رظنلا قّقدن نأ انل يغبني

 يف نيسحلا ءازع اهيف ركذي يتلا سلاجملا يف تاعفد ترضح دقلو .ءازعلا ةماقإ

 :نولوقي مهتعمسف .مجرتم عم لوبمالسإ

 مل ءانيلع هتعباتمو هتعاط بجت نمو ءانادتقمو انمامإ ناك يذلا نيسحلا

 يف هلاومأو هدالوأو هلايعو هسفنب داجو .ديزي ةعاط يف لخدي ملو ؛ميضلا لّمحتي
 تيصلاو ركذلا نسحب كلذ لابق يف زافو .هماقمو هبسح َولعو .هفرش ظفح ليبس

 ايندلا اورسخدق هؤادعأو .هَّللا نم برقلاو ,ةمايقلا موي ةعافشلاو ءايندلا يف

 ١ .ةرخآلاو

 مكنأب ًانلع أاضعب مهضعب سّردي ةقيقحلا يف هنأ تملعو كلذ دعبو تيأرف
 الف ءرخفلاو ةدايسلا نوبلطت متنك نإ فرش باحصأو نيسحلا ةعيش متنك نإ
 ةايحلا نع ةّزعب توملا اوراتخا لب لذلا اولمحت ال ,ديزي لاثمأ ةعاط يف اولخدت
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 .حالفلاب اوظحتو ,ةرخآلاو ايندلا يف ركذلا نسحب اوزوفت ىّتح ,ةلذب

 ىلإ دهملا نم ميلاعتلا هذه لاثمأ اهيلإ ىقلت ىتلا ةّمألا لاح مولعملا نمو

 .ةيلاعلا اياجسلاو ةميظعلا تاكلملا نم نوكت ةجرد ّيأ يف .دحللا

 عيمج نوكيو ءفرشلاو ةداعسلا عاونأ نم عون ّلك يوحت ةّمَأ اذكه معن

 وه اذه .مويلا يقيقحلا نّدمتلا وه اذه ,مهفرشو مهّرع نع نيعفادم ًادنج اهدارفأ

 .«ةسايسلا لوصأ سيردت ىنعم وه اذه ,قوقحلا ميلعت قي

 تارهاظملا كلت ةفسلف نع ناّيبرغلا ناقرشتسملا كناذ هركذ ام اذه

 مامإلا كلذل ًاراكذت .رخآ ىلإ ماع نم ةّيعيشلا ةفئاطلا اهب موقت يتلا ,ةّيئازعلا

 .ديهشلا

 ةئبتخملا اهزومرو .ةّيفخلا اهرارسأ نم ريثك ىلإ انطف دق امهّنأ ىرتتنأو

 .اهئاقدصأو اهئانبأ نم ريثك نع ىّتح

 كئلوأ هكردأ اًمم ًاريسي ًافرط ولو اوكردأ دق نيبرقألا انتفسالف تيلو

 ةّيفئاطلا تاسّدقملا ٌمهأ نم يه تارهاظملا كلت َّنأب اوملعي يك,نودعبألا ةفسالفلا

 نم هيلع غرفأ امهم هيومتلا ةّوقب اهيلع ءاضقلا نكميال يتلا ةّيبهذملا سيماونلاو

 .بايثلا ١)١تاشقربم

 ىلإ نييهيوبلا دهع ذنم خيراتلا اهب ّدتمي ةداع ىلع اوضقي نأ نيّهوملل ىْنَأ
 !؟مويلا

 نم هركذ ام ىف ءريثألا نبا كلذ ىلإ كدشري امك.ًابيرقت نورق ةرشع ذنم يأ

 .«شقرب»:١٠ :1 سورعلا جات :ىتش ناولأب شيقنت هبش :ةشقربلا(١)

 (١غ)
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 ."!ةعبارلا ةئاملا يف هيوب لآ كولم دهع ىلع نينسلا ضعب ثداوح

 ىف ثعبني مل «نكت مل» ةملكب ةداعلا كلت ىلع راكنإلا نأ فرعت كلذ نمو

 نع لإ قارعلا لخدت مل ةملكلا كلت ّنَأ بير الو .خيراتلاب لهجلا نع الإ ةقيقحلا

 هيلع امم مغرلاب ,ثدحتسم لمع ّيأ ىلع اهب راكنإلا داتعا يذلا ,دجن قيرط

 يف ةءاربلاب كّسمتلا نم - دش نم الإ - نيدلا لهأ ةفاكو نيملسملا ةماع ةقي

 .هميرحت ىلع ليلدلا موقي نأ ىلإ مكحلا هبتشم ّلك

 اهّلك ةيمالسإلا فئاوطلا هذهو .ٌةئيس داع ليثمتلا حبصأ ىتم يرعش تيلو

 ىلص يبنلا لمحم نوّيماشلا هب لّثمي ناك يذلا «لمحملا» سمألاب مرتحت تناك

 لك نويرصملا هب لّثمي يذلا «جدوهلا» مويلأ مرتحت : اهّنأ امك". مّلسو هلآو هيلع هللا

 مهنيكاكد اوقلغي نأ سانلا ةلودلا زعم رمأ مّرحملا رشاع ه 507 ةنسلا هذه يف» :لاق )١(

 ,حوسملاب اهولمع ًابابق اوسبليو ةحاينلا اورهظي نأو ءءارشلاو عيبلاو قاوسألا اولطبيو

 دلبلا يف نردي نهبايث نققش دق ,هوجولا تادّوسم ,روعشلا تارّشنم ءءاسنلا جرخي نأو

 .(امهنع هللا يضر) يلع نب نيسحلا ىلع نههوجو نمطليو ؛حئاونلاب

 «مهعم ناطلسلا ّنألو ؛:ةعيشلا ةرثكل ,هنم عنملا ىلع ةردق ةّينسلل نكي ملو كلذ سانلا لعفف

 .ه.7037 ةنس ىف ثداوح ةّذع ركذ ,0 5 :8 خيراتلا يف لماكلا

 موي دادغب يف قاوسألا تقلغأ مّرحملا رشاع ٠57 ةنسلا هذه يف» :رخآ عصضوم يف لاقو

 حرج ةينسلاو ةعيشلا نيب ةميظع ةنتف تراثف ,هركذ مّدقت ام سانلا لعف و ؛ءءاروشاع

 507 ةنسل ثداوح ةّدع ركذ ؛قباسلا ردصملا «لاومألا تبهنو ريثك اهيف

 مهل راص دق ام دادغب لهأ لمع مارحملا رشاع ةنسلا هذه يف» :؟5/ ةنسلا ثداوح ىف لوقيو

 نب نيسحلا ببسب متآملاو حونلا راهظإو شياعملا ليطعتو قاوسألا قالغإ نم ةداع

 .(امهيلع هللا ناوضر) ىلع

 تناك فيك «فالعلا يملح دمحأ» حضوي «نيرشعلا نرقلا علطم يف قشمد» هباتك ىف (؟)

- 
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 لمحملا مسارم لكل ةقيقدلا ليصافتلاو «ةينامثعلا ةلودلا مايأ جيجحلا نوؤش بّترت 3
 اهميقي يتلا تالافتحالاب ءاهتناو ,هتريسمب ًارورمورهل دادعإلا نم ًاءدب يماشلا

 تضرع دق ليصافتلا هذه تناكو ؛ةسّدقملا يضارألا نم جاّجحلا ةدوع دعب نوّيقشمدلا

 عجرملا اذه ىلع تأكتاو .الملا ماسبل «يلاوخلا» ةيروسلا ةيماردلا لامعألا دحأ يف

 .كلت ةديعبلا ّجحلا مايأ يف مهسوقطو مهتاداع «سانلا ةايح نع ةروص ميدقتل

 ,«لمحملاو عمشلاو تيزلا مسارم» ىّمستو ءرطفلا ديعل لوألا مويلا يف لمحملا مسارم أدبت
 ةنيدملا يلاول ةيحتلا يّدؤتو ,ءيومألا دجسملا مامأ ةيركسعلا قرفلا فحصت ثيح

 عومشلا جارخإ ةلفح يرجت ءاهتنالا دعبو ءنيفظوملا رابك ضعبو .يركسعلا اهدئاقو

 .نيفيرشلا نيمرحلا ىلإ جحلا بكوم عم اهلاسرإل ةأيهملا تويزلاو

 «ةسوس رفك» نم تيزلا لقنب لافتحالا متي ,ماع لك لاوش نم يناثل ا وهو «تيزلا موي» يف

 روهظ ىلع فورظ نمض .مويلا اهئايحأ دحأ وهو ءيضاملا يف قشمد ىحاوض دحأ
 .جحلا لمحم تاودأب صاخلا عدوتسملا وهو ؛:ةصحبلا يف «راليكلا» ىتح لبإلا

 رادلا نم ءًاضيأ يمسر لافتحاب عمشلا لقنيق (عمشلا موي) لاوش نم ثلاثلا مويلا يف اَمأ

 ةيرق لوصحم نم درولا ءامو ءريطانق ةثالث هنزوو «ةسوس رفك» يف اهيف بكس يتلا

 سئّيلملاو ءراطنق ىحن هنزوو - مويلا قشمد يف روهشملا ةّرملا يح وهو - «ةّرملا»

 «ريمشكلا» لاشلاب ًافوفلم لاجرلا قانعأ ىلع عمشلا لمحيو ءلاطرأ رشع هنزوو

 .نيمرحلا ىلإ هئادهإل

 ةعلقلا نم ,ةيسراف ةملك ىهو «ءاوللا وأ ةيارلا» فيرشلا قجنسلا جرخي ءقجنسلا موي يفو

 هعضيو ريشملا هلبقتسيل :ةيريشملا ةرئاد ىلإ بيهم لافتحاب لقنيو هب ظفتحي ثيح

 .هرصق يف

 عم فيرشلا ّجحلا بكوم جرخي ثيح .(لمحملا موي) وهف ,مسارملا هذه نم عبارلا مويلا ام

 ةبق اهيف يتلا مدقلا ةيرق ىلإ هنمو ءرصم باب ّمث «ناديملا يح ىلإ قجنسلاو لمحملا

 - بابسأ يهتنت امثير ,مايأ رشع وحن لحملا عضوي «ةبقلا هذه تحتو .«يلاسعلا» عماج
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 .زاجحلا ىلإ رفسلا 3

 .هتلحر لمحملا أدبي ناك انه نم :جيجحلا ةرامإب فرشتلا

 ّجحلا لمحم سوقطب ًاطابترا اهرثكأو ,ةيقشمدلا تالئاعلا قرعأ نم «نيدلا دعس لآ» ربتعي

 ّنأل ؛ لمحملا تالافتحا يف زّيمملا مهعقوم ةّيدعسلا ةرسألا خويشل ناك ثيح ؛يماشلا

 ةدايسل ًاراعش ناك ىذلا ,فيرشلا لمحملا ةحارتسال مهألا ةطحملا تناك مهراد

 .نيفيرشلا نيمرحلا ىلع ينامثعلا ناطلسلا

 ,جحلا ىوس لمع يأل مدختسيال لاعو ىوق لكشلا ليمج لمج رهظ ىلع (لمحملا) عضوي
 .ةفيرشلا ةبعكلا ىلإ ةيناطلسلا ةوسكلا لمحملل ةفاضإ لمحيو

 اومقليل اهؤاهجوو ةرسألا خويش مّدقتي نيدلا دعس راد يف فّقوتي لمحملا ناك نيحو

 ًاكربت لمجلا مف نم تالضفلا طاقتلا ىلع سانلا تفاهتيف ءركسلاو زوللا نم ًاعطق لمجلا

 .جحلا ىلإ مهباهذ دنع نوملسملا هيلإ عمتجي راعش مظعأ لمحي هّنأل ؛اًببحتو

 ةلفاق ريست ثيح «نيموي وأ ًاموي جاجحلا عّمجت رظتني ,يلاسعلا ىلإ لمحملا لوصو دعبو

 .ٌةَكيلَ ل وسرلا ةنيدم ىلإ اهقيرط يف حلا ريمأ
 يف نييركسعلا رابك نم دحأول هترامإب دهعتو «ّجحلا تاقفن لّمحتت ةينامثعلا ةلودلا تناك

 ّجحلاب جورخلل ريمألا اذه أّيهتيو ,نيطسلف يف ةيبرعلا رئاشعلا ءامعز نم وأ ءقشمد

 نم ةيبونجلا قطانملا ةرايز يأ «ةرودلا»ب ًالوأ موقيف ءرهشأ ةثالثب مسوملا لولح لبق

 ةبعص ةّمهم ىهو ّجحلا ريمأ هسفن يلاولا نوكي دقو ؛مزاللا لاملا عمجل قشمد

 دقو ارش مهب يونت يتلا لئابقلا تاءادتعا جاجحلا نع عفدي نأ هتابجاو نم ّنأل ؛ةريطخو

 يف تاواشابلا ناكو ماع ١6 ةدم ّجحلا ةرامإ+ قشمد يلاو- مظعلا اشاب دعسأ ىّلوت

 .ُبقللا اذه ىلإ نوقوتي ةينامثعلا ةنطلسلا ءاحنأ فلتخم

 مهتحار ىلع رهسلاو جاجحلا ةمدخب موقت تائف ةّدع نم يماشلا ّجحلا لفاوق نوكتت

 :اهقئاظو تائفلا هذه نم ّلكلو ؛:مهتيامحو

 .جيجحلا ىلإ رابآلاو كربلا نم هايملا لقنل برقلا نولمحي اوناك ,ةاقسلاف

 دف



 ١ ج / ةينيسحلا رئاعشلا لئاسر ....م.م....... 00 0

 .نيذاربلاو لاغبلا نم نوكتو ؛جاجحلا لقنت يتلا باودلا باحصأ مه «نوكارّبلاو 2

 .ًاضيأ جاجحلا لقنت يتلا جداوهلاو لامجلا باحصأ مهو ,ةماّكعلاو

 .ميخلا باحصأ ةفئاطو :«تيزلا لعاشمو ليدانقلا ةلمح مهو «لعاشملا باحصأو

 روغاشلا ىح لهأف ءجاجحلا ةحار نيمأتل نوؤيهم ؛نوريثك نونواعمو ءاسؤر ءالؤه ٌلكلو

 ,ةكاربللو لعاشملاو ةياقسلل مهرثكأ ناك ةيحلاصلا لهأو .لامجلل امود ةبصقو

 تاثم نإف هعابتأو ريمألا اّمأ ,مهسفنأ نومدخي دونجلاو .ًاضيأ مهنم ةرطايبلاو

 .هينواعم ةمدخو هتمدخ تحت نوئوكي صاخشألا

 نيب جحلا بكوم سأر ىلع «ةيركسعلا وأ ةيريشملا» مكحلا يارس نم جرخي ّجحلا ريمأ ناك

 ىلإ يناقوفلا ناديملا مث ؛ىّلصملا باب ًازاتجم «ناديملا :هقيرط ذخّتيو ءلاوش ١7-6
 «بيريزم ةيرق ىلإ ًاهجّتم تارتموليك ةثالث وحن ّدتمي ٌّرمم يف ءرصم ةباوب ىأ هللا باب

 نم يماشلا ّجحلا ةلفاق جرخت «ةسمخ ىلإ نيموي نم» مايأ ةعضبب ّجحلا جورخ دعبو
 يف عيمجلا ىقبيو ,مجعلا جاجح مهعمو ؛يبلحلا ٌجحلا ةلفاق اهولتي ههسفن قيرطلا

 ةعبرأ قرغتست يماشلا ّجحلا ةلحر تناكو .هعمجأب بكوملا جورخ متي ىَّثح بيريزم

 .رفص ىّتح لاوش نم رهشأ

 :بوبحملاو بوبحلا

 قجنسلاو لمحملا لوح ةرّونملا ةنيدملا يف جاجحلا عّمجتي ؛ٌجحلا كسانم ءاهتنا دعب

 دعتست ؛قشمد ىلإ مهلوصو براقي نيحو .هب اوبهذ يذلا بكوملا سفن يف نودوعيو

 .ىربك تالافتحاب مهلابقتسال يلاهألاو ةموكحلا

 نوقرافيو بوبحلا نولكأي» :زاجحلا ةرداغم ءانثأ مهلوق سانلا دنع ًاقورعم ناكو

 حمقلاو صمحلاك ةعونتملا بوبحلا هيف خبطت ىولحلا نم عون بوبحلاو .«بوبحملا

 ,مّرحم نم رشاعلا يف ءاروشاع موي عنصي ام ةداعو ءركسلا عم ءايلوصافلاو ءايبوللاو

 .وُكْيْلَي لوسرلا وه بوبحملاو

 "تناك يت. يادهلا ضعب وه - رصلاو .«رصلا نيمأ» ىعدي لجر ةلفاقلا عم نوكي ,ةدوعلا يف
 ما

(18) 
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 ."!اهنع هَّللا ىضر هشئاع نينمؤملا َّمَأ جدوه ةّبس

 - رصلا اذه ىوحيو :مهشطب نم ًافوخو مهل ًاقّلمت نيمرحلا نيب نابرع ىلع عزوت 3

 عنصي اهضعب ناك ةيريرح ىأ ةينطق ليدانم ىهو مراحمو ءةيذحأ نم عاتملا فلتخم

 .براوجلاو تاءابعلاو ءلقعلاو ؛لوبناتسا نم رضحت وأ قشمد يف
 رصقلا وأ ناطلسلا نايتف ينعت لصألا ةيكرت ةملك يهو «راد ةقوج» وأ «راد ةخوجلا» اّمأ

 َجحلا يف موقيف ,يلاولا وأ ناطلسلا لوسر ىلع قلطت ةملكلا تحبصأ ّمث ,يناطلسلا

 لبق جاّجحلا ةدوعب سانلا - رّشبيل قشمد ىلإ جحلا ريمأ هلسري ىذلا لوسرلا رودب

 مهلبق لصي ؛كوبت يف جاّجحلا نع «راد ةخوجلا» لصفنيو ,ماَيأ ةعضبب مهلوصو

 ,بئاصسلاو ضارمألاو ءابولا نم هتفاظنو ّجحلا ةمالسب سانلا رشبيو ,مايأ ةعبسب

 ,ةوسكلا ىأ بغابغ وأ بيريزم ىلإ رفسلاب سانلا أدبي «راد ةخوجلا» لوصو دّرجمبو

 .باحصأو براقأ نم مهجاّحح ةاقالمل ةمعطألا فلتخم نيلماح

 نوفطصي .نيرّبكم نيللهم سانلا هيف يتأي ؛جحلا بكوم لابقتسال ًاموي نّيعتف ةلودلا اَمأ

 رصقلا ناكم يهو ةموكحلا راد ىلإ ءيلاسعلا يف رصم ةباوب نم قرطلا بناوج ىلع

 ةقلط نيرشع بكوملا لوصو دنع قشمد ةعلق ةيعفدم قلطتو .مويلا قشمد يف يلدعلا

 لمج نولواني نيذلا نيدلا دعس لآ راد يف ةيناث بكوملا ّرمي ءانثألا كلت يفو ؛ةعطقتم

 .زاجحلا ىلإ هباهذ دنع اولعف امك ركسلاو زوللا ٌّجحلا

 :لماك ميهاربإ ملقب «ّجحلا لمحم ببسب ةيدوعسلاو رصم نيب ةيسايس ةمزأ» ظحال )١(

 تايآلاب فرخزملا شامقلا نم عطق ةّدع نم جدوه نع ةرابع ىهف ؛فيرشلا لمحملا

 عم ًانمازتم ايروسو ايكرتو رصم دالب نم ريسي ناكو ءّصاخ لمج ىلع لمحي ةينارقلا
 محلا ةدصاق «ردلا ةرجش» تجرخ نيح ,كيلامملا رصع نم ًٌءادتبا ,جحلا كسانم

 .دوعس لآ زيزعلادبع كلملا دهع يف ًاديدحتو ,دوعس لآ كلم ىَّتح ٌرمتساو

 ناوخإلل نيمتنملا نييدجنلا جاّجحلا ضعب لتاقت ةثداح تعقو زيزعلا دبع كلملا دهع يف

 ماع يف يرصملا لمحملا ركاسع عم (دوعس لآل ةرصانم ةيباهو ةيركسع ةقرف)

 .ف "7غ

 مح

)19( 
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 امنيح .رّقوملا جدوهلا كلذ ةهّبأ دهاشي مل نم نيملسملا جاّجح يف سيلو
 هل فزعي يقيسوملا همامأ مّدقت دقو .حالسلاو دنجلاب أطاحم ريهامجلا نيب ريسي

 «ىنم يداو» دنع ةنسلا هذه يف يرصملا دنجلا لتق دقل ىّتح ؛ةبرطملا هناحلأب

 .جدوهلا يقيسوم نع ًاعافد نييباهولا نم ةثالث

 يلّثمم ىلع مالقألاو نسلألا هركنت اذاملف ,ةئيس ةداع ليثمتلا ناك اذإو

 ؟«جدوهلا»و «لمحملا» يلّمم ىلع هركنت الو ,ةّصاخ ٌفطلا ةعجاف

 ؟هتاحاسو هتاعاقب مهندم تّصغ دقو .جنرفإلا ىلع هركنتال اذامل

 ًاليثمت الإ يه تسيلو ؟نابلصلا ذاخّتا يف ىراصنلا ىلع هركنتال اذامل

 .مالسلا هيلع حيسملا اهيلع بلص ىتلا ةبشخلل

 يف تافاخسلا نم ام ءيش دوجوب نيركنملل فرتعأ تنك نإو يّنَأ اهو

 لب ؛هميرحتو هرظح ىلإ وعدي اًمم كلذ ّنأ ىرأال يّنَأ ريغ ,ينيسحلا ليثمتلا نمض
 ليثمتلا كلذ ميظنتب نوموقي نيذلا رفنلا كئلوأ وعدي نأ حالصإلا ٌبحم ىلع مزاللا

 ةروصس سانلا ىلإ زربيل ؛هتعمس نيشي وأ هتروص هّوشي اّمم ههيزنتو هبيذهت ىلإ
 .هيلع نيفقاولا بجعتو .هيلإ نيرظانلا قورت ةمشتحم

 نإو اهْنِإف .عراوشلاو ةقزألا يف لّوجتت يتلا مطللا بكاوم يف لوقلا اذكهو

 لّوجتلا ميرحت بجويال كلذ ّنأ ريغ .ًانايحأ ةّيعرشلا بادآلا دودح تزواجت
 اذإ موزلملا مكح رّيغي داكيال يقافتالا مزاللا ّنإف .بهاذملاو لبسلا يف اهيلع

 .ملعلا ةرورضب مكحلا يف هفلاخ

 ,ةوسكلا رّفوت دعب لمحملل ةجاح ال هَّنأ ىلع ًاريخأ نييرصملا عم زيزعلادبع كلملا قفتاو 3

 ه ١5050 ماع ةيلودلا نيناوقلا قفو ىلع ةدهاعم مكاحلا قوراف يلوت دعب مهعم عقوو

 .نيفيرشلا نيمرحلا ةرامعل عّوطتلاب نيّيرصملل حامسلا تنّمضت

 )م(



 ؟ةا/ل م لم مة مة مة ملم ءاروشاع تارهاظم لوح ةعماد ةرظن

 رورغلا مهعفد اذإ - بابشلا نم مهلجو - نيمطاللا كئلوأ رذعنال اذاملو

 ىلع هيف أرقن يذلا تقولا يف !؟مهضعب عم ةمكالملا ىلإ ام ةنس يف يصخشلا

 يساركلا طّسوتب ىرجت يتلا :ةشهدملا تامكالملا ءابنأدئارجلا تاحفص

 كلت يهو ءابروأ مصاوع يف ةدقعنملا ةّيباينلا سلاجملا مه يف دضانملاو

 مهو .اهيرّكفمو ةّمألا ءالقع نم ةبختنملا ةوفصلا الإ اهيلإ ٌمضتال يتلا سلاجملا
 ىلع مهثعبي الو ,ةدحاو ةنايد ىلإ نومتنيو ًادحاو ًادصقم نومؤي بلغألا ىلع

 .يبزحلا راطشنالا الإ مكالتلا كلذ

 ,ًانايحأ مهنيب اميف مكالتلا ىلإ نومطاللا كئلوأ ثعبني هنيع راطشنالا اذهبو

 .بايإ وأ باهذ يف قبسلل ًابلط ,ةدحاو ةّداج ىدل مهنم ناقيرف محازتي امدنع

 .ةدحاو ةنايدلاو ًادحاو دصقملا ناك امهم

 كئلوأ ىلإ ًاعيمج بهذنف .ءكدي يف يدي عضأل قيدصلا اهّيأ يعم مّلهف

 اوحيبتسي ملو .مطاللا قيرفلا كلذ دينفت اوحابتسا اذامل :مهنم لأسنف نيدّنفملا

 !؟نارجاشتيو نامكالتي امهالكو .بختنملا قيرفلا دينفت

 ّلك نم دحاو لمعلاو ةَيبرغ هنوصقتني الو اّيقرش لمعلا نوصقتني اذامل

 !؟هجو

 قرشلا ىلع نوركني ّمث ءاهتالعو اهتاّنه ىلع برغلا تاداعب نوبّحري اذامل
 !؟هقالخأو هتاداع ّلك

 يشالتو ,ةعضلا ىلع ةعفرلاو ءفعضلا ىلع ةّوقلا ريثأت نم هلك كلذ سيل

 !؟يبرغلا ةيسفن ءازإ يقرشلا ةّيسفن

 ناطيمحو تويبلا ناردج نيب مطللا اوسبحي نأ اودارأ اول ةعيشلا ّنَأ ىلع
 كلذل ,تارهاظملا كلت ءارو نم اهيلإ نومري يتلا مهضارغأ رثكأ اورسخل ,رودلا

)5١1( 
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 اذإ صخألابو ,ملعلا يف ًاشحاف ًأطخ الإ بكاوملا كلت ريس نع عنملا ربتعأال يّنإف

 .نيمطاللا كئاوأ نم نيجّرفتملا ضعب ةّيرخس هعنم يف هجولا لعج

 لمعلا اذه لثم نع عنملل اهجو اهّذختن نأ انل ٌمصول رايغألا ةيرخس ّنإف
 اهنم رخسي يتلا ,تادابعلا نم ريثك نع عنملل ًاهجو اهَّدختن نأ انل ّمصل .يدابعلا
 .بناجألا نم اهفرعيال نم

 نم هيف دجويام عناملا ركف نع بزعي داكيال يذلا .ّجحلا لثم امّيسالو

 ةتّيلقعب ,ةريبكلا اهمكح ىلع فقي نأ ام صخشل نكميال يتلا ؛ةبرغتسملا لامعألا

 .ةريغصلا

 نع وأ .ٌجحلا نع عنمتي نأ ملسملا لجرلل ىضريال عناملا ّنأ ٌكشالو

 ءادعألا ةيرخس نم هيلع هبلجي امب ًاّجتحم ؛ةعورشملا هتادابع نم ءيشب رهاظتلا

 .ءابرغلا ءازهتسا وأ

 الإ ةّيهلإلا مهتوعد رشنب اوضهني مل مالسلاو تاولصلا مهيلع ءايبنألاو ,فيك

 الإ ضرألا هجو ىلع ةّلم نم امو !؟نيرخستسملا ةّيرخسو نيئزهتسملا ؤزه نيب
 .ىرخألا للملا رئاس هنم رخست ام رئاعشلاو لامعألا نم اهلو

 نم ءيشب مايقلا نع تبرضأ ,للملا كلت نم ةّلم نأ مويلا ّدحل كغلب لهف
 ؟مهئازهتساو نيرخآلا ةيرخس نم ًارارف اهرئاعشو اهلامعأ

 حون لاق امك مهل لوقن مث ,ءالهجلا كئلوأ مامأ أدبملا ىلع تبثنال اذاملف ًاذإ

 مهب ُىِزْهَتْسَي ُهَّللا8 "4١َنوُرَخَْت اَمَك مكنِم ُرَخْسَن اَنِإَف اِّم أوُرَخْسَت نإ# :هموقل
 ")4 َنوُهَمْعَي مِهِاَيْغْط يف ْمُهُدُمَيَو

 )١( هود)58:1١.

 :(؟5) ةرقبلا() ١٠١6
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 ,لامعألا كلت نم صقنلا عضاوم ىّرحتي نأ حالصإلا ٌبحم ىلع ّنِإ لجأ
 ةّيأ يف هل سيلو ,شأج ةطابرو ةّوق نم هيتوأ ام ّلكب اهتافالم يف هدهج ىعسي ّمث

 كلتب مايقلا ّنأو امّيس .ميرحتلا لب ,ةهاركلاب اهفذقي نأ ةّيعضو وأ ةّيوامس ةعيرش
 هباتك حيرص يف اهب هّللا رمأ يتلا ىبرقلا يف ةّدوملا بجاوب مايقلا نم لامعألا

 يف مهعابتأو مهعايشأ هيلإ بدن يذلا مالسلا مهيلع مهنزحل نزحلا نمو ."'ديجملا

 ."!ههنع ةضيفتسملا تاياورلا نم ةلمج

 دقل» ريدس نب دلاخ هنع هاور اميف ؛مالسلا هيلع مهقداص لوق كلذ ىلإ دزو
 ,مالسلا امهيلع ىلع نب نيسحلا ىلع تايمطافلا دودخلا نمطلو بويجلا نققش

 ."!«بويجلا ٌقشتو دودخلا مطلت هلثم ىلعو

 ريغ .نيدلا لهأ رباكأ نم عمسمو دهشم ىلع ةرمتسملا ةريسلا يف نأ ىلع

 .نيهاربلا ءالدإو ججحلا ةماقإ نع ينغل ءنيركنمالو نيمّربتم

 مالسلا مهيلع تيبلا لهأ قداص نع ةّيورملا ًافنآ ةمّدقتملا ةياورلا نمو

 ّنِإف .ٌفطلا ديهش ىلع نزحلاب ًاراعشإ سوؤرلا ءامدإ يف مكحلا فرعت نأ كنكمي

 مزلتسا نإو هناحجرو هبابحتساب يضقي امل دودخلا ىلع مطللاب رمألا قالطإ
 .ءامدالاو شدخلا

 هل ايداع ًامزال ّدعي داكي هيلع مطللا يلاوت ببسب ّدخلا نم مدلا ثاعبنا ّنِإ لب

 .هترشب ةوارطو هتدلج ةّقر ىلإ رظنلاب .بلغألا ىلع

 )١( ىروشلا :4ىبرقلا ىف ةّدوملا الإ ًارجأ هيلع مكلأسأ ال لق# :ىلاعت لاق )45(: 57.

 لهأ باصأ امو نيسحلا لتقل ءاكبلا بابحتسا باب ,508:14 ةعيشلا لئاسو عجار (؟)

 ثيدح 7765 :8 ماكحألا بيذهت (؟) /17١17.

 ةفف
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 كلتل ةاساوم مهنادبأ ىلع مهئامد نم ًاليلق اوحفسي نأ نيملسملا رض امو

 ؟مهتحلصمل ةمدخو مهتيضقل ًءادف اهئامدب تجّرضت يتلا «ةرهاطلا نادبألا

 لك مهتّمأ ليبس يف ءادهشلا كئلوأ لّمحتي نأ توقمملا ءافجلا نم سيل وأ

 ءلم اهنادبأ نم قيري ام مهليبس يف يه لّمحتتالو ؛بئاونلاو بئاصملا كلت
 !؟ًامد ةمجحم

 نومدي نيذلا كئلوأ لج ّنإف .سفنلاب ًارارضإ هنوكب هنع عناملا ٌيتحا نئلو

 لاؤسلا مهفحيلف ءاش نإو ,ةّجحلا كلتب هل نوفرتعيال فيسلا ٌدحب مهسوؤر

 .عافتنالل ًايعّدم وأ ءررضلل ًاركنم الإ مهنيب دجيال فوسف ,لاحلا مهربختسيلو

 ةيمك ةلاسإب الإ مهتّحص ميقتستال نم ءسانلا يف نيريثك َّنِإف ءورغ الو
 .ةدحاو ةّرم نم رثكأ ةنسلا يف هنم اولاسأ امبرو .مهئامد نم ةرفاو

 هلّمحت اّمم ديهشلا مامإلا كلذ ةاساوم ليبس يف سفنلاب رارضإلا ّنأ ىلع

 :مالسلا امهيلع نينمؤملا ريمأ نبا ساّبعلا مهنمو ,نيدلا اذه لاجر رباكأ نم ريثك

 لهأ فوفص هفيسب قرتخا نأ دعب هّنإف ,نينسحلا هيوخأ دعب هيبأ دالوأ لضفأ وهو

 ًاذخأم شطعلا هنم ذخأ دق ناكو ,تارفلا طش نم ةعرشملا لصوو .ةفوكلا

 رك ذ ءبرشيل همف نم اهاندأ اًملف ,ةفرغ هنم فرتغاف ءاملا ىلإ هدي ّدم ءفصويال

 يخأو كتقذال ءاماي :لاقو .هدي نم ءاملا ىمرف .هتيب لهأو نيسحلا هيخأ شطع

 ,"7ىشاطع هلايعو نيسحلا

 ليبس يف مهسفنأ ىلع ررضلا لوبق نم نيملسملا دارفأ رئاس عنمي امف اذ

 نب ساّبعلا ينعأ .ريبكلا لجرلا كلذ لثم هسفن ىلع هلبق نأ دعب ,ةاساوملا كلت

 لاو :وهو ةّدوملا عيباني ىف هل هباشم صن كانهو هصوصخب ّصنلا اذه ىلع رثعن مل )١(

 .ساّبعلا لتقم ,11/:* ةّدوملا عيباني «...و ىشاطع هلافطأو ءاملا قوذأال

 (؟غ)
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 ,هماكحأو هللا نيدب ملعلا يف ةيماسلا هتناكم لهجتال نم وهو مالسلا امهيلع ىلع

 .همارح نم هلالح زبيمتو

 قالطإ نع ىضاغتن نأ انعسيال هّنإف ,ةهجولا هذه نم رظنلا ٌضغ اندرأ ولو

 رّربم ّيأ ىلع ملعلا دعاوقو عرشلا لوصأ يف هل فقن مل نأ دعب ,ميرحتلاب مكحلا
 .ركذي

 ,نيدلا لاجر رابك نم لاجر ةعضبل تاملك ةعضب ىلع كفقأ نأ َدوأ انهو
 :عوضوملا يف مالعألا ءاملعلا رئاس ةيرظنل جذومن ةباثمب كل نوكتل

 نأ دعب .«ءاطغلا فشك» هباتك يف رفعج خيشلا موحرملا ربكألا انخيش لاق

 برض وأ ؛مالعإ لبط قد نم ذا نيسحلا ءازع ماقم يف عنصت يتلا لامعألا ركذ

 :هظفلام ,رودصلاو دودخلا ىلع مطلو ,روص هيباشتو ءساحن

 ظحول نإو ًاعيرشت ناك ةّيصوصخلاهب دصق نإ ههباشي امو ركذ ام عيمجو»
 ."!«هب سأب الف مومعلا ةهج نم ةّيناحجرلا هيف

 دعب .«تاتشلا عماج» هباتك يف هللا همحر يّمقلا از ريملا ققحملا انخيش لاقو

 :هتمجرت ام .تارهاظملاو لامعألا كلت مكح نع لاؤسلا نم هيلإ درو ام هركذ

 ءاكبلا ناحجر تامومع هيلع ٌلديو .كلذ نع عنملل ًاهجو ىرأ ال ينإ»

 ."!«ِدبلا ىلع ةناعالا نم هنأ ٌكش الو ,ةغ!ءادهشلا دّيس ىلع يكابتلاو ءاكبإلاو

 هيلع يرئاحلا نيدباعلا نيز خيشلا رّحبتملا هيقفلا مامإلا انخيش لاقو

 ليثمتلا مكح نع هيلإ دراولا لاؤسلا هركذ دعب «داعملا ةريخذ» هباتك يف ةمحرلا

 .ةيهقفلا بلاطملا نيب ةكرتشملا دعاوقلا ثحبم ةياهن ,04 ١: ءاطغلا فشك )١(

 6٠/. :؟ تاتشلا عماج (؟)

(16) 



 ام ةأرملاب لجرلا هبشت نم هيلع لمتشي امب ينيسحلا

 يجراخ مّرحم ىلع لمتشي ملام ,هيف بوغرملا نم وه لب ؛كلذب سأبال»
 .""«هوحنو ءانغلاك

 ءازع يف جنصلاو لبطلا لامعتسا مكح نع لاؤسلا باوج يف ًاضيأ لاقو

 :هتمجرت ام .ءازعلا مأقم يف الإ نالمعتسيال امهنوك عم ةئخ نيسحلا

 ."!«ةبوبحملا ةبولطملارومألا نم وه لب هب سأبال»

 ًابلط ًاحفص اهنع انبرض ,ماقملاب قّلعتت ةريثك ةلئسأ روكذملا باتكلا يفو
 .””راصتخالل

 باوسأ» هرازم يف لالش نب رضخلا ريبكلا ثّدحملا ةمالعلا انخيش لاقو

 :هظفلام .فارطألا عسّنم هل مالك ةلمج يف «ناوضرلا رئاشبو نائجلا

 فوخلا عم ولو هترايز زاوج ىلع ٌلدام اهنم يتلا صوصنلا نم دافتسي دق»

 تومي ِهّنَأ ملع ول ناك وحن يأب هباصمل عزجلاو هيلع مطللا زاوج .سفنلا ىلع
 نم ريثك دنع نوكت دق يتلا سفنلا ىلع ررضلا هنم ىشخيال اًمع ًالضف ,هنيح نم

 يف هلذب لضف ديزم ىلع بهذملا ةرورض تماق دق يذلا لاملا نم نوهأ سانلا

 (0 ١( :داعملا ةريخذ 774

 .قياسلا ردصملا (؟)

 .قياسلا ردصملا (؟)

 راّوزل ةّمئألاو ةمطافو يىلعو هللا لوسر ءاعد) ١: بايلا ؛57177 :تارايزلا لماك يف درو (؛)

 دبع يبأ نع بهو نب ةيواعم نع اهنم ءرمألا اذه ىلإ ريشت ةديدع تاياور .(ة2طنيسحلا
 - ١ ثيدحلا ,«...فوخل انني سحلا ربق ةرايز عدت ال ةيواعم اي» :يل لاق :لاق هللا

 .؟ 56 لسلست
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 م م مة مة ءءء ممم مبف ءاروشاع تارهاظم لوح ةعماد ةرظن

 .«هترايزو هباصم

 ديزتال ,مهلاقم لالخ نم انل ىآرتت يتلا نيعناملا ججح نأ :لوقلا ةصالخو

 نم هانمّدقام ةصالخب ةعوفشم .يتأي ام يف كل اهسرهفن .داوم عبرأ ىلع

 ةروصب ّدرلاو دقنلا نم عوضوملا يف درو ام ةقيقح ىلع فقتل ءاهيلع تاظحالملا

 دنع نكي مل اّمم ءاروشاع تارهاظم نم هب لصّتي امو ليثمتلا نإ )١(: ةداملا

 .ةمّرحم ةعدب وهف :ةرباغلا رصعألا يف ةعيشلا

 ذنم ةعيشلا دنع ًالوادتم ناك هب لصّتي امو ليثمتلا نإ :كلذ نع باوجلاو

 .ًابيرقت نورق ةرشع ذنم يأ ءنييهيوبلا رصع

 ةعدبلاو فيك ,ةمّرحم ةعدب نوكي نأ همزليالف .ثدحتسم رمأ هنأ رّدق ولو
 وأ بوجولل ةضورعم نوكتدق كلذك ,ةمرحلا وأ ةهاركلل ةضورعم نوكت دقامك

 يفكيو ,ةسمخلا ماكحألا ىلإ مسقنت يتلا رومألا نم ةقيقحلا يف يهف ,بابحتسالا

 .تاّبحتسملا ضعب تامومع اهلوانتت نأ اهبابحتسا يف
 يف نأشلا وه امك .صوصخلاب اهيلع صوصنملا نم نوكت نأ بجي الو

 يف درو ام ىلإ ًافاضم اهّنإف .ءاروشاع تارهاظم نم هب لصّتي امو ليثمتلا ةّيضق
 ءاكبلا ىلع مهيعباتل ةّناحلا تامومعلا اهودعت داكتال :ةصاخلا صوصنلا نم اهضعب

 ىلإ ,مهتّدوم بجاوب مايقلاو ,مهرمأ راهظإو مهباصمل عزجلاو ,مهيلع ءاكبالاو
 نم ءيش هيلع قبطني اّمم ءاهريغو نوؤشلا كلتل ةلماشلا ةماعلا ةلدألا نم كلذ ريغ

 .ةحجارلا نيوانعلا كلت

 نم كاذ دنع ٌدبالف ,ةّماعلاو ةّصاخلا ةّلدألا كلت عيمج نع رظنلا عطق ولو

 ىدل مولعملا نمو ,ةلأسملا يف لصألا وهو الأ ,ديحولا عجرملا ىلإ ريصملا

 دفف
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 .الإ سيل ةءاربلا ٍذئنيح هاضتقم نأ نيّيلوصألا

 .ةنجهتسملارومألاو تافاخسلا نم ريثك ىلع لمتشي ليثمتلا نإ :(؟) ةداملا

 هنع عنملا غًَوسيال رومألا كلت ىلع هلامتشا نإ :كلذ نع باوجلاو

 .هيف اّمع ههيزنتب مامتهالا وه - هّيلع ءانب - مزاللا امّنإوأتاتب
 نع جورخلل ةاعدم عراوشلاو ةقزألا يف مطللا بكاوم لّوجت نإ :(") ةداملا

 .مهئازهتساو رايغألا ةيرخسل ةبلجمو ,ةّيعرشلا بادآلا دودح

 مهلّوجت ببسب دودحلا كلت نع نيمطاللا جورخ ْنِإ :كلذ نع باوجلاو

 .ًاعرش لّوجتلا نع مهعنمل ًاهجو هذاخّتا ىلإ ليبسالف ؛ايقافّنا ًارمأ الإ سيل

 نم هّنأ تفرع دقف ؛مهئازهتساو رايغألا ةيرخس نم مهيلع هبلجي ام اّمأو
 مهيلع بلجي ام لامعألا نم رايغألا كئلؤال مكو ,ةنايدلا يف ةرياغملا مزاول

 .ءازهتسالاو ةيرخسلاب جاجتحالا طقسيلفًاذإ ءانئازهتساو انتيرخس
 ,سفنلا ىلع ررضلا لاخدال بجوم فيسلاب سوؤرلا ءامدإ ّنإ :(؛) ةداملا

 .مالكالب مارح سفنلاب رارضاالاو

 ررضلا لوخدب نوفرتعيال مهسوؤرل نيمدملا كئلوأ ّنِإ :كلذ نع باوجلاو
 سايقلاب ًاّيررض نوكيال لمعب مهيلع راكنإلل هجو الف.ءامدإلا كلذ لبق نم مهيلع
 .هريغ نود هب ةمرحلا تّصتخا هسأر ءامدإب رّرضتي نم مهيف ّنَأ رّدق ولو .مهيلإ

 مل ,مهتّيصخش مرتحأ نّمم نيعناملا ضعب ّنأ يدنع حّجرملا نمو ءاذه

 يذلا همالك رهاظ كلذ نع ٌفش نإو .ًاقلطم لامعألا كلتب مايقلا نع عنملا دصقي

 همالك ليوأت ىلإ انرطضيل ضعبلا كلذ اياون نسحب انملع ّنأل ,هنهاوع ىلع هلسرأ

 ىلإ يداهلا وهو .باوصلل قّفوملا هّللاو ؛ليوأتلا فالخ يف هروهظ نم مغرلاب
 ْ .ليبسلا ءاوس
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 زي ا ا ع ع ع ءاروشاع تارهاظم لوح ةعماد ةرظن

 ةلاسرلا لوح ةملك

 :هتاكرب تماد نيدلا ردص نسح دّيسلا هللا ةيآ ةرضح مظعألا اندّيسل

 .همقار فرش ىف هللا دازف ءلزجلا لوقلاو لحفلا مالكلا وه اذه

)59( 
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 8140 66مم همم معمم ممم قل ىنيسحلا راكذتلا لوح ةملك

 هّللاب لإ ةّرق الو لوح الو هللا مسب

 نب نيسحلا ءادهشلا دّيسل قداصلا ءالولاو ""ميمصلا ٌبحلا ىنفقوأ دقل

 ا“ يناوخإةَوْفَص نم "!جوفو انأ ءىسألاو نزُحلا ٌفقوم "''ءابجُنلا هلآو هبط ىلع

 نوبعو ,"!ةدماه سافنأو ,!ةدحاو بولق لاح ريغ رظاونلل لاحي»

 )١( حاحصلا رظنا .ديدشلاو صلاخلا ٌبحلا يأ  :0/١597»صمم«.

 .«بجن» 17717 ١: حاحصلا .ةباجنلا نّيِب ميرك يأ :بيجن لجر (؟)

 .جيِواَفَأو ٌيوافأ عمجلا عمجو «جاوفأو ٌجيوُؤُف عمجلاو ,سانلا نم ةعامجلا :ُيؤّقلا (©)

 .«يوف»١:77١ حاحصلا

 .:1 حاحصلا .هافطصُمو هقلخ نم هللا ةَرْفَص ةُكيلَكدَمحمو .هّصلاخ :ءيشلا ٌةَوْفَص (؛)

 .«افص 2

 تنأ مك ىلإ» ناونعب هل ةديصق نم (ه ١1714 ت) يفاصرلا فورعم رعاشلل تيب زجع (0)
 :هلبق يذلاو تيبلا مامتو ,«ديشنلاب فتهت

 لابجلا يفو لوهسلا يف ٌةاَشُم لاَوَب لامسأب اوهفَتْلا دق

 لاح ريغ رظاونلل لاحب لاعن الب ريسملا نوُدِجَي
 0 اهي 0 5 1 ٠

 دونجلا ىئزام ريغ ىو

 166 يفاصرلا فورعم ناويد

 .«الح» 7711 :7 حاحصلا رظنا .ةئّيس تناك هتلاح ىأ ,بّيط ريغ ىنعمب «لاح ريغ»و

 .«دجو»7:/0147 حاحصلا .هل ٌتنزح يأ : نالفل ُتْدَّجَوَتَو ءنزحلا ةديدش يأ (1)

 .«دمه» 00:7 حاحصلا .ةتكاس يأ 3/

)001( 



 ١ج / ةينيسحلارئاعشلا لئاسر ” 000000 .٠٠0000000000000

 ةئراكلاو ءىربكلا ةثداحلل ينيسحلا راكذتلا ماقي ثيح كلذو ,'!ةقرورغُم

 .سادسأل ًاسامخأ تبرضف ,ساوحلاو لوقعلا ترّيح يتلا .ىمظعلا

 اك! ربتلا_رابتخالاو ناحتمالا"'ةقتوبب_ ةعقاولا كلت تزّيم دقف "اورغالو

 ةعاجش ىلإ .ةّيدمحم ًاقالخأ هرسأب ملاعلل تلّثم ,رفكلا نم ناميإلاو ءرفصلا نم
 دي ٌدميف ةّيندلا ىلإ "”عرضي نأ ةئلهل ايبأ ؛ينيد بّلصتو ؛ئبرع ءابإ ىلإ ةّيرديح

 .ةربإ زرغم الو ,مدق عضوم ّقحلا نم فرعي ال ءضيغب ٍدحلم ىلإ ةعيابملا

 "!ةكيسح نم .نودناعملا ءالؤه هنطبأ ام رّصبتو ىماعت نمل َرهظأو َنابأف

 .«قرغ» ١615 :4 حاحصلا رظنا .عمدلاب ةءولمم يأ )١(

 ”117 :1 حاحصلا .بجعب سيل يأ : ورع ال : لاقي ءتبجع يأ تْوَرُغو ءبجعلا : ٌقوْغلا ()

 .«ارغ»

 .ةطوبلا يه ةقدوبلاو ةقتوبلا (؟)

 .عاتصلا نم مهوحنو ةغاصلا اهيف بيذي يتلا : ةطوبلا : «طوب» 457 :1/ نيعلا باتك يف

 نم هوحنو ندعملا غئاصلا اهيف بيذي ىتلا : ةطوبلا : «طوب» 517:1 برعلا ناسل ىفو

 .عاتصلا

 ةقدوبلا يهو : تلق : لاق ةطوبلا ىنعم ركذ نأ دعب «طوب» 7١5:1١ سورعلا جات يفو

 .ةقتوبلاو

 الإ ٌربت لاقي الو ؛نيع ىهف ريئاند بر اذإف ءبورضم ريغ بهذلا نم ناك ام : ُرْبِتلا (؛)

 .«ريثت»١٠٠1 : ؟: حاحصلا .ًاضيأ ةضفلل هلوقي مهضعبو ,بهذلل

 .«عرض» ١745 :7 حاحصلا .لذو عضخ يأ : ةعأَرَض لجرلا َعَرَض (5)

 .8(:47) لافنألا (3)

 .«كسح» ١51/5 : ؛ حاحصلا .ةوادعو ٌنغِض يأ ()
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 «/] اة مة ءءء ءءء مية ة مة مممل ينيسحلا راكذتلا لوح ةملك

 ةعيرذ مالسإلا نم هولحتنا اًّمع قورملا ةنطابو ,نيّدلا يف داحلإلاو قافنلا

 .مهضارغأل ٌةليسوو :مهعامطأل

 ,"!ةّحقلا ةّيجمهلا نم هلايع نمو هنم هوبكترا ام كلذ ىلع ًادهاش كيلإو

 .ربربلاو جنزلا شوحو اهنود رصاقتيو '''اهتنيرع ىماحتي يتلا ةحضافلا ةّيشحولاو

 اذه دئاوعو .ءادفلاو ةيحضتلا كلت دئاوف يف راكفألا رايت يف موعأ انيبو

 ّدجي نأب ريدجلا ,ّدِع نم ًاَضْدَبو ,"'ضيف نم ًاضيغ ةركاذلل ديعملا راكذتلا
 ضعب *!ينزمه ذإ .هراثأ وحمو هرانم ءافطإ يف هدهج دهجيو ءهّدج يداعملا

 تاقوألا» ةديرج نم )١171( نزحملا ددعلا ىلع ينفرشأف ,فوقولا يباحصأ

 .«ءاروشاع موي» هناونع لاقم ىلع تعّلطتف .«ةّيقارعلا

 ,يتارسح كلذل تدعاصتف .ةباكلاو دجولا نم هيف انأ ام ىلع ٌثددزاف

 ةبغر رظنلا نانع ٌتقلطأف ,نونعملا ىلإ ًابلاغ زمري ناونعلا ّنإف ,يتاربع تبّوصتو
 ىلإ هئدبم نم 'هروغ ٌثربسو ,ناعمإو ةّيورب لاقملا كلذ رامضم يف ناونعلا كلذب

 ملعلا ىلع "!نيملا حيبقو ءبذكلا حيرص زواجتي ال هّلك لب هازغم لج اذإو ,هاهتنم

 بّصعتلا روذب ثبو .ءايمع ةنتف حاقلإ ىلإ دصقلاو مالعألا ءاملعلا هتلمحو

 .«ححق» 4" ١١: برعلا ناسل .ءيش ّلك نمو مرّكلاو مؤللا نم صلاخلا : عقلا (1)

 .«نرع» ١74 :5 برعلا ناسل .هفلأي يذلا دسألا ىوأم : ةنيرعلاو نيرعلا (؟)

 .«ضيغ» ٠١57 :7 حاحصلا .ريثك نم ليلق يأ (؟)

 .«ضرب»77١٠: حاحصلا .ليلقلا ءاملا :ضزتبلا ()

 .«ةدع» 0٠7:5 حاحصلا .رئبلاو نيعلا ءامك ءعطقنت ال ةدام هل يذلا ءاملا :ّدعلا

 .«زمه» 9١7 :؟ حاحصلا رظنا» .ةديرجلا هذه ىلع عالطالل ينعفدو ىلع راشأ يأ (5)

 .«ربس» “10:7 حاحصلا .هٌرؤّغام ترظن اذإ ُهُرْبْسَُأ حرجلا ٌتْوَبَس (1)

 .«نيم» 5١١١ :5 حاحصلا .بذكلا : ُنْيَملا ()

0( 
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 .يكباف وأ كحضاف كلذ كيلإو نيملسملا انناوخإ نيب يبهذملا

 نَم ينّمهي ال ثيح .اهيلع الإ دقتنأ الو .اهنع الإ لقنأ الو ةديرجلا تلاق

 يف يأ مايألا هذه يف نييرفعجلا دايتعا تركذ نأ دعب_ لاقملا ينّمهي امّنِإو لاق

 بكاوملا ميظنتو ,يزاعتلاو متاملا ةماقإ ىلع مارحلا مّرحم نم ىلوألا ةرشعلا

 ةارع ريهامجلا قّقدتو .ًاليل لعاشملاو مالعألل ةلماح ,عراوشلل ةقرتخملا

 :وُكْيلَي هللا لوسر تنب نبا بدنت ءسوؤؤرلا ةرساح .رودصلا

 ىلاعت هللا مهظفح ('”هالعألا ءاملعلا تارضح ةدايسلا باحصأ رعش دقو»

 ام ريزغ ملعو حجار لقع نم هللا مهبهو امو مهرصب بقائب اوكردأو ,ةقيقحلا هذهب
 ,بناجألا رظن يفو .ملاعلا يف مالسإلا ةعمس يف ئّيسلا ريثأتلا نم لامعألا هذهل

 ."!«اهنع نوهنيو ,اهنايتإ نور كنتسي اوماقف

 ماق يتلا لامعألا نم اهدارم ام : ةديرجلا نم لأسن ءىراقلا اهّيأ يعم ٌملهف

 :اهنع يهنلاو اهنايتإ راكنتساب ءاملعلا

 ؟يزاعتلاو متآملا يهأ ]١[

 .ًاليل لعاشملاو مالعألل ةلماحلا ,ةمّظنملا بكاوملا يه مأ[1]

 ؟سوؤرلا ةرساحلا ,رودصلا ةارعلا ,ةققدتملا ريهامجلا يه مأ []

 ءاملعلاو ملعلا ىلع ةأرجلا هذه نم كنارفغ ٌمهللا كنارفغف ,لّوألا : تلاق نإف

 ىلإ «قارعلا ةّيقب ىلإ .فجنلا نم كبابب برعلا هذهو .ةحيرصلا ''ةّيرفلاو ,لقعلاو

 ةلاسر بحاص (ه ١708 ت) يرصبلا ينيوزقلا يوسوملا يدهم دّمحم دّيسلل ةراشإ )١(

 .«لطابلا ةلوج ىلع ٌقحلا ةلوص»
 ١: 1٠. (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) لطابلا ةلوج ىلع ّقحلا ةلوص» ةلاسر رظنا (1)

 .«ارف» ؟44 4 :5 حاحصلا .بذكلا يأ (؟)
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 را اة ء مة ةةمة ممم للف ينيسحلا راكذتلا لوح ةملك

 ,ةيئيسحلا متاملا ميقت ,ةّيمالسإلا راطقألا رئاس ىلإ «ةيروس ىلإ .دنهلا ىلإ «ناريإ

 اهل ركنتسم الو ركنمب عمسن ملو ءاهيف سفانتتو ءاهيلإ قباستتو ءاهتماقإب رمأتو

 .اهنع وأن مّرحم نع ًالضف

 241 مهتُّمئأ نع ةضيفتسملا ثيداحألاب ةنوحشم مهبتك هذهو !؟فيكو

 ٌىنغ وه امب ىسألاو نزحلا راهظإو ءاكبلا ىلع ةّثاحلاو .ءازعلا ةماقإ ىلع ةّضاحلا

 .حوضوملا كلذ يف مهعيماجمو مهبتكب ماملإ ىندأ هل نَم هب رفظي ,نايبلا نع
 "7لبعد ثيدح كلذ ىلع ناهربلا عطاقو ,ةلالدلا حضاو نم كبسحو

 هبقل البعد ّنِإ : ليقو .يعازخلا نيزر نب يلع نب لبعد .رفعج بأ : ليقو ءيلع بأ )١(

 .دّمحم : ليقو ,نمحرلادبع : ليقو ءنسحلا همساو

 ,دادغيب هماقم رثكأ ناكو ءه ١54 ةنس اهيف دلو ؛ةفوكلا لهأ نم ,قّلفم عوبطم رعاش وهو

 .ناسارخو رصمو قشمدك نادلبلا نم اهريغ ىلإ رفاسو

 يفتك ىلع يتبشخ ٌثلمح : لوقي يذلا وهو كيال تيبلا لهأ ٌبح يف ًاينافتم هللا همحر ناك

 .اهيلع ينباصي أدحأ دجأ تسل ةنس نيسمخ ذنم

 تافّلؤم ةّدع هلو .هرحب نم ئقتساو ديلولا نب ملسم يناوغلا عيرص هذاتسأ نع رعشلا ذخأ

 رعش ناويد هلو ؛«ءارعشلا تاقبط» باتكو ءاهبلاثمو برعلا بقانم ىف «ةدحاولا» :اهنم

 .عومجم

 مامإلا ىقلو ,ةقءمظاكلا مامإلا ىأر هّنأ هيخأ نبأ نع ؟"ا/١ ١: هلاجر يف يشاجنلا ركذ

 .ةئاءاضرلا

 . ياءاضرلاو مظاكلا نيمامإلا باحصأ نم 119 : ملاعملا ىف بوشآ رهش نبا هّدعو

 نم لّوألا مسقلا يف /١41 : هلاجر يف دواد نباو 1/٠ :ةصالخلا يف ىّلحلا ةمالعلا هركذو

 .امهلاجر

 هلتقيل الجر ثعب قوط نب كلام ّنأ هلتق ببسو ءه ؟17 ةنس ريبك خيش وهو هللا همحر لتق
 .كانه هلتقو زاوهألا يف هقحلف ,مهرد فالآ ةرشع هاطعأو

0) 
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 دهاعمك ةّئسلا لهأ بتك ضعبو ؛ةعيشلا بتك بلاغ يف روطسملا روهشملا
 هتّيئات هداشنإ دنع ريزغلا ءاكبلا هئاكبو ٍةظئاضرلا ىلع هدوفو موي ,"'"صيصنتلا

 ."!ةروهشملا

 )١( صيخلتلا دهاوش ىلع صيصنتلا دهاعم ": 198.

 يف لبعد اهلاق ,حئادملا ئنسأو رعشلا نسحأ نم ربتعت ,ةعئار ةّيرعش ةديصق يهو (؟)

 عيوب نأ دعب ,ناسارخ يف ٍةكءاضرلا مامإلا روضحب ةّرم لّوأ اهبشنأو ,2طتيبلا لهأ

 .نومأملا نمز يف دهعلا ةيالوب
 اتيب نورشعو دحاوو ةئام ىه اهتايبأ ددع ّنأ "64 :؟ ريدغلا يف ينيمألا ةمالعلا ركذو

 .ًاتيب رشع ةسمخو ةئثام ١؟4-0 :عوبطملا هناويد يف دوجوملاو

 ُسرادَم) : اهنم نيثالثلا تيبلا نم لب ؛ةلماك ةديصقلا ركذت مل رداصملا نم ًاريثك ّنأب أملع
 يذلا اهلّوأ نم اهدشني ملو «تيبلا اذه نم ةكااضرلا مامإلا اهدشنأ لبعد ّنأل (...تايآ

 :اهيف لوقي يذلا ءلزغلاو بيبشتلا يف ىه

 ٍتاقِطَنلاو ٍظفْللا ٌمِجُه ٌحِئاون ِتارفُرلاو نانرإلاب َنبواجَت
 ِتا ّرخاآو ضام ىوَه ىئراسا سفنأ رس نَع سافنالاب َنرّبحُي ! ا يل ملا / 3 0 554 < عر

 تامزهنُمم رجفلاب ىجذدلا ٌفوفّص ٌتْضّوَقَت ئتح ٌنْفعسُأ وأ ندعسأف

 ةكاناضرلا ئسوم نب ىلع ىلع تلخد : لبعد لاق :177 7١: يناغألا يف يناهفصألا لاق

 تيهتنا ىّتح (...تايآ ٌسرادم) : هتدشنأف «تثدحأ اًمم ًائيش يندشنأ» :يل لاقف ناسارخب

 : يلوق ىلإ

 ٍتاضبقْنُم ٍراتوألا ٍنع ًاَُكَأ ٌمُهيرتاو ئلإ اوّدم اورِتُو اذإ
 .ةعاس تكسف .تكسا نأ :هسأر ىلع ناك مداخ ّيلإ أموأو هيلع يمغأ ىّتح مامإلا ئكبف

 يف هباصأ يذلا لثم هباصأف ًاضيأ تيبلا اذه ىلإ تيهتنا ىّتح ٌتدعأف .«دعأ» :يل لاق ّمث

 :يل لاق ّمث ,ىرخأ ةعاس تثكمو ,ٌتكسف .تكسا نأ : ّيلإ مداخلا أموأو- ىلوألا ةّرملا

 .تارم ثالث «تنسحأ» :يل لاقف ءاهرخأ ىلإ تيهتنا ئتح تدعأف ,«دعأ»
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 - ةّوبنلا مالعأ هباتك يف ه 45٠ ةنس ىفوتملا_ يعفاشلا يدرواملا هاور امو

 هيلإ ىحوي وهو ٌةكايهللا لوسر ىلع يلع نب نيسحلا لخد : تلاق ,ةشئاع نع

 نتفتس كتمُأ ّنِإ دّمحم اي : ليئربج لاقف ,هيلع بعلو بكنم وهو هرهظ ىلع كربف
 ضرألا هذه يف : لاقو ءءاضيب ةبرتب هات أف هدي ّدمو ؛كدعب نم اذه كنبا لتقيو كدعب

 .ٌفطلا اهمسا ,كنبا لتقُي

 مهيفو- هديب ةبرتلاو هباحصأ ىلإ كلَّ لوسر جرخ «ليئربج بهذ اًملف

 كيكبي ام : اولاقف ,ءيكبي وهو -رذ وبأو راّمعو ةفيذحو ىلعو رمعو ركب وبأ

 ,فّطلا ضرأب يدعب لتقُي نيسحلا ينبا ّنأ ليئربج ينربخأ» : لاقف ؟هللا لوسراي

 ."!«هعجضم اهيف نأ ينربخأف ةبرتلا هذهب ينئاجو
 !؟ىلكت امهنم ّلكو .ءاكبلاب هيي ىبنلا كراشي مل 3! ًايلع ّنأ ىرت له
 !؟هل ىلعو ّىبنلا لعف عم هنع نومجحي ةباحصلا يقاب َّنأ م

 .ءاكبلا يف اوكرتشا لكلا ّنأ قّقحملا يرورضلا نم لب
 ,راتخملا َئبنلا هل ميقملا !؟ءازع ّيأو ءازع .ءازعلا ةماقإ نيع الإ اذه لهو

 يل رمأو ,دعب دحأ ىلإ تعفُد نكت ملو ؛همساب برُض اّمم مهرد فالآ ةرشعب ىل رمأ ٌمث 2

 اهنم مهرد ّلك ُتعبف قارعلا ُتمدقف ,مداخلا ّىلإ هجرخأ ريثك ّيلحب هلزنم يف نَم
 .مهرد فلأ ةئام يل لصحف ؛ةعيشلا ينم اهارتشا مهارد ةرشعب

 الئااضرلا نم بهوتسا هّنِإ : هل لاق البعد ّنأ : دّمحم نب ةفيذُح ينثّدحو : هيورهم نبا لاق

 .اهايإ هاطغأف هيلع تناك ةّبج علخف .هنافكأ يف هلعجيل ؛ هسبل ًابوث

 575:7 ريدغلا ١١:7 بهذلا تارذش ١:/4١1, لاقملا حيقنت ,87 :4 دادغب خيرأت :رظنا

 ,5737/9 :97/ :؟ لادتعالا نازيم :.59 : ١ ءابدألا مجعم 47١, :؟ نازيملا ناسل 5805و

 .537:1 نايعألا تايفو

 )١( ةّوبنلا مالعأ :٠١8.
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 .رايخألا ةباحصلا رابك هيف يكابلاو

 ةيولوألاب تبثيف .هتايح يف هل ءازعلا ةماقإو ءهيلع ءاكبلا ناحجر تبث اذإو
 ىلع- هيقف ملاع نع ًالضف- لقاع رسجي فيكف ًأذإ ,هتافو دعب امهناحجر ةّيعطقلا
 تامّوحمو .لاقنألا تايرتفم نم هللا انذاعأ !؟هنُغ ىهنلا وأ كلذ لثم راكنتسا

 .لاوقألا

 مالعألل ةلماحلا ,ةمظنملا بكاوملا يأ يناثلا يدارم :ةديرجلا تلاق نإو

 ايابسلاب ةماعلا ناسلب هنع رّبعملا ,هيبشتلاو ليثمتلا كلذ ىلع دز  لعاشملاو
 اهلقن دنع ًاريخأ اهضّرعتو ءُلَوُأ ةدايزلا كلت ركذ تلفغأ نإو ةديرجلا ٌنإف ,هيبشلاو

 يف ايابسلا ةماقإ حيبقتب تكي مل هللا هظفح هّنإف» : لاق ثيح ؛مّرحملا ميرحت

 ."7أتاب ًاميرحت اهمّرح لب ,بكاوملا ميظنتو عراوشلا
 اًنكلو ,ًارخآو ًالّوأ ركذلاب ةريدجلا يهف الإو ,هجامدإو ريبعتلا ءوس نم وهف

 ,ةّيبرعلا دعاوقلا نع جورخلا ةهجو نم وأ ,ةهجولا هذه نم اهداقتنا ددصب انسل

 .ريصبلا دقانلا ىلع ىفخي ال اّمم كلذ ريغو ,نوعوفرم مهو «نييرفعجلا» اهضفخك

 (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) «لطابلا ةلوج ىلع ٌقحلا ةلوص» ةلاسر يف لاق )١(

 نم ةرصبلا يلوخد ذنم  ًاحداص هقيفوت نسُحو هناحبس هللا دمحب تلز امه 0

 بورضب نايتإلا نم هودّوعت دق اًمع مهل يهنلاب سانلا يف  مويلا ىلإ نابعش رهش

 تانايدلا ةلمج نم اهايإ مهلعجو ,تاقامحلاو تافاخسلاو تاركنملاو تامّرحملا

 ًاهَوَنُم ترصف .ءاروشاع ىف اهنولثمي يتلا تاهيبشتلا ةلأسم ًاصوصخ .ةّيعرشلا

 ةجراخلا للملا ةيرخسل ًةبلجم اهارأ ينأل ؛ميرحتلا نم اهيف امب ًاحّرصمو اهضفرب
 .ءازهتسالا يعاود نم ًايعادو

 نيّدلل ًاسّدقمو ,داشرلاو ٌّقحلا ليبس ىلإ مهل ًايداه ؛قلخلا نيب كلذب ًايدانم ًانلع اهتمّرحف

 .«نيلهاجلا ةعامج هنم هلعج اّمع ميوقلا
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 ءرضاح ءيشب رباغ ءيش نع ةياكح وه امب- هيبشتلاو ليثمتلا :لوقنف

 دعب ,ةّيرصبلا ةّساحلاو نايعلاب ةدهاشم .هتاملكو هتالقنتو هتانكسو هتاكرح ليثمتب

 نم ؛قرفلا بلاغ هلمعتست ميدق ّىداع رمأ-ةّيلايخلا ةّوقلاب الإ ةدهاشم نكت ملام

 .بناجأو نيملسم

 نوقفني نولازي ال وأ اولازام ,نيّيماشو نيّيرصم نم ,نوملسملا ءالؤهف
 لمحموأ جدوه راكذت ليبس يف .ةنيمثلا ةرخافلا للحلاو ,ةميسجلا ةلئاطلا لاومألا

 تيب ىلإ رقوملا مهبكوم مامأ ,مارتحاو ةوافح لكب قاسي ىّتح ,نينمؤملا م ةشئاع

 .مالسلاو ةالصلا لضفأ هلآ ىلعو هيلع ّئبنلا مرحو مارحلا هلل

 تاعامتجالاو دشاحملا و لفاحملا دقع يف بناجألا امس كيهانو

 ضحتو .هيلإ بدنت ةياور وأ ةيأ دوجوب لوقلا نع انيشاحت نإو نحنو

 يأ .يلَوألا هناونعو هتاذ ىلإ رظنلاب هتحابإو هزاوجب لوقلا نع ىشاحتن الف .هيلع
 ناحجرلا وأ ةّيضوغبملاو ةمرحلا يستكي دقف الإو .هيبشتو ليثمت هنأ امب

 .ةيوناثلا نيوانعلا ىلإ رظنلاب ةّيبوبحملاو

 .هلالجإو هماظعإ بجي نمب ءازهتساو ةيرخس ىلع لمتشاول ام لّوَألا نمف

 كلذ وحن وأ ؛نيملسملا نيب ةنتفلا حاقلإ وأ مرتحم ملسم ةماركب ساسمإ ىلع وأ

 .ةّيضوغبملاو ةمرحلا يف ٍذئنيح لاكشإ ال هّنإف ,ةمّرحملا نيوانعلا نم

 ,هرئاعش ميظعتك .هاوهيو ىلوملا هّبحي ام ىلع ًالمتشم ناكول ام يناثلا نمو
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 ةّدوملا بجاوب مايقلاو 4 ٍبوُلُقلا ىَوَْت ْنِم اَهّنإَف هللا َرِئاَعَش ْمّظَعُي ْنَمَو َكِلَذل
 يف َهَدَوَملا الإ ًارخأ ِِنَلَع ْمُكَلَأْسَأ ال ْلُق :ىلاعت هلوقب اهنع لوؤسملا ىبرقلا يف
 274 ىَيدَقلا

 مظعأ هللا رئاعش ّيأف «نيناونعلا الك ىلع لمتشا دق ينيسحلا راكذتلا اذهو

 نيدل ءايحإ ,ٌفطلا موي هيلع هللا مالس اهمظع يتلا ةّينيسحلا رئاعشلل راكذتلا نم

 ةقيلخلاو قلخلا رَّشَأ دي ىلع هلايع يبسو هلقث بهنو هدلوو هسفن ةيحضتب .هّدج
 !؟ةناجرم نبا ّيغبلا

 قافتاب ,822نورهاطلا امهؤانبأو ةمطافو ىلع مهو- ىبرقلا يف ةّدوم ّيأ م

 ,مهراكذتو مهئازع ةماقإ نم مظعأ- هريغو "”يرشخمزلاك ,نيرّسفملا نم ةلمج

 !؟مهحرفل حرفلاو ,مهنزحل نزحلاو

 يأ .ثلاثلا يدارم : ةديرجلا تلاق ول رمألا لهسيو .بطخلا نوهي كلذ نمو

 ًاعّجفت ,ةرساحلا سوؤرلاو ,ةيراعلا رودصلا ٌنإف .سوؤرلا رسحو ,رودصلا ةيرعت
 مايقلا بتارم لّوأ ْنِمَل :ةعطقم سوؤرو .ةضّضرم رودصل ًاراكذتو .ًاعّجوتو

 .اهركذ فلاسلا رئاعشلا ميظعت ىندأ نمو .اهنع لوؤسملا ىبرقلا يف ةّدوملا بجاوب

 ًءارتفا مالعألا ءاملعلل بسنت نأ اهب لمجيو ةديرجلل نسحي لهف ٍذئدعبو

 .77 :5؟) ّجحلا 0)

 .57 :(5) ئروشلا (")

 فاّشكلا» هريسفت يف لاق (ه 078 ت) يرشخمزلا رمع نب دومحم هللا راج مساقلا وبأ ()

 ةّدَوملا الإ أرجأ ِهْيَلَع ْمُكَلَأْسأ ال ْلُق ىلاعت هلوق ريسفت يف 4117 :7 «ليزنتلا قئاقح نع

 .ةبارقلا ىنعمب ىرشبلاو ىفلزلاك ردصم ئبرقلاو : 57 :(4؟5) ىروشلا 4ىَبْرُقلا يِف

 . نيذلا ءالؤه كتبارق نم هللا لوسر اي :ليق تلزن امل اهّنأ يورو ,ىبرقلا لهأ يف :دارملاو
 .«امهانباو ةمطافو يلع» : لاق ؟مهتّدوم انيلع تبجوأ
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 8/8 6 معمم همم مق ينيسحلا راكذتلا لوح ةملك

 ىأرمب يهو .اهنع يهنلاو ةحجارلا تاعورشملا كلتب نايتإلا ٌراكنتسا- ًاريوزتو
 ."!ةفش تنبب سبني ملو ؛ةملكب مهنم دحأ ١!هفي مل ,عمجمو ّئدتنمو عمسمو مهنم

 .هانيعّدا ام يف ةحرصم .هانلق اّمع ًةبرعم كيدي نيب مهاواتف هذهو فيك

 .اهيرتفم ىلع تاليولاو راعلاب ةبهاذلا .ةّيرفلا هذه نم ًاربن ّمهللا كيلإف

 ,/؟!تّمربأ ام تضقنو ."!لبانلاب َلباحلا تطلخ ام دعب ةديرجلا نإ ّمث

 يف ةلأسملا تلد ,ّصنلا ةلباقم يف ًاداهتجا هحّجرو عرشلا هلّذح ام تمحو

 هفتح ىلإ يعاسلاك تناكف '* ىعفألاب برقعلا َكّكحت تككحتو ,ةّيسايس ةروص

 ةلازإو ,مالسإلا ةملكءالعإ يه ةديحولا اهتينمأ نأ تركذ نأ دعب_ تلاقف /"'هفلظب

 ريشي زمرو ةقرفتلا لماوع نم لماع يه بكاوملا هذه ّنإ» : يبهذملا بّصعتلا

 .«اهيلإ

 نأ ّمصيو يمعي ءيشلا ٌبح ّنإف ,بجعالو  رصبت ملو ّسحت ملو
 يبرعلاف ,يرشبلا ملاعلا نم ريثكل تاباستناو تاقالع عمجم هير يلع نب نيسحلا

 هللم رئاسب ملسملاو ,هتوعدو هّدج ةلاسر ٌدحج نإو هتّيبرعب هيلإ بستتنيو هب قّلعتي

 حاحصلا .هب ظفل : هوفي مالكلاب هافو ٌةاوفأ عمجلاو ُمَّقلا وه :ٌةوفلاو ؛ةملكب قطني مل يأ )١(

 .«هوفر771غ0

 )١( :؟ حاحصلا .ةدحاو ةملكب مّلكتي مل يأ 9/١»نبس«.

 : لاقيو ؛«ليانلاب ٌلياحلا ًطلتخا» لثملا يفو ,ديصلل ةّلاَبِحلا بصنَي يذلا : لياحلا (؟)

 .«لبح» ١576٠ :؛ حاحصلا .ٌةَمحْللا : ٌلبانلاو .عضوملا اذه يف ىَّدَسلا :لياحلا

 .«مرب» 1/17١ : حاحصلا .هئمكحأ يأ : ءىشلا ُتِمَرْبَأ ()

 .«ككح» ١08:1 حاحصلا .يّرشل ضّرعتيو سّرمتي يأ ,يب ُككَحَتَي نالف (5)

 حاحصلا ؛نمث ريغب هذخأ ءًاناجم يأ :ًافيِلظ بهذ :لاقيو .ًارده يأ افَلظَو أفّلَظ همد بهذ )١(

 .«فلظ» 8:5

01) 
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 نع يعيشلل صاصتخا الو .هيلع هتوبنو هّدج ةلاسرب هيلإ بستنيو هب قّلعتي هلحنو
 نم هاوس نّمع صاصتخالاو ةزّيملاب هل يضقي ال اذهو ,هتمامإ هداقتعاب الإ هريغ

 ,هئازع بصنو هراكذت ةماقإ يف كارتشالا عيمجلاب ريدجلا لب ؛نيبستنملا كئلوأ

 .ةدومحملا هتامدخل ًاديلختو ,ةروكشملا هيعاسمل ًاريدقتو ؛هباصم ىلع ًانزح

 ,اهيوذ ضعب ةّينيسحلا ةقالعلا كلت بجاوب مايقلا ىلإ قبسي نأ الإ ّمهللا

 ىلع اهب هل نيكراشملا ةّيقب نم ؛ءانثلاو ركشلا ةوالحو .اهيلإ ةقبسلا ةليضفب زوفيف

 :عيمجلا نيسح  تملع امك ةىلنيسحلا َنإف ,ءاهبجاوب مايقلا ةنوؤم هتيافك

 مهباستناو هب مهقلعت بسح ىلع مهيلإ هفرشو هرخف دوعي .ّيعيشلاو ّينسلاو ّيبرعلا
 هراكذت نوكي فيكف ؛مهطباور نم ةديكأ ةطبارو ؛مهعماوج نم ةعماج وهف .هيلإ
 هتمعز امك !؟«اهيلإ ًاريشثم ًازمرو ,مهنيب ةقرفتلا لماوع نم ًالماع» فيرشلا

 نوكي لهو .مسدلا يف ّمسلل ًاّسدو ,ةقيقحلاو ّقحلل ًاسالتخا هتسلدو ةديرجلا
 !؟ًاقّرفم عماجلا

 قّلعت ىندأ هل نم ىلع ةيفاخلا ريغ تاسالتخالاو تاهيومتلا هذه ّنإ لجأ

 ةقرفتلا ىلإ ٍنانبو ٍديِب ةريشملا ,ةّيلجلا زومرلاو ,ةّيوقلا لماوعلا يه ,تاسايسلاب

 لك يتلا ,ةّيبهذملا تاّبصعتلا روذبل ةّثابلا ,فالخلاو ةنتفلا رانل ةدقوملاو ,ةرفنلاو

 اهل هّبنيو ءاهيلع ضحي نأ ال .هتّيندمو هعبط فرصب اهشّحوتيو ءاهنم أربي ءالؤه نم

 ,سانلا نم ءاطسبلا ضعب ىلع ىفخت امبر يتلا ,.سجاوهلاو سئاسدلا هذه لثمب

 .فالخلاو قاقشلا ةّوه ىلإ مهب يوهتف

 ىلع برطي وأ ,ريطاسألا هذه لثمب عدخي نأ نم لجأ ريصبلا دقانلاف الو

)11( 



 أ م ملء ة ءءء ممم م ءءء يعمل ينيسحلا راكذتلا لوح ةملك

 غباون نم ةغبان ريدقت نم '!رّعمتي وأ "'"ضعتميالو ,"!ءاكُجلاو ١ ةيدصتلا هذه لثم

 .بهذملاو ةلحنلاب هفلاخ نإو ريدقتلاب ةريدج ةليضف ىلع هموق

 ,ةينيدلا ةلحنلاب انفلاخ نإو ةّيبرعلا ةّيموقلاب انقفاو ثيح ©!لأومسلا اذهف
 .ةّيفجنلا انسرادم ضعب يف ةّيليثمت ةياور هل تميقأ ىّتح ,روهشملا هئافو رّدقت

 ,ةمغنا''روبنُطلا يفو ةّلب نيطلا يف تداز ىتح كلذب عنقت مل ةديرجلا نإ مث

 .«زاجحلا يف نيّيباّهولا لامعأ عظفتسا امك ,بكاوملا هذه عظفتسا ينثإ» : تلاقف

 ذخآلا ,لئاهلا هيبشتلا كلذ نع ."”ًاَحْشَك تيوطو .ًاحفص تبرض اهتيلف

 نم هتفرخز امب تفتكاف لطابلا ىلإ ّقحلا ليق نع ليامتلاو فلزتلاو فّرطتلا عبضب
 ناذللا حالصإلاو حالصلا َنيأف ,عامسألا اهّيود لوهل تتكسأ يتلا اهمالك عراوق

 اهحالص ىلعو اهيلعف ؟امهيلع اهتايح تفقوأو ءامهيلإ اهيعس مامتي ةديرجلا تعس
 .مالسلا اهحالصإ ىلعو

 .«ىدص» 1755 :1 حاحصلا .اهريغو لابجلا ىف كتوص لثمب كبيجُي يذلا : ىدَّصلا )١(

 .«اكم» ؟16 :7 حاحصلا .َرَفَص :ًءاَكُّمَو أوُكَم وُكْمَي اَكَم دقو ءريفّصلا : ٌءاكُملا (1)

 .«ضعم» ٠١١1 :7 حاحصلا .هيلع ّقشي الو بضغي ال يأ : ضعتمي ال (؟)

 .«رعم»/1/8١ :7 حاحصلا .رّيغت :بضغلا دنع هئول َرْعَمَت (4)

 ميملاو ةلمهملا حتفب ؛لأْؤمَسلا :070 :؟ ينغملا دهاوش حرش يف يطويسلا لاق (5)

 وهو ؛ءلجترم يبرع :ليقو ؛يناربع مسا :مالو ةحوتفم ةزمه اهدعبو واولا نوكسو

 .ابق نبا رصقلاو دملاب ايداع نب ضيرع نب لعوعف همسأو ءرئاط مسا نم لوقنم

 هبو «ءاميتب قلبألاب فورعملا نصحلا بحاص .يدوهيلا ايداع نب ضيرغ نب لأومسلاو
 سيقلا قرما هدنع اهعدوأ عورد يف هتنامأ نخي ملو هنبا ملسأ ِهّنأل ؛ءافولاب لثملا برضي

 57٠. ةنس وحن ىفوت دقو ءرصيقلا ةنوعم هنم بلطي ةينيطنطسقلا ىلإ راص اًمل

 .587 : ىبرعلا بدألا خيرات يف عماجلا ,417 ١: ديرفلا دقعلا 177 7 يناغألا : رظنا

 .«ربنط»777:7 حاحصلا .بّرعم يسراف ءفزعلا تالآ نم : ٌروُبْنْطلا (1)

 .«حشك»/94 ١: حاحصلا .ُهَتْرَمضَأ اذإ :رمألا ئلع يحشك ٌتيوط (1)

 ةدفإ
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 ةمالعلا دّيسلا ةرضحل ٌهملك

 "”مولعلا رحب لآ نم لضفلا رفعج

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ٌنأ- نيّدلا رئاعش ميظعتل انايإو هللا مهقفو- نينمؤملا انناوخإ ىلع ىفخي ال
 .ءادهشلا دّيس ءازع ىف مهريغو ةعيشلا هلمعتست ام رئاسو .بكاوملاو هيبشلا ةلأسم

 ريغو «قوبلا برضو ,سوطلا "!ِةَفْطْقْطو ,لوبطلا ّقد نم ,كييء ىلع نب نيسحلا
 ءاملعلا نم ًاقحالو ًاقباس اهنع لاؤسلا عقو اّمم ,ءاكبلاو نزحلا رهاظم نم كلذ

 بحاص ىّمقلا مساقلا وبأ ثلاثلا قّقحملا انخيش مهنم .مهناكرأ هللا دّيش ,مالعألا

 يئابطابطلا يدهم دّمحم دّيسلا دافحأ دحأ رقاب دمحم دّيسلا نبا رفعج دّيسلا )١(

 ءاملبع ىلع رضح .ءاملعلا ريسل ةيوار ءبيدأ لضاف ملاع :مولعلا رحبب فورعملا
 حرش يف نيفراعلا رارسأ : اهنم بتك ةّدع فلأ .هتذتاسأ هيلع هتلمأ ام بتكو .هرصع

 ةبطخ حرش يف ملاعلا ةفحتو ءبراشلاو ةيحللا مكح يف بلاطلا ةفحتو «ليمك ءاعد

 .ه /١717 ةنس يفوت .ملاعملا

 .187 ١: لاجرلا فراعم رظنا

 )١( حاحصلا .ٌباودلا رفاوح تاوصأ : ةغللا لصأ يف ٌةَقْطْقَطلاو ,سوطلا توص يأ 6:

 ١7 .«ققط»

 )غ١(



 عة مم ف مة م ملء م ملل ينيسحلا راكذتلا لوح ةملك

 ةمجرت كاهو .تاتشلا عماجب موسوملا هباتك يف باجأ دقو ,"74 نيناوقلا
 :باوجلا

 ءاكبلا ناحجر تامومع هيلع ٌلديو ,كلذ نع عنملل ًاهجو ىرأ ال ينإ»

 .«ٌربلا ىلع ةناعإلا نم هّنِإ كش الو ةظءادهشلا دّيس ىلع يكابتلاو ءاكبإلاو

 نإو كلذ زّوج ىّتح ,زاوجلا تابثإ ىلع رارصإلاو ةغلابملا يف هل ذخأ مت

 رابخألا كلت نم دافتسملا ّنأ ىوعدب ,ءءاسنلاب لاجرلا هيبشت ىلع ًالمتشم ناك
 يف لوخدلاو امهدحأ ّيز نم جورخلا وه ,"'رخآلاب امهدحأ هيبشت نم ةعناملا

 رهتشا .يّمقلا يناليجلا يتفشلا نسح دّمحم ىلوملا نبا مساقلا ىبأ ازريملا خيشلا )١(

 ًاقّقحم ءاهئاهقفو ةيمامإلا ةعيشلا مالعأ نم أملع #يناك .اهب هنّطوتل يّمقلا ازريملاب

 ىلع رضح .«نيناوقلا» هباتك هقيقحتو هلصضف ىلع لديو ءلدع ةقث ًاعرو ًايقت ءًابقنم ًانقتم

 - تافّلؤم ةّدع هل .ءالضفلاو ءاملعلا نم ريثكلا هسورد يلاع نم جّرختو .هرصع ةذتاسأ

 يناعملا ىف ةزوجرإو ؛ثرإلاو ؛ماوعلا دشرمو ؛جاهنملاو ,مئانغلا :اهنم- نيناوقلل ةفاضإ

 .ه ١77١ ةنس مق ىف ىفوت .نايبلاو

 .45 ١: لاجرلا فراعم رظنا

 للع ىف قودصلا خيشلاو ؟0 ثيدح ١ :8 يفاكلا يف ينيلكلا خيشلا هاور ام : اهنم (؟)

 2ث شا لوسر دجسم يف تينأت هب ًالجر ىأر ةغَأيلع ّنأ 15 ثيدح ٠١ :؟ عئارشلا

 نعل :لوقي ٌةٌكيلَوْشا لوسر ُتعمس يّئإف .ةٌكرَيهللا لوسر دجسم نم جرخأ» : هل لاقف
 .«لاجرلاب ءاسنلا نم تاهّبشتملاو ءاسنلاب لاجرلا نم نيهّبشتملا هللا

 هّبشتي نأ لجرلا رجزي َكُكيلَيْشا لوسر ناك» : 22 هئابآ نع دل قداصلا مامإلا نع يودو

 .«اهسابل يف لاجرلاب هّبشتت نأ ةأرملا ئهنيو .ءءاسنلاب

 هّبشتي نأ هركأل يّنِإ» : هبوث ٌرجي لجرلا نع لاق هّنأ ٍةْقءقداصلا مامإلا نع ةعامس ىورو
 .«ءاسنلاب

 .سبالملا ماكحأ باوبأ نم ١17 باب "5 :5 ةعيشلا لئاسو رظنا
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 هيبشتلا اًّمأو ,سكعلابو .ءاسنلا فنص نم هسفن لجرلا ٌدعُي ثيحب ,رخآلا ّيز

 .«رابخألا فرصنم نع جراخ وهف ءٌصاخ ضرغل ليلق نامز يف ةّصاخ ةأرماب

 لتاق زجرلا رمشلاب هسفن لجرلا هيبشت ّنِإ» :ىلاعت هللا همحر لاق نأ ىلا

 كلذ ٌلعفو ءاهل ليلذتو سفنلا ريقحت هيفو ,تادهاجتملا مظعأ نم ذقن نيسحلا

 ."!«ةّيهلإلا تاضويفلا بلج مظعأ نم ىلاعت هللا يضارم بلجل

 .همارم لصاحو همالك ةمجرت ةصالخ اذه

 ةّيلمعلا هتلاسر يف "'هارث باط ىضترم خيشلا يراصنألا ةمالعلا مهنمو

 :هتمجرت ام لاق دابعلا رورسب ةاّمسملا

 ثيحب .هوحنو فيسب ين نيسحلا يزاعت يف هسفن صخش حرج اذإ»

 برضلاك ,هملأو هررض عفتري ةجردب ناك اذإ اّمَأ .مارح وهف ,هندبب ررضلا بجوي
 ,ةرشبلا داوس وأ ةرمحلا بجوأ ولو ءسانلا نيب فراعتملا وحنلا ىلع ,ردصلا ىلع

 «كلذ ىف ررض الف لولا

 ل88 :؟ تاتشلا عماج )١(

 ًاهيقف ناك ,ءيفجنلا يرتستلا يراصنألا نيمأ دمحم خيشلا نبا ىضترم خيشلا (؟)

 لثملا هب نوبرضي هنامز لهأ ناك ,هلثمب رهدلا مسي مل ءلوصألا يف ًارّحبتم ًاّيلوصأ
 دهاجملا دّمحم دّيسلاك هرصع مالعأ ىلع رضح .هتسادقو هتدابعو هاوقتو هدهز يف

 ,سيردتلاب لغتشا مث ءءاطغلا فشاك رفعج خيشلا نبا ىلوم خيشلاو ءاملعلا فيرشو

 :اهنم بتك ةّدع فّلأ .اهبرغو ضرألا قرش يف هديلقت ىلع ةيمامالا ةعيشلا تقبطأو
 ,لوصألا ملبع يف دئارفلا ,سمخلا :ةاكزلا ؛موصلا ,ةالصلا ؛ةراهطلا باتك ءبساكملا

 .ه ١78١ ةنس فجنلا يف كت ام .هقفلا لوصأ

 .599 :” لاجرلا فراعم رظنا

 .56 :دابعلا رورس (؟)

015( 



 8/86 20660060 00 ممم مم ممم مم ملل ينيسحلا راكذتلا لوح ةملك

 رادقمب هئاضعأ نم ًاوضع صخشلا ءامدإ زاوج مالكلا اذه ىضتقمو : لوقأ

 .تاماقلا لهأ هلعفي امك.ررضلا نم نمأي

 ءانغلاكءرخأ مّرحم هيف بكتري مل اذإ ,مّرحم ريغ هيبشلا جارخإ» :هييل اق مث
 ."”«رامزملاو ٌفدلا برضو

 ازريملا مالسإلا ةّجح مهنم :نيّشحملا ةلمج ىوتفلا هذه ىلع هّرقأ دقو

 .””يناسارخلا مظاك دّمحم الم دنوخآلاو ,"!'يزاريشلا

 : لاق ِّنَأ 9 قداصلا نع يور امب ليثمتلاو هيبشتلا زاوجل ٌلدتسُي دقو ءاذه

 .5غ :دابعلا رورس )١(

 ,ًايلوصأ ًاهيقف ناك ؛يزاريشلا دومحم ازريم دّيسلا نبا نسح دّمحم ازريم دّيسلا (؟)'

 نم جّرختو سيردتلاب ٌلقتسا ٌمث ءيراصنألا ىضترم خيشلا سرد رضح .ًادهاز ًاعرو

 عمج عم اهب ٌرقتساو ءارماس ىلا رجاه ,نيدهتجملاو ءاملعلا نم ريبك ددع هسورد يلاع

 ءارماس يف يفوت .كابنتلا ميرحتب ةفورعملا ىوتفلا بحاص وهو .هتذمالت نم ريفغ

 فجنلا يف 1ك نينمؤملاريمأ نحص يف ةّصاخلا هتربقم ىف نفدو ءه ةنس

 .فرشألا

 .577 :7 لاجرلا فراعم رظنا

 ًأملاع كناك ,يفجنلا يناسارخلا يورهلا نيسح الم نبا مظاك دّمحم الم خيشلا (؟)

 ىلع دهاش ريخ ةيافكلا» هباتكو ءلوصألا ملع يف ةديدج تايرظن هل ًايلوصأ ؛ًالضاف

 ىضترم خيشلاو ؛يفجنلا ىيضار خيشلاك هرصع ءاهقف ىلع رضح .ملعلا اذه يف هرّحبت

 نم ريثكلا هسورد يلاع نم ّحّرختو ,يزاريشلا نسح دّمحم ازريملا دّيسلاو ءيراصنألا
 ىلع ةيشاح «ةراجإلا باتك : اهنم- ةيافكلل ةفاضإ- ةريثك أبتك فّلأ .نيدهتجملاو ءاملعلا

 ةئ يف وت .ةرصبتلا حرشو ,هبساكم ىلع هتيشاحو ,ىراصنألا خيشلا هذاتسأ لئاسر

 .ه ١559 ةنس فجنلا يف

 .577:؟ لاجرلا فراعم رظنا
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 هلاثم لعف دوجسلاو عوكرلاب لغتشا اذإف ءشرعلا يف لاثم هلو الإ نمؤم نم ام»

 دبعلا لغتشا اذإو .هل نورفغتسيو هيلع نوُلصيف ,ةكئالملا هارت كلذ دنعف ,كلذ لثم

 .ثيدحلا ."١«ًارتس هلاثم ىلع هللا ىخرأ ,ةيصعملاب

 ,برطلا هب لصح اذإ وه امّنِإف ,هتمرحب انلق نإ لبطلا بْرض نأ مولعملا نمو
 تالآلا نأ فاصنإلا لب .عزجلاو نزحلا بجوي ام ال ؛هلهأ دنع لمعتسم وه امك

 نم ًافرع دعت امّنإ لب ؛نيناونعلا نيب ةكرتشملا تالآلا نم تسيل ةروكذملا ثالثلا

 نع ًافلخ كلذ لعف مهيلع ركنأ نم ءاملعلا نم رت مل اذلو ريغ ال نزحلا تالآ

 انقفوو ذا نيسحلا ةعافش هللا انقزر .عمسمو مهنم ىأرمب كلذ عوقو عم .فلس

 .هرئاعش ميظعتل

 )١( راونألا راحب ىف هنعو ,؟54- 447 حالفلا حاتفم 06: 505.
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 1100 ىنيسحلا راكذتلا لوح ةملك

 ةمالعلا خيشلل ةملك

 "”ءاطغلا فشاكل ا نم يداهلا ملعلا

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 يكابتلاو ءاكبلاو ,ءادنلاو ليوعلاو ,بدنلاو حونلاو ,عزجلاو نزحلا نإ

 لهأ بابش دّيسو ,ءايبنألا متاخ ةناحير باصم ىلع ءازعلا متآم ةماقإو .ءاكبإلاو

 ءاحلصلا راعش نمو ,ةحجارلا تاّبحتسملاو ةعورشملا نئّسلا لضفأ نم .ةّنجلا

 مويلا يف اميس الو ,ىبرقلا يف ةّدوملا مئالع ىوقأ نمو .ءافولاو ءالولا لهأو

 .مهيلاومو مهتعيش نازحأو تيبلا لهأ نازحأ هيف دّدجتت يذلا ,مّحملا نم رشاعلا

 هيف تتام موي نمو كنب هلل لوسر هيف ضبق موي نم مظعأ وه يذلا مويلا

 ناك .ءاطغلا فشاك رفعج خيشلا نبا ىلع خيشلا نبا ساّبع خيشلا نبا يداه خيشلا )١(

 بحاص يناسارخلا دنوخآلاك هرصع لضافأ ىلع سرد ءأرعاش ًأبيدأ .ًالضاف ًاملاع

 حابصم بحاص ينادمهلا اضر اقآ خيشلاو ؛:ةورعلا بحاص يدزيلا دّيسلاو «ةيافكلا

 22 نيسحلاو نسحلاو ءارهزلا ّقح يف تاموظنم : اهنم ةديدع تافّلؤم هل .هيقفلا

 .ه ١111١ ةنس فجنلا يف هك ىف وت .ةرصبتلاو عئارشلا ىلع حرشو ءفطلا ةعقاوو

 5٠١ :” اهرضاحو فجنلا يضام رظنا
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 نمو .فيسلاب ذقن نينم ؤملاريمأ هيف لتق موي نمو .ءايبنألا دّيس ةعضبو ءاسنلا ةدّيس
 ,ئمشاهلا ليضفلا نبا ربخ يف امك.ٌمسلاب ِذِئن ىبتجملا ّيكزلا نسحلا هيف لتق موي

  ةسمخلا ءاسكلا باحصأ نم ىضم نم ٌلكّنأب كلذ ًالّذعم ؛لئاسولا ىف يورملا

 ءازع سانسلل هيف نَم مهنم هدعب ىقبي  ىلاعت هللا ىلع قلخلا مركأ اوناك نيذلا

 .ةولسو سانلل ءازع هيف نم مهنم هدعب قبي مل لتق امل هّنإف ,نيسحلا الإ ,ةولسو

 هموي راص كلذلف مهعبمج ءاقبك هٌواقب ناك أمك :مهعيمج باهذك هباهذ ناكف»

 ."١«ةبيصم مايألا مظعأ

 نم 1 باب ,1 ثيدح 5١7-504 :14 ةعيشلا لئاسو يف يلماعلا ّرحلا هنم أمسق جرخأ )١(

 .١ثيدح 776 : قودصلا خيشلل عئارشلا للع نع ًالقن ,«هبساني امو رازملا» باوبأ

 :44 راونألا راحب يف يسلجملا ةمالعلا- ًاضيأ عئارشلا للع نع ًالماك هجرخأو

 مامتو «بئاصملا مظعأ تناك هيلع هللا تاولص هتبيصم ّنإ» ؟؟باب ١ ثيدح 6-27٠«

 نع ,يدسألا نع ءدمحأ نب رّفظملا نع ,ئنيوزقلا راّشب نب ىلع نب دمحم ىه ثيدحلا

 نب اي :ةكطشادبع يبأل تلق : لاق لضفلا نب للادبع نع ءهللادبع نب ناميلس نع ءلهس

 يذلا مويلا نود ءءاكبو عزجو ّمغو ةبيصم موي ءاروشاع موي راص فيك هللا لوسر

 هيف لتُق يذلا مويلاو ؟8ع/ظةمطاف هيف تتام يذلا مويلاو ؟وكيليْشلا لوسر هيف ضِبُق

 ؟ٌمسلاب هياط نسحلا هيف لتق يذلا مويلاو ؟ِةْئطنينم ؤملاريمأ

 باحصأ ّنأ كلذو ؛مايألا رئاس عيمج نم ةبيصم مظعأ ةُقطنيسحلا لتق موي ّنإ» : لاقف

 يقب «ئبنلا مهنع ىضم اًملف ,ةسمخ اوناك- هللا ىلع قلخلا مركأ اوناك نيذّلا ءاسكلا

 اًملف :ةولسو ءازع ساّدلل مهيف ناكف م! نيسحلاو نسحلاو ةمطافو نينمؤملاريمأ
 ,ةولسو ءازع سانلل 2 نيسحلاو نسحلاو نينمؤملاريمأ ىف ناك هِيَ ةمطاف تضم

 اًملف :ةولسو ءازع طن يسحلاو نسحلا يف سانلل ناك نيزمؤملاريمأ مهنم ىضم اًملف

 .ةولسو ءازع نيسحلا يف سانلل ناك بط نسحلا ىضم
 ,ةولسو ءازع هدعب هيف سانلل دحأ ءاسكلا باحصأ نم ىقب نكي مل القا نيسحلا لت اًملف

.- 
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 مظعأ هموي راص كلذلف :مهعيمج ءاقبك هؤاقب ناك امك ..مهعيمج باهذك هباهذ ناكف 2

 .«ةبيصم ماَّيألا

 نب ّيلع يف ساّنلل نكي مل َمِلف .هللا لوسر نب اي : هل تلقف :يمشاهلا لضفلا نب لادبع لاق

 ؟2يطهئابآ ىف مهل ناك ام لثم ؛ةولسو ءازع يِط نيسحلا

 هئابآ دعب قلخلا ىلع ةّجحو ًامامإو نيدباعلا دّيس ناك نيسحلا نب ىلع ّنإ ىلب» : لاقف

 نع هيبأ نع :هثارو هملع ناكو .هنم عمسي ملو يكلم للا لوسر قلي مل هّنكلو .نيضاملا

 لوسر عم سانلا مهدهاش دق هيطنيسحلاو نسحلاو ةمطافو نيتمؤملاريمأ ناكو

 لوسر نم هلاح اورّكذت مهنم دحأ ىلإ اورظن ىتم اوناكف ؛ىلاوتت لاوحأ يف ٌةَبلمللا
 ىلع نيمركألا ةدهاشم سانلا دقف اوضم اًملف ,هيفو هل ّلكدَيْشا لوسر لوقو ويبي شا

 يف ىضم هّنأل ؛ةكطنيسحلا دقف يف اَلِإ مهعيمج دقف مهنم دحأ يف نكي ملو ءٌلجوّزع هللا
 .«ةبيصم ماّيألا مظعأ هموي راص كلذلف ,مهرخآ

 موي ةّماعلا تمس فيكف هللا لوسر نب اي : هل تلقف : يمشاهلا لضفلا نب شلادبع لاق

 ؟ةكرب موي ءاروشاع

 رابخألا هل اوعضوف ءديزي ىلإ ماشلاب سانلا بّرقت اكل نيسحلا لت اّمل» : لاق ّمث اباء ىكبف
 ,ةكرب موي هَّنأو ,مويلا اذه رمأ هل اوعضو اّمم ناكف :لاومألا نم زئاوجلا اهيلع اوذخأو

 كّربتلاو رورّسلاو حرفلا ىلإ ,نزحلاو ةبيصملاو ءاكبلاو عزجلا نم هيف سانلا لدعيل

 .«مهثيبو اننيب هللا مكح ,هيف دادعتسالاو

 اولحتنا موق هعضو امم هلهأو مالسإلا ىلع ًاررض لقأل كلذ ّنإو َّمع نب اي» :ةغ لاق ّمث :لاق

 مل ةظا نيسحلا ّنأ اومعز :انتمامإب نولوقيو انتالاومب نونيدي مهّنأ اومعزو انتّدوم

 ىلع بتع الو ةّيمأ ينب ىلع أذإ ةّمئال الف ,ميرم نب ىسيعك هرمأ سانلل هّبش هّنأو ,لتقُي

 هدعب نم بّذكو ًاّيلعو هللا لوسر بّذك دقف لتقُي مل نيسحلا ّنأ معز نم ّمع نب اي ,مهمعز

 نم ّلكل حابم همدو ؛ميظعلا هللاب رفاك وهف مهبّذك نمو .هلتقب مهرابخإ يف كَ ةَمألا نم

- 

١1 



 ١ج / ةينيسحلارئاعشلا لئاسر 000000000000000 000000. 1

 نزحلا بابحتساو .مويلا اذه مظع يف ةدراولا رابخألا نم كلذ ريغ ىلإ

 ءاحلصو راهطألا ةّمئألاب يسأتلا ىلإ ًافاضم .""هيف بئاصملا ننس ةماقإو .عزجلاو

 .راربألا ةّمألا

 ممألا راوطأ فالتخاب فلتخت .تائيهو تالاحو تاّيفيكو رهاظم نزحللو

 ةصاخ ةّيفيكفيرشلا عرشلا نم هل درت ملو .اهلاوحأو اهنامزأ فالتخاو ءاهتاداعو
 .هحون يف حئانلاو ءهنزح يف نيزحلا اهيلع رصتقيل ,ةّيدبعت

 ٌفطلا يف ىرج ام لّثمت ,ةحابم لئاسوو .ةغئاس بابسأ ءاكبإلاو ءاكبللو

 .ًايلعف وأ ًاَيلوق ًاليثمت ,عئاظفلا نم هيف كهتنا امو ,عئاجفلا نم
 ,ةيكبسلا ةنزحملا بكاوملا جورخ اهنم ,ىَّئش رهاظم نزحلل ّنأ امك

 نزحلا نالعإ ٌنإف ء.امهريغو رودصلاو سوؤرلا ىلع ةمطاللا ةحئانلا تاعامجلاو

 .«هنم كلذ عمس 2

 ؟هب نولوقي كتعيش نم موق يف لوقت امف هللا لوسر نب اي :هل تلقف : لضفلا نب هللادبع لاق

 .«مهنم ءىرب انأو ,يتعيش نم ءالؤه ام»:ةِغلاقف

 اوُنوُك ْمُهَل اَنْلَُف ٍتْبَّسلا يِف ْمُكْنِم اَوَدَتْعا َنيِوّلا ْمُتْمِلَع نَقَلَول : ٌلِج ورع هللا لوقف : تلقف :لاق
 ةدرقلا ّنِإو ؛اولسانتي ملو اوتام مث ماَيأ ةثالث اوخسم كئلوأ ّنإ» : لاق 4َنيبِساَخ ٌةَدَرِق
 هلثم ىهف ءيش نم مويلا اهنم دجو ام «خوسملا رئاسو ريزنخلا كلذكو كئلوأ لثم مويلا

 .«همحل لكؤي نأ ٌلحي ال
 اوكرشأو هب اورفكو .هللا نايصع اورّفص مهّئاف ةضفملاو ةالُغلا هللا نعل» : كم لاق مث

 .«قوقحلا ءادأو ضئارفلا ةماقإ نم ًارارف اولضأو اولضو

 بابحتسا باب» هبساني امو رازملا باوبأ نم 57 باب ١5: 50٠0 -0٠١, ةعيشلا لئاسو )١(

 هَذاْحَّتاو ءاروشاع موي ًاصوصخ 258 تيبلا لهأ باصأ امو قا نيسحلا لتقل ءاكبلا

 .«ةبيصم موي

 (؟؟)



 81 هه مة ة مة ممم ة لف ينيسحلا راكذتلا لوح ةملك

 ربخ يفف ,2 مهنزحل نزح نّم قيداصم نم نوكيل ,دّحوم نمؤم لكل يغبني امم
 ىلُعلا تاجردلا يف انعم نوكت نأ كرس نإ» :اهريغو لئاسولا يف يورملا ناّيرلا

 ."!«انحرفل حرفاو اننزحل نزحاف

 رهاظمب رهاظتلاو .ءادهشلا دّيس ةداهشب لافتحالا ءافولاو ءالولا لهأ ىلعف

 ةلفكتملا ,رامضملا اذه يف ةيراجلا ننسلاو بادآلاب ذخألاو .ءاكبلاو نزحلا

 .ليكولا معنو انبسح وهو ,باوصلل قفوملا هللاو ,رابخألاو ثيدحلا بتك اهنايبب

 خيشلا يلامأ نع ًالقن ,رازملا باوبأ نم 53 باب ه ثيدح 007:15 ةعيشلا لئاسو )١(

 .08 ثيدح 799:١ ةئءاضرلا مامإلا رابخأ نويعو :0 ثيدح ١١؟ :قودصلا

 ةفش
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 ججحل عوفرملا لاؤسلا ةروص

 هنع مهتبوجأو ينيسحلا راكذتلا لوح مالسإلا

 ,مارحلا مّرحم يف ةعيشلا اهب موقت يتلا اهئاحنأب نزحلا رهاظم ّنأ يف بيرال

 ,ةديدعلا نورقلا ذنم اهرارمتساب يضقت ةريسلاو ,حلاصلا فلسلا نع ةذوخأم

 ءاّرقلا فحتن ,مايألا هذه ءامس مهراونأب تنادزا نيذّلا مالعألا انؤاملع ءالؤهو

 :لاؤسلا صن اذهو ,مهتاظحالمل عفُر لاؤس نع ًاباوج ,مهضعب تاملكب

 داتعا يتلا ةنزحملا بكاوملا يف هّلظ ّدم ...مالسإلا ةّجح انالوم لوقي ام

 كهتنا امب ًامالعإو ,ٌفطلا ةعجافل ًاليثمت ,مّرحملا نم رشعلا يف اهذاخَتا نوّيرفعجلا

 ةفاكب حدافلا كلذل نزحلا مهنالعإو ,25+هترتع يف ٌةُكيإَ,لوسرلا ةمرح نم اهيف

 ديدحلابو ءرودصلا ىلع ٌفكألا برضو .ءاكبو ليوعو ءادنو بدن نم : هعاونأ

 مهزورب ىلإ ًاَّمظنم .روهشمو مولعم وه اًمم كلذ ريغ ىلإ ,روهظلاو سوؤرلا ىلع

 عرشلا يف ةحابم لامعألا هذه لهف ,ةفوصوملا مهتالاحو ,ةفورعملا مهمائيهب

 .نيروجأم انوتفا ؟ال مأ ءرهزألا

 :ةبوجألا ّصن كاهو

 (؟:غ)



 8 عة عجم مم معجم مم م علق ىنيسحلا راكذتلا لوح ةملك

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 .زئاج وهف ,ةروكذملا هوجولاك .ءازع ةماقإ ٌدعُي ام ّلك»

 ضعب يف ءاسنلاب ٌصتخملا بولا سبلك ًامّرحم ًالمع ناك اذإ ,معن

 .«ملاعلا هللاو ؛هنع بنتجي .لاجرلل ةبسنلاب تاهيبشتلا

 "7يدابازوريفلا يدزيلا دّمحم

 مّلسم ءًاملاع ناك ءيداب از وريفلا يدزيلا ينيسحلا رقاب دّمحم دّيسلا نبا دّمحم دّيسلا )١(

 ةافو دعب ديلقتلل ًاعجرم راص «بناجلا نيلو ةقاثولاو ىوقتلاب فرع .داهتجالاو ةليضفلا
 يناسارخلا دنوخآلاو يناكدرألا نسح خيشلاك هرصع لضافأ ىلع ذملتت .يدزيلا دّيسلا

 .فرشألا فجنلا يف نفدو ه 1١؟45 ةنس ءارماس يف يفوت .يدزيلا دّيسلاو

 .58/ : ؟ لاجرلا فراعم رظنا
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 سأرلا ءامدإو لاؤسلا يف ةروكذملا رومألا زاوج يف ةهبشلا يغبني ال»

 ٌعمج مّمص يتلا ,ةنمزألا هذه لثم يف كلذ بوجوب رّجبتم هيقف ىتفأ ول لب ,فيسلاب
 سابل لجرلا بنتجي .معن هتئطخت نكمت مل .اهيف 2684 تيبلا لهأ راونأ ءافطإ ىلع

 ةّيفيكلا ىلع وهللا تالآ برض نمو ,سكعلابو ءاهنع زّيمتي ال هجو ىلع ةأرملا
 هللاو ,ةغئاسلا ءازعلا يف ةموسرملا ةّيفيكلا ىلع ال ءبرطلاو وهّلل اهب برضُي يتلا

 .«ملاعلا

 (١)هنع هللا ىفع ىناقماملا هللادبع ىنافلا هرّرح

 يقت ,لماع ملاع ؛يفجنلا يناقماملا للادبع خيشلا نبا نسح خيشلا نبا هللادبع خيشلا )١(

 خيشلاو ,يقنورألا يزيربتلا مشاه خيشلاك هرصع لضافأ ىلع رضح «نيمأ ةقث عرو

 نيرصاعملا ءاملعلا ثاحبأ رضحو ءاز ريم نسح خيشلاو يكرتلا يدنبردلا نيسح مالغ
 جاهنم : ًاضيأ هلو :لاقملا حيقنت اهرهشأ بتك ةّدع فّلأ ,نسح خيشلا هدلاو ثحبو

 سابقم «ننسلاو بادآلا يف لامكلا ةآرم «لامآلا ةياغ ةلمكت يف لاقملا ةياهن :نيقتملا

 .ه 170١ ةنس فرشألا فجنلا يف ع يفوت .ةياردلا ملع يف ةيادهلا

 ٠١. :؟ لاجرلا فراعم رظنا

)551( 



 0 ىنيسحلا راكذتلا لوح ةملك

 نالعإ اذكو الا نيسحلا ىلع عزجلاو ءاكبلل ةمّدقم ثفطلا ةعجاف كمت ))

 .«امهوحنو ركذلا سلاجمو يئثارملا لثم يف ٌبحتسم لب «حابم ,هعاونأب نزحلا

 (")ءاطغلا فشاك ىضترملا

 هيقف ءلضاف ملاع ,ءءاطغلا فشاك نسح خيشلا نبا سابع خيشلا نبا ىضترم خيشلا )١(

 دّمحم خيشلاو ساّبع خيشلا هدلاوك هرصع مالعأ ىلع رضح .رعاش بيدأ ءيلوصأ

 دنوخآلاو يدزيلا مظاك دمحم دّيسلاو فجن هط دّمحم خيشلاو ىمظاكلا نيسح

 يف ةّيلجلا تايآلاو ءداعملاو أدبملا يف دابعلا زوف : اهنم تافّلؤم ةّدع هل .يناسارخلا

 .ه 1745 ةنس يفوت .يراصنألا خيشلا بساكم ىلع ةيشاح .ةيباهولا هبش فييزت

 .7:/191 اهرضاحو فجنلا يضام رظنا

 (؟10/)
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 عزجلا نالعإو .ٌفطلا ةعجاف لّثمت ىتلا ؛ةنزحملا بكاوملا جورخ نإ»

 ةعورشملا نئسلا نم .هعاونأو هرهاظم ةفاكب ؛ليلجلا حدافلا كلذل نزحلاو

 .«ةحجارلا تاّبحتسملاو

 "١ءاطغلا فشاكل ا يداهلا لقألا نم

 )١( :ةحفصلا يف هتمجرت تمدقت 5817.

20) 



 #8 0م لة م معة مم هلق ىنيسحلا راكذتلا لوح ةملك

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 بوُلقلا ىَرْقَت ْنِم اَهَّنإَف ِهَّللا َرِئاَعَش ْمُظَعُي ْنَمَو َكِلَذل ) :ىلاعتو هناحبس لاق»

 ,ةنزحملا بكاوملا كلت ّنأ بير الو ,04 ىَّنَسُم * ٍلَجَأ ىلإ ٌعِفاَنَم اًهيِف 26

 هللا دّيش ,ةّيرفعجلا ةقرفلا رئاعش مظعأ نم ,ةيجشملا ةعجافلا كيتاه ليثمتو

 .اهناكرأ

 رابخألا نم ةّلدألا رّفوتل ؛اهناحجرو اهبابحتساب لقن مل اذإ نحنو
 ّلقأ الف 842تيبلا لهأل تارهاظملا كلت ةّيبوبحمبةرعشملا ةرفاظتملا ثيداحألاو

 .ةحايإلاو زاوجلاب لوقلا نم

 هجاردنا مولعم ريغ .هوحنو لوبطلا برض نم اهيف لمعتسيو لوادتي امو

 هيزنت مزاللاف اهنم اهنوك مِلُع ول معن ءبرطلاو وهللا تالأ نم هتمرح ملُع ام يف

 .ميسجلا اهلضفو اهرجأ طبحيو اهنيشي اّمم ةفيرشلا لامعألا كلت

 اهيلع ةريسلا تّرمتسا يتلا ,لامعألا كلت نع لاؤسلل ضّرعتلا بسحأ امو

 عم «نيدلا لهأ ءاحلصو ءاهل ءاملعلا مظاعأ ةدهاشم نم ,نينسلا نم تائم ذنم

 ام .عمسمو مهنم ىأرمب اهّأ عم .ًاميدق لو ًاثيدح ال ,مهنم دحاو نم ريكنلا مدع

 )١(الحج )559(: 30-39

)14) 
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 ,ةّيباهو ةعزن وأ ,ةّيومأ ةسيسدالإ كيكشتلاو لاؤسلا لاجم يف اهعضو بسحأ

 هرك ولو هّمتي نأ الإ هللا ىبأ يذلا رونلا كلذ ءافطإ ىلإ كلذب اولّصوتي نأ نوديري

 .نورفاكلا

 - هللا حمس ال تحجنو ,ةليحلا هذه مهل تّمت ول هنأ يف باترأ ال يْنأ امك

 .ءادلا ىرس ,ثالث وأ نيتنس يف مسارملاو بكاوملا كلت تلَّطُعو ,ةليسولا هذه

 نم ةعيشلا دالب يف ماقي اميف كيكشتلاو لاؤسلا ىلإ اوقّرطتو .بطخلا لحفتساو

 ءايحإ اهئايحإب يتلا دشاحملاو لفاحملا كلت ةتامإ ىلإ ًاباب كلذ ولعجو ءمتاملا

 . مهيلع هللا مالس نيرهاطلا ةّمتألا ركذ ةتامإ اهتتامإبو ءنيّذلا

 هذه يف تدقُع يتلا تاّيعمجلاو تاعمتجملا ىلع فوقوو ماملإ ٌلقأ هل نّمو

 تافّلؤملاو تالاقملا نم هرشنت تحبصأ امو ءامهريغو قشمدو رصم يف راصعألا

 نسحلا لتق نم مهتئربتو ,مهلامعأ ريربتو مههيزنتو ةّيمأ ينب ركذ ءايحإ يف
 ةّمئَألاو نيدشارلا ءافلخلا نم هّنَأو ,ديزي ركذب هيونتلاو ءامهيلع هللا مالس نيسحلاو

 ديرت يتلا ,ثيبخلا ٌمسلا اذه ىرسو ,ةّيلبلا هذه تءاج نيأ نم ٌفرع .نيّيضرملا

 .ةعيرشلا حور قهزتو .ةعيشلا ةايح ىلع يضقت نأ
 نيّدلا نولتقي نيذلا «نيلّقغملاو ءاطسبلاو جّذسلا ىلع الإ اذه جّوري الو

 .نورعشي ال ثيح نم نيّدلا مساب

 تباثلا لوقلاب هللا مهتّبث  نينمؤملا انناوخإ عيمج نم لمألاو ءاجرلاف
 نع ًافلخ اهيلع ملاستملا رومألا هذه لثم يف ضوخلا كرت  هنم حورب مهدّيأو

 ةاجنلا ةنيفس يف لوخدلاو ,ةعافشلا لين ىلإ لئاسولا مظعأ نم يه يتلاو ءفلس

 .ةمحرلا باوبأو

 دبلا ىلع نواعتلاو دضاعتلاو قافّتالا يف ةنيمثلا مهتاقوأ اوفرصيلو

0) 



 884 006666666 م ههه همة معهم ممم هول ىنيسحلا راكذتلا لوح ةملك

 ّقحلا ىلع مهتملك عمجو ,مهأيندو مهنيد نوؤش حالصإ ىلإ دوعي ام يف .ىوقتلاو

 هللاو .ةملكلا ةقرفتو ةّمألا فالتخا بجوي ام اوتؤي الو .ىلاعت هللا ءاش نإ ىدهلاو

 .«ناعتسملا هيو قيفوتلا يلو

 0 /ءاطغلا فشاكلا نيسحلا دمحم

 ديمع .ءاطغلا فشاك اضر دّمحم خيشلا نبا ىلع خيشلا نبا نيسح دّمحم خيشلا )١(

 مولعلا عيذم ءاهرصانو ةيجانلا ةقرفلا مالعأ نم ملعو ءاهميعزو ةيرفعجلا ةفئاطلا

 يف جّرخت .ةغالبلا رحبو ةحاصفلا ّرس «باكرلا ثحت اهيلإ يتلا لضفلا ةبعكو ,بادآلاو

 ينيدلا ميعزلا ىلع لوصألاو هقفلا يفو «نييفجنلا نم هرصع مالعأ ىلع ءىدابملا

 نيسح ازريملا جاحلا نع ةياورلا هلو ,ىقثولا ةورعلا بحاص مظاك دمحم دّيسلا ريبكلا

 ةنس ناريإ يف يفوت ؛مولعلا ىّتش يف بتكلا نم أريبك أددع هللا همحر فّلأ .يليلخلا

 .اهيف نفدو فرشألا فجنلا ىلا هنامثج لقئثو ه 77

 .187 :7 اهرضاحو فجنلا ىضام رظنا

7) 
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 ىرخا ةروص

 يف ,مانألا سوؤر ىلع يلاعلا هّلظ هللا ّدم ...مالسإلا ةّجح انالوم لوقي ام

 ,مارحلا مّرحملا نم رشعلا يف اهذاخُّتا نويرفعجلا داتعا يتلا ةيجشملا بكاوملا

 هترتع يف دعي لوسرلا ةمرح نم اهيف كهتنا امل ًامالعإو ٌفطلا ةعجافل ًاليثمت

 ىلع ىرج امو ؛مهيلع ىرج امو مهداهجو ءادهشلل ليثمتلاب ,نيدهاجملا

 بدن نم : هعاونأب حدافلا كلذل نزحلا مهنالعإبو ,ةوسقلاو لتقلا نم لافطألا

 .روهظلا ىلع لسالسلابو .رودصلا ىلع ٌفكألاب برضو .ءاكبو ليوعو .ءادنو

 .نيروجأم انوتفا ؟ال مأ ,رهزألا عرشلا يف ةحابم لامعألا هذه لهف

 ةرفف



 مف] عة عمم همة مقل ينيسحلا راكذتلا لوح ةملك

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 .ناعتسملا وهو دمحلا هلو

 يف ةدوملل راعش يه يتلا ,تاروكذملا هذه ناحجر يف بيرلا يغبني ال»

 ديهشلا دهاجملا مامإلا ةاساومو 252 ني رّهطملا ني رهاطلا تيبلا لهأ ءالوو :ىبرقلا

 هدعسأ نمل ًائينهف .هدلوو َةكيلَيهلا لوسر طبسو ,ةّنجلا لهأ بابش دّيس .مولظملا

 نيملسملا هللا ققو .كلذ يف هلل صالخإلا عم .اهيلع ةناعإلاو اهتماقإ يف قيفوتلا

 .«مهدّدسو

 "”هنع يفع يغالبلا داوج دّمحم رقحألا

 ةعيشلا نكر ؛يغالبلا بلاط خيشلا نبا نسح خيشلا نبا داوج دّمحم  داوج خيشلا )١(

 نم لهانلا مولعلا رحب يف حبسي يذلا ملقلا بحاص ءاهدانسو ةعيرشلا ّرعو ءاهدامعو

 حضف رّيح امب ىهو ءاهرّرح ةكولأو اهرّبح ةفيحص نم مك .لوقنملاو لوقعملا دراوم

 ةليط هملقب ًأدهاجم ناك ساسقألا نابهرلا قر كلم رّرح امبو ءسامشلاو ماخاحلا

 ةّنج وهف «نييعيبطلاو نييداملا هبش ضحدو نيدلا نع ّبذلا يف هتايح فقوأ دقو ءهرمع

 اقآ خيشلاو .فجن هط دّمحم خيشلاك هرصع مالعأ ىلع رضح .«ةنيصر عردو ةنيصح

 نم جّرختو .يزاريشلا يقت دمحم خيشلا ازريملاو يناسارخلا دنوخآلاو ءينادمهلا اضر

 ىلإ ىدهلا ,ةيسردملا ةلحرلا :اهنم تافّلؤم ةّدع هل .ءاملعلا نم ريبك ددع هسورد يلاع

 ,ةريثك لئاسم ةبوجأ ,بيذاكألا بيجاعأ ,ىدهلا حئاصن ,ةيادهلا راونأ ,ىفطصملا نيد

 .ه ١707 ةنس فجنلا يف هللا همحر تام .نارقلا ريسفت يف نمحرلا ءالآ

 1١. :؟ اهرضاحو فجنلا يضام رظنا

 ةوفإ
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 "”ةعي رشلا ىف مّرحملا ءاسنلاب لاجرلا هّبشت

 اهّنأ ثيح نم ةأرملاب هّبشتلا ناكام رابخألا كلت نم ردابتملا نأ :ًالوأ :هيفو

 .ةأرم

 نم ةأرمب هّبشتلا ال ,ةّيثونالاب رهاظتلا وه ضرغلا نوكي :ىرخأ ةرابعبو

 ةيلع قدصي الف ءكلذ وحنو ةبيصم ريوصت وأ ةعقاو ليثمت نم ,اهتّيصوصخ ثيح

 .مّرحملا هّبشتلا ناونع

 محملا ّنإ» :هلوق نم هّلظ ماد ينيئانلا هللا ةيآ مظعألا انخيش هدافأ ام :ًايناثو

 يزب ًاذخأو ًأسأر لاجرلا ّيز نع ًاجورخ ناكام وه ةأرملاب لجرلا هّبشت نم
 لاحلا وه امك.هسبل ليدبتالب نامزا| نم ًارادقم اهسبالمب سّيلت اذإ ام نود .ءاسنلا

 ."!ىهتنا .«تاهيبشتلا هذه يف

 هاور ام اهنمف ءبابلا يف ةدراولا رابخألا نيهجولا نم ركذ ام ىلع لديو

 هب ًالجر ىأر هنأ 921 يلع نع .هئابآ نع ,يلع نب ديز نع .يلماعلا ٌرحلا خيشلا

 ةنعل اي هللا لوسر دجسم نم جرخأ» :هل لاقف ديلي هللا لوسر دجسم يف ثينأت

 )١( :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) «هيبشلا لامعأل هيزنتلا» ةلاسر رظنا ١77.

 ىلع (؟)مقر هقيلعتلا .ءءاهقفلا نم ةّدع ةقيلعت عم ؛١5 :؟ ئقثولا ةورعلا نع ًألقن (؟)
 .يّلصملا سابل طئارش يف ؛" ةلأسملا

2: 



 ظل ينيسحلا راكذتلا لوح ةملك

 نم نيهّبشتملا هللا نعل :لوقي كيلي هللا لوسر تعمس» :يلع لاق ّمث ,«هللا لوسر

 ."7«لاجرلاب ءاسنلا نم تاهّبشتملاو .ءاسنلاب لاجرلا

 ىقلأ نم لمشت الف ,ثينأتلا مكح يف رهاظ اهقاسم رخألا رابخألا كلذكو

 .عئاقولا نم ةعقاوب ًارهاظت ًابابلج وأ ًاعقرب ههجو ىلع

 نع عنملا تابثإل هب كّسمتي ام يف رظنلا نع هللادمحب انغرف دق انه ىلإو

 تيقب دقف ,ماقملا يف هنّيمامت مدع انتبثأ ام دعبو ,ءاروشاع يف نزحلا رهاظم ضعب

 يضتقملا نوكيو ءاهلاح ىلع ىلوألا ةرظنلا يف ةدرسملا تاقالطإلاو تامومعلا

 .بابحتسالاوأ زاوجلل ةّمات ةّلع عناملا مدع ةميمضب

 اهفَلْوم اهديوست نع غرف دقو ,ةلاجعلا هذه يف انمالك رخآ اذه نكيلو
 يوقنلا نسحلا وبأ دّيسلا هيقفلا ةمالعلا نبا يقن يلع يوقلا هللادابع فعضأ

 ,ةيرجه ١7141 هنس ناضمر رهش نم يناثلا يف ةسّدقملا يرغلا ضرأب ءيونهكللا

 هلل دمحلاو ه ١148 ةنس مّرحملا يف تادايزلا ضعب عم ضايبلا ىلإ تجرخأو

 .ءابجنلا هلآو دّمحم هّيبن ىلع ةالصلاو ًارخآو ًالوأ

 باب :,17 ثيدح 1١7 :؟ عئارشلا للع نع ًالقن ,؟7017 ثيدح ,؟84 /١1: ةعيشلا لئاسو )١(

 .(للعلا رداون]إ 6
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 باتكلاب قحلم

 ةمظعلا يف غلب امهم هيقف ّيأ ىوتف لمعلادنع دانتسالا يف ماوعلا عفنيال

 مادأ نيدهتجملا نم ءايحألا ىواتف مهعفنت امْنِإو .نيضاملا ءاهقفلا نم راهتشالاو

 كاهو ,ةّيئيسحلا رئاعشلا نم موصخلا ركني ام زيوجت ىلع ةقبطم يهو ,مهءاقب هلل

 :رخآ لحم مهتاملك ل قنو مهئارآ ليصفتلو ؛ةفيرشلا مهؤامسأ

 .يفجنلا ينيئانلا نيسح دّمحم از ريملا هللا ةيأ ةرضح

 .يدزيلا ميركلادبع خيشلا جاحلا هللا ةيأ

 .يزاريشلا اقأ يلع ازريم دّيسلا هللا ةيآ

 .يمظاكلا يلماعلا نيدلاردص نسح دّيسلا هللا ةيأ

 .يفجنلا يقارعلا نيدلا ءايض خيشلا هلل ةيأ

 .يغالبلا داوج دّمحم خيشلا دهاجملا ةّجحلا ةمالعلا ةرضح

 .يناقماملا هللا دبع خيشلا مالسإلا ةّجح

 .يفجنلا يناهفصألا نيسح دّمحم خيشلا مالسإلا ةجح

 .يفجنلا ءاطغلا فشاك نيسح دّمحم خيشلا مالسإلا ةّجح

 .يداه خيشلا مالسإلا ةّجح
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 10 ينيسحلا راكذتلا لوح ةملك

 .ىضترم خيشلا مالسإلا ةّجح

 .يناردنزاملا يلع خيشلا مالسإلا ةّجح

 .يفجنلا يمظاكلا نيساي لآ اضردّمحم خيشلا مالسإلا ةّجح

 يذلاف .هّلظ ماد يناهفصألا نسحلاوبأ دّيسلا انالوم هللا ةيآ ةرضح اّمأو

 ىلع هروشنمو .تاماقلا برض ةلأسم صوصخ يف هتوكسًانادجو هنم هملعن

 رهاظتلاو علهلاو عزجلاو نزحلا راهظإ ىلع ٌثحلاو بيغرتلا يف حيرص هلامجإ

 ,تاعاطلا لضفأ هّنِإ لب ,باصملا نأش ةلالجو ةبيصملا مظع نع ءىبني ام ّلكب

 ضعب هيلإ بسن دقو عقاولل ةقباطم ريغ هيلإ عنملاب حيرصتلا ةبسنف ,نذإ عجارف
 .ملعأ هللاو ,زاوجلاب لوقلا نيفلؤملا

)0/ 
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 دّمحم اندّيس ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلاون ليزج ىلع دمحلا هلو هللا مسب

 .هلآو

 نيدلا لهأ نم ريثك ةوسأ - ةريحلاو شاهدنالا فقوم فقاو انأ انّيبف ,دعبو

 دهاشملا مدهب تاركنسلا نم امهالاو امو نيفيرشلا نيمرحلا يف عقو امل -

 راكذتلا ماقي ثيح ,"!هاعلا اذه نم مّرحملا رهش لّوأ يف كلذو ,تارازملاو

 .حرقملا ءاكبللًاريثمو ,يبلقلا دجولل ًابلاج هب ىفكو ,نزحملا ينيسحلا

 :ةرصبلا يف ردصت يتلا "!ةيقارعلا تاقوألا ةديرج نم ددع ّىلإ ىهتنا ذإ

 ةرصبلا نطق - ملعلا لهأ ءالضف نم لجر نع اهبحاص لقني ةلاقم اهحتتفم يفو
 ىربكلا ةحدافلا كلت ليثمت نم عنم هنأ - "”يدهم دّيسلا ىعدي ءروهش ذنم

 يف مهيديأب مهرودص نوبرضي لاجرلا بكاوم جورخ نمو .ىمظعلا ةبيصملاو

 .ةلاسرلا هذه فيلأت ةنس يهو ,ه1144 ةنس يأ )١(

 هتلاسر يف (ه 1777 ت) يماجحلا داوج دّمحم خيشلا هب حّرص امك ,1771 ددعلا ىه ()

 .57/1 ١: (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) «ينيسحلا راكذتلا لوح ةملك»

 ةلاسر بحاص (ه 1758 ت) يرصبلا ينيوزقلا يوسوملا يدهم دّمحم دّيسلا وه (؟)

 .(ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) «لطابلا ةلوج ىلع ّقحلا ةلوص»

)00 
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 ."ةّيمومعلا داوجلاو ةّقزألا

 .نييلوألا نم نوهأب يه امو .ةثلاثلا ةبيصملا هذه :تلقف

 ام يهو .فجنلا يف ملعلا زكارم ىلإ ةرصبلا نم لسرلاو بتكلا ترتاوت مث
 حور كلذ نم تممشف .هنم ءاتسمو عنملا اذه ذّبحم ,"”رذاع و لذاع نيب

 بهذملاب اهل ساسمال ةروف :تلقو تضرعأف .نيتئف نيب ةّيصخشلا ضارغألا
 .نكست فوس

 نم "”ةعوبطم ةلاقم ةرصبلا نم ماي دعب تلسرأ دقو الإ | تمتع ام ّث

 ةقرفلا بسنو «لطابلاو ّقحلا نيب اهيف جزم ءلضافلا لجرلا كلذ تافرخزم
 مايقلاو عادبإلا ىلإ - اهرهاظم ضعبب ةّينيسحلا تاراكذتلا ةماقإ يف - ةّيرفعجلا

 .ةّيجمه ةّيشحو لاعفأب

 لالحلا ىلع ماّوقلاو .مالعألا ءا ءاملعلا نم حلاصلا فلسلل ليلضت اذه يفو

 ظفحي ام هدئاوف نم ةعيشلا ينتجت تلاز ام يبهذم راعش مظعأل عفرو ,مارحلاو

 .مهدئاقع تبثيو مهنايك

 ةايح ىلع - تّمتت نإ - يضقت يتلا ةّيلبلا هذه تءاج نيأ نم تملعف

 ةّيعمجلا» دارفأ ةّضاخو ,نيقفانملاو نيهّومملا ديك نأ تنّقيتو .ةعيسشلا

 .«ددج» :؟ حاحصلا ,داوج عمجلاو ؛قيرطلا مظعم :ةّداجلا )١(

 .«لذع» ١١١ «رذع» ٠١7 :5 برعلا ناسل .اهب رذتعي ىتلا ةّجحلا :رذعلاو .موللا:ٌلذعلا (0)

 اوناك ءفرشألا فجنلا ةنيدم ىلإ لئاسرلاب اوثعب نيذلا ةرصبلا ىلاهأ ّنأ :اذه دوصقملاو

 يوسوملا يدهم دّمحم دّيسلا لاوقأل نيضراعمو نيدّيؤم :نيمسق ىلإ نيمسقنم
 .يرصبلا ينيوزقلا

 ءينيوزقلا يوسوملا يدهم دّمحم دّيسلل «لطابلا ةلوج ىلع ّقحلا ةلوص» ةلاسر يه ()

 .17ا/ ١: (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) (ه17508١ت) يرصبلا

(0 



 اذه عقوأ دق .ءاطسبلاو جِّدسلا ىلع الإ يلطنيال يذلا ديكلا كلذ ."'«ةّيومألا

 ّلظ يف ليقم اهل سيل ًارومأ قّقلو .للضو «ف ,فذقو .عنمو ىتفأف ''هكارشأب لجرلا

 اَنْيَش ُهدِجَي مل هءاَج اذِإ ىَّتَح ءاَم نآحَّظلا ُهُبَسْحَي / ٍةَعيِق ٍةعيِقب ٍباَرَسْك يه لب .ةقيقحلا

 ,24ةَدنع َهّللا َدَجَوَو

 عبطو .مايألا هذه يف مالعألا انؤاملع هب ىتفأو .هبتك ام يف يل دجأ تنك

 يماّجحلا داوج دّمحم خيشلا لضافلا انرصاعمل نأشلا اذه يف !!ةلاسرب ًاقحلم

 ةلاسملا هذه يف ضوخلا ىلع ةحودنم .فجنلا يف ةعوبطملا .هللا هظفح يفجنلا

 0 .كيكشتو لاؤس عقوم عقت نأ ةعيشلا نم فراع ّلك ىلع مظعو ّرع يتلا
 دجأ ال ؛نيئوانملا نيع ةّبق ىه ىتلا .ةلاقملا كلت راشتنا دعب نآلا ىّنكلو

 ىلع برطي نمو !لئاصلا دّيسلا كلذ ىلع يفخ اًمع توكسلل ًايعرش ًاغاسم

 هعنم يف يدهم دّمحم دّيسلا اودّيأ نيذلا ىلع «ةّيومألا ةّيعمجلا» ةملكلا هذه تقلطأ )١(

 نيمألا نسحم دّيسلا - دعي اميف - اودّيأ نيذلا ىلع كلذكو .ةّينيسحلا رئاعشلا ضعبل

 رئاعشلا ضعب هيزنت ىلإ اهيف اعد ىتلا «هيزنتلا» هتلاسر يف ءاج امو (ه 157/1 ت)

 .ةينيسحلا

 سانلا مسقناو» 308:١: «مهتفرع اذكه» هباتك يف (ه ١1١5 ت) يليلخلا رفعج ذاتسألا لوقي

 نيّيومألاب ىنعو .«نيّيومأ»و .«نيّيولع» :- ماوعلا هيلع حلطصا ام ىلع - نيتفئاط ىلإ
 ًافوخ نيرتستم اوناك مهرثكأو ءاهب َدتعي ال ةليلق ةّلق اوناكو «نيمألا نسحم دّيسلا عابتأ
 .«ىذألا نم

 .دئاصلا ةلابح :كرشلا :«كرش»594١ :؛ حاحصلا يف ٌعيفلا يأ (؟

 .59 :(؟4) رونلا (*

 .571 ١: (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) «ينيسحلا راكذتلا لوح ةملك» ةلاسر يه (؛

 ١: ١77. (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) «لطابلا ةلوج ىلع ّقحلا ةلوص» ةلاسر يأ (0

 .«ةلوصلا» ةلاسر فّلّؤم ,يرصبلا ينيوزقلا يوسوملا يدهم دّمحم دّيسلا ١(

(0 
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 نمو ؛نورّكفملا رايغألا هب هلفغأ ام ىلإ هّبنتيو ّقحلا ىلإ بيني نأ ىسع .هتيدصت
 انناوخإ ةيادهل ًاببس «مولظملا ةرصن» :اهتيّمس يتلا هذه يتلاسر نوكت نأ وجرأ هللا
 .هيلع رداقلاو كلذ يل وهن ,نيقيب ّقحلا عابّتا ىلإ نيملسملا

 ًايخيرات ًايفسلف ًاثحب ةلاجعلا هذه ةمّدقم يف ركاذ هقيفوتو هللا نوعب انأ اهو

 ةظفاح اهعاونأ عيمجب ةّينيسحلا تاراكذتلا ّنأب ملعلا ىلإ هيف لئأتملاب يهتني

 .روثدلاو ساردنالا نع يرفعجلا بهذملل

 ال هّنأو هب ٌصاخ ليلد دورو ىلإ اهضعب ةّيعرش يف جاتحيال رابتعالا اذهبو
 ةّمئألا راونأ ءافطإ ديري ,رخاسال ركام ةقيقحلا يف هّنإف ءرخاسلا ةيرخسب ىنتعُي

 74ه الإ يِيَسلا كَما ُّيِحَي اَلَو) هركمو هديكب راهطألا
 ءايحال 39 نيسحلا لتق» :لوق وحن ةعيشلا مومع ةنسلأ ىلع دّدرتي :لوقأف

 عم - داقتعالا نم اهيلع مه ىتلاةقيرطلا :هدج نيدب مهدارمو ,«هّدج نيد

 نوُأّربم نوموصعم مهّنَأو 880 يدهملا ىلإ هدلوو ىلع ةمامإب - داعملاو نيتداهشلا

 .رشبلا يف ةليضف لكل نوعماج ءبيعو بنذ ّلك نع
 اّمم هفرعت .ًادماع ًاملاع لتقلل هسفن ميلستب ةقيرطلا هذهل هئايحإ ليصفتو

 تيبلا لهأ نولزني لوألا ردصلا نم رطش يف نوملسملا ناكام هْنَأ َكشال

 ؛نيموصعمو ّقح ةّمئأ مهنوك نم ,مويلا ةّيرفعجلا اهب مهلزنت يتلا ةلزنملاب رهاطلا
 نم ةّصاخ ةّدع ىلإ 3ك نيسحلا بقع يف ةمصعلاو ةمامإلا نوك داقتعا نع ًالضف

 .بلقلا نحتمم الإ هب نعذي مل اّمم هّنإف ,هئانبأ

 .473:50ه)رطاف )١(



 اذه ةدايس بجوي ّدح ىلإ ةغلاب ٍذئموي لاوحألا تايضتقم نكت مل نكل

 .يمالسإلا ملاعلا يف داقتعالا

 ناكو .لالذإلا بوث سبلو .صقنلا هارع نأ ّمجلا ددعلا كلذ حرب ام م

 يف نايفس يبأ لآ هرهظأ يذلا "فيلا لجأل كلذو ,كلذ لبق نم ًاليئض

 .ةعيشلا زكارم نم امهريغو امهعبتي امو نيرصملا

 بولق قامعأ يف مهنم ةءاربلاو مهّبسو هدلوو 3 ىلع ضغب اوسرغ دقف
 نأ اوداك ىّتح .ةمهتلاو ةّنيظلا ىلع مهتعيش اوعّبتتو ,ةفلتخم بيلاسأب ةّماعلا

 ىذألا بورض نينوجسملاو مهنم نيدّرشملا ىلإ اوثعبو ."'مهتفأش اولصأتسي

 .ليكنتلاو

 لك يف ءابطخلا تنلعأو ,ةّيمأ ينب لضف يف ةّيوبنلا ثيداحألا اوعضوو
 همحر يوذو ٌةككيلَي يبنلا ءافلخ مهنوكو ,ميركتلاو ليجبتلاب ةنورقم مهئامسأب عقص
 .هتمكحو همكح ثاّروو

 ىّتح ,"”'مالسإلا ةقبر نع جورخ مهيلع جورخلاو لالض مهتفلاخم ّنَأو
 يف ٍفاك ةّدملا كلت نم ّلقأ يف اذه ضعبو ,ةنس نوثالثو فين كلذ ىلع ىتأ

 .«فيح» /١7141 :؛ حاحصلا .ملظلاو روجلا :ٌفْيَحلا )١(

 هّللا لصأتسا» :لثملا يف لاقي .بهذّتف ىوكتف ,مدقلا لفسأ يف جرخت ةحرق :ةفاشلا (؟)

 .«فأش» ١57/9 :؛ حاحصلا .ّيكلاب ةحرقلا كلت بهذأ امك هللا هبهذأ يأ «ُهَتَفأَش

 يفو .َُقْبِر :ىرّصلا نم ةدحاولا مُهّبلا هب َنَشُت ,ىرُع ةّدع هيف لبح :رسكلاب قبرا (©)
 .«قبر» ١4/١ :4 حاحصلا .«هقنع نم مالسإلا ةقبر َعَّلُخ» :ثيدحلا

(0) 
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 ."!يهماكحأو مهتقيرط ساردناو 84هدلو و يلع ركذ ساردنا

 ,بابسألا هل تدّطوت دقو .هيبأ دعب ةيواعم نب ديزي رمألا يلو اذإ ىّتح

 .همادقإ ةّدشو .هرّوهتل ؛ "'ضرألا ديدج ىلع نم يمشاه ّلك ديبي نأ هل ىّنست
 (”ةدحلا ةعقو - فطلا موي دعب - كلذ نع ءىبني امك ,تامرحلا كتهب هرهاجتو

 .(4ةبعكلا يمرو

 مهتوسق ءارج نم ًاّدج ءاتسم مايق ةّيمأ ينب ّدض ذه نيسحلا ماق كلذلف
 .ةيمالسإلا رثآملاو راثآلا نم هوتامأ ام ءايحإ الإ هل ّمهالو ,مالسإلا نيدل ةفلاخملا

 .هيلع ةرهمجتملا فولألا كلت يديأب ةعيئشلا ةلتقلا كلت - هاّيِإ مهلتقب و

 عّضّرلا لافطألاو بابشلا ىّبح .هّمعو هيخأ ينبو هينب نم ًالجر رشع ةعبس لتقو

 زكرم ثيح ماشلا ىلإ اهنمو ,ةفوكلا ىلإ هلايعو هيرارذ يبسو هراصنأ لتقو .مهنم

 لصف 51 :4 يلزتعملا ديدحلا يبأ نبال «ةغالبلا جهن حرش» باتك يف اذه ليصفت رظنا )١(

 .(يلعل هبزحو ةيواعم ّبس نم يور ام يف)

 .«ددج» 404 :؟ حاحصلا .ضرألا هجو :ديدجلا (؟)

 ةرّونملا ةنيدملا لهأ علخ نأ دعب ؛:ةيرجه 7 ةنس ةّجحلا يذ رهش رخاوأ يف تعقو (؟)

 ريسلاب يّرملا ةبقُع نب ملسم ديزي رمأف ءريبزلا نبا اوعباتو ةيواعم نب ديزيل ةعيبلا

 ةنيدم تبهُتف .هشيجل مايأ ةثالث اهحابأو ةونع ملسم اهلخدف ءريبك شيج ىف مهيلإ

 لهأ نم ةعيبلا ملسم ذخأو .اهيف ضارعألا تكهتناو ءاهلهأ نم ريثك لتقو وكي /لوسرلا
 .ءاش ام مهيلهأو مهلاومأو مهئامد يف مكحي هل لَوَخ مهَّنأ ىلع ةيواعم نب ديزيل ةنيدملا

 .ةيرجه 77 ةنس ثادحأ 4/7 :5 يربطلا خيرات رظنا

 ,ةيواعم نب ديزيل ةعيبلا ةرّونملا ةنيدملا لهأ نم ّيّرملا ةبقع نب ملسم ذخأ نأ دعب (؛)
 ىلع ًاريمأ يفوكلا ريمن نب نيصحلا حبصأف ؛قيرطلا يف يّفوت هنأ الإ ةّكم لهأ ىلإ راس

 تبسلا موي قينجنملاب ةفيرشلا ةبعكلا ىمرو اهرصاحو ةمّركملا ةّكم دصقف ءشيجلا

 .ةيرجه 54 ةنس لّوألا عيبر رهش نم ثلاثلا

 .ةيرجه 74 ةنس ثادحأ :457:4 يربطلا خيرات رظنا

01) 



 ةّيمأ ينب ةلزنم تطقس - نادلبلا يف هلآ سوؤرو هسأر راهشإو ,ةيومألا ةفالخلا

 مهلاعفأ ّنأل ؛ّقح ةّمئأباوسيل مهْنَأ اونقيأو ,ةئّيسلا مهاياون سانلا ملعو ءبولقلا نم

 دودح نع ةجراخ يه لب حبش لدعلا نم اهقفاري الو ,نيد ّيأ عم قفثتال كلت

 .ةيناسنإلا

 عيرذلا لتقلا ءاّرج نم مهنم ام روفن قارعلا يف ةّماعلا سوفن يف ناكو

 .مهب لامعلا "١فيَحو عّيشتلا ةمهتل ؛مهئاربكل

 .هروجو هقسف ةّيمولعمل؛ةنعللا هيلع ديزي فالختسا مايأ زاجحلا يف كلذكو

 مالسإإلا نيد مده يف عست مل ةّيمأ ينب نأ هلك يمالسإلا ملاعلل ٍذئموي رهظو
 ىلعو .ًأرثأ يمشاهل يقبت ال نأ يف يلهاجلا بّصعتلا قيرط نع ىعست لب .طقف

 .ةكلتدمحم لا اياقب ٌّصخألا

 ًاببس كلذ راصو .ة4[.نيسحلا ةّيمولظم عمجأ ملاعلل رهظ هجولا اذه نمو

 .حلصلا ماع هيخأو ,نيفص موي هيبأ ةّيمولظم ىلإ تافتلالل
 ىتح (ةنعللا هيلع) ديزي ىلع راكنإلاو موللا ناسل لاط كن نيسحلا لتق اّمل

 نيح ىلبع .ةرّونملا ةنيدملا ىفو ماشلا ىف ةباحصلااياقب نمو ,مهسفنأ ةّيمأ ىنب نم

 نع ةيصاقلا نادلبلا ىف ريخب ذى نيسحلاو لئن ىلع ركذ ناكمإلاب نكي مل هنأ
 ,هراد يفو هتيشاح ىدلو ديزي يدي نيب مهئارطإ نع ًالضف .ةّيمأ ينب ةفالخ زكرم

 الإ ةينايفس ديزي راد ىف دجوت مل هّنَأ :ىنئادملا نع ديرفلا دقعلا ىف يور ىتح
 .”0ةط نيسحلا ىلع ىكبت "!ةمّدلتم ىهو

 .«فيح» 4:/١741 حاحصلا ملظلاو روجلا :ٌفْيَحلا )١(

 حاحصلا ةحاينلا يف نهرودّص َنهب رض :ءاسنلا ما دتلاو .هتبرض :اههجو ةأرملا تمدل )١(

 .«مدل» :7١19-8

 نع «ينئادملا نسحلا ىبأ :(ه 528 ت) يسلدنألا هّبر دبع نبال 177 :0 ديرفلا دقعلا يف (؟)

 عم لتق :لاق ءيرصبلا نسحلا نع ,ىسوم يبأ نع «نايفس نب ليعامسإ نع «قاحسإ

- 
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 ١ج / ةينيسحلارئاعشلا لئاسر 000000000000000... فا

 مهو .هنم ملع ريغب ةناجرم نبا ىلإ هلتق دانسإ سانلا دنع ديزي عفني ناكامو

 هل مهلايعو مهيرارذ قوسو .هلأ سوؤرو هسأر راهشإب - هرورسو هحرف نوري

 .كلذب ًاراشبتسا- ًامايأ ماشلا هنييزتو ."'بولجملا يبسلاك

 هلاو ةِغال نيسحلا ةّيمولظم داقتعاو ,ليمجلا ركذلاو ءارطإلا اذه نإ يرمعل

 ناعذإلاو .ةكاَي دمحم لآ ةفرعمو عّيشتلا بتارم لَّوُأ .ماشلا يف ةّماعلا دنع

 .ةِظم نيسحلا لتق الإ هل ببسال يذلا مهلضفب

 اولازامو .هرأتب ذخألل ةفوكلا لهأ نم ريثك جاه ذا نيسحلا لتق ماع يف
 .نينس ثالث نم ًاوحن ددع ريفوتو حالس عمج نم اهتّدع ةروثلل نوٌدعتسي

 ةلظنح نب هللا دبع عم هيلع نورئاث ةّدملا كلت لالخ يف ةنيدملا لهأو

 راثب بلطلا نلعيو هسفن ىلإ وعدي ةّكمب بصان ريبزلا نباو .(ةكئالملا ليسغ)
 .ةنعللا هيلع ديزي كله ىّبح .هرمأ ءدب ذك نيسحلا

 22. نيسحلا رأتب بلطلا الإ اهل زفاحال ,ةفوكلاب فولألا ترهمجت ٍذئنيحو

 هدلوو ةل يلع قاقحتسا نلعتو ,ليمج ّلكب هلآ رئاسو هاخأو هابأ ركذت يهو

 .مهب نوهّبشي تيب لهأ ٍذئموي ضرألا ىلع ناك ام هّللاو ؛هتيب لهأ نم رشع ةّدس نيسحلا 32

 ديزي ىلع ٌنلخدأ اًملف ؛لبإلا باتقأ ىلع ايابس ٌةكلَتهَللا لوسر تانب ماشلا لهأ لمحو

 ؟ايابس كيما لوسر تانبأ ديزي اي :نيسحلا ةنبا ةمطاف تلاق
 .نلعف ام نلعف دق نهيدجت كّمع تانب ىلع يلخدا ؛مارك رئارح لب :لاق

 .يكبت ةمّدلتم اّلِإ ةينايفس ٌنهيف تدجو امف ,نهيلإ تلخدف :ةمطاف :تلاق

 :هعم بيصأ نمو نيسحلا يثرت بلاط يبأ نب ليقع تنب تلاقو

 ٍلوسرلا لآ ٍتبدن نإ يبّدناو ٍليوعو ٍةربعب يكبأ ينيع

 ليقعل ةسمخو اوبيص أدق ىلع ٍبلٌصل مهلك ةّئس

 )١( حاحصلا .هريغ ىلإ دلب نم بلجي يذلا :بيلجلا ١: ٠١»جلب«.
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 .قكِلَر, ل وسرلا نع ةفالخلاو ةمامالا

 ,ةّيمأ ينب ةعيش نم ٍةْا يلع ةعيش تزاتماو ءبلصلا عّيشتلا رهظ ٍزئمويو
 ,نيباوتلا رثكأ اهب لتق يتلا "7ةدرولا نيع ةعقو زايتمالاو رهمجتلا كلذ نم جتنو

 :ةناجرم نبا مهيف ًافلأ نوعبس ةّيمأ ينب دنج نم اهيف كله يتلا ."”رزاخلا رهن ةعقوو

 لهأ ىلا ٍذئموي نم سانلا تداقناو هرهاظم ىلجأب عّيشتلا ةّمث نابو

 اهيف تناك .ةّيبرعلا ةريزجلاب ةروهشم ةنيدم :«نيع سأر» ًاضيأ ىّمست ةدرولا نيع )١(
 هّللا دبع نب داّدش نب ةعافر ٍذئموي مهئاسؤر دحأ ناكو ؛مهمايأ نم مويو برعلل ةعقو

 .سيق نيا

 18١. :؛ نادلبلا مجعم :رظنا

 ءيعازخلا درص نب ناميلس ةدايقب نيباوتلا نيب ةكرعم ةنيدملا هذه نم برقلاب ترج دقو

 ,نيلتاقملا نم أفلأ نوثالث هعم ناك يذلا ريمن نب نيصحلا ةدايقب نييومألا شيج نيبو

 رهش يف تعقو ىتلا ةكرعملا هذه ةجيتن تناكو .طقف فالأ ةثالث ناميلس عم ناك امنيب

 ,يعازخلا درص نب ناميلس مهنم «نيباّوتلا نم ريثكلا لتقم .ه 16 ةنس ىلوألا يدامج

 .ليفن نب دعس نب هللادبعو ةبيجن نب بّيسملاو
 .04- 17 :راثلاب ذخألا ةصق يف رابخألا قدصأ :رظنا

 هثعب يذلا نيباّوتلا شيج هدنع ىقتلا ءقارعلاب لصوملا ةنيدم نم بيرق :رزاخلا رهن (؟)
 فالآ ةعست هعم ناك يذلا رتشألا كلام نب ميهاربإ ةدايقب يفقثلا ةديبع ىبأ نب راتخملا

 فلأ نوثالث هعم ناك يذلا دايز نب هّللا ديبع ةناجرم نبا ةدايقب نييومألا شيجو .ًالتاقم

 مهدئاق مهتمّدقم ىفو نييومألا شيج نم ريثكلا لتق ةكرعملا هذه ةجيتن تناكو .ًالتاقم

 1 .رتشألا ميهاربإ هلتق يذلا ةناجرم نبا

 ليتق ّلك دنع نوعضي ءبصقلاب - ماشلا شيج نم - ىلتقلا نوّدعي اولعجو :امن نبا لوقي
 .ًافلأ نيعبس اوناكف ةبصق

 .ه "1/ ةنس مّرحملا نم رشاعلا موي ةكرعملا كلت تناكو

 ١74 -١16١. :راثلاب ذخألا ةصق يف رابخألا قدصأ :رظنا
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 ١م / ةينيسحلارئاعشلا لئاسر ...٠.000.000 فلي

 .مهنم نيدلا مسارم ذخأو ,مهمولع نم سابتقالاو ,مهراثآ ءافتقاب 840تيبلا

 .امهريغو ديز نب "!ىيحي هدلوو ,"!'يلع نب ديزك.نوعباتتي راوّلا حرب امو

 كلت ةكربب مهدئاقع تبثتو .مهتملك رهظت وءمهرزأ ٌدتشيو ةعيشلا رمأ يوقيو

 .ةكاط نيسحلا لتق نم ةمجانلا تاروثلا

 ةطلسلا تحبصأو .ةّيمأ ونب داب ىَّمح هلتق ندل نم دحاو نرق ضمي ملو

 هان نيسحلا تاراث مساب- نيذلا ساّبعلا ونب مهو مشاه ينب نم قيرفل ةيمالسإلا

 نم الإ "'ةّمَرَض خفان ضرألا يف نييومألا نم اوقبي مل - هتمومع ينبو هدلوو

 .فرعُي

 .هّدج نيد ءايحإل لتق ذقن نيسحلا نوك ىنعم فرعت اهلك زومرلا هذه نم

 الف الإو ءضرألا يف ًاراّبج نوكي ن نأ دري ملو .هريغل ه ريغل وه اًمح بلطي مل هنأ نعذتو

 .هرأتب بلطلاو هئارطإل عقوم

 يف سورغملا نأ اوأرو ,ةيمالسإلاةرمإلا يف نيّيساّبعلا مادقأ تخسر اّملو

 ها نيسحلا بقعل ةسّدقملا ةّيناحورلاةسايرلاّنأ وه .نيملسملا رثكأ بولق قامعأ

 .مهنم راوثلا ةرداب مهكلم ىلع اوفاخ ,نييولعلا نم

 دو ,ةّيمأ ونب داب دقو مهّقحب بلطلا ىلع مهل ةردق ال نأ كئاوأ كردأو

 ساّبعلا ينب كلمب ايندلا تسرعأو ,ةّماعلا راكفأ

 )١( ةنس ةفوكلا يف دهشتسا يذلا ١١٠١ :ليقوه ١١١اه

 يذلا وه ,يلع نب ديز نب ىيحي ّنأ فورعملا نكل «ىسيع» ةعوبطملا ةخسنلا يف (؟)
 .١؟6 ةنس ناسارخ يف دهشتسا

 حاخصلا .دحأ يأ ,ِةَمَرَض خفان اهبام :لاقي ءران اهفرط يف ةحيشلا ىأ ةفعَسلا :ةمّرَضَلا (؟)

 .«مرض» 61/4 6
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 نم هيلإراشملاو.ِذئموي ة2.نيسحلا دالوأ نم يناحورلا سيئرلا ناكو
 .ةلزعلا رث آف ,ِلِهاب قداصلا دّمحم نب رفعج هللا دبع وبأ وه ءسانلا يف عاطملاو :مهنيب

 لتقلاو ىذألا بورض نوقالي كلذ لالخ يف مهو .مامإ دعب امامإ هؤانبأ كلذكو

 .ليكنتلاو

 - ةروشلا لدب - مهتعيشش مهرمأب ,مهّدج هيلع لتق ام اوظفح مهْنكلو

 لقنو .لاوحألا عيمج يف تاعامجو ىدارف ,هبئاصم ركذب ةينيسحلا تاراكذتلاب
 ءاكيإلاو ءاكبلاو ,مهمايأ ىلإ هلتق ندل نم عئاجفلا نم مهيلعو هيلع ىرج ام
 .مهباصأ امل يكابتلاو

 اوأر مهنأل ؛رّوصتلا قوف وه ّدح ىلإ كلذ باوث ركذب بانطإلا يف اوغلابو

 مهاوس نّمع مهزّيمتو ,ةعيشلا دارفأ نيب ةطبارلا ماكحإ يف ةيوقلا ديلا وه كلذ ّنأ

 ."!عيشلا نم

 تظفحو .ةّيمأ ينب ةعيش نع مه يمت تبجوأ ةّيومدلا تاروثلا ّنأ امك

 .ةلاسرلا هنع قيضتام ةيخيراتلا دهاوشلا نم كلذ ىلعو .تقولا كلذل مهدئاقع

 :تاعمتجملا كلت اوظفح - مهملع عساوو مهفطل ديزمب - 8 مهنأ ّمئ

 ءاقتالاب مهيلع رمألا ديدشتب ,ةعيشلا نم تاعامجلاو دارفألا ىلع اوظفاحو

 ."!يقتملا ريغ نع نيدلا مسا اوفن ىتح ءرتستلاو

 يف مهدنع ةدقعنملاو ةفلتخم تانايبب مهنم اهب رومأملا - تاعمتجملا هذهو

 .«ءازعلا سلاجم»و «متآملا» مويلا اهيّمسن ام يه - مهلزانم

 .«عيش» ١١6٠ :؟ حاحصلا رظنا .ىرخألا تاعامجلاو قرفلا يأ )١(

 .«هل ةّيقتال نمل نيدال» :لاق هّنأ هك قداصلا مامإلا نع هدنسب ينيلكلا خيشلا ىور (؟)

 .ةّيقتلا باب 5:/3:11-051 يفاكلا رظنا
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 ١ج / ةينيسحلارئاعشلا لئاسر 0.0.000... 00

 كلذب رمألا نم - ةّمألا ءامكح مهو - 20 ةّمئألل ضرغال هنا ٌكشال

 :ةريثك ةصوصخم لاوحأ يف ةحرقملا ةبيصملا كلت رّكذتو ,نزحملا عامتجالا

 .اهكرت نم اورّذح ىّتح .اهباوث يف ةغلابملاو اهيلإ بيغرتلا مهفكي مل يتلا هترايزو

 بهذملا ظفح الإ «ةينيسحلا طباورلا» كلتب مهرمأ سيل :ةعماج ةرابعبو

 .ةَبَن نيسحلا اهل لتق يتلا ةياغلا وهو ءساردنالا نع

 ًاحوضو ةفلتخم تارابعب اهيلإ اوعملأ دق ةينادجو اهّنأ عم .مكجلا هذهو
 لوق وحن ,مهرمأ ءايحإ ىلع ّثحلا نّمضت ام يف ًاحيرص اهب اورمأو ,ًءافخو

 ؟«نوثّدحتتو نوسلجت» :راسي نب ليضفلل ذقن قداصلا
 .كادف تلعج معن :لاق

 .""«انرمأ اويحأف ,اهّبحأ سلاجملا كلت ّنإ» :لاق

 تومت موي هبلق تمي مل ءانرمأ هيف ىيحي ًاسلجم سلج نَّم» :ةِك.هلوقو
 ."!«بولقلا

 كلم امهثلات ّنإف ءانرمأ ركاذتف رخآ عم عمتجا ًادبع هللا محر» :ةهلوقو

 متعمتجا اذإف :ةكئالملا مهب هللا ىهاب الإ انركذ ىلع نانثا عمتجا امو ءامهل رفغتسي

 نم اندعي سانلا ريخو .انءايحإ مكتركاذمو مكعامتجا يف ّنإف ,ركذلاب اولغتشاف

 .4!كلذ ريغو ,"”«انركذ ىلإ اعدو ءانرمأب ركاذ

 يف امهنعو ١. ثيدح 77 :لامعألا باوث ,197 :؟ ىّمقلا ريسفت ,14 :دانسإلا برق )١(

 .هبساني امو رازملا باوبأ يف 57 باب ” ثيدح 501:15 ةعيشلا لئاسو

 يف امهنعو (48 ثيدح 594 ١: ٍةًكلاضرلا رابخأ نويع :.؛ ثيدح 18 :قودصلا يلامأ (؟)

 .هبساني امو رازملا باوبأ نم 57 باب ؛ ثيدح 507:15 ةعيشلا لئاسو
 نم 7 باب ٠١ ثيدح ١4/8 :17 ةعيشلا لئاسو هنعو 0١ يسومطلا خيشلا يلامأ انف

 .فورعملا لعف باوبأ

 باب» هيساني امو رازمل | باوبأ نم 55 باب ١5: 5٠٠ 5٠١ ةعيشلا لئاسو رظنا (4)
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 سانلا ءاقب بجوت يتلا يه ةينيسحلا تاراكذتلا كلت نأ اوأر 240 مهئأكف

 مهتيمولظمو .مهتمصعو مهلضف رفاوو ؛مهتمامإب داقتعالا ىلع نامزألا رورم ىلع

 .عّيشتلا حور كلذو ,مهراصعأ نم رصع ّلك يف ءافلخلا نم

 ةّمكألا اهتسبلأ ,ةّينيد ريغ يداون تاعمتجملاو سلاجملا كلت َّنَأ ٌكشأ ال انأ

 ببسلا اهنأل ؛ًايبهذم ًاسابل - لبقتسملل مهرظن دعُبو مهملع عساوب - 2 راهطألا
 هيناعم ّلكب ليمجلا مهركذ ءاقبو مهدئاقع خوسرو ةعيشلا ةملك عامتجال ديحولا

 ال مِهّنإف .مهسفنأ ةعيشلا نع ىّنح ,نيملسملا عيمج نع ةروتسم ةتكن كلتو

 .طقف يورخألا باوثلا مهدصق لب ,مهلمع نم ةدئافلا هذه نورّوصتي

 ثدحي امي سلاجملا هذهف ءرثأ هتعيبطب هل رهظي نأ ٌدبال لمع ٌلكّنأ امب نكل
 ثيح نم ةعيشلل تارمشلا كلت رمثث ةكقَيدّمحم لآ ةّيمولظم راهظإ نم اهيف

 .نورعشي ال

 دلو نم ةفيلخو اكلم هنوك يف - يساّبعلا لّكوتملا رضي اذام رظناف كيلإ
 2 نيسحلا ربق روزت نيملسملا نم ةفئاط ّنَأ نم - ٌةكْيلَي يبنلا ّمع ساّبعلا

 ءارجإو هثرحب مهرمأي ,ةلعفلا هيلإ هّجويو هترايز نع عنمي ىّتح .هّمع نباوهو

 ."هيلع ءاملا

 .«...مالسلا مهيلمت تيبلا لهأ باصأ امو ةِكط نيسحلا لتقل ءاكبلا بابحتسا 32

 اهيفو» :ه 777 ةنس ثادحأ يف 1/60 :9 «كولملاو ممألا خيرات» هخيرات يف يربطلا لاق )١(

 ثرحي نأو ءرودلاو لزانملا نم هلوح ام مدهو ,يلع نب نيسحلا ربق مدهب لّكوتملا رمأ

 ةطرشلا بحاص لماع ّنأ ركذف .هنايتإ نم سانلا عنمي نأو ؛هربق عضوم ىقسيو رذبيو

- 

 هدف
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 ,سانلا برهف .قبطملا ىلإ هبانثعب ةثالث دعب هربق دنع هاندجو نم :ةيحانلا يف ىدان 2

 .«هلوح ام عرزو ءعضومل ا كلذ ثرحو «هيلإ ريصملا نم اوعنتماو

 دعب ًاضيأه ؟1 ةنس ثادحأ يف 00-51 :/ «خيراتلا يف لماكلا» هخيرات يف ريثألا نبا لاقو

 :ةمّدقتملا يربطلا ةرابعل هلقن

 هغلبي نم دصقي ناكو .هتيب ,لهألو .ةْقْ بلاط يبأ نب ّيلعل ضغبلا ديدش لكوتملا ناكو»

 .مدلاو لاملا ذخأب هلهأو ًاّيلع ىّلوتي هّنأ هنع

 فشكيو :ةّدخم هبايث تحت هنطب ىلع ّدشي ناكو ءكّنْخمْلا ةداّبع هئامدن ةلمج نم ناكو

 علصألا لبقأ دق :نوّتغي نوّنغملاو ,لّكوتملا يدي نيب صقريو .ءعلصأ وهو .هسأر

 .كحضيو برشي لّكوتملاو ,مالسلا هيلع ًاّيلع كلذب يكحي :نيملسملا ةفيلخ ؛نيطبلا

 .هنم ًافوخ تكسف .هدّدهتي ةدابع ىلإ أموأف ءٌرضاح رصتنملاو موي كلذ لعفف

 ؟كلاح ام :لكوتملا لاقف

 .هربخأو ماقف

 نبا وه ءسانلا هنم كحضيو ,بتاكلا اذه هيكحي يذلا ّنإ نينمؤملا ريمأ اي :رصتنملا لاقف
 هلاثمأو بلكلا اذه معطُت الو ؛تئش اذإ همحل تنأ لّكف ءككرخف هبو ؛كتيب لهأ خيشو ,كّمع

 !هثم

 :اعيمج اوّنغ :نيّئغملل لّكوتملا لاقف
 هَمأ رِج يف ىتفلا سأر هّمع نبال ىتفلا راغ

 .لكوتملا لتق رصتنملا اهب لحتسا ىتلا بابسألا نم اذه ناكف

 ةّبحم يف قثاولاو ,.مصتعملاو ,نومأملا :ءافلخلا نم همّدقت نم ضغبي ناك لّكوتملا نإ :ليقو

 ضغبلاو بصنلاب اورهتشا دق ةعامج هسلاجيو همدانُي ناك امّنإو ؛ هتيب لهأو يلع

 حرف نب رمعو ؛ يؤل نبا ةماش ينب نم ّيماشلا رعاشلا مهجلا نب ىلع :مهنم لعل

 نب هللا دبعو ,ةّيمُأ ينب يلاوم نم ةصفح يبأ نب ناورم دلو نم طمسلا وبأو .ّيجخرلا
 .ةّجرتأ نباب فورعملا ّيمشاهلا دواد نب دّمحم

- 

 (1ئ)



 ةّينيسحلا ةطبارلا نأ كردأ دق هنأ الول !؟ناطلسلاو كلملا يف كلذ لخد امو

 هلضف نيركاذ ,هدنع نيعمتجم .هربق ةرايز ىلإ ريهامجلا كلت عافدنا نع ةبّيسملا

 بجوت يتلا يه .مهيلعو هيلع ءاكبلاب نيرهاجم .مهتّيمولظمو هئانبأو هئابآ لضفو
 .عّيشتلا حور وه كلذو ,مهتمامإب داقتعالا توبث

 ,ةظ نيسحلا ىلع هراد يف ءاكبلا عفترا دقو ةيانمامإلا ركني َمِل ءرظنا

 لفط تام» :لوقيو مولظملا هّدج ىلع كلذ نوكي نأ ءبابلا ىلع سانلا عمتجاو
 .ءالبرك يف لافطأ مهل تتام دقف ءقدص دقو .”«ءاسنلا هيلع تكيف انل

 ةءاسإلاو ء.مهنع ضارعإلاو ءمهداعبإب هيلع نوريشيو «نيّيولعلا نم هنوفّوخي اوناكو 32

 ملو «نيدلا يف مهتلزنم ّولع سانلا دقتعي نيذلا مهفالسأ يف ةعيقولا هل اونّسح ّمث ؛مهيلإ

 نسحأ نم ناكو ,هتانسح عيمج ةئّيسلا هذه تّطغف «ناك ام هنم رهظ ئّتح هب اوحربي

 .«نساحملا نم كلذ ريغ ىلإ نآرقلا قلخب لوقلا نم سانلا عنمو «ةريس سانلا

 نب نايفس نع هدنسب 777 ثيدح 5١5-5١1 :68 يفاكلا يف ينيلكلا خيشلا ىور )١(

 عمستف ءيجت ةورف ّمأل اولوق» :لاقف ةجهْللا دبع يبأ ىلع تلخد :لاق هّنأ يدبعلا بعصم

 .«اهّدجب عنص ام

 .رتسلا فلخ تدعقف تءاجف :لاق

 .«اندشنأ» :لاق ّمث

 .بوكسملا كعمدب يدوج ورف :تلق :لاق

 .ءاسنلا نحصو تحاصف :لاق

 دبع وبأ مهيلإ ثعبف «بابلا ىلع ةنيدملا لهأ عمتجاف ,«بابلا بابلا» :ةكطشا دبع ىبأ لاقف

 .«ءاسنلا نحصف هيلع ىشغ انل ّيبص» :الئ هللا

 :ٍايطمامإلا لوق ةنيرقب يطق داصلا مامإلا تانب ىدحإ ىه انه ةورف ّمأب دوصقملا :لوقأ
 مامإلا ّمأ ىلع قلطت  ةورف ّمَأ- ةينكلا هذه ّنأب املع .«اهّدجب عنص ام عمستف ءىجت»

6 
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 هيلع ءاكبلل ٍذئموي 3 نيسحلا ىلع متأملا داقعنا يوار جمدي مل كيلع هللاب
 .ةِكل نيسحلا عرصم ركذن :لوقي الو ,«انيكبف ٌصقي صاق ءاج» :لوقيف

 يتلا ,3ة46نيسحلا ةبيصم الإ ,ٌصاقلا اهّضقي ةبيصم ىلع نوكبي مه لهو
 .عّيشتلا حور رهظم اهْنأ الول اهب ٌفختي َملو ؟اهلجأل نوعمتجي

 ًايميبط ًامايق ؛ةينيسحلا متآملاب ةّيلجلا ةدئافلا كلت مايق تنّقيت اذإ تنأو

 ,ةيافك اهبوجوب مازتلالا كمزل ,رابخألا كيتاهب 8 راهطألا ميلا هيلإ تدشرأ

 بكاوم ريس وأ ,رصبلا ةّساحل ةعجافلا ليثمت نم :كلذك اهدافم ديفي ام ّلك بوجوو

 .اهب ةرّكذم عراوشلاو ةقزألا يف لاجرلا

 .اهتّيعورشم ىلع ةّلدألا دضن ىلإ ديلاب ةسوململاةدئافلا كلتدعب ّجتحت ملو

 ,اهناحجر يف بيرم باتري نأ نم لجأ ,نادجولا هب دهشي يذلا نايبلا اذهب اهّنأ ذإ

 .ةيافكاهبوجو لب

 قّمعتو '''هروغ ربس نم ْنإف ؛(ليثمتلا) متآملاب ًاهبشو ةقالع اهبرقأ ّنَأو

 .هنع ةدّرجملا متآملا ةماقإ يف سيل ام تكنلا نم هيف ّنَأ ملعي ءهّرس ىلع صوغلاب

 دّيس ةّيمولظم راهظإ ًارهاظ اهنم ضرغلاو متآملا ةماقا يف ّرسلا ناك اذإ

 اهّنأل ؛انه ةدوصقملا ىه تسيلو .ركب يبأ نب دّمحم نب مساقلا تنب يهو .ةقْط قداصلا 3

 اقل نيسحلا مامإلا تاديفح نم تسيل

 522 تيبلا لهأل نيلاوملا نم ,يرجهلا يناثلا نرقلا ءارعش نم ءيدبعلا بعصم نب نايفسو

 ةرامع ابأ اي» :ًالئاق هل ًارعش هدشني نأ ةرامع يبأ نم الكب قداصلا مامإلا بلط يذلا وهو

 .«32ا نيسحلا يف ًارعش يدبعلل يندشنأ

 )١( :؟ حاحصلا ُةُرعق :ءيش ّلك روغو ٌُروغ ام ترظن اذإ هُرْبسأ حزُجلا ُتِرَبس 1/0

 .«روغ» 1/9/7 :و «ربس»

)15( 



 ساردنالا نع مهدئاقع ظفحو ةعيشلا ةملك قافّتا ًانطابو ,مومعلا ىدل ءادهشلا

 .نامزألا رورم ىلع

 نوكسو ةكرح نم اهيف ردصي امب رصبلا ةساحل ةعقاولا ليثمت ّنأ بير الف

 ىلع ةدّوجملا لاوقألا نم مظعأو .ديهشلا كلذ ةّيمولظم راهظإ يف غلبأ ءلعفو لوق
 دارفأ نيب طباورلا ماكحإو دئاقعلا تيبثت يف لخدأو .عماجملا يفو ربانملا

 .ةّيرفعجلا

 يتلا بئاصملاربانملا ىلعو متاملا يف ركذت ةّيرفعجلا ةقرفلا تناك اذإ

 هيلع ءاكبلا ىلع ةبّغرملا ثيداحألا اهنيعأ بصنو 32[. نيسحلا ىلع تدرو
 هنأل .بولقلا يف ميظع ريثأت هل راظنألل بئاصملا كلت ليثمتف .هلجأل نزحلاو

 .نيقيلا تباث ةديقعلا خسار ةّيرفعجلا نم ٌصاخلاو ماعلا لعجي

 رمأ ءايحإ ةهج نم بيصت ةّينيسحلا ةحدافلل اهليثمت يف ةّيرفعجلاّنأ ٌكشال
 .لتقلل هسفن 1ك نيسحلا ميلستل ديحولا ببسلا وه اذهو ,854ةّمئألا

 .رظاونلا ءاكيإو ؛عئابطلا نيزحت مهريغلو مهل لصحي ىرخأ ةهج نمو

 نع راتسلا عفرو .ىربكلا ةحدافلا كلتب باصملاوحن ةقيقرلا فطاوعلا ةراثإو

 .مهعابتأو نيملاظلا حئاضف

 نكلو نورق ةّدع ذنم ثداح وه لب ,ةعيشلا دنع ًاميدق نكي مل نإو ليثمتلا
 .هب ًالومعم نوكيال بهذملا يف ثداح لك سيل

 .ًاعورشم ناك ,غلبأو ٌمتأ هجوي عورشملا ميدقلا ةدئاف ًاديفم ناكاذإ ثداحلا

 .ًءاقتا هتماقإ ناكمإ مدعل مدقألا نمزلا يف هكرت نوك لمتحا اذإ اميسال

 2- ءايحإو .هيلع ءاكيإلاو ٍةاءادهشلا دّيس ةّيمولظمو نزحلا راهظإ نأ ٌكشال

)١/ 
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 يف درت مل هنأ ةرورض .هنم ٌصاخ صخشباال بهذملا يف ةدابع ."'هخنسب هرمأ
 اهيلع رصتقيل اهب رومأملاركذلا ءايحإو ءاكبإلاو نزحلل ةصاخ ةّيفيك ةعيرشلا
 .هئاكيإ يف يكبملاو ,هئايحإ يف مهرمأل ييحملاو ,هنزح يف نيزحلا

 هدارفأ عيمج ىلإ هتّيعورشم ترس .هيلإ ًابودنمو ةدابع ءيشلا خنس ناكاذإو

 .ةّيدرفلا ةهج نم

 دحأ نع لقني ملو رثؤي ملو ,مهئاملعو ةعيشلا ءاحلص نم ًادحأ رن مل كلذلو

 هتّيدابع يف لتقملا باتك ةءارق لثم ليثمتلا ٌدعيال نم ,ةفلاسلا لايجألا يف مهنم

 .هتّيعورشم راكنإ نع ًالضف .ًانزحمو ًايكبم هنوك يفو

 ءاربك نم مهْنَأ ٌكشال ,ةينيسحلا تاراكذتلا يف ليثمتلا اولخدأ نيذلا ّنإ

 .ةعيشلا نم ةعبّتملا ةطلسلا بابرأو ,نيرّكفملا نيدلا لهأ لاجر
 نيطالسلا ةسايس لبق نم ةعيشلا نادلب يف رشتنا هنأ ضعبلا ّنظي كلذلو

 هديأ مث .بهذملا ةّوقب ةنطلسلا ىلع تلوتسا ةلسلس لّوَأ مه نيذلا ,ةّيوفصلا

 .هوزاجأو ًائيشف ًائيش نويناحورلا ةعيشلا ءاسؤر

 ءالؤه نأ هنم طبنتسا ,هلامعتسا ىف ةيوفصلا نم مدقأ دنهلا ءامكح ّنأ امبو

 .ةّيبهذملاهدئاوف نم اور امل ؛بهذملا سابل هوسبلأو كئاوأ نم هوذخأ

 .دصقملا ةجيتن ةقيقحلا ىف ىه ىتلا ,ةمّدقملا نم دوصقملا تيهنأ ثيحو

 ,ليصفتلا ىلع ةّينيسحلا تاراكذتلا عيمج ركذ يف ىلاعت هللا نوعب عراش يّنإف

 .هحبقو هنسح نعو ءاهمدعو هتّيعورشم نع اهنم لك يف ثحابو

 .مارتحالاو بدألا لامكب ''«ةلوصلا» درا ضّوعتلا نوكي كانهو

 .«خنس» 477:١ ماحصلا .لصألا :ٌْدِسلا )١(

 ١:/١71. (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) (ه 58١1ت) يرصبلا
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 ةّينيسحلا تاراكذتلا نمف

 متاملا

 هتكب يذلا ؛ليتسقلا كلذ ىلع ءاكبلل ةدقعنملا ةّصاخلا يداونلا ىهو

 اهريغ ىفو اهيف هيلع ءاكبلا رابخألا ىف دعو ,١!نهيف نمو نوضرألاو تاوامسلا

 ."”هعئارهزلل ًاداعسإو .ةّمالا قوقحلو هّقحل ءادأو ,كَكيكَئهَللا لوسرل ًةلص

 يكابلا ىلع قبطنت يتلا نيوانعلا نايب الو ,يتيانع عضوم اهيف مّلكتلا سيلو

 اّمم هيلع باوثلا ركذو ءاكبلا ٌلاحمو دراوم الو .يدصاقم نم ىكابتملاو ىكبملاو

 عبسلا تاوامسلا هيلع تكب ىضم امل ٍةكعشلا دبع ابأ ّنإ» :ةقطقداصلا مامإلا لاق )١(

 .«ٌنهنيب امو ٌنهيف امو عبسلا نوضرألاو

 4/٠١ :تارايزلا لماك رظنا

 .«ءارمح برغتو ءارمح علطت تناك» :ةط لاق ؟اهؤاكب ام :يوارلا هلأسي رخآ ثيدح يفو

 5١. :تارايزلا لماك رظنا

 باب» هيبسأئي امو رازملا باوبأ نم 5 باب مهمذ١ره.١ ةعيشلا لئاسو رظنأ ف

 ءاروشاع موي ًاصوصخ © تيبلا لهأ باصأ امو نيسحلا لتقل ءاكبلا بابحتسا

 .(«(هنبيصم موي هذاخّتاو

)19( 
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 اهّمهأاذه يتلا تاراكذتلل ءاصقتسا راكذتلا اذه ركذأ امّنِإو ءيتركاذ هب طيحت

 .اهّمعأو

 تاكنل لب .طقف يورخألا باوثلا لينل عّرشي مل هّنَأ مّدقت ام يف تفرع دقو

 نع ةقرفلا هذه تزاتما ام اهالولف .ةّمألا رمأ ءايخإ اهعمجي ةّيدابع ريغ رخأ

 تقّدص الو ,مهنع ةروثأملا ماكحألاب تنعذأ الو .اهتّمئَأ تفرع الو ءاهريغ

 .الو ءالو ءالو ةلضاف ةيّرم لك يف رشبلا ىلع مهقّوفتو مهلضفب



 ةّينيسحلا تاراكذتلا نمو

 ليثمتلا

 ةعقاولا ميسجست نع ةرابع وهو :هيبشلاو ايابسلا ةّماعلا ناسلب هنع رّبعملا

 .لعفو لوقو نوكسو ةكرح نم اهيف ردص امب ,رصبلا ةّساحل

 روذحم الو روظحم ريغ .رضاح ءيشب رباغ ء يش نع ةياكحوه امب اذهو

 نم ءادهشلا دّيس ةّيمولظم راهظإ يف غلبأ هنوكل ؛ متآملا ىلع حّجري امّبر لب .هيف
 .بولقلا يف ًاريثأت اهنم دشأو .عماجملا يفو ربانملا ىلع ةدّرجملا لاوقألا

 ال ِهّنأب نعذي فصنملا اهلّمأت اذإ ءهب قّلعتي اّمم ةيفاش ةذبن ةّمئ انفلسأ دقو

 هسفن هه نيسحلا مّلسي نأ تبجوأ يتلا ةّلعلا مايقل .ناهرب ىلإ هتّيعرش يف جاتحي

 هبش '''رساقب الإ اهنع كفني الو هنع صّلختيال درولا ءامب درولا مايق ,هب لتقلل
 .بهذملل ةتامالا

 ًانيزحتو ءاكبإ هنوك نم .اهيف بّعرملا نيوانعلا نم هيلع قبطني ام ريغ اذه

 ئف لاق .هنم عنمو ليثمت لك مّرح «لئاصلا» دّيسلا نكل ,ةِئن نيسحلا رمأل ًءايحإو

 .«رسق» 31 :؟ حاحصلا .هرهقو هيلع ههركأ :ارْسَق رمألا ىلع ُهَرَسَق )0(

 )2١(
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 ترص دق .ءاروشاع موي اهنولثمي يتلا تاهيبشتلا» :هتلاقم نم (١و١) ةحفصلا

 للملا ةيرخسل ةبلجم اهارأ ينأل ؛ميرحتلا نم اهيف امب احّرصمو اهضفرب ًاهونم

 .ىهتنا ."”«ءازهتسالا يعاود نم ًايعادو ,ةجراخلا

 مهيلع اهركدت ةّيموق ''دئاوعو ةينيد مسارم ممألا نم ةّمأ لكل ّنِإ :لوقأ
 نيب ةافانملل كلذو .ءايزألاب فالتخالا وحن ةفيفط تناك ول ىتح ءىرخألا ممألا

 اهب شيعي يتلا ةئيبلاو ميلقإلا ريثأت نم اهضعب ءيشانلا ,عئابطلاو مسارملاو دئاوعلا

 .شّحوتلاو نونجلا نم ًابرض رخآلا ضعبلا مسارم ضعبلا دع امبرو .ناسنإلا

 اميسال .هلهأ نيب امهريغوأ يبهذملاوأ ينيدلا مسرلا ضفر يضتقيال اذهو

 ةدّرجملا متاملا ةماقإ يف هينتجت الام هدئاوف نم ةعيشلا ينتجت يذلا ليثمتلا لئم

 .هيبشتلاو ليثمتلا نع

 برعلا يكرشم رئاسو شيرق ءازهتساكالإ هب بناجألا ءازهتسا ام يرمعلو

 همزلي ناك لهفأ ء.اهرامث اوقوذي ملو اهرارسأ اوفرعي مل يتلا كيلا لوسر ةالصب

 !؟هنيد رئاعش نم يهو اهكرتي نأ

 ًالعف هودعو هوركنأ ةكم حتف موي ناذألاب نالعإلا اوعمس اّمل ًاشيرق ّنِإ

 كلذ نم ضفخأ ناكول نأ اومعزو .هّولعو هعافترال ؛رامحلا قيهنب هوهّبشو ًاّيجمه

 .راقولا ىلإ برقأ ناكل

 وحن .هماكحأ بلغأبوأ هساساباّيفارخ نوكيال نأ بجي حيحصلا نيدلا نإ

 برضو لوبط ّقد وأ ءمئامتو يقر فرص وأ ءابعلو اوهل وأ :ةفرص ةذبعش نوكي نأ

 )١( هذه نمض ةعوبطملا) لطابلا ةلوج ىلع ّقحلا ةلوص المجموعة(١: 16٠.

  5هداع :هنم لوقت .تاداعو ٌداع عمجلاو ,ةفورعم ةداعلاو :«دوع» 018 :؟ حاحصلا يف

 .هل ةداع راص يأ ,هدّوعتو هداتعاو
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 هل نعذت الو سوفنلا هنع رفنت كلذك نايدألا نم نوكي ام ّنأل ؛ كلذ ريغو .راتوأ

 .لوقعلا

 نيتم ءيدابملا ميوق - هنع يبنجألا رظنب ىتح - نيدلا ناك اذإ اّمأ

 ةريعش هيف ّنَأ ريغ ؛ةيحورلا هتادابعو ةيعضولا هنيناوقب ماظنلا ظفحل ًالفاكءساسألا

 لهف .اهرارسأ ملعي ال وهو ًاّيجمه ًالعفو ةفارخ يبنجألا اهّدعي ةّينيدال ةيبهذم

 !؟أاهب ءيزهتسي هنوك دّرجمب اهضفر بجي

 همكحب فراعلا ريغ ّنأل ؛ةعيرشلا يف ضوفرم لّوُأ ّجحلا ناكل الإو ءالك

 نأ فراعلل حلصي لهف .شّحوتلاو نونجلا نم ًأبرض هّدعي لب .هب رخسي هرارسأو

 .الك !؟هنع عنمي

 ةفارخلاو ةيرخسلا ماسقأ ًالوأ فّرعي نأ ةلاقملا بحاص ىلع مزاللا ناك نإ

 .طّروتي الو .همكح عوضوم ّلكب قحليل ؛اهماكحأو

 نم تسيل ةّينيسحلا تاراكذتلا عيمج َّنأ ًاعيمج بناجألاو نوملسملا ملعي
 ,ةقدصو مايصو ةالص نم هنيناوق رئاسك مالسإلا نيد يف ةلاصألاب تالوعجملا

 .ةعيشلاب ّصتخت ملو نيملسملا عيمج اهيف كرتشالالإو

 ةأافو نم ةئس ةئام وحن نم رثكأ دعب ةلمجلا يف اهيلإ بدن رومأ يه '"!امنإو

 نيدب اهل لخد الو ,نيملسملا قرف سمت ةيبهذم ضارغأل يمالسإلا نيدلا عراش

 نم هتاذب ةعيشلا بهذمب اهل لخدال لب ,قرفلا عيمجل عماج نيد وه امب مالسإلا
 مهل اهّلس نّمو مه امْنِإو - هدلوو هه يلع ةقيرط - هب ينعأ ,مهبهذم وه ثيح

 .«نيٌرطضم» نع انه لأست الو ءاههبشي ام ىلإو اهيلإ نوّرطضم

 )١( .ةلاسرلا هذهل ةيناثلا ةعبطلا نم تفذح «نيّرطضم» ةملك ىلإ انه نم -

 ةفرلا
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 امب ةيعضولا هنيناوقو «ٌبرلا ةبترمل هيزنتو ديحوت يه امب مالسإلا دئاقع ام
 .ةيرخسلا بجوي ام اهنم ءيش يف سيل ءبوبرملا قوقحل ةظفاح ةّينمز ةعيرش يه

 نمو .بتكلا تلزنأو لسرلا تلسرأ اهلجأل يتلا ةّيلكلا سيماونلل ةظفاح يه لب

 ةرّشبمو اهسفن ىلإ اهسفنب ةيعاد اهنأل ؛اهب نيرّشبملا ريشبت نم ةّينغ تناك ةّمث
 .اهتاذ ىلإ اهتاذب

 .هسفن يف ًادج اًمهم ناك نإو يتلاقم عوضوم نع جراخ هنايبرمأ اذهو

 بناجألا فّدعن نأ انيلع ّنإ ءانليثمتب رايغألا رخساذإ انيلع الف اذه ىلعو

 .هنع عنمنو هكرتن نأ ال ءهنم رقوأ وه اّمم هتاذب مالسإلا نيد ةءارب

 انل لصحيل .بهذملاب ةرشبمك نست مل ًاعيمج ةّينيسحلا تاراكذتلا نإ

 رمأ ءايحإل مهنيب اميف ةيرفعجلا دئاقع ظفحل تعّرش لب ءاهنم ةيرخسلاب ءايتسالا
 .رايغألا ةيرخس مغرب مهل ةلصاح ةدئافلا كلتو .مهتّمَنأ

 ًاضيأ متآملاب لب ,طقف ليثمتلاو بكاوملاب نورخسيال رايغألا نإ
 .داوسلا سبلو تارايزلاو

 دلجلا لهأ نم لاجرلا نم ةعامج عامتجا نم ءالقعلا رخسيال فيكو

 !؟ًالثم ةنس ةئام ذنم تام مهريغ نم وأ مهنم لجر ىلع ًايلاع ًءاكب نوكبي .ةّوقلاو

 ىلع ًالثم لجر ةئام عامتجاب فيكف .نجهتسم هدحو لجرلا ءاكب ّنِإ ءلجأ
 !؟كلذ

 تملعو ,مهعمجم تدهشاذإ مهمالحأ هّقست- ءالقعلا عيمجب ةوسأ - تسل
 ا 1 . : 5 30 ا

 همروهو نيئئس وحب - هيلع نوبحتنيو هنوبدني يذلا - مهديقف ىلع ىتا دق هنا
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 ؟(7١ةيلاب

 يف ًافوقو مهئاكب دعب لاجرلا كئلوأ تيأر اذإ ءازهتساو ةيرخس ديزت ٌتسلأ

 اودّرج دق ؛لاملا نم ةلئاطلا غلابملا اهميظنت ىلع اوفرصو ,ةحاينلل اهوّدعأ راد

 ًايرض مهرودص نوبرضي مهو :مهسوٌؤر نع اورسحو مهطاسوأ ىلإ بايثلا مهنع

 ؟!ىرثلا هلكأو ءالبلا ةنحط يذلا ديقفاا كلذ ىلع ًانزح ,مهنم ريثكرودص هب ىمدُت

 ؟ةّيجمهلا ةّيشحولا لاعفألا نم اهّدعت تسلأ

 ؟كلذل ًاعيمج اهعنمي نأ ةعيشلا نم فراعل حلصي لهفأ
 ريغ نم مج ددع- ةيبوروألا ممألا لوخد لبق - انينارهظ نيب ناك هن مث

 ةّمألا دارفأب مهددع دازو ,ةرثكو ةّلق اوفلتخا ّنإو - ناكم ّلك ىف نيملسملا

 نوركني الو - ًائيش مهدئاؤعو رصانعلا ةنايد رمأ نم مهمهيال نيذلا ةيزيلكمإلا

 .ةيدابعالو ةيداع مسارم ىلع

 نأ ٌكش الو ,ءازهتسالاو فافختسالا مهنم دحأ نع انغلبام نآلل نحنو

 كلذ هل لقني امّنإو ,ءازهتسا طق يبنجأ نم ري ملو عمسي مل ةلاقملا بحاص

 "”(ةّيومألا ةّيعمجلا) دا 1 نم بلغألا 1 ىلع مد - رجلا لامعأ نم نوذا نم نو ةذاتسملا

 .نورعشيال ثيح نم م همساب ولتقيل نيدلا لهأ نورغي نيذلا

 فلتخا نإو ليثمتلا كلذ تاذل مزال هّنِإ ذإ ,ىعيبط نزحملا ليثمتب رّئأتلا نإ

 .«ممر»5:/1957 حاحصلا .ٌماَّمِرو َمَمُر عمجلاو ةيلابلا ماظعلا :رسّكلاب ةمّرلا )١(

 .قيتعلاو ميدقلا :يلابلاو

 .«ارث» 559١ :1 حاحصلا .ّيدنلا بارتلا :ىرثلا (؟)

 .17 :ةحفصلا ىف اهنم دارملا مّدقت (؟)

 ةقح
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 !؟نؤزهتسيو نورخسي - رّثأت ّلقأ ًانزح نورّنأتم مهو - فيكف ءافعضو ةّدش

 ,لعفو لوق ّلكب لثمملا رمألا قبط عقاو ريغ ليثمتلا نوكي نأ الإ ّمهّللا

 لكل ةنزحم فّطلا ةعجاف ليثمتف الإو ,فطاوعلا ةراثإو نيزحتلا بجوي ال ثيحب

 ءالقعلا ّنإف ءبناجألا "را ”"داغأ هنم رخساذإ دابكألل ح رقما ليثمتلا كلذ إ

 نيد نع صحفلا ىلإ ضعبلا وعدت دق ؛ليثمتلا ناحجرل ىرخأ ةتكن كلتو

 ىلإ ةعيشلا رمأ ىرس اهنيعب ةتكنلا هذهلو ء.يرفعجلا بهذملاب بهذمتلا وأ مالسإلا

 نكامألا كلت يف - هتكربي رثكو .نيصلاو دنهل يف قرفلا نم نيملسملا ريغ

 نم ثداوحلا رارسأ يف نيقّمعتملاو ثداحلا خيراتلا ةفسالفركذ دقو

 ًاهباشم ءازعلا ةماقإ قيرط ةّيرفعجلا لعج وه كلذل ديحولا ببسلا نأ ,بناجألا

 .هيبشتلاو ليثمتلا وهو .دنهلا يف ءازعلا ةماقإ مسارمل

 متاملا ةماقإ رارسأ نوعيذي و نوكردي بناجألا ّنأ يكبملا كحضملا نمو

 !! ةّيفخم قئاقح ةعيشلا ءافرع ىلع يهو ,ةعيشلا دنع ةلوادتملا تاهيبشتلاو

 رابكل يونس راكذتلا تالفح نوميقي ةرومعملا ءاحنأ عيمج يف بناجألا ّنِإ
 ,لاجرلا ءاربكل ةّيمومعلا تالحملا يف لكايهلاو ليثامتلا نوبصني و ,ثداوحلا

 ةلاسب وأ عارتخا نم هادبأ امو ,هتفرعم ىلإ هب لهاجلل ًاتافتلاو ءلجرلا ركذل ًاديلخت

 .ةررغ»71/ :؟ حاحصلا .رارغأ عمجلاو ءبّرجُم ريغ يأ :ريرغو- رسكلاب - ّرِغ لجر )١(

 .«عسش» ١173/5 حاحصلا .ديعبلا :عيساشلا ف
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 وحن ,مهدنع مظعلا يف ةيهانتم ةّيمولظم وأ ,ةطلس بلق وأ ,حتف وأ برح يف

 !؟هولعاف مه ءيش نم نورخسي فيكف ,كلذ ريغ وأ حيسملا ةّيمولظم

 ميسجت وحن - ماّيألا رورم ىلع مهدباعم عيمج يف ةمئاقلا لكايهلا َنِإ

 دّيسلا لكيه ليثمتو ,ةنزحم روص اهنم ,ةفلتخم روصب ؛ميرم ءارذعلا لوتبلا ةروص

 ريغ ًالهكو .ميرم هلمحت ًالفطو ءبولصم ريغو ,ةبشخ ىلع ًابولصم حيسملا

 .يونسال يمئاد ليثمت ةقيقحلا يف يه - لومحم

 ديلا يه يتلا ,هّتيمولظم روهظو حيسملا ركذ ديلخت كلذ نم مهضرغ سيلأ
 !؟نامزألا رورم ىلع اهساردنا مدعو ,ةّيحيسملا طباورلا ماكحتسال ةيوقلا

 ًاماسو (بيلصلا) ةّيحيسملا ةراشلا قيلعت هيلإ زمري اذه مهضرغ سيلأ

 ؟نورخسي فيكف ؟مهقانعأل ةدالقو مهرودصل

 مل ,ةديدع لاحم يف ةليل لك مصاوعلا يف ماقت يتلا ةّيليثمتلا تاياورلا نإ

 الإ تسيل يهو ,مهضارغأل ةباصإ .بناجألا نم ةسايسلا بابرأ الإ اهسسؤي
 .ةرباغلا ثداوحلل يلايخ ميسجت

 ,نيجهتو ءازهتسا عقوم تناكل حارشنالاو جّرفتلا سابل اهوسبلأ مهّنَأ ولو

 ظ .ةماعلا بولق اهيلإ اوبذج عئابطلا حيرفتب مهّنكل
 يذلا ليثمتلا ىلع بوثلا كلذ حرطت نأ ةّيرفعجلا نم بناجألا بلطي لهفأ

 وحن ةقيقرلا فطاوعلا ةراثإو .رظاونلا ءاكبإو .عئابطلا نيزحت الإ هب دصقت مل

 !؟ىربكلا ةحدافلا كلتب باصملا

 (؟0/
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 ءاسنلا ليثمت

 ةّوبنلا لئاقع هيبشت ىلع ةسامح نم هلام عيمجبو هّلكب ةلاقملا بحاص عفدنا

 هتلاقم يف كلذ لعاف ىلع دعرأو قربأو ,تاجّبتملاو تاسموملا ءاسنلا نم ةّلثب

 اذه وه ةّيرفعجلا هلعفت يذلا هيبشتلا نأ ئراق ّلك يري ."8 ىلإ ؛ ةحفص نم

 .نئاشلا هيبشتلا نم مسقلا

 .ليطابألاب ٌّقحلا عفدو ؛ليوهتلا اذه نم كنارفغ ّمهللا كنارفغ

 ,"!ماوعأ ةعبرأ ذنم اَّلِإ نيئسلا لاوط ىلع ةرصبلا يف عقي مل هيبشتلا اذه ّنإ

 نم عنملا ةّوق هل نم هعنمف هعنم ىلع '!بلجأو .ءاحلصلا نم دحاو ريغ هدهش

 نم وه نجهتسملا هيبشتلا كلذ ّنَأ دحأ ّلك همالكب يري لجرلا اذهو .هتعاس

 داع امو ىضم ءيش نع عنملا ىنعم وه امف الإو ,اذه هماع يف ىّبح ةيداعلا موسرلا

 !؟اهريغ يف الو ةرصبلا يف ال .ًادبأ ريظن هل

 ةفعلا تاوذ نم تاهيبسشلا تناك ول ىتح نسحتسيال ءاسنلا هيبشت ّنإ

 امك- !ًابولجمًايبس موقلا باكر مامأ نهقوسو هسفنب ءاسنلا راهشإ ّنأل ؛ ةباجنلاو

 )١( (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) لطابلا ةلوج ىلع ّقحلا ةلوص ١: ١1/465 -1895.

 ةنس ناك ةلاسر هذه فيلأت ّنأل ؛ه١174 ةنس يف يأ (؟) ١740 .ه

 ) )5حاحصلا رظنا .هعنم ىلع ناعأ يأ ١: ٠٠١ .«بلج»

 )( حاحصلا .هريغ ىلإ دلب نم بلجي يذلا :بيلجلا ١: ٠٠١ .«بلج»

 (؟8)



 ب

 - امهّرس سّدق يراصنألا ىضترم خيشلاو يّمقلا مساقلا وبأ ازريملا نكل

 نأ وه مّوحملا ّنأ نيعّدم .ءاسنلاب لاجرلا هيبشت ازّوج - ًاعروو ًاملع امهب كيهانو
 ضعب يف عقاو وه امك- كلذ نود نم هيبشتلا اّمأ .ةأرما هسفن ٌدعيو لجرلا ثنأتي

 فرصنم نع جراخ وهو ,")مّوحمب سيلف - صوصخم ضرغل نايحألا

 ."رابخألا

 ملعلا لهأ ءالضف نم ذئاب نيسحلاب قّلعتي ام يف نيفّرطتملا ضعب ُتلأس دقلو
 ةأرملا روهظو ءًأاحيبق نوكي ىتح ءاسنلل راهشإب سين هنِإ :لاقف .ءاسنلا هيبشت نع
 بجوم وه معن ,مّرحمب سيل رخآلل امهنم لك نم رظن نود نم لجرلل ةرتستملا

 ناكنإو هيف حبق الو ,ةلاسرلا لئاقع يبس نم ّيمَأ ونب هبكترا ام حبق ىلإ تافتلالل
 .هنم عنمأ مل ةّيمحلاو ةريغلا هابأت امم هّنَأ ولو «نيلّتمملا ىلع ال نيّيومألا ىلع وهف

 ةعجاف ليثمت وه .ةعيشلا نادلب يف لوادتملا هيبشتلاف ءلاح ّلك ىلعو
 وهو ,نهكتهو ءاسنلا هيبشت ادع ,لاعفأو لاوقأ نم اهيف ردص امي ٍةقان نيسحلا
 .نجهتسملا هيبشتلا اذه ال ,مالكلا يف ةيانعلا لحم

 رظانلا ىلع هبتشي دق نيرمأ ركذ ,ءاسنلا هيبشت ىلع داعرإلا ءانثأ يف نإ مث

 ,؟4 :يراصنألا خيشلا دابعلا رورسو //8/ :؟ يّمقلا ازريملل تاتشلا عماج رظنا )١(

 داوج دّمحم خيشلل «ينيسحلا راكذتلا لوح ةملك» ةلاسر يف امهتارابع تمّدقتو

 .587 ١: (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) يماجحلا

 هّبشت زاوج مدع باب» سبالملا ماكحأ باوبأ نم ١؟ باب ١5 :5 ةعيشلا لئاسو رظنا (1)

 .«بابشلاب لوهكلاو ءاسنلاب لاجرلاو :لاجرلاب ءاسنلا

)19( 
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 :هجامدإل ؛هدارم همالك يف

 ْمَل َمل» :هصّخلم ام هيبشلا لماعل ابطاخم لاق هّنِإف 5 ةحفصلا يف :اهدحأ

 ةيرخسلل ةبجوملا ةفيخسلا تائيهلا هذه نع هيلإ كنيد يف نكرت نم لأست

 اهتّيعرش يف فيعض ربخ ولو ٌةكْيِلَ, ل وسرلا نع درو له يرعش تيلف ؟ةعيرشلاب

 ؟"!«نيعّرشتملا ىلع هب لوصت ىتح

 كلذ راكنإ ءانثأ يف هركذ هّنأل ؛ءاسنلا هيبشت ىلع راكنإلا ديري ناك نإف

 ّنأل ؛هل هجو ال - نفلا لوصأب لهجلا الول - فيعضلا ربخلا بلط ّنإف الإو ءوهف
 .زاوجلا ال ليلدلا ىلإ جاتحملا وه ميرحتلا

 ءاكيإلا رابخأك.ةيافك ةّماعلا رابخألا يف ّنإف ءكلذ نع رظنلا ٌضغ عمو

 نوكي نأ مزليال اهركذ ٌنإف .""!ةتبيصم ركذو ,3ئإنيسحلا رمأ ءايحإ و نيزحتلاو
 .كلذك هرمأ ءايحإ ّنأ امكأيناسل

 ةيف متآملا ةّيعرش تبجوأ يتلا ةّلعلا مايق نم هانفلسأ ام ىلإ ًافاضم هذه
 () سا

 صضنو .141/ ١: (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) لطابلا ةلوج ىلع ّقحلا ةلوص )١(

 ةفيخسلا تائيهلا هذه نع ,هيلإ كنيد يف نكرتو هيلع دمتعت نم لأست مل مل» :ىه ةرابعلا

 ؟ةنايدلا ءازجأ نم نيملسملا دنع اهّنأب نيمعاز ؛ةفيرشلا ةعيرشلاب ةيرخسلل ةبجوملا

 هب لوصت ىتح ءاهتّيعرش يف فيعض ربخ ىلو هلآو لوسرلا نع درو له يرعش تيلف

 ؟«نيعّرشتملا ىلع

 بابحتسا باب» هبساني امو رازملا باوبأ نم 57 باب ١5: 0٠٠ ةعيشلا لئاسو رظنا (؟)

 هذاخّتاو ءاروشاع موي ًاصوصخو هين تيبلا لهأ باصأ امو .ةئط نيسحلا لتقل ءاكبلا

 .«هب كّربتلا ميرحتو ةبيصم موي

 81١. :ةحفصلا ىف مّدقت (؟)



 اولّثم :لئاقلا لوقي نأ وحن هب ديري ناك نإ ليثمتلاب ٌصاخلا ربخلا اّمأ و

 ."!هبلط لهجلا نمف شل نيسحلا ةبيصم

 نآرقلا قطن دقو ,ريثك وهف ليثمتلا عوقول ًاّئمضتم ناك امب يفتكي ناك نإو
 وحن ًالييختو ةءارإ سيل اذه ّنإف "!هيلع ههبش ءاقلإو هب حيسملا ريغ ليثمتب ديجملا

 يم قداصلا مامإلا رضحمب ئرج امب ءٌفطلا ةعقاو ليثمت زاوجب ضعبلا دهشتسي دق )١(

 .ةًيطنيسحلا مامإلا هّدج ءاثر يف ةديصق هيلع ىقلأو .ءارعشلا دحأ هيلع لخد امثيح
 نيطبسلا يلاعم باتك كلذكو ,18؟ ١: (ه 1؟85 ت) يدنبردلل تاداهشلا رارسأ باتك يفف

 «ةضورلا» باتك يف ينيلكلا مالسإلا ةقث ىور»:167 ١: يرئاحلا يدهم دّمحم خيشلل

 :- نآلا يدلخ يف ام ىلع - هانعمو هنومضمو «يفاكلا» نم

 اًملف ه2 نيسحلا يدج يف دشنأ» «تيمك اي :لاقف مق داصلا ىلع لخد رعاشلا تيمكلا ّنأ

 ةوسن تكبو ءًاديدش ًءاكب مامإلا ىكب 9ك نيسحلا ةبيصم يف ًاتايبأ تيمكلا دشنأ

 .نهتارجح يف نحصو هميرحو هلهأو ٍةّيمامإلا

 يف ناك يذلا بابلا نم رتسلا فلخ نم ةيراج تجرخ ذإ بيحنلاو ءاكبلا يف مامإلا امنيبق

 ,ةًبطمامإلا رجح يف هتعضوف ؛عيضر ريغص لفط اهدي يفو ؛مرحلا تارجح تمس
 تلعأو ءفيرشلا هتوص العو ,هبيحنو بط مامإلا ءاكب دادتشالا ةياغ يف ٍذئنيح ٌدتشاف

 .تارجحلا نم راتسألا فلخ نم بيحنلاو ءاكبلاب نهتاوصأ مرحلاو تارهاطلا ةوسنلا

 لوسر ةّيرذ نم لفطلا كلذ ذافنإ نم مرحلاو تارهاطلا ةوسنلا دوصقم ّنأب ريبخ تنأو اذه
 - ديهشلا عيضرلا رغصألا َيلعب هيبشت اّلِإ ناك ام ةْيحمامإلا ةرضح ىلإ ةٌكْيلَيْللا

 .بيحنلاو ءاكبلا رثكيو .تايكابلاو نيكابلا يف ةقرلا كلذب ٌدتشتل كلذو - ءادفلا هل يحور

 ةلمجلا يف عرشلا لصأ ىف كلذ'دروو تبث اذإف ,ةّيجحلا يف هلعفو هلوقك مامإلا ريرقتف

 .«لصفلاب لوقلا مدعل هيلإ انرشأ ام ّلك يف بابحتسالا لب ءزاوجلا تبث
 اَمَو ِهّللا َلوُسَر َمَيْرَم َنْبا ىَسيِع َحيِسَمْلا اَنلَتَق اّنِإ ْمهِلْوَقَو9 1١1 :(؛) ءاسنلا ةروس يف (؟)

 مْلِع ْنِم هب مُهَل اَم ُهْنم ٍَش يفل هيف أوُقَلَتْحا َنيِذَلا ّنِإَو ْمُهَل ةّبش نكلَو ُهوُبَلَص اَمَو هوت
 ْ .4اًنيِقَي ُهوُلَتَق اَمَو ّنّظلا َعاَبنا لإ

05) 
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 .لايخ بوث ةسبال ةّيعقاو ةقيقح وه لب ,ةّيفيطلا ةءارإلا

 هكاردإ ندل نم ًاّيئرم ًاصخش ة4ىلعل ةكئالملا ليثمت رابخألا ىف درو دقو

 سأر ىلع فيس عقو ايندلا يف هسأر ىلع فيسلاب برض موي هْنَأو .هتافو نيح ىلإ
 ."7هلتاق تنعلو ةكئالملا هيلع تكبف .هتدابع بارحم ىف طقسو هّجشف لاثمتلا

 (رهاوجلا) باتك بحاص نسح دّمحم خيشلا نمتؤملا ةمالعلا لئُس دقلو

 لوح ةيينارون احابشأ ةعئألاو ِةكْيآَي يبنلا ليثمت رابخأب باجأف ءكلذ لثم نع
 لاح ةكئالمللازراب ءامسلا يف نمؤم لكل لاثم ليثمت رابخأو .مهقلخ لبق شرعلا

 اذهب لالدتسالا يضرغ سيلو ."!هنايصع لاح مهنع ًاروتسم ءايندلا يف هتعاطإ

 .رّصبتملل ةيافكهيفو هتفلسأاامب هنع ةينغ يف يْنأل ؛ليثمتلا ةّيعرشل

 يف» نيرشعلاو سداسلا بابلا يف ١75 :بلاطلا ةيافك يف يعفاشلا يجنكلا جرخأ ()

 لاق :لاق سنأ نع هدنسب «هيّبحمل مهرافغتساو ٍةِكا ىلع ىلإ ةّنجلاو ةكئالملا قوش

 :ةكرلي ذا لوسر

 قدحت ةكئالملاو رون نم ربنم ىلع سلاج كلمب انأ اذإف ,ءامسلا ىلإ يب يرسأ ةليل تررم»

 ؟كلملا اذه نم ليئربج اي :تلقف ؛هب

 يبأ نب يلع يّمع نباو يخأب انأ اذإف ؛هيلع تمّلسو هنم توندف هيلع مّلسو هنم ندأ :لاق

 ؟ةعبارلا ءامسلا ىلإ يلع ينقبس ليئربج اي :تلقف ءبلاط

 رون نم كلملا اذه ىلاعت هّللا قلخف ,يلعل اهّبح تكش ةكئالملا ّنكلو ؛ال دمحم اي :يل لاقف

 ,ةّرم فلأ نيعبس ةعمج مويو ةعمج ةليل لك يف هروزت ةكئالملاف ءيلع ةروص ىلع

 .«يلع ٌبحمل هباوث نودهيو هنوسّدقيو هللا نوحّبسي

 ديمح نع نوراه نب ديزي هب دّرفت ,هجولا اذه نم الإ هبتكن مل لاع نسح ثيدح اذه :تلق

 .ةقث ىهو «سنأ نع ليوطلا

 .؟07 : 6 راونألا راحب رظنا (؟)

 يف



 :هصّخلم ام ًاضيأ هيبشلا لمعتسملأابطاخم8 ةحفصلا يف ركذ نإ :امهيناث

 ام ىلع ةنس ّلك يف كلامف ةّوبنلا لئاقعب ديزي هلعفام ةمدص رهدلا بسح»

 امف «ىبقعلاو ايندلا يف مههوجو دّوس يذلا يزخلاب نيدرفنم مهعد !؟ديزت هولعف

 يوذ ةيرخس بجوت ىتح .ماع لك يف هولعفي مل امو هولعف ام لثم كريركت هجو
 .ىهتنا !"”«مالسإلا نيدب ''ماغطلا "'داغوألاو لوقعلا

 .ةّلحم يف راكنإلاف ,ةكوتهم ةّيبسم ءاسنلا روهظ ىلع راكنإلا دارأ نإف

 ,؟!«ةيومألا ةيعمجلا» دارفأ نم دحاو ريغ هب ىنع ام هدارم ناك نإو

 هكا نيسحلا لتق ديزي ْنِإ» :هلوق نم نييرصعلا باتكلا ضعب هتريتو ىلع برضو
 .هاتأوس اوف «ةّرم ماع لك يف هلتقت ةعيشلاو ةّرم

 بيلاسأو راوطأب ةماعلا بولق يف ًارذب ليواقألا كلت نوقلي كنلوأ نإ
 ىلإ ةرخآلاب رمألا يهتني ىتح .ًاعيمج ةّينيسحلا تاراكذتلا كرت مهل رمثتل ,ةفلتخم

 ةقيقح نع ةلفغ مهتاهيومت عبي ةعيشلا نم حلصملا لاب امف 3 نيسحلا لتق راكنإ
 !؟لاحلا

 .«دغو» 007 :؟ حاحصلا .هنطب ماعطب مدخي يذلا ءيندلا لجرلا :دغولا )١(

 .«مغط» ١191/6 :ه حاحصلا ءسانلا داغوأ :ماغطلا (؟)

 :وه ةرابعلا ّصنو . :(ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) لطابلا ةلوج ىلع ّقحلا ةلوص (؟)

 لئاضتت ةلئاه ةبيصمو ,ةشحوم ةعجفم ةماطو .ةشهدم ةميظع ةمدص رهدلا بسح»

 ةّوينلا لئاقعب هتعيشو ديزي هلعف ام ءايازرلا اهئازإ لحمضتو بئاصملا اهنود

 يزخلاب نيدرفنم مهعد !؟ديزت هولعف ام ىلع ةنس لك يف كلاب امف ؛ةلاسرلا تابّجحمو

 هولعفي مل امو هولعف ام لثم كريركت هجو امف .ةرخآلاو ايندلا يف مههوجو دّوس يذلا

 !؟«مالسإلا نيدب ماغطلا داغوألاو لوقعلا ىيوذ ةيرخس بجوت ىتح ؛ماع ّلك

 5١١. :هحفصلا يف اهنم دارملا مّدقت (:)

 ف
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 هلضف ركذتو هركذ ييحت امّنِإو ,ماع لك يف 3 نيسحلا لتقتال ةعيشلا ّن
 ؛نوهوميو نومعزي امكهردق نم طح كلذ يف سيلو .موي ّلك يف لب ماع ّلك يف
 ابجوم نوكيل ءًأحيبق أرمأ هيلع هللا مالس هيلإ بسنت ال تاراكذتلا كلتب ةعيشلا ّنأل

 .هرادقم نم ّطحلل

 ءامظع ىلع تعقو دق ةعاظفلا ةيهانتم عئاظف دّلخو خيراتلا نّمضت دقو

 ّطحلا بابسأ نم ّدعي يوبنلا وضعلا كلذل ملف .مهماقم نم ًاّطح ّدعت ملو لاجرلا

 ظفحي ام نآلل هلتق ندل نم اهنم ةعيشلا ينتجت يتلا ,هتاراكذت ةماقإ هفرش نم

 !؟ةيمالسإلا ةعماجلا دعب طباورلا مكحأب مهنيب اميف طبريو :مهنايك

 2غ



 ةّينيسحلا تاراكذتلا نمو

 مدللا عماجم

 .يديألاب رودصلا ىلع مطللا لجأل ةدقعنملا ةّصاخلا يداونلا يهو

 اهنوكب لاقي امبرو ,عزجلاو نزحلا رهظم اهنوك يف بيرال متاملاك هذهو

 اهب مطللا نوك يفو .اهيف مالكال ًاضيأ هذهو ,هدحو ءاكبلا نم نزحلا راهظإ يف غلبأ
 .لوتبلا ءارهزلل ًاداعسإو ٌةٌكِبأَت لوسرلل ةلص اهريغبو

 ًاريقوت اهنوكرابتعاب ؛ةكفلَيهللا لوسرل أرب هيلع هللا مالس هترايز تناكاذإو
 ىلوأ مئادلا حونلا كلذ ّنَأ بير الف - "”رابخألا يف امك- هدبك ةذلفل ًامارتحاو

 .اهنم

 لوق قيداصم رهظأ نم مه نومطاللا لاجرلا كئلوأ نأ كش الو

 ."'«انل هبلق عجوملا َنِإ» :اِظمقداصلا

 بابحتسا باب» هبساني امو رازملا باوبأ نم 55 باب :550 - ١4 ةعيشلا لئاسو رظنا )١(

 .«قكيلَت شا لوسرل ًابح ةِغانيسحلا ةرايز

 باوبأ نم 77 باب 1١ ثيدح 15:/001 ةعيشلا لئاسو يف هنعو ٠١١ :تارايزلا لماك (؟)

6 
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 ."!«اننزحل نيزحلاو انباصمل عزاجلا» :هلوقو

 هتنبا هرابخإل نّمضتملا ربخلا يف كيلي يِبَنلا لوق هيلع قبطني نم رهظأو
 يدلو ءازع ميقي نمف» :هل تلاق ذإ ةبرغ ضرأ يف 3ك نيسحلا لتقب 86غةمطاف

 دعب ًاليج ءازعلا نودّدجيو هيلع نوكبي يتّمأ نم لاجر :لاق هيلع يكبيو نيسحلا

 .ثيدحلا '"!«ةنس ّلك يف ليج

 نوكت يتلا بكاوملاو هيبشلاو مطللا كلذ وه ,ةنس ّلك دّدجتملا ءازعلا ّنإف
 .متآملا لثم ايموي ال اّيونس ةعيشلا نادلب مومع يف

 ريغ ىلع هتّيحوجرم يف بيرال اًمم بويجلا ّقشو دودخلا مطل َنِ

 ,رابخألا نم ريثك هيف بّغر دق - هزاوج نع ًالضفف- هيلع اّمأو ذقن نيسحلا

 نققش دقلو» :هيفو ةْقنقداصلا نع ريدس نب دلاخ نع ,بيدهتلا يف يورملاك
 مطلت هلثم ىلعو 34 يلع نب نيسحلا ىلع تايمطافا دودخلا نمطلو بويجلا

 ”«بويجلا ّقشتو دودخلا

 يف يت ًايسو ,ناحجرلاب ىلوأ رودصلا مدل داكيودتما دودخلا مطل ناكاذإو

 نأ فرعت هيفو .عزجلا نم رابخألا ضعب ىف ردصلا مطل ّدع ةيتآلا تاراكذتلا ضعب

 .هيلإ بودنم هيف بغرم ذه نيسحلا باصم يف هسفن عزجلا

 هتبيصم ىلع ءاكبلا باوث» باب 5١ ثيدح 145 :44 راونألاراحب يفو ,هبساني امو رازملا 2

 .«مالسلا هيلع

 .قياسلا ردصملا )١(

 .«مالسلا هيلع هتبيصم ىلع ءاكبلا باوث» باب 77 ثيدح 797 :4؛ راونألاراحب (؟)

 .57 ثيدح 776 :8 بيذهتلا (5)

)5 



 ةّينيسحلا تاراكذتلا نمو

 بكاوملا

 :اهنمف ةريثك ىهو

 رودصلا مدل بكوم

 رودصلا ةارع :سوؤرلا رسح .مادقألا ةافح مهو ,بكاوم لاجرلا نم مظتنت

 ىلعاورذي دقو ,مهيديأب مهسوؤر اوبرض امبرو ,مهرودص نوبرضي .روهظلاو

 .نيطلاب هسأر ضعبلا خطلي دقو نبتلا وأ بارتلا مهسوؤر

 بتك دق دوس مالعأ - ةنزحملا لاحلا كلت ىلع مهو - مهب ٌفحتو مهمدقت

 .«ديهشلا ساّبعلا» وأ ««مولظملا نيسحلا» :لثم ضايبلاب اهيلع
 نوقرتخي .اهناحلأو اهّداومب ةنزحملا ديشانألا ةجرادلا ةغللاب نودشني

 اولعف اذإو ,ةيجشملا لاحلا كلت ىلع مهو ,ةّيمومعلا داوجلاو ةقزألاو قاوسألا

 .دوسألا لورتبلاب ةدقوملا لعاشملا وأ ةيئابرهكلا راونألا مهبحصت اليل كلذ

 راهظإ يف ةهبشالب غلبأ لاوحألا كيتاهو تائيهلا كلتب بكاوملا هذه نإ

 يف مكحأو .دّرجملا ءاكبلا نم بولقلا يف أريثأت ّدشأو .ءادهشلا دّيس ةّيمولظم
 ىلوأو ءٌصاخلاو ماعلا مامأ ةدحاو ةقلحكاهلعجو ةّيرفعجلا ةعماجلا ىرع لصو

)0/( 
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 لوقل ًاقادصمو ,"'ءايبنألا دّيسل ةلصو ءارهزلل ًاداعسإ اهيف مطللا نوك قدص يف

 ."!«ةنس ّلك يف ليج دعب ًاليج ءازعلا نودّدجي» :ةْييبنلا
 .””«دودخلا مطلت هلثم ىلع» :ةْئلقداصلا لوق ىوحفلو

 تاجردلا يف انعم نوكت نأ كّرس نإ» :بيبش نب ناّيرلل ةيئاضرلا لوقلو
 .؟«انحرفل حرفاو اننزحل نزحاف ىلعلا

 ىلإ علّْطا ىلاعتو كرابتت هللا َّنإ» :ةئامعبرألا ثيدح يف ذيل يلع لوقو
 اننزحل نونزحيو انحرفل نوحرفيو اننورصني ةعيشانل راتخاو ءانراتخاف ضرألا

 .ثيدحلا '«انيلإو انم كئلوأ ءانيف مهسفنأو مهلاومأ نولذبيو

 لسالسلاو ديلاب مطللا لمشي ام هريغو ربخلا اذه يف ةرصنلاب داري دقو :تلق

 .هوحنو

 ٌةرصن اك نيسحلا ىلع ءاكبلا دعي «ةّينيسحلا صئاصخلا» بحاص ناكاذإو

 دعي نأ ىلوأ عراوشلا يف مطللاف "'ءاهبسحب تقو لك يف ةرصنلا نأ ًايعّدم .هل

 .ىدهلا ةّمئأ ليبس يف سفنلل ًالذبو ٌةرصن

 ةّدوملا رهاظم نم ةّمث ةزومرملا هدودحب راكذتلا اذه نأ بيرلا يغبني الو

 بابحتسا باب» هيساني امو رازملا باوبأ نم 54 باب :55 ١5: ةعيشلا لئاسو رظنا )١(

 .«...و كيلا لوسرل أّبح 1غ نيسحلا ةرايز

 .«مالسلا هيلع هتبيصم ىلع ءاكبلا باوث» باب 71 ثيدح 797 :44 راونألاراحب (؟)

 .57؟ ثيدح ؟76 :6 بيذهتلا (؟)

 امهنعو ,08 ثيدح ١96 :ٌاجءاضرلا مامإلا رابخأ نويع «0 ثيدح ١١7 :قودصلا يلامأ (4)

 .هيساني امو رازملا باوبأ نم 57 باب 505:١5 ةعيشلا لئاسو يف

 .177 :قودصلا يلامأ (5)

 .؟4ا/ :ةينيسحلا صئاصخلا (1)
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 لإ اًرْخَأ ِهِيَلَع ْمُكَلَأْسَأ ل لُث# :ىلاعت هللا لاق ,ةلاسرلا رجأ يه يتلا ,ىبرقلا يف 0

 ."74 ىَيْرَعْلا يِن َةدَوَمْلا

 ها ءادهشلا دّيس باصمل رودصلا مدل نأ ةّيرفعجلا ءافرع نم دحأ ٌكشي الو

 جورخ نأ بير الو .ًاعطق ةلاقملا بحاص هركنيال ام اذهو ,ةّيبهذملا رئاعشلا نم

 كلت ميظعت ىف لخدأ ةنزحملا تائيهلا كلتب ىهو ءاهرودص ةمدال لاجرلا بكاوم

 ةّيرفعجلا ىلع ركني امّنِإو هلك اذه ركنيال ةلاقملا بحاص نوكي نأ ىسعو

 ام 8 ةحفصلا يف لاق .تامّرحملا ضعب نم هيلع بّترتي امل بكاوملا جورخ

 نم ًانلع تعنم امّنِإو ,مت آملا يف نوكي ام هنم عنمأ ملف رودصلا مطل اًمأو»

 كلذ ىلع تامّوحملا ضعب بّترت نم ىنغلب امل ؛ةقزألا يف مطللا بكاوم جورخ

 نم لصحي ثيحب .نيتلحم لهأ ىقتلي امدنع ةلتاقمو ةبراضمو داسفو ةنتف نم

 ."!«كلذ ريغ ىلإ لتقو حرج كلذ ءاّرج

 لاجرلا ىلإ ءاسنلا رظن :ًارومأ همعزب دسافلا مزاللا اذه ىلإ فضأ :تلق

 لاجرلا رظن ,تارساح ءاسنلا نم تاسموملاو تاجدبتملا زورب ءرودصلا ةارع

 لاجرلا عامتساو لئاهلا رظنملا كلذ دنع ٌنهحايص .هوجولا تافّشكم ّنهو ٌنهيلإ

 .5؟9 :(45) ىروشلا )١(

 صئو ١: ٠1489 (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) لطابلا ةلوج ىلع ّقحلا ةلوص (؟)

 نم ًانلع تيدان يذلا لب ؛هتعنم امو هتمّرح امف ءرودصلا مطل ةلأسم اّمأو» :وه ةرابعلا

 بّترت نم ينغلب امل كلذو ,متآملا يف كلذ ريصي نأب ءهريغو ربنملا ىلع سانلا نيب كلذ
 لهأ يقتلي امدنع ةلتاقمو ةبراضمو داسفو ةنتف نم ,مهجورخ ىلع تامّرحملا ضعب

 .«كلذ ريغ ىلإ لتقو حرج كلذ ءاّرج نم لصحي ثيحب «نيتلحم

 (89ؤ(



 ١ج / ةينيسحلارئاعشلا لئاسر 0 ...0.0 ...0.٠

 ...و ةقيقرلا ٌنهتاوصأل
 ضعب بّبرت نأ ملعلا لهأ نم دحأ لهجيال :لوقن تافاضإلا هذه عمو

 .ةّببلا هناحجرب حدقيال بكاوملا جورخ ىلع ًانايحأ تامّرحملا

 نونعتي ًاّيوناث ًاناونع وأ بجاولا تاذل ًامزال نكي مل ام نراقملا مّرحملا نإ
 .هتّيحوجرم الو هتمرح بجويال ءحجارلا كلذ هب

 بجوت محجارلاب اهنارتقا دروم يف ةيقافتالا ةقرافملا ضارعألا تناك ولو

 ةرايز نم عنملا ناكلو ,ّجحلا عنمو ءروصلا ضعب يف ةالصلا تمرحل .هتّيحو جرم

 ءاسنلا ةمحازم نم اهيف امل ,عنملاب ىلوأ ىلاعت هللا ىلع ميركلا مظعألا ديهشلا كلذ

 لب .هوجولا تافشكم ةسّدقملا ةفيرشلا دهاشملا كلت طسو يف نهزوربو ءلاجرلل

 ثيحب .ةرايزلل ةدلبلا امهتعمج نيتيداعتم نيتئف مصاخت اهيف ثدحي ام ًاريثك

 ,ةئيربلا سوفنلا قاهزإ لب ,ةيمادلا حورجلاو ملؤملا برضلا مهماصخ نم ثدحي
 يف ثدحي امم رثكأ تارايزلا يف ةلتاقمو ةبراضم نم ثدحي ام نأ ٌكشالو

 .ةنسلا يف ةدحاو ةّرم نوكت يتلا بكاوملا

 لذبو .ةرايزلل ةيئانلا نادلبلا نم صوخشلا لجرلا اذه دعي فيك !ًابجع

 نم اهلعجيو .اهميظعت بجي يتلا ةّيبهذملا رئاعشلا نم ءاهليبس يف ةلئاطلا لاومألا
 اهلعج ذإ اهنأش عفرو ؛ةنسلاو باتكلا اهيلإ بدن يتلا ىبرقلا يف ةّدوملا رهاظم

 بكاوملا هذه كلذ نم دعي الو .هنأش ّلج هللا نع هغيلبت ىلع مظعألا يبنلل ءازج

 ريغ نم تامّرحملا بّترت يفو تاذلاب ةّينونسملا يف عيمجلا كارتشا عم «ةرئاسلا

 !؟ًالصأ امهنيب قرف

 نم ريهامجلا عامتجاو .عراوشلل ةيجشملا بكاوملا كلت قارتخا ّنِإ يرمعل

 دّيس ةّيمولظم راهظإ يف غلبأ وه ءاهيلإ رظنلل - مهريغو نيملسم - لاجرلاو ءاسنلا
 رثألا سفنب قرفلا عيمج بولق رثأتت هب ّنأل ؛اهلجأل هيلع ءاكبلا ّنس يتلا ءادهشلا
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 .مهب ٌصاخ ٍدان يف مطللاو مدللا نم طقف ةّيرفعجلا بولق هب رّئأتت يذلا

 عقي ءاهل ءاكبلاو ٍةئاننيسحلا ةّيزر ركذل ةدقعنملا متآملا ّنأ دحأ ّلك ملعيو
 نيب باست وأ ءلطاب ىلع ةرمآ وم وأ ةميمنوأ ةبيغموي لك يف ةلاحمال اهنم لك يف

 .كلذ وحنو ,ةمرح كته وأ ,نمؤم ءاذيإ وأ .:ةعامجوأ نينثا

 ّدسيو اهعنمي نأ - ةّيحورلا هتفيظوب ًامايق - ةلاقملا بحاص مزلي ناكف

 نوهأب يه امو ءاهيلع تامّرحملاو دسافملا هذه بّترتل ءاهربانم رسكيو اهباوبأ

 :ةلتاقمو ةبراضمو داسفو ةئتف نم ةرئاسلا بكاوملا يف ثدحي امم ىلاعت هللادنع

 .لوقي امك

 اهنونعتل ةبجوم الو ,متاملا تاذل ةمزالب تسيل دسافملا كلت ّنِإ :لاق نإ

 .ًالثم ٌاستلاو ةبيغلل ًاعامتجا اهنوكب

 .فرحب ًافرح ًارئاس مطاللا بكوملا يف كلذ لثمب هل انلق

 ّلك نم ظوفحملا رقوملا ءازعلا سلجم يف نالجر مصاخت ول ,كيلع هللاب
 يف هقافّتا نم رثكأ اهيف كلذ قفّتي امك.ملؤملا برضلا ىلإ امهمصاخت ىّذأو ,ةدسفم

 نم فراعل حلصي لهف ,قافّتالا باب نم ةيمادلا حورجلا ىلإ ىّدأ وأ ,بكاوملا

 يدان» هنوك ناونعب نونعتي مل يذلا يدانلا كلذ ّنأب مكحي وأ ءأَتب اهعنمي نأ ةعيشلا

  !؟باقعلا مهيلع لب ,هيلع هلهأل الو هبحاصل رجأ ال ًامّرحم «ةلتاقملاو ةبراضملا

 يف عقي مل جراخ درف نم عنملا ةلاقملا بحاص ديري نأ لمتحملا نم

 وهو .ةلتاقملا الإ جورخلا.ىلع كّرحمالو ةّلع هل نوكتال يذلا وهو ًأدبأ جراخلا

 انزلا ىلإ مهّلحم نم ةعامج جورخ وحن .داسفلل جورخلاب نونعملا ِهّنَأب هينعت ام
 .سوفنلا لتق ىلإ وأ وهللاو

 نم ىلع ةياغلا ىلإ نزحنو فسأن نحن» ةحفصلا يف هلوق كلذ ىلع لديو

١ 
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 .""(«ركذ ام لصح امل هلل ناكول هّنإف ,هناحبس هللا ريغل مطللاب هسفن بعتي

 امك هّللا ريغل ًامطل هلعجيال هيف مّرحملا عوقو قافّتا ّنأ كيلع ىفخي ال تنأو

 صالخإلاب ٌراضلا امّنِإو «قافّتالا نم برضب ركذ ام لوصح يفانيال هلل هنوكّنأ

 .هنأش لج هللا ةعاط ريغ ًأرمأ مّرحملا نوك

 لتاقتو برضو لادج نم ردصي امب كيهان» :ةروكذملا ةفيحصلا يف لاق مث

 نم ىحرجلاو ىلتقلا رثكتف ؛نيملسملا قرف ةلهج نم مهريغو مطللا لهأ نيب
 هذه نم ريثكلا ردص دقلو ءلهجلا ةّدشو لقعلا ةفاخس نم ةئشان اهعيمجو :نيقيرفلا

 سبحو لتق نم لتقف .دادغب يف اهنم ءيش ردص ''!يضاملا ماعلا يف ىتحو «نتفلا

 ."!« سبح نم

 اذه هب رهظأ يذلا يلايخلا يرعشلا مالكلاو ليوهتلا اذه ىلإ رظنا :لوقأ

 تجرخ دق تانه فلأ وأ تاراث اهنيب ةيداعتم تائف رهظمب بكاوملا كلت لجرلا

 يتلا ىمظعلا ةمحلملا نوكت اهئاقتلا دنع هنأ ٌكشال ًاضعب اهضعب ةدابإو راثلا ذخأل

 مهسفنأ اوّمس (راّوث) ةقيقحلا يف مه نيذلا ءنيقيرفلا نم ىحرجلاو ىلتقلا اهب رثكت

 .ءازعلاب اهنوّمسي ةّيومد ةروث ربكأب نومئاقو ءنيّرعملاب
 .ًادبأ ةقيقحلا ّلظ يف اهل ليقمال يتلا ,ةطسفسلا هذه ةبقاع نم مهلا كنارفغ

 لب .ًالصأ بكوم يف ثدحت مل حرجلاو ةعزانملاو ةبراضملا نإ :لوقأ ال

 ,رثكأ ال نيتدلب وأ ةدلب يف ةدحاو ةّرم كلذ ثودح رثكألاب وأ ةنسلاب قفّتي امير

 .ةسّدقملا بكاوملا كلت ةّينونسمب ّلخي ال اّمم كلذو

 ه 1744 ةنس ىه اهعبطو ةلاسرلا هذهل هفيلأت خيرات ّنأل ءه 1745 ةنس يف يأ (؟)

 ١: 19٠. (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) لطابلا ةلوج ىلع ّقحلا ةلوص (؟)

 (غ)



 وأ دبعم ىف ةعامج ةالص ةماقإ ىلع مداقلا لجرلل ضرعي امكالإ اذه ّنِإ ٠

 ,ناكملا هايإو هعمج ,نيرئازلاو نيّلصملا نم هريغ عم مصاختي نأ دهشم يف ةرايز

 ةّدشو لقعلا ةفاخسل - امهنيب ثدحيف .هسفن ناكملا ىلع امهمصاخت ناك امبرو

 ىف بيرال ام ةناهإلاو برضلاو فذقلاو بابسلا نم لوقي ام ىلع - لهجلا

 ,كلذل جورخلا نوكي نأ الإ ,ةرايزلاو ةالصلا ةمرح هجوب هئاضتقا مدعو ,هتمرح

 .ناونعلا كلذب ًانونعم نوكي وأ

 لئاصلا هرّبدتيو لهاجلا هفرعيل هتدعأ ىّنكل .ةّمث هرئاظن تّرم دق رمأ اذهو

 .لئاجلاو

 .«دادغب يف اهنم ءيش ردص يضاملا ماعلا يف ىتحو» :هلوق

 دعب هّنَأ اوربخأ مهّنإف .فجنلا ىف نييدادغبلا تاقث هنيبو ةعيشلا نيب مكحلاف

 ملو .هئاضقنا دعب لب .بكاوملا يف هبرض نكي ملو ,نزحملا مهعمتجم ىلع ًاءزهتسم

 ةّمث سيلو ,ةّيصخش ضارغأل هريغ سبح امّنِإو هسفن براضلا كلذ بيسب سبحي

 .سبحلل اببس نوكي يبهذم رمأ نم

 لبق نم هيلع هّومم هّنكل .ءارتفالا نع هاشاح هتلاسر ىف لقانلا دّيسلاو

 مسارملا هذه لاطبإ يف راهن ليل نوّدجي نيذلا ةّيرفعجلا لامعأ نم نيئاتسملا

 ريغ هنوقيذيو لسعلاب "'باصلا "!نوفيدي مهف ةّيباهو وأ ةّيومأ ةعزنل ؛ةّيبهذملا

 .ةّيرفعجلا نم قاوذألا لهأ

 كسم كلذكو ٌفودُّمو ٌفوفدم ىهف .هريغب ىأ ءامب هتللب يأ :هريغو ءاودلا ُتْفُذ )١(

 .«فود» ١71١ :5 حاحصلا .لولبم يأ ,فوفدم

 .«بوص» ١11:١ حاحصلا .ُّم رجش ٌةراصع :باصلا (؟)

0 
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 نود متآملا هّلحم مطللا ّنأب نايضاق ميلسلا لقعلاو ةسّدقملا ةعيرشلا» :هلوق

 .«قرطلا

 .ةّيرمالب ةّيرف ةعيرشلاو لقعلا ىلإ كلذ ةبسنو ,ةغرافلا تاقيفلتلا نم وهف

 نم ّلدي امب لجرلا اذه انتًأيلف ءلقعلا ةمالس نع انسفنأ انلزع ول نحن اه

 ةعيرشلا ةلمح ءالؤهو فيك ,تاقرطلا ال متآملا هّلحم مطللا ّنأ ىلع ةعيرشلا

 يف مطللا نوعمسيو نوري نينسلا نم تائم ذنم :نيدلا لهأ ءاحلصو ةسّدقملا

 !؟نوركنيالو تاقرطلا

 نكل ,ةعيرشلا مكح ىوعدب لاهجلا تهابي نأ هل ىّنأت لجرلا اذه ّنأ به

 دوجو ركني نأ هيفكي ناك دقلو ءرتستال ةّيرف كلذب ةميلسلا لوقعلا مكح ىوعد

 ًالحم سيل اهنوك ىلع ليلدلا دوجو يعّدي الو .تاقرطلا يف مطللا زاوج ىلع ليلد

 !؟كلذب هل ىنأو .هتابثإب بلاطيف .هل

 ةّيزر نكل .متآملا الو تاقرطلا ال .ًالصأ هل لحم ال مطللا :لوقأ ًاقح

 :ّدحب ةدودحم ريغ تناك اذإ اهسفنب اهّنأل .اهل ًالحم لحم ّلك نوكي ذه نيسحلا
 .اهّقح اهريدقت مدع نع الإ كلذ امف !؟هنّيعيو اهّلحم ّدحي ناهرب ّىأف

 هلحم ّصتخي ال 346 نيسحلا باصمل مطللا ّنأ ىلع ةّيلجلا ةّلدألا نم ّنِإ

 نع يور ام ,هلاحم عقوأو نسحأ اهّنأو .ةّيمومعلا عماجملا يف ماقي لب ؛متآملاب
 ,ةّكهنع .بوقعي نب سنوي نع يفاكلا يفام اهَّحصُأ ءقرط ةّدع نم ذقن قداصلا

 رشع يننبدني بداونل اذكو اذك يلام نم يل فقوأ رفعج اي :يبأ يل لاق» :لاق هنأ

 .7(ىنم مايأ ىنمب نينس

 بسك زاوج) باب ١ثيدح /١7: ١76 ةعيشلا لئاسو يف هنعو 2١ ثيدح ١١1:5 ىفاكلا )١(

 .(لطابلا ال ّقحلاب ةحئانلا

 (غغ)



 مايأ نينس رشع ىنمب هبدنت بداونل رانيد ةئامنامثب ىصوأ ّنَأ هريغ يفو
 ١7(. ىنم

 ىلإ نيدصاقلا نيملسملا فئاوطل عماجملا مظعأ يه مايألا كلت يف ىنم نإ

 !؟اهيف هتبدن راتخا اذاملف ,جف لك نم ةكم

 عيقبلا يف وأ ,ةنيدملا يف عسأو ناديم يف وأ .هتيب يف بدني نأ ىصوأ الهو

 !؟هربق لحم ثيح
 رّدكذتيلو ءاهراهظإو هلئاضف ىلع سانلا هيبنت ىلإ كلذب زمري هنأ دقتعت تسلأ

 هركذ موديو مهدئاقع تبثت كلذ عومجم نمو .هيلع ىرج ام هب نوفراعلاو هؤايلوأ

 !؟مهنيب اميف ليمجلا

 داريإ دعب ةعيشلا ىركذ هباتك يف يكم نب دّمحم لوألا ديهشلا انخيش لاق

 ءاهب ىدتقيل اهراهظإو هلئاضف ىلع سانلا هيبنت كلذب دارملاو» :روبزملا ربخلا

 .ىهتنا ."!«مهراثآ ىفتقتف تيبلا لهأ هيلع ناكام سانلا ملعيو

 ببس عماجملا كلتب هتبدن ّنأ هب ديري يذلا اذه همالك ر خآ ىلإ ًالّمأتم رظناف

 .هيلع هّللا مالس هتوم دعب هيلع ءاقّثالا عافترال ؛سانلا يف عّيشتلا روهظل

 الفا نيسحلاك هل فرشال نم ءازع لحم ةّصاخلا يداونلا نأ فرعت اذه نمو

 امأ ,مهتّيمولظمك هل ةّيمولظم الو ,مهبرقو مهلضفك برق الو هل لضف الو .هئانبأو

 .ىنم ريغو ىنمك ةّيمومعلا عماجملا مهتبدنل ّلاحملا عقوأ ٌّنِإف مه

 بكاوملا لهأ ىلع لّضفتي نأ هّللا نم بتاكلا بلط لصفلا اذه رخآ يفو

 )١( هيقفلا ,؛ ثيدح ؟1١/ :؟ يفاكلا ١: ١17 ةعيشلا لئاسو امهنعو ,047 ثيدح : 578

 .(متأملا ماعطل تّيملا ةّيصو بابحتسا) باب ,ثيدح

 .09:؟ ةعيشلا ىركذ (؟)
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 نم ةركنملا تائيهلا ىلع ريسلاو ,ةلتاقملا نم مطللا يف هودّوعت ام ضفرب ةرئاسلا

 .”ةشحوملا"'تاقعزلاو '١تابثولا

 نهملا لهأو مهنم نابشلا ىتح .ةّيرفعجلا دارفأ نم درف ّلكل ىّمتي هّنأكف
 نم ءاحلصلاو خويشلا بلغأل لصاح وه ام لثم مهل نوكي نأ ,نييئيذبلاو ةّيندلا
 .راقوو عوشخب يشملاو نوكسلاو ءودهلا

 ,ةاّنمتملا لاحلا هذه ىلع بكاوملا نوكت نأ مزليال نكلو ,نوكي الام اذهو

 ضعب يف ريثأتلا نم اهل - لوقي ام ىلع - ةشحوملا تاقعزلاو تابثولا كلت ّنإف
 .2!«بنعلا يف سيل ٌىنعم ةّيمحلا يفو» ةدئوتلاو راقولا هرّثؤي الام بولقلا

 )١( حاحصلا .رفط :ًانابشو ًابوثوو ًابثو بثوو .ةرفطلا يه و :ةبثو عمج ,تابثولا ١: 57١

 .«بثو»»

 .«قعز» ١845١ :؛ حاحصلا ءاقعز هب تقعز دقو ءحايصلا :ٌقعزلا (؟)

 :اهيفو ١: 15١., «ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا» لطابلا ةلوج ىلع ّقحلا ةلوص (؟)

 :تامّرحملا نم مطللا يف هودّوعت دق ام ضفرب مهيلع لّضفتلا هناحبس هّللا لأسنف»

 .«ةيشحولا تاقعزلاو تابثولا نم ةركنملا تائيهلا ىلع مهريسو

 ينادمحلا ةلودلا فيس ىلإ اههّجو (ه5514ت) يبنتملا بّيطلا يبأل ةديصق نم تيب زجع (4)
 :ةديصقلا لّوأو ءه07 ةنس تتام هل تخأأ ءاثر يف

 ٍبسّنلا فرشأ نع امهب ٌةينك 202 يبأ ريخ تنب اي خأ ريخ تخأاي
 ش :ةديصقلا هذه يف درو امك تيبلا مامتو

 بنعلا يف سيل ئىنعم رمخلا ىف ْنِإف اهرصنع ءابلغلا بلغت نكت نإو

 لاق ١:4 ةعيشلا نايعأ يفف ,مهدئاصق هونّمضو ىنعملا اذه ءارعشلا نم ريثكلا راعتساو

 :نيمألا دّيسلا

 نب ميهاربإ نب قداص نب ميهاربإ خيشلا يف رعش ريبكلا رفعج خيشلا ديفح رفعج خيشللو

- 
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 ."!«هتّذل هيف لك هكاوفلا لثم» ةقيقحامهوأ ٠

 .ةدحاو ةلكاش ىلع اوسيل سانلاو

 لاحل ةباعإو ءرخآ ليوهت لجرلا اذه ناسل ىلع تاقعزلاو تابثولا ركذو

 وأ يفن يف دنتست ال ماكحألاو ,ليواهتلاب رجزنت ال ةقيقحلاو .ةّينيسحلا بكاوملا

 .اهيلإ تابثإ
 ىلع ةّيداعلاو ةّيدابعلا مهلامعأ رئاس نبت مل تائف نم تابثولا ٌرضت امو

 !؟ةناكتسالاو عوشخلا

 نوقعزيو نوبثاوتي .ًاريبك ًابكوم نوعمتجي بارعألا نم راّوزلا ءالوه

 اهنحلب يهو .«ةسوه» ةماعلا دنع ىّمسملا مهتغلب جرادلا رعشلا نم نودشنيو

 بولقلا ريطتف ,ههبشو «ينويع يام برشا نيسحي» وحنل ةنَّمضتم ,روعشلل ةجّيهم

 معزب ةركنملا مهتئيه ىلإ حايترالاو مهب بيحرتلا دحأ ّلك نم نوقليو ءًاحرف مهل

 .تاقعزو تابثو اهنأل ؛لجرلا اذه

 لثم مهب طلتخي نيذلا .ءادهشلا دّيس يرئاز بكاوم نيب قرف يأ ,كيلع هّللاب

 :ىيحي 2

 بدأ نمو ملع نم زاح ام زاحو ًامرك ىرولا قاف نإو ىيحي نبا ّنِإ

 ٍبنعلا يف سيل ىنعم ةيمحلا يفو هل تولت اموي يب سيق اذإ نكل

 ١17٠١. : ةعيشلا نايعأ رظنا

 .يزاوهألا يبعكلا يبيرغلا جون نب ناملس نب دّمحم هللا ةبه بأ هلاق تيب ردص (1)

 :هلبق يذلا تيبلاو وهو «ينيوزقلا

 ٌرشتنُم لضفلا لك ٌةنم مكلكف ٍدحأ ىلع ٌمكنم دحأ نع ٍنغي مل
 ٌرمثلا يوتسيي اّملو ٌءام ٌءاملا ةتّدل هيف ّلك هكاوفلا ٌلثم

 .,589 :5 ةعيشلا نايعأ رظنا
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 .هنحلو هتّدامب نولوقي ام فرعيال وهو ,لكلا يف ّلكلا ذاتسأ يناهبهبلا ديحولا

 !؟اهيلع بتاكلا ركنأ يتلا ,تاقعزلاو تابثولا سفن يف مطللا بكاوم نيبو

 مل نإ يعسلا يف ةلورهلا نيبو ءبكوملا تابثو نيب ًاقرف دجأ ال ين َمهَّللا
 .بكاوملا ناحلأ نيبو توصلا عيفرب ةيبلتلا نيب الو ,نوهأ كلت نكت

 (غ/4)



 :بكاوملا نمو

 لسالسلا بكوم

 ,طقف سوؤرلاو روهظلا يفوشكم لاجرلا نم ةعامج نم فلأتي وهو

 ,دوسلا بايثلا مهيلع .يديألا لدب اهب مهروهظ نوبرضي ديدحلا لسالس مهيديأأب
 الو نوبثاوتي ال .نوكسو ءودهب نوشمي .ةدّوسملا مالعألا مهفلخو مهمامأو

 ًافوفص نوجرخيو .نزحلا ديشانأ - لاحلا كلتب مهو - نودشني ,نوقعزي

 .ةّيمومعلا داوجلاو ةقزألا نيقرتخم ,ةفتاكتم

 رهظم هنوك يف .ديلاب رودصلا مدل بكوم نم ىلجأ هنوك يف بيرال اذهو
 ريخألا بكوملا ةلدأ يف يتأيو .اذه يف هلوقن كلذ يف انلق امّلكو .عزجلاو نزحلا

 .ةّيعطقلا ةّيولوألاب اذه ناحجر ىلع ّلدي ام
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 :بكاوملا نمو

 فويسلا مهيديأب ضيبلا نافكألا يسبال ةعامج نم فلأتي بكوم وهو
 ىلع مدلا نم ةريثك تارطق ترئانتو ءاهب مهسوؤر نم مّدقملا اوبرض دق ,تاماقلاو

 ةلساس تاقلح مهئأك نيمزالتم نيفتاكتم ًافوفص نوريسي مهو ,نافكألا كلت

 هذه ىلع عراوشلا نوقرتخي ,رخآلا ةزجح ىرخألا هديب ذخأ دق ّلك ,ةدحاو

 نوّرهي مُهّنَأ ريغ ءنوقعزي الو نوبثاوتي ال ءسوؤرلا رّسح .مادقألا ةافح .ةئيهلا

 .ةّصاخ ةئيه يشملا يف مهل ثدحت كلذ نمو .مهسوؤر ىلإ اهب نيمؤم فويسلا

 ىلع تمدقأ ,توملل تملستسا دق ةفئاط راصيألل نولّثمي ةهج نم ءالؤهو

 ةرهاطلا اهؤامد تلاس دقو ,هنع ءادعألا عفدو ءايبنألا ريخ ليلس ةرصن يف برحلا

 .فطلا موي ًانافكأ ةذخّتملا اهبايث اهب تخلو ءاهسوؤر اهب تخّمضو ,اههوجو ىلع

 نأ نع نزحلا ريداقم يف عفترأ دق بكوم رهظمب نورهظي ىرخأ ةهج نمو

 ءاّرج نم ًاعزج هسفن لتقي نأ ديري وه لب ,ةّيديدح ةلسلسبوأ هديب هردص برضي
 .لسرملا يبنلا طبس لتق يف مالسإلا اهب بيصأ يتلا ةحدافلا كلت

 ةانرّرح ام ّلكو ,ئرخأ ةهج نم ةّيزر ليثمتو ,ةهج نم ءازع بكوملا اذهف

06) 



 يف سففنلل ًالذبو ذه نيسحلل ةرصن هنوك يف وه لب ,ةّيولوألاب هيف ِتأ متاملا يف

 .ىلجأو رهظأ هليبس

 انحرفل نوحرفيو اننورصني» :ةْقهلوق نم كلذ ىلع لدي ام كيلع رم دقو

 ."7«انيف مهسفنأو مهل اومأ نولذبيو اننزحل نونزحيو

 :لاق ذإ كلذب نعذي ال ةلاقملا بحاص نكل

 اندهاش امل ؛مّرحمف سوؤؤرلا ىلع تاماقلاو فويسلاب برضلا اّمأ»

 رظنلا انعطقولو .مدلا فزن ةرثكل ةنس ّلك يف مهنم ةعامج توم نم انريغ هدهاشو

 دري ملو ءديدح نم ةلسلسب برضلا لثم ّيشحو ّيجمه لعف وهف ,ةهجلا هذه نع

 لوقعلا بابرأ رظنب يه لب ءاهيف اهيلإ دنتسي ةريس نم امو ءاهزيوجتب عرش ليلد
 .ىهتنا ."!«ةيزعتلا يف ةرمث نم اهيف ام ةّيشحو لاعفأ ةفرعملاو

 ةّيرف مدلا فزن ةرثكل ةنس ّلك يف ةعامج توم ىوعد نأ يف بيرال :تلق

 ّيأ يف كلذب تام ادحاو ّنأ تعمسالو تيأر ام مويلل تكردأ ذنم يّنِإف ؛ةّيرم الب

 زواج نّمم ًاريثك تلأس دقلو ,ةنس لك يف ةعامج نع ًالضف .ةدلب ّىأو ,ةنس

 ةّيمظاكلاو ءالبركو فجنلا لهأ تاقث نم هرمع ينس نم نينامثلاو نيعبسلا

 ًادحاو نأ عمس وأ ىأر نوكي نأ ركنأ لكو :مهئاحلصو نادلبلا ءاملع نم مهريغو

 .هتوم نع ًالضف ,دّمضملاوأ حاّرجلا ةعجارم بجوي أملأ ملأت كئلوأ نم

 ,ماهوألا هل هتمّسج ًالايخ وأ ,مالحألا هل هتلّوس ًافيط كلذ نوكي نأ ىسعف

 بكوم دارفأ بلغأو ال فيك,ًاقافتا ٌةدحاو ٌةّرم دحاولا ليجلا ىف ٌةعقاو ةقيقح وأ

 ةطساوب مدلا اهنم رهظي ةفيفخ ًاحورج ةقيقد نيكسب مهؤاربك مهحرجي فويسلا

 ١77. :قودصلا يلامأ )١(

 .151 ١: (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) لطابلا ةلوج ىلع ّقحلا ةلوص (؟)
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 ّنأل ,جعزم ماليإ مهل لصحي نأ نود نم هدّرجمب حرجلابال سأرلا ىلع برضلا

 ماليإلا مهضارغأ نم سيلو ءحيرجلاو ليتقلا ةروصب زوربلا وهو يروص مهضرغ
 .مهسفنأل ىقيقحلا

 نوكي حرجلا نإ :انلقو انلّرننت ول ةّيعقاولا ةقيقحلا هذه نع ٌضغلا عمو
 ةمّدقم ناكااذإ ميرحتلا بجوي امّنِإ كلذ ّنأ كش الف .هريغ ال ماليإلل فيسلاب

 رمأل لب .كلذل ال برضلا اّمأو ,هسفن لتقيل هسأر برضي نأ وحن ,توملا داجيإل

 نوكي نأ نود نم توملا دارفألا ضعبل نايحألا ضعب يف هيلع بّترتي دق ءرخآ
 ال ّنفلا دعاوق ّنإف ,هسفن برضلل ًايداع ًامزال الو عبتلاب وأ ةلاصألاب ًادوصقم

 - ةّحصلاب رضي ال - مدلا نم رادقم جارخإو ماليإلا دّرجمو ,ةتبلا هميرحت يضتقت

 ّيجمه لعف وهف  مدلا فزن يهو  ةهجلا هذه نع رظنلا انعطق ولو» :هلوق

 .«ديدحلا نم لسالسب برضلا لثم ٌىئشحو

 ًالعف هنوكف .ميرحتلا ةّلع يه ىتلا ةهجلا كلت نع رظنلا عطق اذإ :لوقأ

 ثبع ّلكّنأ ىلع ناهربلا ّلدي نأ الإ ملعي ول  دوصقملا مكحلاب ىفيال .ًاّيجمه

 علطي ملو هتمكح فرعي مل نم رظنب وه مَن اّيشحو ًاّيجمهًالعف هّدع ّنأ ىلع

 ريغ هّدعي تويبلاو رودلا ىف يديألاب رودصلا برضفاالاو .هنم دوصقملا ىلع

 نم عيمجلا دنع هنأ عم ,ةّيجمهلاو شّحوتلا نم ًابرض هرارسأو هزومرب فراعلا

 .ةيضرملا ةنسحتسملارومألا

 مظعأب طقف يرهاظلا ىناسللا حدقلا ةزازح نع رذعلا فلستسا انأو :لوقأ

 نيب ةلورهو يعسو .هتيب لوح فاوط الإ ٌجحلا سيل ٌجحلا- هتامرحو هللا رئاعش

 ف



 يف ,راجحأ ىلع راجحأ يمرو ,ءيادو يف طوبهو ءلبج ىلع فوقوو «نيتيبار

 نع الإ ندبلا يرعو ءرعشلا قلحو ءسمشلا رحل سوؤرلا فشك نم ةحرقم ةئيه

 .ءادرو رازإ وحن

 اهّدعيو اهب ءىزهتسي اهرارسأو اهمكحو اهزومرب فراعلا ريغ نأ ٌكشال

 فراعلل حلصي لهفأ ,ةّيجمهلا لاعفأ رهظأ نم ًالعفو شّحوتلاو نونجلا نم ًابرض
 !؟ًاّيجمه لهاجلا دنع هّدع دّرجمل هنم عنمي نأ همكحهزومرب

 ,مكحلا ةقيقدلا ,رارسألا ةيلاعلا كسانملا كلتب ًاراهج ءازهتسالا عقو دقلو

 هّللادبعو ''ءاجوعلا يبأ نب ميركلا دبعك نيمدقألا نيِيَّداملا لبق نم اهب ةّيرخسلاو

 نم ءاجوعلا ىبأ نبا ناك لاق ءسنوي نب ىسيع نع ١7: :؟ «ىسربطلل» جاجتحالا ىف )١(

 !؟ةقيقح الو هل لصأ الام ىف

 ماد ًابهذم دقتعا هملعأ امف ,ربجلاب ًاروطو ردقلاب ًاروط لوقي ًاطلخم ناك يبحاص ّنِإ :لاق

 .هيلع

 داسفو .هناسل ثبخل هتسلاجم ءاملعلا هركت ناكو .هّجحي نم ىلع ًاراكنإو .ًادّرمتم ةّكم مدقف

 :لاقف .هئارظن نم ةعامج يف هيلإ سلجف ةكطَشا دبع ابأ ىتأف .هريمض

 يف يل نذأتفأ ءلعسي نأ لاعس هب نم ّلكل ّدبالو ,تانامألاب سلاجملا ّنِإ للا دبع ابأ اي
 ؟مالكلا

 .«ملكت» :لاقف

 عوفرملا تيبلا اذه نودبعتو ءرجحلا اذهب نوذولتو ءرديبلا اذه نوسودت مك ىلإ :لاقف

 ملع ,رّدقو اذه يف ركف نم نإ ,رفن اذإ ريعبلا ةلورهك هلوح نولورهتو ءردملاو بوطلاب

 كوبأو ؛همانسو رمألا اذه سأر كّنِإف لقف ءرظن يذالو ميكح ريغ هسّسأ لعف اذه ّنأ

 !هماظنو هّسأ

 ه-

 ف
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 هِي قداصلا انالوم ىلع امهراكنإ ثيدحلا بتك تدّلخو ءامهبارضأو يناصيدلا

 ٌجحلاب ءازهتسالل مهنم ةفلؤملا بتكلا كيهانو ,كلذ نم رهظأ نيرَّخأتملا راكنإو

 .هصوصخب

 متآملا ةماقإ يف ّرسلا لهجي نم اهركني امّنإف ةيزعتلا يف اهترمث اّمأو
 نمو ءاهيلإ راشملا رارسألا نّمضتت ةذبن ةلاسرلا ردص يف انفلسأ دقو .ةيئازعلا

 ع
 .عفنأو ٌّمتأ هجوب تاماقلا برضو هيبشلا يف ٌةلصاح اهدجي اهلّمأت ل

 لك لعجت نأ ؛مويلا ةّيرفعجلا اهلمعت ىتلا ةّينيسحلا تاراكذتلا دئاوف ىندأ نإ

 هب انحّرصو هيلإ انزمر ام كلذو .هب نيقيلا ديدش ,هبهذمب داقتعالا خسار مهنم درف

 راصو هبذعتسي ملو ٌّقحلا مخوتسا ,هبلق ىمعأو هللا هّلضأ نم ّنإ» :ةكِمشلا دبع وبأ لاقف 2

 هدابع هب هللا ديعتسا تيب اذهو .هردصي ال ّمث ةكلهلا لهانم هدرويو .هّيلو ناطيشلا

 ةلبقو هئايبنأ لحم هلعجو هترايزو هميظعت ىلع مهّثحف .هنايتإ يف مهتعاط ربتخيل

 ءاوتسا ىلع بوصنم .هنارفغ ىلإ يّدؤي قيرطو .؛هناوضر نم ةبعش وهف ,هل نيلصملل

 عيطأ نم ّقحأف ,ماع يفلأب ضرألا وحد لبق هللا هقلخ ؛لالجلاو ةمظعلا عمتجمو «لامكلا

 .«روصلاو حاورألل ءىشنملا هللا ءرجزو هنع ىهن اًمع ىهتناو رمأ ام يف

 .بئاغ ىلع تلحأف هللا تركذ :ءاجوعلا يبأ نبا لاقف

 لبح نم برقأ مهيلإو دهاش هقلخ عم وه نم ًابئاغ نوكي فيك !!كليو»:ةِعسهشلا دبع ىبأ لاقف

 !؟«مهرارسأ ملعيو مهصاخشأ ىريو مهمالك عمسي .ديرولا

 ,ضرألا يف نوكي فيك ءامّسلا يف ناك اذإ سيلأ ءناكم ّلك ىف ىهف :ءاجوعلا يبأ نبا لاقف

 ؟ءامّسلا يف نوكي فيك ضرألا يف ناك اذإو

 الخو ؛ناكم هب لغتشا ناكم نم لقتنا اذإ يذلا قولخملا تفصو امّنِإ» :اِج هللا دبع ىبأ لاقف

 هللا اًمأف .هيف ناك يذلا ناكملا يف ثدح ام هيلإ راص يذلا ناكملا يف يردي الف «ناكم هنم

 ناكم ىلإ نوكي الو ,ناكم هب لغتشي الو ناكم هنم ىلخي الف «ناّيدلا كلملا ءنأشلا ميظعلا
 .«ناكم ىلإ هنم برقأ

 (0غ)



 .كلذ قوف أرمأ اهتدئاف نوكت نأ مزلي الو ,ةلاسرلا نم عضوم ريغ يف
 مزلي ناكل ًادبأ دحأ ةّيرفعجلا ريغ نم اهيف سيل ًالثم ةيرق تناكول ةّمث نمو

 لوزيو مهداقتعا فعضي نأ ةيشخ كلذل اهرهاظم عيمجب تاراكذتلا ةماقإ مهيلع

 .مايألا رورمب

 ىلوأ هذه لب ,ةدودعم ًادارفأ الإ ةّيرفعجلا نم اهيف امو ةيرقلا تناك ول اذك

 ىلإ رايغألل ةيعاد نوكت امبر لامعألا كلت ّنأ ىرخأو ,ةهجلا هذه نم اهتماقإب
 نم أرّشبم اهسفنب نوكت ىتح .اهناسحتساو تاراكذتلا كلت بابسأ نع صحفلا
 .اهب نيرشبملا

 يف تيأر :اذه وحن ىلع هداهشتسا ماقم يف بناجألا يخّروم ضعب لاق

 متأملا ميقي نيرحبلا لهأ نم يعيش ًاتيرع ادحاو ًاصخش قدنفلا يف "'لسرامردنب
 نم ةدئام ٌدعأ دق ناكو .يكبيو أرقي باتكلا هديب يسركلا ىلع ًاسلاج .ًادرفنم

 .ءارقفلا ىلع اهقّرفف ماعطلا

 هل لثامم ال يتلا ةدلبلا يف بيرغلا لجرلا اذه رّيص يذلا اذام كيلع هّللابف

 الول !؟ةجردلا كلت ىلإ هبهذمب داقتعالا ديدش نوكي نأ بهذملاو رصنعلا يف اهيف

 .تاراكذتلاو متآملا ةماقإ نم هرافظأ ةموعن ذنم هدلب يف هدّوعت ام

 نوكت نأ وحن ,ةّصاخ ةدئاف تاراكذتلل بلطي هّنإف ةلاقملا بحاص اّمَأ

 !!ىبقعلاو ايندلا يف ٍلاع ىقترم ّلك ةّيرفعجلا ريغ رظن يف يقت رت اهتماقأ اذإ ةعيشلا

 .«اهيلإ دنتسي ةريس نم امو ءاهزيوجت ىلع ىعرش ليلد دري مل» :هلوق

 جاتحملاوه ميرحتلا ّنأل ؛ لوصألاو هقفلا يف روصقلا نع ءىشان اذه :لوقأ

 .اسنرف يف عقاولا لسرام ءانيم يأ )١(

 ه6(
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 نأ نم راثآلاو رابخألا نم ٌئنعم رتاوتو ضافتساامب ,ةحابالا لصألاو ,ليلدلا ىلإ

 !"1«يهن ديف دري ىتح قلطم ءيش ٌلك»
 ليلد ىلع فّفوتيال هبابحتسا وأ ءيشلا ةحابإ ٌّنإف ءاذه نع ّضغلا عمو

 .ةّماعلا ةلدألا هيف ىفكت لب .هدروم ٌصخي

 ,فطلاب هراصنأو ذا نيسحلا فقوم لّثمي ةهج نم بكوملا اذه نأ اميو

 .مهرمأل ًٌءايحإ نوكي

 .هديب هردص برضي نأ نع نزحلا رادقم يف عفترم رهظمب رهظي ةهج نمو

 .مهلجأل ًانزح نوكي .هسفن لتقب ٌمهي لب

 عجوم هنوكب ًافصّتم بكوملا دارفأ نم ٍدرف ّلك نوكي نيتهجلا رابتعابو
 دعب مهل ًارصانو ,مهرئاعش ًامظعمو ,مهّقح ًايّدؤمو «مهيف هسفن ًالذايو مهل بلقلا

 ةّمئأ نع ةّصاخلا رابخألا اهيف ترّدكت يتلا ةماعلا نيوانعلا نم كلذ ريغو .مهتافو

 ."”مهيلع هللا مالس ىدهلا

 ةريثكلا رابخألا .هب ًاقالتعا ٌمتأو بكوملا اذهب ًاساسم ةماعلا رابخألا ٌدشْأَنإ

 3قا نيسحلا ىلع عزجلا ادع ام ,روظحمو هوركم عزجلا نأ ىلع ةّلادلا ةضيفتسملا
 .””هيف بغرمو هيلإ بودنم هّنإف

 نع هيولوق نباو خيشلاو ديفملا اهاور يتلا بهو نب ةيواعم ةياور يفف

 لئاسو .«ىلاعت هللا ةيشخ نم ءاكبلا بابحتسا» باب ؟1١/ ١: هيقفلا هرضحي ال نم )١(

 .«تونقلا زاوج» باب "86 :1 ةعيشلا

 بابحتسا باب» هبساني امو رازملا باوبأ نم 1 باب ١5: 5٠١ ةعيشلا لئاسو رظنا (؟)

 .«82تيبلا لهأ باصأ امو نيسحلا لتقل ءاكبلا

 .؟ثيدح ١ :قودصلا يلامأ )0
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 ."١«نيسحلا ىلع ءاكبلاو عزجلا ىوس هوركم ءاكبلاو عزجلا لك» :ةِظل قداصلا

 ينعي هل لاق هن الا قداصلا نع يرصبلا كلملادبع نب عمسم ربخ يف لب

 .ةَبَط نيسحلاب ينعي د ؟«هب عنص ام ركذت امأ»- قداصلا

 .ىلب :تلق

 ؟(عزجتف» :لاق

 نسم عنتماف ,يلع كلذ رثأ يلهأ ىري ىتح كلذل ربعتساو .هّللاو يأ :تلق

 .يهجو يف كلذ نيبتسي ةسي ىتح بارشلاو ماعطلا

 نيذلاو ءانل عزجلا لهأ نم نوّدعي نيذلا نم كّنإ امأ .كتعمد هللا محر» :لاق

 ."'ثيدحلا «اّنمأ اذإ نونمأيو انفوخل نوفاخيو اننزحل نونزحيو انحرفل نوحرفي

 .فويسلاب سوؤرلا ءامدإ زاوج ىلع ةلدألا ةدمع يرظنب اهدعبامو هذهو

 ديدحلا لسالسب برضلا نم ةعيشلا هلعفي ام ّلكّنأ كلذو .هبابحتساو لب

 .هيف بغرملا عزجلا نود وه اهريغو تاماقلابو

 ,عزجلا رهاظم نم رهظم وه سوؤرلا ىلع تاماقلاو فويسلاب برضلا نإ

 ,””ربصلا ّدض وهو ,فرعلاو ةغللا يف فورعم ءمأ عزجلا ّنإف ,ةقيقح عزجب سيلو
 هربص بلغت ثدحت ةثداحل قهاش نم هسفن يقلي وأ لقاعلا لجرلا رحتني نأ وحن

 .كالهلا هدروتو

 ةعيشلا لئاسو رظناو ,.0 ثيدح ٠١7 :تارايزلا لماك ,:0 يسوطلا خيشلا يلامأ 0(

 لتقل ءاكبلا بابحتسا باب» هبساني امو رازملا باوبأ نم 57 باب ٠١ ثيدح 500 4
 .«...82تيبلا لهأ باصأ امو نيسحلا

 ./ ثيدح "7٠١ :تارايزلا لماك ()

 ١195 :" حاحصلا ءربصلا ضيقن :كيرحتلاب .ْعَّرَجلا (5)

 (ها/)
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 جورخ بجوي ًافيفخ أحرج فيس وأ نيكسب سأرلا حرج نم اذه نيأو
 ةّينالقع ضارغأل بكتري اّمم اهريغو ةماجحلا ملؤت ام رادقمب الإ ملؤي الو .مدلا

 !؟ةّيبط وأ ةّيسايس
 ال ام يفو هيف هيلع هفطعل .ءاكبلا قباسلا ربخلا يف عزجلا نم داري الو

 غولب نم هانركذ ام الو ءامهنيب ةرياغملا ةيآ كلذو ,"”رابخألا نم ًاددع هيصحأ

 ام ًاريثكف باصم يف دحأ نم ردص ول اذه ناك نإو .كالهلا دروي ثيح ىلإ نزحلا

 ىلإ ّرجي الو ٌةداع لّمحتي اّمم ةبترملا هذه نود وه ام ّلكو ,رايتخا ريغب ثدحي

 :بتارم هلو ,هيف بغرملا عزجلا نم وهف ءسفنلاب ررضلا

 نع ردص امك ءامهيلإ ةجاحلا عم بارشلاو ماعطلا نم عانتمالا :اهنم

 عوجلا ةّدش عم امهل سفنلا لوبق مدعل بجوملا يبلقلا رثأتلل كلذو ؛ "'عمسم

 .شطعلاو

 ,ليوعلاو ليولاو خارصلاب عزجلا ّدشأ ديدحت نم انرابخأ ضعب يف درو امو

 ريغ يف وهف .'"!ةحاونلا ةماقإو ءيصاونلا نم رعشلا ٌرجو .رودصلاو هجولا مطلو

 هللا دبع يبأ نع هدنسب ؟ ثيدح ٠١١ :تارايزلا لماك ىف هيولوق نبا هاور ام اهنم )١(

 :لاق ,ةكطهشلا دبع يبأ نع .هيبأ نع ,ةزمح يبأ نبا يلع نب نسحلا نع ,يناروماجلا

 ىلع عزجلاو ءاكبلا الخ ام ؛عزج ام ّلك يف دبعلل هوركم عزجلاو ءاكبلا ّنإ» :لوقي هتعمس

 .«روجأم هيف هّنِإف ,مالسلا امهيلع يلع نب نيسحلا

 ./ ثيدح 7٠١7 :تارايزلا لماك (؟)

 نع «رباج نع .ةليمج يبأ نع هدنسب ,١ثيدح ؟؟7 :؟ يفاكلا يف ينيلكلا خيشلا ىور (؟)

 مطلو ؛ليوعلاو ليولاب خارصلا عزجلا ّدشأ» :لاق ؟عزجلا ام :هل تلق :لاق ؛ةكءرفعج يبأ
 يف ذخأو ربصلا كرت دقف ةحاونلا ماقأ نمو ءيصاونلا نم رعشلا ّنجو ءردصلاو هجولا

 .«هقيرط ريغ
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 ةبجاو لب ةحجار هيلع يهو ةحاونلا:تادودعملا هذه مظعأ ّنأل لِ نيسحلا نأش

 يورملا حيحصلا ربخلا بيجلا ٌّقش زاوجو هزاوج ىلع ّلد دقو دخلا مطلو .ًاعطق
  نيسحلا ينعي هلثم ىلع» :هيفو ٍةِق قداصلا نع ريدس نب دلاخ نع بيذهتلا يف

 ."!«بويجلا ٌقشت و دودخلا مطلت

 كلتبو رابتعالا اذهب هّرس سّدق ةعيرشلا خيش ةمالعلا انخيش ناك دقلو

 ٌيلع ةليقع ّنأ نم .ءامظعلا ضعب هدعبتسا يذلا لسرملا ربخلا حّحصي رابخألا

 ,هتمي ركب بعلت حيرلاو حمر ىلع وهو دين نيسحلا سأر اهل حال اّمل ىربكلا

 ."!اهعانق تحت نم مدلا لاس ىتح لمحملا مّدقمب اهئيبج تحطن

 )١( ثيدح 7” :6 بيذهتلا 159.

 ( 0:؛0 راونألا راحب يف يسلجملا ةمالعلا لاق 1

 دايز نبا يناعد :لاق ءصاّصجلا ملسم نع ًالسرم يوُر :ةربتعملا بتكلا ضعب يف تيأر
 تعفترا دق تاقعزلاب انأ اذإو باوبألا صّصجأ انأ امنيبف ؛ةفوكلاب ةرامإلا راد حالصإل

 ؟يضت ةفوكلا ىرأ يلام :تلقف انعم ناك مداخ ىلع تلبقأف ؛ةفوكلا تابنج نم

 .ديزي ىلع جرخ يجراخ سأرب اوتأ ةعاسلا :لاق

 ؟يجراخلا اذه نم :تلقف

 .ةَجَم يلع نب نيسحلا :لاقف

 تلّسغو ءبهذت نأ ينيع ىلع تيشخ ئّتح يهجو تمطلو جرخ ىّتح مداخلا تكرتف :لاق

 .سانكلا ىلإ تيتأو رصقلا رهظ نم تجرخو ّصّجلا نم يدي

 ةقش نيعبرأ حن تلبقأ دق ذإ؛سوؤرلاو ايابسلا لوصو نوعّقوتي سانلاو فقاو انأ امنيبف

 نب يلعب اذإو هِلتةمطاف دالوأو ءاسنلاو مرحلا اهيف المج نيعبرأ ىلع لمحت

 :لوقيو يكبي كلذ عم ىهو امد بخشت هجادوأو ءءاطو ريغب ريعب ىلع ةِغط نيسحلا

 انيف انذج عارت مل ةّمأاي مكعبرل ًايقس ال ءوسلا ةّمأ اي
- 
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 انعمجي هللا لوسرو انّنأ ىل 3

 ةيراع باتقألا ىلع انورّيست

 ىلع فوقولا اذه ام ةّيمأ ينب

 ًاحرف مكفك انيلع نوقفصت

 مكليو هللا وسر يّدج سيلأ

 ًانزح ينتثروأ دق ّفطلا ةعقو اي
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 انولوقت متنك ام ةمايقلا موي

 انيد مكيف دّيشن ملانثأك
 انيعاد نوبلت ال بئاصملا كلت

 انوّبست ضرألا جاجف يف متنأو

 انيلضملا لبُس نم ةّيربلا ىدهأ

 انيئيسملا راتسأ كتهي هاو

 ١ / ةينيسحلارئاعشلا لئاسر

 ,زوجلاو زبخلاو رمتلا ضعب لماحملا ىلع نيذلا لافطألا نولواني ةفوكلا لهأ راصو :لاق
 كلذ ذخأت تراصو مارح انيلع ةقدصلا ّنِإ ةفوكلا لهأ اي :تلاقو موثلك ّمأ مهب تحاصف

 ام ىلع نوكبي سانلاو كلذ ّلك لاق ءضرألا ىلإ هب يمرتو مههاوفأو لافطألا يديأ نم
 .مهباصأ

 ,مكلاجر انلتقت ةفوكلا لهأ اي هص :مهل تلاقو ,لمحملا نم اهسأر تعلطأ موثلك َمأ ّنِإ مث

 .ءاضقلا لصف موي هللا مكنيبو اننيب مكاحلاف ؟مكؤاسن انيكبتو

 سأر مهمدقي سوؤرلاب اوتأ مه اذإف ,تعفترا دق ةّجضب اذإ ٌنهبطاخت يم امنيبف

 داوسك هتيحلو كيما لوسرب قلخلا هبشأ ّيرمق ّيرهز سأر وهو .ةكلنيسحلا
 ,ًالامشو ًانيمي اهب بعلت حمّرلاو علاط رمق ةراد ههجوو ءباضخلا اهنم لصتنا دق جبَسلا

 جرخي مّدلا انيأر ئّتح ؛لمحملا مّدقمب اهنيبج تحطنف اهيخأ سأر تأرف بنيز تتفتلاف

 :لوقت تلعجو ةقرحب هيلإ تأموأو ءاهعانق تحت نم

 ايورغ اديأف هفسخ هلاغ الامك ٌمتتسااهلًالالهاي

 يداؤف قيقش اي تمهوتام

 اهمّلك ةريغصلا مطاف يخأ اي

 انيلع قيفشلا كبلق ىيخأاي

 رسألا ىدل ًاّيلع ىرت ول يخأ اي

 ادان برضلاب هوعجوأ املك

 ابوتكم ًارّدقم اذه ناك

 ابوذي نأ اهبلق داك دقف

 اييلص راصو ىسق دق هلام

 ابوجو قيطي ال متيلاعم

 ٠ ابوكس ًاعمد ضيغي ٌلذب ك
 مح



 ةهج نم الإ هيف داعبتسا ال هّنإ» :هّرس سّدق ةعيرشلا خيش ةمالعلا لوقيو

 مدع ىلع ليلد ال كالهلا ىلإ يّدوملا ريغ ماليإالاو ,اهسفن ماليإو اهنم عزجلا روهظ

 ."!«رابخألا نم ريثك يف هيف بغرمو هيلإ بودنم عزجلاو .هزاوج

 شحفأ-اوركذ ام ىلع-_وهو .ًاضيأ علهلا زاوج رابخألا نم رهاظلا :تلق
 يف يورملا هتّحص ىلع هنيماضم ّلدت يذلا حيحصلا ربخلا نم رهظيو ,"'عزجلا

 .”!هعاطتسا ول علهلا هنم ردص دق هّنأ ,ةيداجسلا نع ةدئاز نب ةماّدق نع لماكلا

 ابيجم هاري الو هيبأب يداني نيح ميتيلا ٌلذأ ام

 بابحتسا باب» هبساني امو رازملا باوبأ نم 51 باب ١5: 050٠ ةعيشلا لئاسو رظنا )١(

 «...8طتيبلا لهأ باصأ امو نيسحلا لتقل ءاكبلا

 .«عله» 17١8 :* حاحصلا ىف يرهوجلا هلاق (؟)

 رهاظلاو ءانيدل ةرّفوتملا ةعبطلا نم «تارايزلا لماك» نتم ىف ثيدحلا اذه ىلع رثعأ مل (؟)

 ةرفوتملا ةخسنلا قّقحم هدروأ كلذل «نتملا يف هدوجو يف ةفلتخم ةّيطخلا خسنلا ّنأ

 :اهاندجو امك اهانلقن خسنلا ىف ةدايز :ًالئاق 55 - ؛5 5 ص شماهلا يف انيدل

 اذه فّدصم هللا همحر مساقلا وبأ هخيش هاور ثيدح هيف ةريغملا نب دمحأ نب نيسحلل

 انخيش ىلع بهذ .ةكطنيسحلا نب ىلع انالوم نع .ةدئاز نع ىهو .هنع لقنو ؛باتكلا

 ناعم ىلع ًاضيأ لمتشيو .بابلا اذهب قيلي امم ىهو ءاذه هباتك هنّمضي نأ هللا همحر

 .بابلا لّوأ هتلعجو ,هلاخدإ تببحأ ,ظافلألا مات نسح ىتش

 انالوم ربق ةًّحص ىلع اهب ٌلدتسي اهارجم يرجي اًمم اهريغو بابلا اذه ثيداحأ عيمجو

 نوركني امك ,ءالبركب هربق ّنأ نوركني نيفلاخملا نم ًاريثك ّنأل ؛ ءالبركب ٍةِقا نيسحلا
 .ةفوكلا رهظب يرغلاب ل نينمؤملا ريمأ انالوم ربق َّنأ

 سودبع نب دّمحم نب ىلع مساقلا ىبأ يخيش نع رصمب ثيدحلا اذه ٌتدفتسا تنك دقو

 نب ةماّدق نع هدانسإب ءيرصبلا ثراولا دبع نب محازم نع هلقن اّمم ,هللا همحر ىفوكلا

- 

 )01١(
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 اذهب هيولوق نبا انخيش ٌتركاذ دقو .ةْقطنيسحلا نب ىلع نع «ةدئاز هيبأ نع ,ةدئاز 3
 هتّينم هتلجاعو ,كلذ ىضق امف .هيف هلخديل باتكلا اذه فينصت نم هغارف دعب ثيدحلا

 .22/طهيلاومب هقحلأو هنع هللا يضر

 ظافلألاب نيتياورلا نيب تعمج دقو هللا همحر ىيخيش يل زاجأ ام يف لخاد ثيدحلا اذهو

 ّمث ًالوأ هب ينثّدح نّمع هعيمجب ّعص ىّتح ءامهيف ريخأتلاو ميدقتلاو ناصقنلاو ةدئازلا

 ينثّدح نّمع هيورأ يّنَأ ريغ «ّيلع هأرق الو هللا همحر يخيش ىلع هتأرق ام نأ كلذو «نآلا

 نب رفعج مساقلا ىبأ ينثّدح :لاق ءشايع نب دّمحم نب دمحأ هللا دبع ىبأ وهو هنع هب

 يئاطلا لاله نب دّمحم نب لضفلا نب هللا ديبع ىسيع وبأ ينثّدح :لاق ؛هيولوق نب دّمحم

 مالس نب دّمحم انثّدح :لاق ,دّمحم نب ديعس نامثع ىبأ ينثّدح :لاق هللا همحر يرصبلا

 ىسيع ينثّدح لاق ءيطساولا دّمحم نب دمحأ ينثّدح :لاق ءيفوكلا (ل خرايس) راسي نبا
 ,هيبأ نع ,ةدئاز نب ةمادق ينثّدح :لاق ءجاّرد نب حون ينثّدح لاق ءيضاقلا ةبيش يبأ نبا

 قا نيسحلا هللا دبع يبأ ربق روزت كنأ ةدئاز اي ينغلب» :ة2ِطنيسحلا نب يلع لاق :لاق
 !؟«انايحأ

 .كغلب امكل كلذ ّنإ :تلقف

 انتّبحم ىلع ًادحأ لمتحي ال يذلا كناطلس دنع ناكم كلو كلذ لعفت اذاملف» :يل لاقف

 ؟«انقح نم ةّمألا هذه ىلع بجاولاو انلئاضف ركذو انليضفتو

 يردص يف ربكي الو ,طخس نم طخسب لفحأ الو هلوسرو هللا الإ كلذب ديرأ ام هللاو :تلقف

 .هبيسب ينلاني هوركم

 .«كلذكل كلذ ّنإ شلاو» :لاقف

 .- ًاثالث اهلوقأو ًاثالث اهلوقي - كلذكل كلذ ّنإ هللاو :تلقف

 .نوزخملا بخنلا يف يدنع ناك ربخب كنربخالف ءرشبأ مث رشبأ ّمث رشبأ» :لاقف

 رئاسو هتوخإو هدلو نم هعم ناك نم لتقو جاء يبأ لتقو انباصأ ام ٌّفطلاب انياصأ امل هّنِإ

 ّئعرص مهيلإ رظنأ تلعجف ؛ةفوكلا انب داري باتقألا ىلع هؤاسنو همرح تلمُحو .هلهأ
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 ىف هتجرد هللا عفر ربش هللادبع دّيسلاو "'هماقم هللا ىلعأ ىسلجملا ىورو

 ىتح ىكبي برشيل ءانإ ذخا اذإ ناك ذك نيدباعلا نيز ّنا ,نويعلا ءالج باتك

 ."امد هألمي

 ,جرخت يسفن تداكف ,يقلق مهنم ىرأ امل ٌدتشاو يردص يف كلذ مظعف ءاوراوي ملو 3

 اي كسفنب دوجت كارأ يل ام :تلاقف ,ة2ِط يلع تنب ىربكلا بنيز يتّمع ينم كلذ تنّيبتو

 ؟يتوخإو يبأو يدج ةّيقب

 يلهأو يّمع دلوو يتمومعو يتوخإو يدّيس ىرأ دقو علهأو عزجأ ال فيكو :تلقف

 مهيلع جرعي الو ؛نوراويالو نونفُكُي ال ءنيبّلسم ؛ىرعلاب نيلّمرم ,مهئامدب نيجّرضضم

 ؟رزخلاو مليدلا نم تيب لهأ مهّنأك ءرشب مهبرقي الو ,دحأ

 ءكّمعو كيبأو كّدج ىلإ كيما لوسر نم دهعل كلذ ّنإ للاوف ءىرت ام كنعزجي ال :تلاقف

 يف نوفورعم مهو ,ةّمألا هذه ةنعارف مهفرعتال ةّمألا هذه نم سانا قاثيم هللا ذخأ دقلو

 موسجلا هذهو ءاهنوراويف ةقّرفتملا ءاضعألا هذه نوعمجي مهّنِإ .,تاوامسلا لهأ

 وفعي الو هرثأ سردي ال ءءادهشلا دّيس كيبأ ربقل ًاملع ّفطلا اذهل نوبصنيو .ةجّرضملا

 هوحم يف ةلالضلا عايشأو رفكلا ةّمئأ ّندهتجيلو ,مايألاو يلايللا رورك ىلع همسر
 .«أَولع الإ هرمأو ًاروهظ الإ هرثأ دادزي الف .هسيمطتو

 ىكب هّنِإ - ةِغنيدباعلا نيز مامإلا يأ - هّنِإ :ليقو» ٠١8 - ٠١5: :51 راونألا راحب يف )١(

 يف هل ليقف ًاعمد اهألمي ئَّثح ىكب ءام برشي ءانإ ذخأ اذإ ناكو ,هينيع ىلع فيخ ىّنح
 .«شوحولاو عابسلل اقلطم ناك يذلا ءاملا نم يبأ عنم دقو !؟يكبأ ال فيكو» :لاقف كلذ

 اهتلتق يسفن» :لاقف ؟اذه ىلع تدز امل ءكسفن تلتق ىلف كرهد يكبتل كّنإ :هل ليقو

 .«يكبأ اهيلعو

 ىكب 1 نيسحلا نب ىلع ّنإ» :لاق هّنِإ ةِكطقداصلا مامإلا نع ١6 :7 نويعلا ءالج يف (؟)

 ,ىكب الإ ًاماعط هيدي نيب عضو امو - ةنس نيعبرأ ةياور يفو- ةنس نيرشع هيبأ ىلع

 كادف تلعج :هل ىلوم هل لاق ئّنح ؛ءءاملا كلذ فعاضتي ىّتح ىكب الإ بارشب يتوأ امو

 .«...نيكلاهلا نم نوكت نأ فاخأ يّنِإ هللا لوسر نباي
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 كلذلو .ًامد اهعومد ليستال نويعلا ّنإف ,رابخألا بئارغ نم هرهاظب اذهو
 تدجو يّنكل .(أمد) لدب (ًاعمد) حيحصلا ّنأو هيف فيرحتلا عوقو لمتحأ تنك

 .هيف ّيورم وه امكهريغو ءالجلا نم عوبطملاو طوطخملا

 ةرثكل اهنكل .ًامد كبت مل نإو نويعلا ّنِإ :لاقي نأ هتاهيجوت برقأف هيلعو
 جزتمي امد حورقلا رجفنت ءاكبلا ٌدتشا اذإف ءاهنافجأ حّرقتت قارتحالاو ءاكبلا

 ءانإلا ألمي :لاقي نأ ذئنيح قدصيو ,مد هّنأك ليسي ءانإلا ىف لاس اذإ وهف ,عومدلاب

 1 امد
 ءاكبب هئاضعأ نم وضع نم هرايتخاب مدلا ليسي نأ ةيداجسلل غاس اذإو

 ام نأشًاذإ وه امف ,ة92نيسحلا ةّيزر ىلع ًاعلهو ًاعزج نفجلا حيرقتب وأ مدلا

 !؟تاماقلاو لسالسلا برض نم ةعيشلا نم ردصي
 سأر مد نم تارطق راثتنا نم نوهأ ءانإلا يف داّجسلا مد ناليس لهو

 !؟ةميظعلا ةحدافلا كلت ىلع ًانزح هبايث ىلع حيرجلا

 هلثم ىلع» :3كاهلوق نم فلسام ىلإ ًافاضم - ًاضيأ رابتعالا اذهب :لوقأ م

 ّنأ نم بتكلا يف يور اّمع داعبتسالا عفري - 1١«بويجلا ٌّقشتو دودخلا مطلت

 تحاصو اهبيج تّقشو اههجو تمطل ةديدع دراوم يف دكر دمحم لآ ةليقع

 ."'روبثلاو ليولاب تعدو

 .155ثيدح 776 :86 بيذهتلا )١(

 :ه يربطلا خيرأت يف هنعو- 6-770١ :يدسألا يدماغلا فنخم يبأل ّفطلا ةعقو يف (؟)

1 

 .اهتحيبص يبأ لتق يتلا ةيشعلا كلت يف سلاج يّنإ» :لاق جاء ىلع نب نيسحلا نب يلع نع
- 

 (3غ)



 ىلوم ّيوُح هدنعو .هل ءابخ يف هباحصأب يبأ لزتعا ذإ ءينضّرمت يدنع بنيز يتّمعو 3

 :لوقي يبأو ؛هحلصيو هفيس جلاعي وهو ؛يرافغلا رذ يبأ

 ليصألاو قارشإلاب كل مك ليلخ نم كل ٌفأ رهداي

 ليدبلاب عنقي ال رهّلاو ليتق بلاط وأ بحاص نسم

 يليبس كلاس يح ّلكو ليلجلا ىلإ رمألامّنإو
 يعمد تددرف «يتربع ينتقنخف ءدارأ ام تفرعف اهتمهف ئّنح ًاثالث ىأ نيتّرم اهداعأف

 .لزن دق ءالبلا نأ تملعو .نوكسلا تمزلو
 اهسفن كلمت ملف ,عزجلاو ةقرلا ءاسنلا يفو ,ةأرمإ يهو ,تعمس ام تعمس اهنإف يتّمع اَمأف

 توملا تيل !هالكثاو :تلاقف «هيلإ تهتنا ئّتح - ةرساحل اهّنأو - اهبوث ّرجت تبثو نأ
 يضاملا ةفيلخ اي ءيخأ نسحو «يبأ ىلعو ءيّمَأ ةمطاف تتام مويلا !ةايحلا ينمدعأ

 !يقابلا لامثو

 !ناطيشلا كملحب نبهذي ال !ةّيخأ :لاقف 3 نيسحلا اهيلإ رظنف
 .كادف يسفن ؟تلتقتسا !هللا دبع ابأ اي يَمأو تنأ ىبأب :تلاق

 تمطلو !يسفن ىلع ّدشأو يبلقل حرقأ كلذف !؟اباصتغا كسفن بصغتأ !يتليو اي :تلاق

 !اهيلع ًايشغم تّرخو هتّقشو اهبيج ىلإ توهأو ءاههجو
 :اهل لاقو ءاملا اههجو ىلع بصف 32 نيسحلا اهيلإ ماقف
 ال ءامسلا لهأ ّنأو ,نوتومي ضرألا لهأ نأ يملعاو .هللا ءازعب يّرعتو هللا يقّتا !ةّيخَأ اي

 قلخلا ثعبيو ,هتردقب ضرألا قلخ يذلا هللا هجو الإ كلاه ءيش لك ّنأو نوقبي

 مهلو يلو ينم ريخ يخأو ءيّنَم ريخ يّمَأو ينم ريخ يبأ ,هدحو درف ىهو «نودوعيف

 .«ةوسأ هللا لوسرب ملسم ٌلكلو

 ١14٠ -١87. :سوواط نبا دّيسلل فوفطلا ىلتق ىلع فوهلملا ًاضيأ رظناو

 500-401 يربطلا خيرأت يف هنعو - 150 :يدسألا يدماغلا فنخم يبأل ّفطلا ةعقو يفو

- 
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 هل ّقشت نأ ّقح باصم يف عزجلا الإ بيجلا ّقش ىلع اهل لماحال نإ

 سّدق ردصلا ليعامسإ دّيسلا ةمالعلا اندّيس كلذب حّرص امك .بويجلا ال بولقلا

 .هيشأوح ضعب يف هّرس

 نمحرلا ليلخ ميهاربإ يكبو هل عزج باصم يف كلذ لعفتال فيكو

 !؟"اربخلا يف امك .هميلك ىسومو

 اهيخأب تّرم نيح ةمطاف ةنبا بنيز ىسنأ ال :يميمتلا سيق نب ةّرق لاق» :-

 اذه ؛ءءامسلا ةكئالم كيلع ىّلص !هادّمحم اي !هادّمحم اي :لوقت يهو ًاعيرص ةِكانيسحلا

 ةلتقم كتّيرذو ءايابس كتانبو !هادّمحم اي ءءاضعألا عطقم .ءامدلاب لّمّرم ءءارعلاب نيسح

 !ابصلا اهيلع يفست

 :لاصخلاو ١ثيدح 141 :؟ ٍةقاءاضرلا مامإلا رابخأ نويع يف قودصلا خيشلا ىور )١(

 ّلجو ّنع هللا رمأ اًمل» :لوقي ةكءاضرلا تعمس :لاق ءليضفلا نع هدنسب 5 ثيدح 8

 نأ كل ميهاربإ يَّنمت ,هيلع هلزنأ يذلا شبكلا ليعامسإ هنبا ناكم حبذي نأ ةْكميهاربإ

 ام هبلق ىلإ عجريل هناكم شبكلا حبذب رمؤي مل هّنأو ,هديب ليعامسإ هنبا حبذ دق نوكي

 لهأ تاجرد عفرأ كلذب ٌقحتسيف .هديب هيلع هدلو ّنعأ حبذي يذلا دلاولا بلق ىلإ عجري

 .بئاصملا ىلع باوثلا

 ؟كيلإ يقلخ ٌبحأ نم ؛ميهاربإ اي :هيلإ لجو َّنع هللا ىحوأف

 .ةٌكولَي دمحم كبيبح نم ّىلإ ٌبحأ وه ًاقلخ تقلخ ام ءّبر اي :لاقف
 ؟كسفن مأ كيلإ ٌبحأ ىهفأ :هيلإ هللا ىحوأف

 .يسفن نم ّيلإ ّبحأ ىه لب :لاق
 ؟كدلو مأ كيلإ ٌبحأ هدلوف :لأق

 .هدلو لب :لاق

 ؟يتعاط يف كديب كدلو حبذ وأ كبلقل عجوأ هئادعأ يدي ىلع ًاملظ هدلو حبذف :لاق

 .يبلقل عجوأ هئادعأ يديأ ىلع هحبذ لب ءّبر اي :لاق
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 نيسحلا لتقب كاي يبنلا اهربخأ امل مالسلا اهيلع ةمطاف ّنِإ :رخآ يفو

 ."!اهيلع ٌّقشو تعزج

 ةقهش قهشتف ئ نيسحلا عرصم ىلإ موي ٌلكرظنت اهّلإ :رخآ ربخ يفو
 ."”تادوجوملا اهل برطضت

 هدعب نم هنبا نيسحلا لتقتس هك دّمحم ةّمأ نم اهّنأ معزت ةفئاط ّنإف ,ميهاربإ اي :لاق 3
 كلذل ٍةكاميهاربإ عزجف ءيطخس كلذب نوبجوتسيو ,شبكلا حبذي امك ًاناودعو ًاملظ

 كنبا ىلع كعزج تيدف دق ؛ميهاربإ اي :ٌلجو نع هللا ىحوأف ,يكبي لبقأو .هبلق عّجوتو

 لهأ تاجرد عفرأ كل تبجوأو .هلتقو نيسحلا ىلع كعزجب كديب هتحبذ ىل ليعامسإ
 .(4 ميِظَع حْبِزِ ُهاَنْيَدَقَو9 :لجو ّرع هللا لوق كلذو ؛ بئاصملا ىلع باوثلا

 ضعب يف تيأر :؟1/ثيدح ,195 - ؟9؟ :44 راونألا راحب يف يسلجملا ةمالعلا لاق )١(

 لتقب ةمطاف هتنبا ةُكْفلَمَيبنلا ربخأ امل هّنأ يور :نيرصاعملا نم تاقثلا ضعب تافيلأت

 ىتم تبأ اي :تلاقو ًاديدش ًءاكب ةمطاف تكب نحملا نم هيلع يرجي امو نيسحلا اهدلو
 ؟كلذ نوكي

 نمو ؟هيلع يكبي نمف تبأ اي :تلاقو اهؤاكب ٌدتشاف ,يلع نمو كنمو ينم لاخ نامز يف :لاق
 ؟هل ءازعلا ةماقاب مزتلي

 لاجر ىلع نوكبي مهلاجرو ,يتيب لهأ ءاسن ىلع نوكبي يتَمُأ ءاسن ّنِإ ةمطاف اي :ّيبنلا لاقف
 تنأ نيعفشت ةمايقلا ناك اذإف ,ةنس ّلك يف ليج دعب ًاليج ءازعلا نودّدجيو «يتيب لهأ

 هانلخدأو هديب انذخأ نيسحلا باصم ىلع مهنم ىكب نم ّلكو ؛لاجّرلل عفشأ انأو ءاسنلل

 .ةئجلا

 ةكحاض اهّناف نيسحلا باضم ىلع تكب نيع الإ ,ةمايقلا موي ةيكاب نيع ّلك !ةمطاف اي
 .ةنجلا ميعنب ةرشبتسم

 نع هدنسب 75٠١ ثيدح ١19 - ١1/١ :تارايزلا لماك يف يمقلا هيولوق نبا خيشلا ىور (؟)

 هّمضو ًابحرم :هل لاقف هنبا هيلع لخدف .هثّدحأ هللا دبع يبأ دنع تنك :لاق ريصب يبأ
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 لاقف ةذبرلا ىلإ نامثع هجرخأ دق ٍذئموي وهو رذ ابأ تعمس :لاق هريغ يفو

 .هللا يف ليلق اذهف رشبأ رذابأ اي :سانلا

 :لاق وأ !؟ًالتق يلع نب نيسحلا لتق اذإ متنأ فيك نكلو ءاذه رسيأ ام :لاقف

 نم هللا نعلو ,مكلذخ نم هللا لذخو ؛مكرتو نّمم مقتناو :مكرقح نم هللا رقح :لاقو هلّبقو 3

 ءايبنألا ءاكبو ءاسنلا ءاكب لاط دقف .ارصانو ًاظفاحو اّيلو مكل هللا ناكو ,مكلتق

 .ءامسلا ةكئالمو ءادهشلاو نيقيّرصلاو

 مهيبأ ىلإ يتأ امب هكلمأ ال ام يناتأ ةئلنيسحلا دلو ىلإ ترظن اذإ ءريصب ابأ اي :لاقو ىكب ّمث
 .مهيلإو

 نوعمسيي ةنزخلا ّنأ الول ةرفز مّنهج رفزتف ءقهشتو هيكبتل 8 ةمطاف ّنإ ,ريصب ابأ اي
 لهأ قرحيف اهناخد درشي وأ قنع اهنم جرخي نأ ةفاخم كلذل اوّدعتسا دقو اهءاكب

 لهأ ىلع ةفاخم اهباوبأ نم نوقثويو اهنورجزيو ةيكاب تماد ام اهنوحبكيف ضرألا

 لخديف قتفنت نأ داكت راحبلا ّنأو ءءارهزلا ةمطاف توص نكسي ئّتح نكست الف ءضرألا

 أفطأ اهتوص كلملا عمس اذإف .لكوم كلم اهب الإ ةرطق اهنم امو ءضعب ىلع اهضعب

 ىلع نمو اهيف امو ايندلا ىلع ةفاخم ضعب ىلع اهضعب سبحو ,هتحنجأب اهناروث

 .هيلإ نوعّرضتيو هللا نوعديو ءاهئاكبل نوكبي نيقفشم ةكئالملا لازت الف ءضرألا

 لهأ ىلع ةفاخم هلل سيدقتلاب ةكئالملا تاوصأ عفترتو .هلوح نمو شرعلا لهأ عّرضتيو

 تعّطقتو ضرألا لهأ قعصل ضرألا ىلإ لصي مهتاوصأ نم ًاتوص ّنأ ولو ضرألا

 .اهلهأب ضرألا تلزلزو ؛لابجلا
 .هعمست ملام هنم مظعأ هريغ :لاق ؛ميظع رمألا اذه ّنِإ ءككادف تلعج :تلق

 ؟هلّولتةمطاف دعسُي نميف نوكت نأ ّبحت اَمأ ءريصب ابأ اي :لاق ّمث

 .ءاكبلا نم يمالك ىلع ردق امو قطنلا ىلع تردق امف ءاهلاق نيح تيكبف

 ينءاج امو ءماعطب تعفتنا امف ,لاحلا كلت ىلع هدنع نم تجرخف وعدي ىّلصملا ىلإ ماق مث

 شثيح هللا تدمحو تنكس نكس دق هتيأر اًملف ,هتيتأ ئّتح الجو ًامئاص تحبصأو ؛مونلا

 .ةبوقع يب لزنت مل
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 نم ًامقان ثعبيو .ًادبأ هدمغي ال ةّمألا هذه ىلع هفيس لسيس هللا ّنإو ,ًاحبذ حبذ

 ناكسو راحبلا لهأ ىلع لخدي ام نوملعت ول مكّنإو ,سانلا نم مقتنيف هتّيرذ
 قهزت ئّتح هّللاو متيكبل هلتق نم ءامسلا لهأو ماكآلاو يفايفلا يف لابجلا

 ."0وكسفنأ

 لد ام- ةيافكو ّينغ هيف ناك نإو فلسام ىلإ ًافاضم- كلذ ىلع ةّلدألا نمو

 ةاساوملا ةجردب زوفلا مهل لصحي نأ لجأل هئايبنأ نم ًاريثك هللا ءامدإ ىلع

 يف هفاوط يف ىهتنا امل ِةي مدآ نأ راونألاو راحبلا يف يورملا كلذ نمف

 نم مدلا لاس ئّتح 3 نيسحلا هيف لتق يذلا عضوملا يف رثع .ءالبرك ىلإ ضرألا

 ."!هلجر

 نب ةورع نع هدنسب ١5١ ثيدح ١67 - ١١54 :تارايزلا لماك يف هيولوق نبا ىور )١(

 ابأ اي :سانلا هل لاقف ةذبّرلا ىلإ نامثع هجرخأ دق ٍذئموي ىهو رذ ابأ تعمس :لاق ريبزلا
 .هللا يف ليلق اذهف رشبأ رذ

 ال هللاو .ًاحبذ حبذ لاق ىأ ءًالتق يلع نب نيسحلا لتق اذإ متنأ فيك نكلو ءاذه رسيأ ام :لاقف

 ةّمألا هذه ىلع هفيس لسيس هللا ّنِإو ,هنم ًاليتق مظعأ ةفيلخلا لتق دعب مالسإلا يف نوكي
 ام نوملعت ول مكنإو ءسانلا نم مقتنيف هتيّرذ نم [ ًامئاق ] ًامقان ثعبيو .ًادبأ هدمغي ال

 .هلتق نم ءامسلا لهأو .ماكآلاو ضايغلا يف لابجلا ناّكسو .راحبلا لهأ ىلع لخدي

 هل عزف الإ ةكالنيسحلا حور هب ّرمي ءامس نم امو ,مكسفنأ قهزت ئّتح هللاو متيكبل

 ّرمت ةباحس نم امو ,ةمايقلا موي ىلإ مهلصافم دعرت ًامايق نوموقي كلم فلأ نوعبس

 .نايقتليف هللا لوسر ىلع هحور ضرعتو الإ موي نم امو ,هلتاق تنعل الإ قربتو دعرتو

 1 ء امل مدآ ّنأ :ًالسرم يورو :74 ١: ةينامعنلا راونألا 77/ثيدح 147 :46 راونألا راحب (؟)
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 .""همد لاسو هسأر مشو طقسف هسرف رثع اهب رم اّمل 9ك ميهاربإ كلذكو

 قاضو ٌمتغاف ءالبركب ٌرمف ءاهبلط يف ضرألا فوطي راصف .ءاّوح ري مل ضرألا ىلإ طبه 3

 نم مّدلا لاس ىّتح هبط نيسحلا هيف لتق يذلا عضوملا يف رثعو ءببس ريغ نم هردص

 يّنِإف ؟هب ينتبقاعف رخآ بنذ ينم ثدح له يهلإ :لاقو ءامسلا ىلإ هسأر عفرف ,هلجر

 .ضرألا هذه يف ينباصأ ام لثم ءوس ينباصأ امو ءضرألا عيمج تفط

 ,ًاملظ نيسحلا كدلو ضرألا هذه يف لتقُي نكلو ,بنذ كنم ثدح ام مدآ اي :هيلإ هللا ىحوأف

 .همدل ةقفاوم كمد لأسف

 يبن نيسحلا نوكيأ ّبر اي :مدآ لاقف
 .دّمحم ّيبنلا طبس هّنكلو ءال :لاق

 ؟هل لتاقلا نمو :لاقف

 .ضرألاو تاوامسلا لهأ نيعل ديزي هلتاق :لاق

 ؟ليثربج اي عنصأ ءيش ّيأف :مدآ لاقف

 .كانه ءاّوح دجوف تافرع لبج ىلإ تاوطخ ىشمو تاّرم عبرأ هنعلف ,مدآ اي هنعلا :لاقف

 وهو البرك ضرأ يف ّرم ظن ميهاربإ نأ يورو :4 ثيدح "47 :44 راونألا راحب يف )١(

 راقغتسالا يف ذخأف ؛همد لاسو هسأر جشو ميهاربإ طقسو هب ترثعف ًاسرف بكار

 ؟يّنم ثدح ءيش يأ يهلإ :لاقو

 ,ءايبنألا متاخ طبس لتقي انه نكلو ,بنذ كنم ثدح ام ميهاربإ اي :لاقو ليثربج هيلإ لزنف
 .  ؟هلتاق نوكي نمو ليئربج اي :لاق .همدل ةقفاوم كمد لاسف .ءايصوألا متاخ نباو

 هللا ىحوأف .هّبر نذإ ريغب هنعلب حوّللا ىلع ىرج ملقلاو .نيضرألاو تاوامّسلا لهأ نيعل :لاق

 .نعللا اذهب ءانثلا تققحتسا كنإ ملقلا ىلإ ىلاعت

 ميهاربإ لاقف .حيصف ناسلب هسرف نمأو اريثك ًانعل ديزي نعلو هيدي اي ميهاربإ عفرف

 ؟يئاعد ىلع نّمؤت ئَّتح تفرع ءيش ّيأ :هسرفل

 يتلجخ تمظع يرهظ نع تطقسو ترثع اًملف ءيلع كبوكرب رختفأ انأ ميهاربإ اي :لاقف
 .ىلاعت هللا هنعل ديزي نم كلذ بيس ناكو
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 لخدو هكارش عطقناو هلعن قرخنا ءالبرك ءاج نيح ٍةْيلىسوم كلذكو

 ."!همد لاسو هيلجر يف كسحلا

 .مهنم ثدح بنذل كلذ نوكي نأ اوشخو كلذ نم اورعذ اّمل ءالؤه ّلكو

 نيسحلا ضرألا هذه يف لتقي ٌنكلو .كل بنذ ال نأ مهنم دحاو لك ىلإ هّللا ىحوأ

 .همدل ةقفاوم كمد لاس دقو ذا يلع نبا

 مدل ةقفاوم هنوكي ليلعتلاو ءبنذ نعال هللا نم ءامدإلاو راثعإلا اذه يف ّنإف

 ناليس ّنأل .هل ةاساوم هسفن ناسنالا ءامدإ زاوج ىلع ةّيلج ةلالد ,ةْغا نيسحلا

 ,ناليسلا يف ةقفاوملا دّرجمل أابوبحم ناك اذإ مهل دوصقم ريغ هنوك عم مهئامد

 .ةّيبوبحملاب ىلوأ مهل ةاساوم هتلاسإ دوصقملاف

 نب ىيحي يكزلا مالغلا هيف بُغر دقو .هيلإ بودنم اللب نيسحلاب يّسأتلا ْنِإ

 ّنِإ :لاق .فا هللادبع يبأ نع ربخلا يف امك ,ليعامسإ دعولا قداصلاو ايركز
 مل "04 ...ليِعاَمْسِإ باّتكْلا يف ْرْكْذاَول :هباتك يف ٌلِجوّرع هللا لاق يذلا ليعامسإ

 هعمو ًارئاس موي تاذ ناك ىسوم ّنأ يورو :؛١ ثيدح ؟44 :44 راونألا راحب يف 0(

 كسحلا لخدو ؛هكارش عطقناو ,هلعن قرخنا ءالبرك ضرأ ىلإ ءاج اًملف نون نب عشوي
 ؟يَّنم ثدح ءيش يأ يهلإ :لاقف ,همد لاسو ,هيلجر يف

 .همدل ةقفاوم كمد لاسف ءهمد كفسي انهو دك نيسحلا لتقي انه ّنأ :هيلإ ىحوأف

 ؟نيسحلا نمو ٌبر :لاقف

 ؟هلتاق نوكي نمو :لاقف

 .ءاوهلا يف ريطلاو ,رافقلا يف شوحولاو ءراحبلا يف كمّسلا نيعل وه :ليقف

 .هنأشل ىضمو هئاعد ىلع نون نب عشوي نّمأو .هيلع اعدو ديزي نعلو هيدي ىسوم عفرف

 .05:15)ميرم (5)
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 هموق ىلإ ٌلجوّرع هللا هثعب ءايبنألا نم ًاّيبن ناك لب ,ميهاربإ نب ليعامسإ نكي

 ىنرمف كيلإ ىنثعب هلالج لج هللا ّنإ :لاقف كلم هاتأف ,ههجوو هسأر ةورف اوذخاف
 هه. ع ل

 .٠ ايسيشعا ا

 .")ةوسأ ٍةِقان نيسحلاب عنصي امب يل :لاقف
 دورو نم تعنتما اّمل ,تارفلا يطاش يف ىعرت تناك يتلا همنغ ّنأ يور لب

 39. نيسحلا اهيلع لتقي ةعرشملا هذه :تلاق ,عانتمالا ببس نع اهلأسو ءاملا

 .")هل ةاساوم اهنم برشنال نحنف

 نب دّمحم نع هدنسب ١7١ ثيدح ١1177 :تارايزلا لماك يف يمقلا هيولوق نبا ىور )١(
 يف ىلاعت هّللا لاق يذلا ليعامسإ ّنإ :لاق دهن قداصلا مامإلا نع هركذ نّمع ,نانس

 نكي مل 4أّيبن ًالوسر ناكو دعولا قداص ناك هنا ليعامسإ باتكلا يف ركذاوإ :هباتك

 اوخلسف هوذخأف هموق ىلإ هللا هثعب ,ءايبنألا نم ًاّيبن ناك لب هج ميهاربإ نب ليعامسإ

 ينرمف كيلإ ىنثعب هّللا ّنِإ :لاقف ىلاعتو كرابت هّللا نع كلم هاتأف ؛ههجوو هسأر ةورف

 .تئش امب

 .ةَيطنيسحلاب عنصي امب ةوسأ يل :لاقف

 5١: ثيدح ؟44- ”87 :؛4 راونألاراحب يف (؟)

 نم ءاملا برشتال اهّنأ يعارلا هربخأف ,تارفلا ًطشب ىعرت همانغأ تناك ليعامسإ نأ يورو

 ليعامسإ اي :لاقو ليثربج لزنف ؛كلذ ببس نع هّبر لأسف هأموي اذك ذنم ةعرشملا هذه

 .كلذ ببس نع كبيجت اهّناف كمنغ لس

 ؟ءاملا اذه نم نيبرشت ال .مل :اهل لاقف

 نحذف ءًاناشطع انه لتقي دمحم طبس ٍةِغا نيسحلا كدلو ّنأ انغلب دق :عيصف ناسلب تلاقف

 .هيلع ًانزح ةعرشملا هذه نم برشنال

 .نيعمجأ قئالخلاو نيضرألاو تاوامسلا لهأ نيعل هلتقي :تلاقف هلتاق نع اهلأسف

 . يل نيسحلا لتاق نعلا ّمهّللا :ليعامسإ لاقف
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 ةأاساوم ءاروشاع موي ءاملا برش نم ةّمئألا ضعب عانتما يور دقو

 ."! فا نيسحلل

 ةعاسب لاوزلا دعب رطفأ نكلو .لماك موي موص هلعجتال» :هموص ىف دروو

 ."«لوسرلا لآ نع ءاجيهلا تلجت اهدنعف .ءام ةبرش ىلع

 تناكو ًاكحاض ىري ال مّرحملا رهش لخد اذإ» :4ئارفعج نب ىسوم ناكو

 هتبيصم موي ناك رشاعلا موي ناك اذإف .مايأ ةرشع يضمت ىتح هيلع بلغت ةبآكلا

 ."”«هئاكبو هنزحو

 ءامدابو .شطعلا لّمحتب نيسحلا ةاساوم بابحتسا ىلإ ريشت زومرلا هذهف

 .لتقلا ىوس اهل ًاقادصم نوكي ام ٌلكبو ,سأرلا

 هقفاوم ٌذتليل ءاملا برشيال مهنم ريثكو ١4١: :8 ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نبا لاق )١(

 .اناشطع لتق هّنأل نيسحلل

 ,/؟14 :دّجهتملا حابصم يف يسوطلا خيشلا اهجرخأ ؛نانس نب هللادبع ةياور يهو (؟)

 بودنملا موصلا باوبأ نم ؟١باب 2/ ثيدح 2غ05- 38٠ ةعيشلا لئاسو يف هنعو

 ىلع تلخد» :اهيفو .«كربتلا هجو ىلع مّرحملا نم رشاعلاو عساتلا موص ناوج مدع

 ّمم :تلقف ءطقاستملا قلؤللاك هينيع ىلع ردحنت هعومدو ءاروشاع موي ةقطشادبع ىبأ

 ؟كؤاكب

 !؟مويلا اذه لثم يف بيصأ قط نيسحلا ّنأ تملع امأ !؟تنأ ةلفغ يفأ :لاقف

 نكيلو المك موي موص هلعجت الو ,تيمشت ريغ نم هرطفاو تييبت ريغ نم همص :يل لاقف

 تّلجت تقولا كلذ لثم يف هّنِإف ,ءام نم ةبرش ىلع ةعاسب رصعلا ةالص دعب كراطفإ

 .«32 لمذا لوسر لآ نع ءاجيهلا

 ثيدح 5٠00 - 504:14 ةعيشلا لئاسو يف هنعو ,( ثيدح ١١١ :قودصلا خيشلا يلامأ (*)

 .«...نيسحلا لتقل ءاكبلا بابحتسا» هبساني امو رازملا باوبأ نم 51 باب 8

 (ا/)



 ١ج / ةينيسحلا رئاعشلا لئاسر ...٠.00.00 ا

 .هريغ ءامدإب افرع نآلا قدصتال ةاساوملاّنأل ؛ءامدالاب سأرلا ٌصخامّنإو

 ًءانب ,فوخلا دنع هترايز كرت ىلع خيبوتلا نم درو امب اذهل سنأتسي امبرو
 ادع امل هيف فوخلا لومش نم ةينيسحلا صئاصخلا بحاص هيلإ بهذي ام ىلع
 ًايعّدم .سفنلا ةمالس ّنظ مدع عم ىتح ةّيندبلا رارضألاو حورجلا نم سفنلا فلت
 ."!ءاروشاع موي هعم داهجلاك هصئاصخ نم كلذ نأ

 داحّتال ؛2إ نيسحلاب قّلعتي امم هريغ ىلإ اهدروم نع يّدعتلا ىلع ًءانبو
 ام» :رابخألا كلت ضعب يف ٍةِقهلوق وحن نم ميمعتلا ماهفإل وأ ,عيمجلا يف قيرطلا
 ."”'«فوخلا ردق ىلع هيف باوثلاف ٌدشأ اذه نم ناك

 ؟"«ًأفئاخ انيف هّللا كاري نأ ٌبحت امأ» :هلوقو

 .؟1/ه :ةينيسحلا صئاصخلا )١(

 نب دّمحم نع هدنسب ؟45  ؟4؛ :تارايزلا لماك يف يمقلا هيولوق نبا خيشلا ئور (؟)

 :لاق هّنأ ملسم

 ؟«ِةكط نيسحلا ربق يتأت له» :ٌةُكْء ىلع نب دّمحم رفعج ىبأ يل لاق

 .لجوو فوخ ىلع معن :تلق

 هتعور هللا نَمأ هنايتإ يف فاخ نمو ,فوخلا ردق ىلع هيف باوثلاف ّدشأ اذه نم ناك ام :لاقف

 ةكئالملا هيلع تمّلسو ,ةرفغملاب فرصناو .نيملاعلا ٌبرل سانلا موقي موي «ةمايقلا موي

 عبتاو ءوس هسسمي مل لضفو هَّللا نم ةمعنب بلقناو .هل اعدو كك! ميبنلا هرازو

 .هللا ناوضر

 ريكب نبا نع هدنسب ١1٠١ ثيدح "47 :تارايزلا لماك ىف ّيمقلا هيولوق نبا خيشلا ئور (؟)

 اذإف ءكيبأ ربق ىلإ ينعزاني يبلقو ناجرألا لزنأ ينإ :هل تلق :لاق اك قداصلا مامإلا نع

 .حلاسملا باحصأو ةاعسلاو ناطلسلا نم ًاقوخ عجرأ ئّتح قفشم لجو يبلقف تجرخ

 يف هّللا هّلظأ انفوخل فاخ نم هنأ ملعت امأ ؟أفئاخ انيف هّللا كاري نأ ّبحت امأ ريكب نباي» :لاقف

- 
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 .همالك رخآ ىلإ «اهيف اهيلإ دنتسي ةريس نم امو» :هلوق

 ,«اهتهج» ظفل ىلإ «هيف»و «اهزيوجت» :هلوق نم رئامضلا عجرم نإ :لوقأ
 يه ةّيلوهجملا هذهو ,يبرعلا ريبعتلاب فراع ّلك ىدل لب طقف ّيدل سيل لوهجم
 ,تاماقلاو فويسلا برض ىلع ةريسلا يهأ ءاهركني يتلا ةريسلا يف دّدرتلل ببسلا

 ةقرفلا بسن يذلا هيبشلاو بكاوملا جورخ ىتح هتّيعورشم ركنأ ام عيمج ىلع وأ
 ؟بهذملا يف عادبإلا ىلإ - هتلاسر ردص - هملع يف

 فرص ولو» :هلوقو .«ةّيشحو لاعفأ» :هلوق ةنيرقب اذه ديري هّنِإ رهاظلاو
 فصن رادقم فرصملا نم فّلكيال فويسلا برض ّنأل ؛ مالكلا رخآ ىلإ «لاملا

 دوجو ملعي ناك اّمل هّنكلو ,نيمتأم ةدايزب فيكف .دحاو متأم فرصم نم رشعلا
 مدع ءاعّداو فلسلا ليلضت اهفالخ باكترا يف ّنأ فرعيو ,ةلمجلا يف ةريسلا

 .حاصفإ الب هدارم جمدأ ,مهنم ةملكلاذوفن

 نمزب لصتت ثيحب ةريسلا مدق ركني روكذملا دّيسلا ّنَأ هدقتعأو هارأ يذلاو

 مّدقتلا كلذ ّنأ ملعي ال هّنكلو ,ةلمجلا يف اهمدقو اهدوجو ركني ِهّنَأ ال ءنيموصعملا

 تحت ًاجردنم ناك اذإ هصخشب ميدقب سيل ام ّنأ نم هانفلسأ امل .هيلإ ةجاحال اّمم

 هتتيقادصم تناك نإو هيلع ناونعلا كلذ قابطنا هناحجر يف ىفك حجار يّلك ناونع
 .هثداح هل

 ناك ام هنم دارملا ّنإف ,""هخنسب هب ًارومأم هنوكب ًاقباس هنع انرّبع ام اذهو

 ىلع قبطني ام ىندأو .هصوصخب ًاعورشم ناك ام لابق يف ماعلا هناونعب ًاعورشم

 ,ةمايقلا موي عازفأ نم هّللا هنمآو ءشرعلا تحت ٍةقطنيسحلا هثّدحم ناكو ؛هشرع ّلظ 3

 .«ةراشبلاب هبلق تنكسو ةكئالملا هترقو عزف نإف ؛عزفي الو سانلا عزفي

 .,؟؟5 :ةحفصلا يف مّدقت )١(
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 ,هرمأ ءايحإ هيلع ءاكبالا ذه نيسحلا باصم ركذ :اهعاونأب بكاوملاو هيبشلا

 .ةصاخلا ةّلدألاب اهناحجر تبث يتلا ةماعلا نيوانعلا نم كلذ ريغو ,هلجأل نزحلا

 يف بير الو.ًةقيقح اهيلإ بودنملا يه رهاظم هلو ,ّيسفن ّيبلق رمأ نزحلا نإ
 امك.نزحلا راهظإ ماقم يف اهيلع رصتقي ثيحب ةصاخ ةّيفيكعرشلا نم هل درت مل هن

 فالتخايو اهتاداعو ممألا راوطأ فالتخاب فلتخت هرهاظم ّنأ يف ًاضيأ بيرال نأ

 .نامزألاو لاوحألا

 عقتال ةريثك لئاسوو بابسأ امهل امهيلإ بودنملا ءاكبإلاو ءاكبلا كلذكو

 لئاسو ىلع اهرصق ىلإ ريشي ءيش انرابخأ نم ءيش يف سيلو .رصحلا تحت

 .ءاكيإلاو ءاكبلا ةدارإ ماقم يف اهنع ىدعتي ال ثيحب ةصاخ

 تاهيبشتلاو .نزحلا رهاظم نم اننامز يف اهعاونأ عيمجب بكاوملا تناكاذإو

 ,مهرمأل ءايحإو ,مهبئاصمل ىركذ عيمجلاو .ءاكبإلا لئاسو نم اهدارفأ عيمجب

 نم دحأ أًرجتي ةّيملع ةغيص وأ ةعنص َّيأبف .مهّقحل ءادأو .مهل ًاداعسإو ةلصو

 اهيلإ دنتسي ةريس نم امو ءاهزيوجت ىلع يعرش ليلد ال اهّنإ :لوقي نأ ةّيرفعجلا
 !؟"!ةّيشحو لاعفأ ةفرعملاو لوقعلا بابرأ رظنب يه لب ءاهيف

 لطبي نأ همزل ,لّوألا ردصلاب ةريسلا لاصّتا بلطي ةلاسرلا بحاص ناك نإ

 ناردجلا سابلإو دوسلا بايثلا سبل اذكو ,ثداح هّنأل ؛رودلا يف رودصلا مطل

 ؛ووو لاومألا فرصو سوؤرلا فشكو ؛مالعألاو تايارلاو رانلا لطبيو .داوسلاب

 جورخ ميرحت يف اذه ىلع هل ةجاحالو ,ةّمئألا نمز يف نكت مل رومأ اهنأل

 .اهثودح كلذ ىف يفكي لب ءاهيف نتفلا عوقو ىلإ مطللا بكاوم

 )١( (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) لطابلا ةلوج ىلع ّقحلا ةلوص ١: 1531.
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 خيراتلا يف ةرظن

 الب متاملا هيف ترهظ يذلا نمزلا اهنم فرعت ةّيخيرات ةذبن كل ركذأ نآلا انأ

 .مهئاملعو ةّيرفعجلا كولم ذوفنب ليثمتلاو بكاوملا هيف تثدحو ءاقتا

 اهيف دقعني ناك ام ةّينيسحلا تاراكذتلا ىلع كيِمَةّمنألا تح نم مغرلابف

 - قافتالا نم برضل - هرضحي .مهرود يف هنودقعي اوناك ام وحن الإ متآملا نم
 ."7فوفكملا نوراه ىبأ لثم

 نوراه يبأ نع هدنسب ؟517 ثيدح 7١8 :تارايزلا لماك يف يمقلا هيولوق نبا ئور )١(
 .«ةِك نيسحلا يف يندشنأ نوراف ابأ اي» :ةئمشا دبع وبأ لاق :لاق ,فوفكملا

 .ىكبف .هتدشنأف :لاق

 . ةقرلاب ينعي «نودشنت امك يندشنأ» :لاقف

 :هتدشْنأف :لاق

 ةّيكزلا همظعأل لقف نيسحلا ثدج ىلع ررمأ
 .«يندز» :لاق ّمث ءئكبف :لاق

 .ئرخألا ةديصقلا هتدشنأف :لاق

 :يل لاق تغرف اًملف :لاق ءرتسلا فلخ نم ءاكبلا تعمسو ؛ىكبف :لاق

 نمو .«ةئجلا هل تبتك أرشع ىكبأو ىكبف ًارعش ٍةكانيسحلا يف دشنأ نم نوراه ابأ اي»
- 

(//) 
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 عنمت ةّيمأ ينب ّنأل ؛مهبارضأو "!نافع نبا رفعجو '"١دشنملا ةرامع يب 7

 نيسحلا يف دشنأ نمو «ةّنجلا هل تبتك ةسمخ ىكبأو ىكبف ًارعش نيسحلا يف دشنأ 2

 هنيع نم جرخف هدنع ةْغانيسحلا ركذ نمو .ةّنجلا امهل تبتك ًادحاو ىكبأو ىكبف ًارعش
 .«ةّنجلا نودب هل ضري ملو هّللا ىلع هباوث ناك بابذ حانج رادقم عومدلا نم

 :لاق ءفوفكملا نوراه يبأ نع 7١١ ثيدح 7٠١ :تارايزلا لماك يف رخآ دنسب أضيأ ىورو
 .هتدشنأف «يندشنأ» :يل لاقف ٍةكهّللا دبع يبأ ىلع تلخد

 .«هربق دنع هيثرت امكو نودشنت امك ال» :لاقف
 :هتدشنأف :لاق

 ةيكزلا همظعأل لقف نيسحلا ثدح ىلع ررمأ

 :هتدشنأف :لاق :««يىندز ؛يندز» :لاق مث :لاق ,تررمف .«رم» :لاقف ءانأ تكسمأ ىكب اًملف :لاق

 كاكبب يدعسأف نيسحلا ئلع و كالوم يبدناف ىموق ميرم اي

 يف دشنأ نم نوراه اسأ اي» :ىل لاق نتكس نأ اًملف :لاق ,ءاسنلا جياهتو ىكبف :لاق
 .«ةنجلا هلف ةرشع ىكبأف ةكطنيسحلا

 يبأ نع هدنسب 558 ثيدح 7١8-٠١5 :تارايزلا لماك يف يّمقلا هيولوق نبا ىور 0(

 .«ِةكا نيسحلا يف يندشنأ ةرامع ابأ اي» :يل :لاق ةْك هللادبع يبأ نع ,دشنملا ةرامع

 يكبيو هدشنأ تلز ام هّللاوف :لاق ؛ئكبف هتدشنأ ّمث ,ىكبف هتدشنأ ّمث ,ىكبف هتدشنأف :لاق

 :ىل لاقف رادلا نم ءاكبلا تعمس ىتح

 يف دشنأ نمو .ةّئجلا هلف نيسمخ ىكبأف ًارعش ا نيسحلا يف دشنأ نم ةرامع ابأ ايد

 هلف نيثالث ىكبأف ًارعش نيسحلا يف دشنأ نمو ةّئجلا هلف نيعبرأ ىكبأف ًارعش نيسحلا

 نيسحلا يف دشنأ نمو .ةّنجلا هلف نيرشع ىكبأف ًارعش نيسحلا يف دشنأ نمو .ةّئجلا

 ,ةّنجلا هلف ًادحاو ىكبأف ًارعش * 92 نيسحلا يف دشنأ نمو ,ةّئجلا هلف ةرشع ىكبأف ًارعش

 ىكابتف ًارعش نيسحلا يف دشنأ نمو ,ةّئجلا هلف ىكبف ًارعش يل نيسحلا يف دشنأ نمو

 .«ةئجلا هلف

 افا شادبع ىبأ دنع انك لاق ؛ماحشلا ديز نع هدنسب 508 مقر 584 :ئشكلا لاجر ىف (؟)

- 
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 ةرأثب ذخألا ليبس يف لتق نم ىئرُي نأ عنمت لب ,ِِىا نيسحلا يثرت نأ ءارعشلا
 .نيباّوتلاك

 ىلع طغضلا يف ةّيمأ ينب نم ًادّدشت ّلقأ اونوكي ملف ساتعلا لآ اًمأ و

 نيب ةرتفلا يف هرزن ماّيأ ادع .مهتفالخ ةّدم ,مهيلإ بسني نم ءاذيإو نييولعلا

 ةروتسملا هتديصقب !يلوصلا رهاجي نيح يساّبعلا نومأملا مايأ يفو نيتلودلا

 ّمث هاندأو هبّرقف ٌةكطشادبع يبأ ىلع نافع نب رفعج لخدف .نيّيفوكلا نم ةعامج نحنو

 .«رفعج ايد :لاق
 .كادف هّللا ينلعج كيبل :لاق

 .«ديجتو 1ك نيسحلا يف رعشلا لوقت كنأ ينغلب» :لاق
 .كادف هللا ينلعج معن :هل لاقف

 .«لق» :لاقف

 هللاو رفعج اي» :لاق ّمث ؛هتيحلو ههجو ىلع عومدلا هل تراص ىتح هلوح نمو ٌةكهدشنأف

 امك اوكب دقلو ةكط/نيسحلا يف كلوق نوعمسي انه اه نوبّرقملا هللا ةكئالم كدهش دقل

 ,«كل للارفغو اهرسأب ةنجلا هتعاس يف رفعج اي كل ىلاعت هللا بجوأ دقلو ,رثكأ وأ انيكب

 !«كديزأ الأ ءرفعج اي» :لاقف

 .يدّيس اي معن :لاق

 .«هل رفغو ةنجلا هل هللا بجوأ الإ هب ىكبأو ىكبف ًارعش نيسحلا يف لاق دحأ نم ام» :لاق

 ةمجرت هل مجرتو 591-1797 ٠١: يناغألا هباتك يف يناهفصألا جرفلاوبأ هركذ )١(

 ؛لوص ناكو ؛لوص نب دّمحم نب ساّبعلا نب ميهاربإ» :لاق ؛هراعشأ ركذو ,ةلّصفم

 .«ديزي يلاوم مُهف ؛هيدي ىلع ملسأو هدلب بّلهملا حتفف ,كارتألا نم ًالجر

 هللا دبع ناكو ,باّتكلا هوجو نم اناك امهّنإف هللادبع هوخأو ساّبعلا نب ميهاربإ اّمأ و» :لاق مث

 .«أرعش امهنسحأو امهبدآ ميهاربإ ناكو امّرقت امهّدشأو امهّنسأ

 نم ًابتاك ناكو ,ناسارخ نم هلصأ» :ًالئاق ١١5 :1 دادغب خيرات يف يدادغبلا بيطخلا هركذو

ً 
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 ١ج / ةينيسحلارئاعشلا لئاسر 00 ا

 :اهلّوأ يتلا

 "دمحم ىبنلا ءانبأ عراصم دّلجتلا دعب بلقلا ءازع تلازأ

 ىور دقو :لاق ّمث .«روهشم رعش ناويد هلو ًالوق مهديأو ءاناسل مهّقرأو .باتكلا رعشأ 3

 نيعبرأو ثالث ةنس ىف يّقوتو ءاضرلا ىسوم نب يلع نع ساّبعلا نب ميهاربإ هل
 .«نيتئامو

 دحأ ناك .ءروهشملا رعاشلا» :ًالئاق 14 ١: نايعألا تايفو يف ناكلخ نبا ًاضيأ هركذو

 تخأ نبا مهو» :لاق ّمث .«ريغص ىهو ُبَّخُت هّلك رعش ناويد هلو ؛نيديجملا ءارعشلا

 ول :يعازخلا يلع نب لبعد لاق» :لاق ّمث «روهشملا رعاشلا يفنحلا فنحألا نب ساّبعلا

 .«ءيش ريغ ىف اًنَكَرَتَل رعشلاب ساّبعلا نب ميهاربإ بّسكت
 نم ريثكلا ركذو 148-178 ١: ءابدألا عمجم يف ةلّصفم ةمجرت يومحلا توقاي هل مجرتو

 .هرعش

 هل دقع امل اضرلا ىلع لخد يلوصلا ساّبعلا نب ميهاربإ ّنِإ» ٠١:/571: يناغألا يف )١(

 :هلوق هدشنأف .دهعلا هالو نومأملا

 دّمحم َيبنلا دالوأ عراصم دّلجتلا دعب بلقلا ءازع تلازأ

 لعجو ؛ميهاربإ دنع لزت ملف ؛همساب تبرض يتلا مهاردلا نم مهرد فالأ ةرشع هل بهوف

 .هربق ىلإ هزاهجو هنفكل امهضعب فّلخو ,هئاسن روهم اهنم

 نوراه نع هدنسب قودصلا خيشلا ئور ١١5-١04 :؟ دم اضرلا مامإلا رابخأ نويع يفو

 ىلإ يعازخلا يلع نب لبعدو ساّبعلا نب ميهاربإ لصو اًمل :لاق يبّلهملا هّللا دبع نبا
 :لبعد دشنأ- دهعلاب هل عيوب دقو ةُئءاضرلا

 تاصرعلا رفقم يحو لزنم ىو ةوالت نم تلخ تايأ سرادم

 :ساّبعلا نب ميهاربإ هدشنأ و

 دّمحم َيبنلا دال وأ عراصم دّلجتلا دعب بلقلا ءانع تلازأ

 يف اهبرضب رمأ نومأملا ناك همسا اهيلع يتلا مهاردلا نم مهرد فلأ نيرشع امهل بهوف
- 
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 :اهنم يتلا ةروهشملا هتديصق نومأملا ةرضحب ًادشنم '''يعازخلا موقبو

 مهرد ّلك عابف موق ىلإ هتّصح يتلا فالآ ةرشعلاب راصف لبعد اًمأف :لاق .تقولا كلذ 2

 ىدهأ نأ دعب هدنع لزت ملف ميهاربا امأو .مهرد فلأ ةثام هل تصّلختف ,مهارد ةرشعب

 .«اهنم هزاهجو هنفك ناكو هّللا همحر يفوت نأ ىلإ هلهأ ىلع اهضعب قّرفو امهضعب

 هبقل البعد ّنِإ :ليقو ءيعازخلا نيزر نب يلع نب لبعد ءرفعجوبأ :ليقو ءيلع ىبأ ىه )١(

 .دّمحم :ليقو «نمحرلادبع :ليقو ءنسحلا همساو

 رفاسو .دادغبب هماقم رثكأ ناكو ه /١5 ةنس اهيف دلو ,ةفوكلا لهأ نم ,قّلفم عوبطم رعاش

 .ناسارخو رصمو قشمدك نادلبلا نم اهريغ ىلإ

 تلمح > ١17:7١ يناغألا يف امك  لوقي يذلا وهو ,ُكةإطتيبلا لهأ ّبح يف ًاينافتم ناك

 ش .اهيلع ينبلصي ًادحأ دجأ تسل ةنس نيسمخ ذنم يفتك ىلع يتبشخ

 ,تافّلؤم ةّدع هلو .هرحب نم ىقتساو ديلولا نب ملسم يناوغلا عيرص هذاتسأ نع رعشلا ذخأ

 ناويد هلو ءءارعشلا تاقبط باتكو .(اهبلاثمو برعلا بقانم يف) ةدحاولا باتك :اهنم

 .عومجم رعش

 :؟ نازيملا ناسل 517 :؟ نايعألا تايفو ,87 :8 دادغب خيرات ١١ :؟ بهذلا تارذش :رظنا

 .551 :؟ ريدغلا 49:1١ ءابدألا مجعم ٠

 مامإلا يقلو ةئطمظاكلا مامإلا ئأر هنأ هيخأ نبا نع ١: 17/١ هلاجر يف يشاجنلا ركذو

 .ئااضرلا

 .ةياءاضرلاو مظاكلا نيمامإلا باحصأ نم :179 :ملاعملا يف بوش آرهش نبا هّدعو

 .امهيلاجر نم لّوألا مسقلا يف دواد نباو ىّلحلا ةمالعلا هركذو

 .5١ا/ :دواد نبا لاجر ١ :ةصالخلا

 ًاعبس شاع نأ دعب ه 157 ةنس يف ريبك خيش وهو لتق هّنأ رداصملا يف درو دقف هتافو امأ

 ًألجر ثعب قوط نب كلام ّنأ هلتق ببسو ؛ةنماثلا ةنسلا نم روهش ةّدعو ةنس نيعستو

 .كانه هلتقو زاوهألا ئلإ هقحلف ,مهرد فالآ ةرشع هاطعأو هلتقيل

 5/0 :؟ ريدغلا ١:/437: لاقملا حيقنت :115 مقر ”1/ :؟ لادتعالا نازيم رظنا
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 ٠١ج / ةّينيسحلارئاعشلا لئاسر.....00.0. 0.000 نال

 "'تاصرعلا رفتم يحو لزنمو ةوالت نسم ثتْلخ ٍتايآأ سرادم

 ,22لتيبلا لهأ يف يعازخلا لبعد اهلاق ؛ةعئار ةيئات ةيرعش ةديصق نم ءزج )١(

 يف دهعلا ةيالوب عيوب نأ دعب ,ناسارخ يف ةٌكءاضرلا مامإلا روضحب ةّرم لّوأ اهدشنأو
 .نومأملا نمز

 .8تيبلا لهأ يف ةلوقملا حئادملا ىنسأو رعشلا نسحأ نم ةديصقلا هذه ربتعتو

 ءاتيب نورشعو دحاوو ةئام وه اهتايبأ ددع ّنأ 589 :؟ ريدغلا يف ينيمألا ةمالعلا ركذ دقو

 .طقف ًاتيب رشع ةسمخو ةئام ١74 - ١70 :عوبطملا هناويد يف دوجوملاو

 سرادم) :اهنم نيثالثلا تيبلا نم لب ,ةلماك ةديصقلا ركذت مل رداصملا نم ًاريثك ّنأب ًاملع
 ,ءاهلَوأ نم اهدشني ملو .تيبلا اذه نم ةكءاضرلا مامإلا اهدشنأ لبعد ّنأل ؛ (...تايآ

 .لزغلاو بيبشتلا يف ىه يذلاو

 ؟(...تايآ سرادم)ب تأدب مل :لبعدل ليق :194 :؟ بقانملا يف بوش رهش نبا لاق

 .بقانملا هتدشنأف بيبشتلا هدشنأ نأ مامإلا نم تييحتسا :لاق

 لصح امو ءاهداشنإ ةيفيك ةيبدألاو ةيخيراتلا تاعوسوملا نم ريثكلا فصو دقو

 ..ثادحأ نم كلذ دعب لبعدل يرج امو ءاهعامس نيح ةكءمامإلل

 ىسوم نب ىلع ىلع تلخد :لبعد لاق :177-175 2١: يناغألا يف يناهفصألا لاق

 (...تايآ سرادم) :هتدشنأف .«تثدحأ اًمم ًائيش يندشنأ» :يل لاقف ءناسارخب ٍةَكاضرلا

 :يلوق ىلإ تيهتنا ىّتح
 تاضبقنم راتوألا نع ًاَفكأ - مهيرتاو ىلإ اوّدم اورتو اذإ

 ...ةعاس ٌتكسف .تكسا نأ :هسأر ىلع ناك مداخ ّيلإ اموأو .هيلع ىمغأ ىّنح مامإلا ئكبف

 يف هباصأ يذلا لثم هباصأف ًاضيأ تيبلا اذه ىلإ تيهتنا ئّدح تدعأف .«دعأ» :يل لاق مث

 ...ئرخأ ةعاس تثكمو ,تكسف .تكسا نأ :ّيلإ مداخلا أموأو «ئلوألا ةّرملا

 .اهرخآ ىلإ تيهتنا ىّتح تدعأف .«دعأ» :ىل لاق مث

 .تاّرم ثالث «تنسحأ» :يل لاقف

 ,نم يل رمأو .دعب دحأ ىلإ تعفد نكت ملو .همساب برض اّمم مهرد فالآ ةرشعب يل رمأ ّمث
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 م(



 ةرشعب اهنم مهرد ّلك تعبف قارعلا تمدقف :مداخلا ّىلإ هجرخأ ريثك ّيلحب هلزنم يف 3

 .مهرد فلأ ةئام يل لصحف .ةعيشلا ىّنم اهارتشا مهارد

 ةفاءاضرلا نم بهوتسا هّنِإ :هل لاق البعد ّنأ دمحم نب ةفيذح ينثّدحو :هيورهم نبا لاق
 .اهاّيإ هاطعأف هيلع تناك ةّبج علخف ,هنافكأ يف هلعجيل ؛هسبل دق ًابوث

 يف هيلع اوجرخف «لعفي ملف ,.مهرد فلأ نيثالثب اهاّيِإ مهعيبي نأ هولأسف ءاهربخ مق لهأ غلبف
 .ملعأ تنأف اّلِإو ؛لعفاف لاملا ذخأت نأ تش نإ :هل اولاقو ءًابصغ هنم اهوذخأف قيرطلا

 .ةًكااضرلا ىلإ مكوكشأو .ًابصغ مكعفنت الو .ًاعوط اهاّيإ مكيطعأ ال هللاو ينإ :مهل لاقف

 هوطعأف ؛كلذب يضرف ءاهتناطب نم ّمك درفو مهرد فلأ نيثالثلا هوطعأ نأ ىلع هوحلاصف
 .هنافكأ يف ناكف ,ّمك درف

 يف نوكي نأب رمأو ,هيف مرحأو بوث ىلع لاقي ام يف (...تايآ سرادم) :ةديصق بتكو

 ْ .هنافكأ

 ةليل تب :ةفيلخلا نم ٌتبره اّمل :لبعد لاق :لاق 150 ٠١: يناغألا نم رخآ ناكم يفو

 ,ةليللا كلت يف رهاط نب هللا دبع يف ةديصق لمعأ نأ ىلع ٌتمزعو ,يدحو روباسينب

 .هللا كمحري جنأأ هللا ةمحرو مكيلع مالسلا :- يلع دودرم بابلاو - ٌتعمس كلذ يفل يّئإف
 .ميظع رمأ ينلانو كلذ نم يندب ٌرعشقاف

 انيلإ أرط ,نميلا ينكاس نم ؛ّنجلا نم كناوخإ نم لجر يّنِإف ,للا كافاع عزجت ال :يل لاقف
 .كنم اهعمسأ نأ ثببحأف (...تايآ ٌسرادم) :كتديصق اندشنأف قارعلا لهأ نم ئراط

 .رخ ئّتح ىكبف ءاهاّيإ هتدشناف :لاق

 ؟كبهذمب كّسمتلا ىلع كنيعيو كتّين يف ديزي ًاثيدح كثّدحأ الأ هللا كمحر :لاق مث

 .ىلب :تلق

 :لوقي هتعمسف ةنيدملا ىلإ ٌثرصف .ةكادمحم نب رفعج ركذب عمسأ ًانيح ُتثكم :لاق
 .«نوزئافلا مه هتعيشو يلع :لاق هللا لوسر ّنأ ءهّدج نع .هيبأ نع ,يبأ ينثّدح»

 .لعفاف كمساب ينربخت نأ تيأر نإ هللا كمحري :هل تلقف ,فرصنيل ينعّدو مث
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 ١ ب / ةينيسحلارئاعشلا لئاسر 000000000000000 0.0000 0

 .رماع نب نايبظ انأ :لاق 3

 بتك :- يناغألا يف اّمم ًابيرق ركذ نأ دعب - ٠١7:1١ ءابدألا مجعم يف يومحلا توقاي لاقو

 .هنافكأ يف نوكي نأب ىصوأو ,هيف مرحأو بوث يف ةديصقلا لبعد

 ّنِإ :هلوق هخيرات يف ركاسع نبا ظفاحلا نع ٠07 :؟ ريدغلا يف ينيمألا ةمالعلا ىكحو

 يف راثآلا عمجي لبقأ .همساب ريناندلا برضو ةفالخلا يف همدق تتبث اًمل نومأملا

 شسرادمم) :لبعد لوق مهلئاضف نم - ىهانت ام يف - هيلإ ىهانتف ءلوسرلا لآ لئاضف
 يندشنأ :هل لاقف ,لبعد هيلع مدق ىّتح نومأملا ردص يف دّدرت تلاز امف (...تايآ

 ,اهتيور دقو اهفرعأ يّنِإف ءاهيف ءىش ّلك نم نامألا كلو .كيلع سأب الو ةيئاتلا كتديصق
 .كيف نم اهعمسأ نأ ٌبحأ يّنأ الإ

 :عضوملا اذه ىلإ ترص ىّتح هتدشنأف :لاق

 ٍتارسحلا مئاد ودغأو حورأ ةّجح نيثالش ذم ىَنأ رت ملأ

 مهريغ يف مهئيف ىرأ

 ٍتارفص مهئيف نم ٌمُهيِديأو امّسقتت م

 ٌفحن هللا وسر لآف

 ٍتارصقلا ُظَلُع ٍبايز لآو مُهُموسُج
 روّصّقلا يف ٍنايز ُثتانب

 ٍتاولفلا يف هللا لوسر ُتنبو ةنوصم
 تاضبقنم راتوألا نع ًاّفكأ مهيرتاو ىلإ اوّدم اورتو اذإ

 وأ موي يف ُهوُجرَأ يذلا الولف

 ٍتارّسَح مهرثإ يسفن عطقت يلغ

 .هرجن ىلع هعومد ترجو هتيحل تأضخا ئّتح نومأملا ىكبف

 نع «يومحلا قاحسإ يبأ مالسإلا خيش نع 717 :؟ ةكطاضرلا مامإلا رابخأ نويع يفو
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 :ىلإ تلصو اًملف 3

 ِتافُرُلا يف نمحرلا اهنّمضت ةّيكز سفنل دادغبب ٌربقو

 !؟«كتديصقب نيتيب قحلأ الفأ» :ةَكطاضرلا يل لاق

 .هللا لوسر نباي ىلب :تلق

 :لاقف

 نماهلاي سّؤطب ٌربقو

 تارفزلاب ءاشحألا اهب تّحلأ ةبييصخُم

 هللا ثعبي ئتح رشحلا ىلإ
 ٍتابّركلاو ّمهلا ادع ُجَرْفُي ًامئاق

 :يلوق ىلإ تيهتنا اًملف ,ةديصقلا يقاب تأرق ّمث :لبعد لاق
 ٍتاكربلاب هللا مسا ىلع ٌموقي ٌعقاو ةلاحم ال مامإ ٌجٌورْخ

 اذه نم فرعتتأ .كناسلب سدقلا حور قطن !لبعد ايدد :لاق مث .ًاديدش ًءاكب اضرل ا ىكب

 .!؟«مامإلا

 .ًالدعو ًأاطسق ضرألا ألمي مكنم مامإ جورخب ُتعمس يئأ الإ ءال :تلق

 نسحلا دعبو ءنسحلا هنبا يلع دعبو ؛يلع هنبا دمحم دعبو ,دّمحم يدعب مامإلا ّنإ» :لاقف

 ًالدعو ًأاطسق ضرألا ألميف ؛هروهظ يف عاطملا هتبيغ يف رظتنملا وهو ,مئاقلا ةّجحلا هنبا

 نع هئابآ نع يبأ ينثّدح دقل ,تقولا نع ٌرابخإف موقي ىتم اَمأ .ًاملظو ًاروج تئلم امك

 .«ةتغب اَلِإ مكيتأت ال ةعاسلا لثمك هلثم :لاق ةَكْيلَي شا لوسر

 دراولا لسلستلا بسح تيب ّلك ميقرت عم ,ةعئارلا ةديصقلا هذه نم تايبأ ةّدع انه ركذنو

 :هناويد يف

 ٍتاقطنلاو ٍظفّللا مجمع حئاون ِتارفّرلاو ٍنانرإلاب نبواجت )١(
0 

 , تأ رخآو ضام ٌىوه ىراسأ سفنأ رس نع سافنألاب نربخي (5)

 ٍتامزهنم رجفلاب ىجدلا فوفص تضوقت ىّتح نفعسأ وأ ندعسأف (؟)
- 
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 ١ج / ةّينيسحلارئاعشلا لئاسر ل مخ

 لءاضت نأ ىلإ .هدعب نمو لكوتملا مايأ يف هتياغ غلبو هدعب رمألا دتشا مث

 ىلوت ئّتح ,ريصق ريغ نمزب ىرغصلا ةبيغلا دعب نم كلذو ,مهاوق تفعضو مهكلم
 كلذ نم أدتباو ,مهناملغ- بلغألا ىلع_ مهو .دنجلا ءارمأ مهبصنو ءافلخلا لزع

 .نوّيهيوبلا مهنمو فئاوطلا كولم مكح تقولا

 ةلودلا ٌرعم سّسأ ءاهمئاعد تتّبثو مليدلا لابج ىف ةّيهيوبلا ةلودلا تماق اّمل

 ها ةنس هّللاب يفكتسملا نمز يف ءاروشاع موي ًانلع ءازعلا ةماقإ هيوب نب دمحأ

 .همايأ يف ًالوادتم كلذ يقبو .(تاّينيسحلا) متآملا ةماقإب ةصاخلا رودلا ىنبو

 دعب ةّيوضترملا ةّبقلا ىنب يذلا وهو ءهيوب نب نسحلا ةلودلا دضع هدعب هدضعو

 .فجنلا يف نفدو ءةّرم لّوأل ةينيسحلا ةبقلاو ينوراهلا ءانبلا

 نم تايلاخلا تاصرعلا ىلع (؛) 3

 اهلملا

 ٌةرمح قفألا ةرضُخ انترأ ايازر (18)

 مهيف بهاذملا كلت تلهس امو (15)

 ةرمإ ةفيقسلا باحصأ لان امو )٠١(

 اهمامز هيلإ ىصوملا اودّلق ىلو )2١(

 ةوالت نم تلخ ٍتايآ شرادم (0)

 ىنم نم فيخلاب هللا لوسر لآل )6١(
 رفعجو نيسحلاو يلع ٌرايد (؟؟)

 ًالّدِجم نيسحلا تلخ ىل مّطافأ (07)

 دنع ٌمطاف دخلا تمطلل نذإ (65

 يبدنأو ريخلا ةنب اي يموُق ٌمطافأ (ه4

 ٍةبيطب ىرخأو نإفوكب ٌروبُُق 61
 هّلحم ناجزوجلا ضرأب ٌربقو (01)

 ةيكز سفنل دادغبب ٌربقو (54)

) 

) 

)483( 

 ٍتاصرعلا ىلع بص حبش ٌمالس

 ٍتارف ّلُك ممط ًاجاجأ تّدرو
 ٍتاتلفلا ةعيب الإ سانلا ىلع

 ٍتارت رمأب لب ثارت ىوعدب

 ٍتارثعلا نم نومأمب تتزل

 ٍتاصرعلا ٌرفقم يحو ٌلزنمو

 ٍتارمجلاو فيرعتلاو نكّرلابو

 ٠ ٍتانفكلا يذ داّجسلاو ةزمدحو

 تارُف ٌطشب ًاناشطع تام دقو

 ٍتانجولا يف نيعلا عمد تيرجأو

 ةالف ضرأب ٍتاوامس موجن

 يتاولص اهلان غفب ىرخأو
 ٍتاربُغلا ىدل ارمخابب ٌريقو

 ِتافّرُغلا يف نمحرلا اهنّمضت



 لضفب ةلودلا كلت ةّدم مليدلا لابج يفو قارعلا يف كلذ ىلع رمألا لازامو

 ةّدش كلذ ىلع ناعاو .داّبع نب بحاصلا لثم اهئارزو نم ريبدتو اهكولم داقتعا

 - ءاروشاع موي اولعج نيذلا ءرصمو برغملاب ةّيليعامسإلا ةّيولعلا كولملا ةأطو

 ةنيزلا هيف كرتتو قاوسألا هيف لّطعتت نزح موي هيلع ناطلس مهل ناكم ّلك يف
 .ماع يتئام ىلع ديزت ةّدم يف .ءادهشلا دّيسل ءازعلا متآم هيف ماقتو

 هتابن رضخا ام ةعيشلا بولق يف مالسلا مهيلع ةّمنألا هتقلأ يذلا رذبلا ناكو

 نمز يف ىتح ءًائيشف ائيش بولقلا يف لّصأتيو هسارغ ومني لاز امو ءِئموي الإ
 ,ناخوكالوه وحن ضرألا يف لتقلا نم اورثكأ نيذلا ,نيشّحوتملا لوغملا كولم

 تناك نيذلا ةعيشلا ءاملعل هدي ىلع متام تّمت يذلا هدنب ادخ دّمحم ناطلسلاو

 .ه١٠1 ةنسدودح يف كلذو ,مهسرغم ةّيفيسلا ةّلحلا

 ماع ةئامعبرأ ةّدم ىف كلذ لبق نم تناكو ,ٍذئموي ةضرقنم ةيسابعلا ةفالخلاو

 وحن اهيف أرقي متآم الإ ذئنيح ةّينيسحلا تاراكذتلا تناك امو .طقف ةّيمسا ًابيرقت

 نبا هنم ىَّقلت نيذلا نيثّدحملا رباكأ نم وهو ,فنخم يبأ فيلأت ,لتقملا باتك

 باتك وأ .ديفملا خيشلل داشرإلا باتك وأ ,نيسحلا لتقم هريغو يربطلا ريرج
 اهئاشنإب ةصاخ ةّلحلا لهأ نم ءارعشلا درفنا دئاصق عضبو ؛سوواط نبال فوهللا

 .طق ةديصق ٍذئموي مهريغل فرعت ملو

 ,نوّيوسوم نوُيولع مهو .(ةّيوفصلا كولم) كلملا شرع مّنست اذإ ىتح

 مالسلا امهيلع يلع نب نيسحلا ىلعألا مهّدج ىلع نزحلا بورض راهظإب اونّنفت

 ءاضمإو ريرقتبو ةراشإو رمأي ءاروشاع موي ىف الملا نويعل هتعجاف ليثمت اوثدحأف
 كلذو .هتجرد هلا ىلعأ راونألا راحب باتك بحاص ىسلجملا لضافلا ةمالعلا نم

 نب نيسحلا ناطلسلا نمز رشع ةيداحلا ةئاملا طساوأ يف ةرجهلا نم فلألا دعب

 .يوفصلا ناميلس

 هيلع ئتأ دقو .نآلا هيلع وه ام ىلإ غلب ىتح هتأشن رود يف ٍذئموي ليثمتلاو
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 مهئاملع ىأرمب ةعيشلا نادلب يف ماقي وهو ؛ةنس ةئام ثالث وحن مايألا هذه ىلإ

 اوكرت - مهلهجل لوقأ الو - مهذوفن مدعل مِهّنأكف ؛مهنم راكنإ نود نم عمسمو
 ام ركنيف !!تيوكلاو ةرصبلا يف "'دّيسلا ةرضح هب درفني يذلا نمزلا ىلإ راكنإلا

 ةحجارلا نيوانعلا نم هيلع تقبطناو اهؤاملع هتدّيأو ةعيشلا ةريس هيلع ترج

 .ةرثك ىصحي ال ام راهطألا ةّمئألا رابخأ اهتنّمضت يتلا

 قلخي مل هّنكل ,تايلقنلا ضعب ىف لضفلا نم هّقح لجرلا اذه سخبأ ال انأ

 قلخ امل رّسيم ءرملاو ,ةضماغلارا رسألاو ةقيقدلا نونفلا يف ضوخللاالو .ءاتفإلل

 هذه يف هتبكترا اميف هدنع يرذع وهو ,هيف كبترا ام يف يدنع هرذع اذهو ,!"'هل

 1 .ةلاسرلا

 لضفلاو ملعلاب زّوبملاو_- رشع ةيناثلا ةئاملا لئاوأ وهو - نمز رم دقل

 ."!يّمقلا مساقلاوبأ ازريملا مقو يرلاب ةصاخو ناريإ يف عرولاو

 ةلوص» ةلاسر بحاص (ه ١708 ت) يرصبلا ينيوزقلا يوسوملا يدهم دّمحم دّيسلا )١(

 .(ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) «لطابلا ةلوج ىلع ّقحلا

 حيحص .ديحوتلا باتك 7١5 :8 يراخبلا حيحص .«قلخ امل رّسيم ّلك» :لَكولَت يبنلا لاق (؟)

 :6 يذمرتلا ننس ءردقلا باب 4١١ :؟ دواد يبأ ننس ,يمدآلا قلخ ةيفيك باب 48:8 ملسم

 1:١. لينح نب دمحأ دنسم ,دوه ةروس نم باب "67

 رهتشا ؛يمقلا يناليجلا يتفّشلا نسح دّمحم ىلوملا نبا مساقلا ىبأ ازريملا خيشلا (؟)

 .اهئاهقفو ةّيمامإلا ةعيشلا مالعأ نم ًاملع هللا همحر ناك .اهب هنطوتل يمقلا ازريملاب

 . «نيناوقلا» هباتك هقيقحتو هلضف ىلع ٌلديو .ًالدع ةقث ًاعرو ًاّيقت ؛اّيقتم ًانقتم ًاققحم

 هل .ءالضفلاو ءاملعلا نم ريثكلا هسورد يلاع نم جرختو .هرصع ةذتاسأ ىلع رضح

 :ثرإلاو ,ماوعلا دشرمو «جاهنملاو ,مئانغلا :اهنم - نيناوقلل ةفاضإ - تافّلؤم ةّدع

 .ه١177 ةنس مق ىف يفوت .نايبلاو يناعملا يف ةزوجرأو

 .48 ١: لاجرلا فراعم :رظنا

)84( 



 رقاب دمحم دّيسلا يتفسشلا مامإلا لبجلا دالبو سرافو ناهفصأ يفو
 .راونألا علاطم باتك بحاص ')ىتشرلا

 0 ءاطغلا فشاك يفجنلا رفعج - خيشلا نادلبلا رثكأو ناريإو لب قارعلا يفو

 ,يناهفصألا يتشرلا مالسالا ةّجحب روهشملا يقت دّمحم دّيسلا نبا رقاب دّمحم دّيسلا )١(

 ,ةعيشلا مالعأ نم ًاملعو ةقّقحمأ املاع هللا همحر ناك ,3ِغ مظاكلا مامإلا ىلإ هبسن عجري

 نم هل قفّنا ًانيمأ ًاعرو ةقث ًاينيد ًاميعز هملعب ًالماع :ةعيرشلا نوصح نم ًانصحو

 رمأي ناكف :ماظعلا هتذتاسأ نم ءامعزلاو ءاملعلا نم دحأل قفّتي الام ذوفنلاو ديلا طسب

 ناكو .هب هنأش ىلاعت هللا رمأ امب ةيعرشلا دودحلا ميقيو ركنملا نع يهنيو فورعملاب
 ىلع رضح .ههبشو ريزعت نم هسفنب ّدحلا ميقي دقو ءلذاع الو مئال ةمول هللا ىف هذخأت ال

 دّيسلاو ءضايرلا بحاص ىلع دّيسلاو ,يناهبهبلا رقاب دمحم دّيسلاك هرصع ءالضف

 ءيجرعألا نسحم دّيسلاو ءءاطغلا فشاك رفعج خيشلاو ؛مولعلا رحب يدهم دّمحم

 فّلخو ءالضفلا نم ريفغ مج هسورد يلاع نم جّرختو .يمقلا مساقلا يبأ ازريملاو

 ,تاداهشلاو ءاضقلا باتك :اهنم - راونألا علاطمل ةفاضإ - تافّلؤملا نم ةعومجم

 يف هللا همحر يفوت ,ةديدع لئاسر هلو .لئاسملا تاباوجو ,ءلوصألا يف ةرهابلا ةرهزلا

 ش ها١17 ةنس ناهفصأ

 .156 :؟ لاجرلا فراعم :رظنا

 خيش :يفجنلا يجانجلا ىيحي خيشلا نبا رضخ خيشلا نبا رفعج خيشلا ربكألا خيشلا (؟)

 ,ةّصاخ ناريإو قارعلاو ةّماع ةيمالسإلا راطقألا يف ةيمامإلا دنع ه رصع ىف ةفئاطلا

 ىوقتلاو ملعلا نم ناك .ىواتفلاو ايندلاو نيدلا رمأ يف نوملسملا هب ٌلظتسا يذلا ملعلا

 يف نيملسملا نم هرصع كولم عم هلو ميظع ناكمب عرولاو ةدابعلاو دهزلاو حالصلاو

 هلو ءركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ديدش ناك .ةدوهشم فقاوم ناريإو قارعلا

 ةذتاسأ ىلع رضح .هلمعو رومخلا عيب عنمو تاركنملا راكنإ يف ةروهشم فقاوم

 دّيسلاو ,يقرودلا يقت دّمحم خيشلا,يلماعلا ينوتفلا يدهم دّمحم خيشلاك هرصع
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 .مهنم ركنم الو عمسمو مهنم ىئرمب عقب ليثمتل هلا ناك مهنم ذوفنلا ةّدشو نمزلا

 "١بسحف لاجرلا لفاحم

 امهذاتسأ هعنميو كلذ نايضمي روكذملا ىتشرلا دّيسلاو ءاطغلا فشاكىرتأ

 ةمالعلا وأ .ّلكلا ذاتسأ ىناهبهبلا ديحولا هذاتسأ وأ ىئابطابطلا مولعلا رحب

 !؟ىسلجملا

 .الك مث الك

 دي عطقيو ,لتاقلا لتقي  هتملكذوفنل_ ناك روكذملا رقاب دّمحم دّيسلا ْنِ

 ةّجح بقل زرحأ نم لّوأ وهو .دودحلا رئاس ميقيو ينازلا مجريو ءقراسلا

 :ةّينيسحلا لامعألا نم ناريإ يف عنصي ام ركني مل كلذ عمو ,ةعيشلا يف مالسالا

 ءزج الإ هّلك قارعلا يف عقي ام نوكيال وحنب عقت عساولا رطقلا كلذ عيمج يف يهو

 .لقأ وأ هنم ءزج ةئام نم

 ,ءاملعلا نم ةريبك ةعامج هسورد يلاع نم جّرختو ,يناهبهبلا ديحولاو ماّحفلا قداص 3

 دعاوقلاو ءبلاطلا ةيغبو .ةراهطلا باتكو .ءاطغلا فشك :اهنم تافلؤم ةّدع فّلخو

 ه 17117 ةنس هّللا همحر يفوت :لوصألا ملع يف لومأملا ةياغو .نيبملا ّقحلاو ةيرفعجلا

 .اهب نفدو فرشألا فجنلا ةنيدم يف

 ١: 16١. لاجرلا فراعم رظنا

 )١( ءاطغلا فشك رظنا ١: 05.

03) 



 نادلبلا عيمج نع هيبشلا لمعب_ ةعيشلا ءاملع سرغم يهو  فجنلا زاتمت

 لهأ هيف عمتجا ول .ًاضرعو ًالوط عساو ناديم فجنلا يف ناك هنأ كلذو ,ةّيقارعلا
 وهو َيلوط طخ الإ هنم قبي ملو مويلا ةرامعلا هتلكأ دق .مهعسول ٍذئم وي ًاعيمج ةدلبلا

 ظ .دودحم عراش

 نم مايأ ةرشع يف هيبشلا ةماقإل ًالحم- ةميدق ةنمزأ نم_ ناديملا اذه ناك

 لك نولّتميف ,ةفرعملا لهأ نم ةريثك ةعامج ٌفطلا ةعقاو ليثمتب موقيو ؛مّرحملا رهش

 .رشاعلا مويلا ىلإ ؛ةعقاولا كلت نم ةعتمم ةذبن موي

 لآ يلع دّيسلاو ,"”يراصنألا ىضترم خيشلا قّقحملا مايأ ىلإ اذه مادو

 هللا همحر ناك ,يفجنلا يرتستلا يراصنألا نيمأ دمحم خيشلا نبا ىضترم خيشلا )١(

 هب نوبرضي هنامز لهأ ناك ؛ةلثمب رهدلا حمسي مل ءلوصألا يف ًأرحبتم ًايلوصأ ًاهيقف
 دّمحم دّيسلاك هرصع مالنعأ ىلع رضح .هتسادقو هتدابعو هاوقتو هدهز يف لثملا

 ٌلقتسا مث ءءاطغلا فشاك رفعج خيشلا نبا ىسوم خيشلاو ءاملعلا فيرشو دهاجملا

 ةّدع فّلأ ءاهبرغو ضرألا قرش يف هديلقت ىلع ةيمامإلا ةعيشلا تقبطأو ؛ءسيردتلاب
 ملع ىف دئارفلا ء,سمخلا ,ةاكزلا ,موصلا :ةالصلا ,ةراهطلا باتك ؛بساكملا :اهنم بتك
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 ئّتح ,رهاوجلا بحاصو ءاطغلا فشاكلآ نم حلاصلا فلسلا رئاسو ."''مولعلا رحب

 .ءارماس ليزن "!يزاريشلا نسح دّمحم ازريملا دّيسلل ىربكلا ةسائرلا مايأ لئاوأ

 ريغلو ,ناديملا كلذ نم ًاريبك أمسق ة ةموكحلا ريمعتل ليثمتلا اذه كرت ّمث

 .هذه انماّيَأ ىف نآلا يراجلا وه ام ليثمتلا راصو .كلذ

 ,جرح الو اهنع ثّدحف تاقرطلا يف رودصلا مطلو فويسلا بكاوم ام

 نيتئف نيب ةمسقنم تلاز ام نادلبلا رئاس نيب نم فجنلا ّنأ عم ,ةمادتساو ةرثك

 .ه١18١ ةنس فرشألا فجنلا يف هللا همحر تام .هقفلا ل ىصأ ؛لوصألا 3

 .599 :؟ لاجرلا فراعم :رظنا

 ,يفجنلا يئابطابطلا مولعلارحب لآ يدهم دّمحم دّيسلا نبا اضر دّيسلا نبا ىلع دّيسلا )١(

 ريثك هللا همحر ناكو ءلوصألا ملع يف عساو روغ عم هتهاقف يف عرب «هيقفو ققحم ملاع
 خيشلا لجن ىلع خيشلاك هرصع ءالضف ىلع ذّملت ,ةيهقفلا لئاسملا يف لاغتشالاو ّدجلا

 الم خيشلاو ءرهاوجلا بحاص يفجنلا نسح دّمحم خيشلاو ءءاطغلا فشاك ربكألا

 :اهنم بتك ةّدع فّلأو ءءالضفلا نم ريبك ددع هسورد يلاع نم جرختو ؛يلع دوصقم

 نفدو ١؟5/ ةنس فرشألا فجنلا يف يفوت ءبساكملا ءموصلا باتك ؛عطاقلا ناهربلا

 .اهيف

 .7١٠/:؟ لاجرلا فراعم رظنا

 ًاهيقف هللا همحر ناك .يزاريشلا دومحم ازريم دّيسلا نبا نسح دّمحم ازريملا دّيسلا (؟)
 ,سيردتلاب ٌلقتسا ّمث ,يراصنألا ىضترم خيشلا سرد رضح ,ًادهاز ًاعرو ءايلوصأ

 ٌرقتساو ءارماس ىلإ رجاه :نيدهتجملاو ءاملعلا نم ريبك ددع هسورد يلاع نم جّرختو

 يف يفوت ,كابنتلا ميرحتب ةفورعملا ىوتفلا بحاص ىهو ,هتذمالت نم ريفغ عمج عم اهب

 ئف القا نينم و ملاريمأ نحص يف ةصاخلا هتربقم يف نفدو ه ١5١7 ةنس ءارماس

 .فرشألا فجنلا

 .؟577 :؟ لاجرلا فراعم رظنا

 (4؟)



 عنم بجوي مل هّنكلو ,مهنيب اميف كارعلا ثدحي ام ًاريثكو ,ةريثك تائف لب نيتلباقتم

 نمألا ىلع ةظفاحم ةموكحلا مهتعنم امير معن ,تاراعشلا ةماقإ نم مهايإ ءاملعلا

 .كلذ نم ءيش ثودح مدعب ءاسؤرلا لّفكتت ىتح ماعلا

 هيلإ تهتنا يذلا وهو ءءارماس ليزن يزاريشلا نسح دّمحم ازريملا دّيسلا

 ىلع يرفعجلا بهذملل ًادّدجم دعو ملاعلا عيمج يف هرصع يف ةّيمامإلا ةسائر

 لمكا دّمحم نب رقاب دّمحم يناهبهبلا ديحولا نا امك- رشع ثلاثلا نرقلا سار

 اهكولم ةعيشلا مومع ىلع ةملك ذفنأ ناك دق - رشع يناثلا نرقلا يف هدّدجم
 فرعي نّمم ريثك ةدلب ّلك يف مويلا دجوي دقو ءقحالو قباس لك نم اهتقوسو

 اهيف ثدحي امو بكاوملا جورخو هيبشلا عوقوب هملع عم ناكو ,هذوفنو هراهتشا

 ,ناريإو قارعلا يف ةعيشلا نادلب يف فويسلاو تاماقلا برضبو .ثداوح نم

 لحم ءارماس يف اهيلإ راشملا لامعألا عيمج ماقت .ًالصأ هنم راكنإلا عوقو مدعو

 ىلإ رظنلاب كلذ ناحجر ىريال هّرس هّللا سّرق هنأ ةلهو لّوَأل ّناظلا َّنظي دق

 ةّيرفعجلا ةقرفلا ريغ نم ءالزنلا ادع - ةدلبلا يف نم عيمج ّنأل ؛هطيحم لاح

 .ةيرخسلاو ءازهتسالا لاجم كلذ يفو ؛نيملسملا ريغ نم طالخأ اهيفو

 يف ةغلابم مهّلقأ ناكف .همايأ يف ءارماس نطقي ناك نّمم ًاريثك تلأس دقو

 يغالبلا داوج دّمحم خيشلا نّدفتملا نقتملا انخيش .هيبششلاو بكاوملا نأشل هميظعت
 :ىلي ام لقتأ هنعو '!يفجنلا

 ةعيشلا نكر .يغالبلا بلاط خيشلا نبا نسح خيشلا نبا- داوج دّمحم - داوج خيشلا» (1)

 نم لهانلا .مولعلارحب يف حبس يذلا ملقلا بحاص ءاهدانسو ةعيرشلا ّرعو ءاهدامعو

- 
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 الملل جرخي مث هّرس سّدق ازريملا راد يف رشاعلا موي بّترتي هيبشلا ناك»

 ,نوجرخي ّمث هراد يف مهسوؤر نوبرضي هلهأ ناك فويسلا بكوم كلذكو ؛ًابترم
 ؛ملعلا لهأ نم ءالضفلا ىوس هيبشلا دارفأ ناكامو .هنم ذخؤت مهنافكأ نامثأ تناكو

 .لعفو لوق يف همظنب مهريغ ةفرعم مدعل

 ,مهريغو ملعلا لهأ نم فلأتت تناكف تاقرطلا يف ةمطاللا بكاوملا اّمَأو

 .بكاوملا ءزج نيمطاللا ةبلطلا دحأ ٍذئموي ةلوصلا بحاص يدهم دّيسلا ناكو

 .رمحأ رازإب هبايث قوف رزتؤم نيمداللا نود نم وهو ,هطسو ىلإ هبايث نم أدّرجتم

 دّمحم از ريملا عرولا حلاصلا هفلخ ماّيَأ رخآ ىلإ هيف ام عيمجب هلك اذه مادو

 جرخت هنمو ءهراد يف ًاضيأ بّترتي هيبشلا ناكو ءهّرس سّدق "'يزاريشلا يقت

 حضف رّبح امب ىهو ءاهرّرح ةكولأو اهرّبح ةفيحص مك «لوقنملاو لوقعملا دراوم

 ةليط هملقب ًادهاجم ناك ءساسقألاو نابهرلا ّقر كلم رّرح امبو ءسامشلاو ماخاحلا

 ةّنج ىهف «نييعيبطلاو نييداملا هبش ضحدو نيدلا نع بَّذلا يف هتايح فقوأ دقو ؛هرمع

 .«ةنيصر عردو ةنيصح

 دنوخآلاو ,ينادمهلا اضر اقآ خيشلاو ءفجن هط دّمحم خيشلاك هرصع مالعأ ىلع رضح

 ريبك ندع هيسورد يلاع نم جّرختو .يزاريشلا يقت دمحم خيشلا ازريملاو ءيناسارخلا

 راونأ ءىفطصملا نيد ىلإ ىدهلا :ةيسردملا ةلحرلا :اهنم تافّلٌؤم ةّدع هل .ءاملعلا نم

 ريسفت يف نمحرلا ءالآ ؛:ةريثك لئاسم ةبوجأ ,بيذاكألا بيجاعأ ,ىدهلا حئاصن .ةيادهلا

 .ها061١7١ ةنس فرشألا فجنلا يف هللا همحر تام .نآرقلا

 1١. :؟ اهرضاحو فجنلا يضام رظنا

 ةروثلا ميعز ؛يرئاحلا يزاريشلا ىلع ٌبحم ازريملا نبا يقت دّمحم ازريمل ١ خيشلا )١(

 هذاتسأ ىلع رضح ءأدهاز ًاعرو ءًايلوصأ ًاهيقف ًاملاع هّللا همحر ناك ,ىربكلا ةيقارعلا

 «ضاّيفلا هدوج رحبو ّمجلا هملع لهنم نم فرغو يزاريشلا نسح دّمحم ازريملا دّيسلا

 ح

 (84غ)



 - هب نيمئاقلا ّنأل ؛ةّرم ريغ فلأتي مل فويسلا بكوم ّنأ ديب .دوعت هيلإو بكاوحلا

 نم هوكرتف مهبكوم اورقحتسا مهتلقلو نيليلق ٍذئموي اوناك_ مهريغال كارتألا مهو

 .همالك ىهتنا .«مهسفنأ ءاقلت

 سمألاب اذهف .يزاريشلا دّيسلاو يراصنألا خيشلا دهع كيلع دعب نإو

 قارعلا لب فجنلا يف ىري .هّرس سّدق "١فجن هط دّمحم خيشلا عروألا هقفألا

 .عنمي الف عنملا ىلع ردقأ وهو اهيلإ راشملا لامعألا عيمج

 .يرئاحلا يئابطابطلا يقن ىلع دّيسلاو يناكدرألا نيسح دّمحم خيشلا ىلع ذملتت امك 2

 ىلع ةيشاح :اهنم تافّلوم ةّدع هلو .ءءالضفلا نم ددع هسورد يلاع نم جّرختو

 دّيسلا ةموظنم حرشو .ةعمجلا ةالص يف ىرخأو ,للخلا ماكحأ يف ةلاسرو ءبساكملا

 ءالبرك يف هللا همحر يفوت .يسرافو يبرع رعش هلو ؛عاضرلا يف يلماعلا نيدلا ردص

 .اهيف نفدو ١778 ةنس ةسّدقملا

 .516 :؟ لاجرلا فراعم رظنا

 ةرئاد بطق وه .يدابآ مكحلا يزيربتلا فجن يدهم خيشلا نبا هط دّمحم خيشلا )١(

 قافآلا يف تقفخ يذلا ةيمامإلا ملع رانمو .همايأ رهدلا قفأ يف ترهز يذلا ةعيرشلا

 ليلكإ ةّرد .ةمامإلاب قيقحتلا لهأ نودهتجملا هل ّرقأو .ةماعزلا هيلإ تهتنا نم .همالعأ

 ,ىلعألا عجرملا .دباعلا دهازلا عرولا يقتلا ءيلاجرلا يلوصألا هيقفلا ,فرشلاو لضفلا

 راطقألا نم ةلمجو ردانبلاو لحاوسلاو ناريإو قارعلا ىف نوملسملا هيلإ عجر نم

 ,يرمكهو كلا نيسح دّيسلاو ءرفنخ نسحم خيشلاك هرصع لضافأ ىلع ذملتتو «ةيبرعلا

 نم ةّدع هسورد يلاع نم جّرختو .يراصنألا ىضترم خيشلا ىلع ًاليلق رضحو

 ,ةاكزلا باتك ءفالخلا لئاسم ىف فاصتالا :اهنم تافّلؤملا نم ةعومجم فّلخ .لضافألا

 يف تاوملا ءايحإ لاجرلا لا ىحأ يف لاقملا ناقتإ ل ىصألا يف مئاعدلا ,ماكنلا باتك

 ه 77371 ةنس فرشألا فجنلا ىف هللا همحر ىّفوت .ةعونتم ةريثك لئاسرو ةاورلا لاوحأ

 .اهيف نفدو

 50٠١. :؟ لاجرلا فراعم

)36( 
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 كلتب يهو - هراد ىلإ لخدت تاماقلا بكوم ئّتح ًاعيمج بكاوملا نإ

 هنأ ديب ,عنملا نم فرحب هتفش كرحي ال وهو -١ لوقي ام ىلع ةركنملا تائيهلا

 .هناكم فقاو وهو يكييو مهعم مطلي

 ءاملعلاب ٌصغتف ًارصع هراد يف 3 نيسحلا متآم ميقي روكذملا خيشلا ناكو

 ليثمت هسفن متأملا يف عقي ةنس لك نم نّيعم موي يفو «نيدلا لهأ و ءاحلصلاو

 هّنكل ,عنملا ميمعت عيطتسيال هْنَأ بهو .مهنم الو هنم ركنم الو ,ٌفطلا عئاقو ضعب

 دق هّنَأ ملعي وهو هراد بكاوملا لخدت نأ وأ .هراد يف كلذ عنصي نأ عنم عيطتسي

 .تاقرطلا يف بكاوملا لهأ براضتيو لتاقتي
 ماقت "!يئابطابطلا مولعلا رحب لآ دّمحم دّيسلا رّحبتملا نقتملا ةمالعلا اذكو

 ليثمتلا هيف عقيو ,ملعلا لهأ عيمج هرضحيو ,فجنلا متآم مخفأو مظعأ هراد يف

 .ةدايزو خيشلا راد يف عقي يذلا

 ىلع ٌّقحلا ةلوص» هتلاسر يف ينيوزقلا يوسوملا يدهم دّمحم دّيسلا لوقل ةراشإ )١(

 هّللا لأسنف» :اهيف لاق نإ ؛ 151 ١: (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) «لطابلا ةلوج

 ئلع مهريسو .تامّرحملا نم مطللا يف هودّوعت دق ام ضفرب مهيلع لضفتلا هناحبس

 .«ةيشحولا تاقعزلاو تابثولا نم ةركنملا تائيهلا

 مولعلارحب يدهم دّمحم دّيسلا نبأ اضر دّيسلا نبا ىقت دّمحم دّيسلا نبا دّمحم دّيسلا (؟)

 هقفلا لوصأ يف هرظنو ؛ليوط هقفلا يف هعاب ءًاقّقحم أملاع ناك ,يفجنلا يئابطابطلا

 همايأ طساوأ يف لان ,ةروهشم مالكلاو لوقعملا ملع يف هتاقيقحتو ليلج بئاص
 خيشلاك هرصع ةذتاسأ ىلع رضح .ًارويغ ًاداوج ًامهش ناكو «ةماركو ةداعسو ةوافح

 ةّدع هل .عطاقلا ناهربل | بحاص ىلع دّيسلاو ءيرمكهوكلا دّيسلاو ءيكشلا رقاب الم

 فجنلا يف هللا همحر يفوت .عئارشلا باتك ىلع ةقيلعتو .هيقفلا ةغلب :اهنم تافّلؤم

 .اهيف نفدو ه ١1777 ةنس فرشألا

 .581 :؟ لاجرلا فراعم

)45( 



 بابرأ برضت اهبو ؛بكاوملا عيمجل ًالئوم ةروكذملا رادلا نوك ريغ اذه
 اهنمو ؛مويلا ئّتح هلبق وأ "'مولعلا رحب يلع دّيسلا مايأ ندل نم اهسوؤر فويسلا
 الو راكنإ الب دوعت اهيلإو ةيمومملا "'داوجلاو تويبلاو عراوشلا ىلإ جرخت
 .شاحيتسا

 دّيسلا ءاهقفلا ةمتاخ موحرملا اذهف .ًاضيأ بيرقلا دهعلا اذه كيلع دعب نإو

 ,ةعيشلا مومع ىف ةّذفلا ةّيناحورلا ةطلسلا هل تناك يذلا ."”يدزيلا مظاك دّمحم

 ,يفجنلا يئابطابطلا مولعلارحب يدهم دّمحم دّيسلا نبا اضر دّيسلا نبا ىلع دّيسلا )١(

 ّدجلا ريثك ناكو ءلوصألا ملع يف عساو روغ عم هتهاقف يف عرب ,هيقفو ققحم ملاع

 ءاهقف ىلع ذملتت .رعشلاو بدألا ىف ىلوطلا ديلا هلو ؛ةيهقفلا لئاسملا يف لاغتشالاو

 يفجنلا نسح دّمحم خيشلاو .ءاطغلا فشاك رفعج خيشلا نبا ىلع خيشلاك هرصع

 .لضافألا نم ددع هسورد يلاع نم جّرختو ,دوصقماالم يلع خيشلاو ,رهاوجلا بحاص

 فجنلا ةنيدم يف همحر يفوت .موصلا باتكو ؛عطاقلا ناهربلا :اهنم تافلؤم ةّدع هلو

 .اهيف نفدوه ١7/8١ ةنس فرشألا

 5/١. :؟ لاجرلا فراعم

 .«ددج» 57 :؟ حاحصلا .قيرطلا مظعم يهو :ةّداجلا عمج ءداوجلا (؟)

 هللا همحر لان .يفجنلا يدزيلا يئابطابطلا ميظعلا دبع دّيسلا نبا مظاك دّمحم دّيسلا (؟)

 ميعزلاو مظعألا هيقفلا حبصأ لب «ةريخألا همايأ يف ًاصوصخ قاطنلا ةعساو ةسائر

 عورفلل ًارضحتسم .ةناتمو ًاقيقحتو ًاملع ًامطالتم ارحب ناكو .دحأ هيناديال يذلا قلطملا

 عيمج نم تاءاتفتسالا هيلإ ىتأت ًاماع ًاعجرم هللا همحر ناكو .رابخألا نوتمو ةّيهقفلا

 سوفن يف هل امل ءكاذنآ ةمكاحلا ةطلسلا دنع ًاظوحلم ناكو .ةيمالسإلا راطقألا

 غيشلا نبا يدهم خيشلاك هرصع ةذتاسأ ىلع رضح .ذوفنلاو ةعاطإلا نم نيملسملا

 نسح دّمحم ازريملا دّيسلا دّدجملاو يفجنلا يضار خيشلاو ءاطغلا فشاك لجن ىلع

 :اهنم تافّلؤم ةّدع هلو .ءالضفلا نم ريبك ددع هسورد يلاع نم جّرختو ءيزاريشلا

- 
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 رثؤي ملو .هيدي نيب عراوشلا قرتخت بكاوملاو هينيع بصن ماقت تاليثمتلا تناك

 .ةملكلاذوفنو يأرلا تابث نم ناكمب وهو كلذ نم ءيش عنم هنع

 ىلإ رظنا هيف تنأ يذلا كموي الإ وه سيلف اذه نم برقأ ًادهع تمر نإو

 ًاضعب وأ ًالك ةينيسحلا لامعألا كيتاهو مهدجت ناكم ّلك يف ةّيرفعجلا ءاملع

 .هناكمإ عم راكنإلا نم ةفش تنبب نوسبني ال ءدهشمو مهنم رظنمب

 ,مايألا هذه يف لامعألا كلت نع لاؤسلاب اولتبا مهنم نييقارعلا نأ اميو

 نيع ءاتفإلل اهلبق نم نكي ملو ,ةلّصفم يهو ةعوبطم ريغو ةعوبطم هاواتف ترهظ

 لاؤس عقوم عقي نأ نادلخلا يف رودي ناكام عوضوم يف هيلإ ةجاحلا مدعل ؛رثأ الو
 .كيكشتو

 اندّيس ىوتف كتأرقأ ةرئادلا تاروشنملاو ةرئاسلا فحصلا نأ ٌكشالو

 دّيسلا ينابرلا لماعلا ملاعلا ,ماعلاو ٌصاخلا عجرمو مالسإلا ةّجح انذالمو

 ةّينيسحلا تاراكذتلا عيمج ءاضمإل ةنّمضتملا .هالع ماد "'يناهفصألا نسحلاوبأ

 ةيلمع ةلاسرو «يهنلاو رمألا عامتجا يف باتكو ءيراصنألا خيشلا بساكم ىلع هتيشاح 3

 يف هللا همحر يّفوت- ةمالعلا ةرصبت ىلع ةيشاحو ,ئقثولا ةورعلا اهامسأ عورفلا ةريثك

 .اهيف نفدو /١7717 ةنس فرشألا فجنلا

 .,3"؟55 :؟ لاجرلا فراعم

 ديمع ,يناهفصألا يوسوملا ديمحلادبع دّيسلا نبا دّمحم دّيسلا نبا نسحلاوبأ دّيسلا )١(

 نم هورصاعم حبصأ يذلاو ءعاطملا سيئرلا :ةعيرشلا ءاول لماحو ,هتقو ىف ةعيشلا

 تناكو ؛سانلا مومع دنع يلوألا رظنلاب هماّيأ يف نوركذيال ماظعلا ءاهقفلاو ءاملعلا

 ّلك نم لب ةيمامإلا ةيعيشلا راطقألا عيمج نم ةيعرشلا قوقحلا نم لاومألا هيلإ ىبجت

 هللا بيبح از ريملاك هرصع ةذتاسأ ىلع رضح .لبجلا ىلعأ نم ردحنملا ليسلاك عقص

 مح

(4 



 .لامجالا ىلع

 يتلا ةلّصفملاىوتفلا اهيف علاطت ,هذه يتلاسر كينيع مامأ تلّدمت دق مويلاو

 مانألا يف هللا ةيآ العلا انخيش :مالعألا ءاملعلا نم فلسلا ةّيقب اهب داجأو داج

 هللا همّلس هءاتفا نأ امبو هلضف هللا مادأ "7ينيئانلا يورغلا نيسح دّمحم ازريملا

 هّصنب هرشنأ انأف ,نوتفتسملا مهّنأل ؛ةصاخ ةرصبلا لهأو ةماع نينمؤملا ىلإ هّجوم
 .يلي اميف

 :هّلظ ماد لاق

 ةلاسر :اهنم تافّلؤم ةّدع هلو ءيناسارخلا دنوخآلا مظاك دّمحم الملا خيشلاو ءيتشرلا 2

 ةيافك ىلع حرشو .ئقثولا ةورعلا ىلع ةيشاحو .«ةاجنلا ةليسو» اهمسا هيدّلقمل ةيلمع
 ئف نفدو ه ١770 ةنس ةسّدقملا ةيمظاكلا يف هللا همحر يفوت ءلئاسر ةّدعو ءلوصألا

 .فرشألا فجنلا

 45:١. لاجرلا فراعم

 ملاع ؛ينيئانلاب فورعملا يفجنلا يناهفصألا- نيسح دّمحم - نيسح ازريملا خيشلا )١(

 يملع يف ةديدسلا ءارألا هل .هيقف يلوصأ ؛قيقحتلاو بيقنتلا بحاص «ققّدم ليلج

 ةيبرعلا نيتغللا ىف عساولا بدألا هلو ,ةفسلفلاو ةمكحلا ىف نيتم .هقفلاو لوصألا

 رضح .نايعألاو راجتلاو هوجولا نم ريثكلا هيلإ عجري ديلقتلل ًاعجرم ناكو ؛ةيسرافلاو

 , يناهفصألا دّمحم دّيسلاو ءيزاريشلا نسح دّمحم دّيسلا ازريملاك هرصع ءالضف ىلع

 يلاع نم جّرخت دقو .يناسارُخلا مظاك دمحم الملا خيشلاو ,ردصلا ليعامسإ دّيسلاو
 هملعب مهاّذغو لضافألاو ءاملعلا نم ةرهمج ىّبر ذإ ءاملعلا نم ريبك ددع هسورد

 لوصألا يف تاريرقت ءئقشولا ةورعلا ىلع ةقيلعت :اهنم ةديدع تافّلؤم هلو .ريزغلا

 .اهيف نفدو ه 100 ةنس فرشألا فجنلا يف هللا همحر يفوت .ةسايسلا يف ةلاسرو

 .586 ١: لاجرلا فراعم

)19( 
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 اهالاو امو ةرصبلا ىلإ

 هللا ةمحرو يرصبلا رطقلا ىلاهأ ماظعلا دجامألا انناوخإ ىلع مالسلا دعب

 ١ .هتاكربو

 ةنُّمضتملا مكبتكو مكتايقرب دادغبب ةّيقرشلا ةداركلا يف انيلع تدراوت دق

 ىلإ هناحبس هللا دمحب انعجر ذإو ءاهب قّلعتي امو ةيئازعلا بكاوملا مكح نع لاؤسلل
 :لئاسم نايبب تالاؤسلا كلت نع باوجلا رّرحن نحن اهف ,نيملاس فرشألا فجنلا

 عراوشلاو قرطلا ىلإ اهوحنو ءاروشاع ةرشع يف بكاوملا جورخ :ىلوألا

 ءازع هب ماقي ام قيداصم رهظأ نم هنوكو .هناحجرو هزاوج يف ةهبشال امم

 مزاللا نكل ,ديعبو بيرق لك ىلإ ةّينيسحلا ةوعدلا غيلبتل لئاسولا رسيأو ؛مولظملا

 ؤهللا تالآ لامعتسا وأ ءانغ نم هلثم ةدابعب قيليال اًمع ميظعلا راعشلا اذه هيزنت

 كلذ نم ءيش قفّتاولو .كلذ وحنو نيتلحم لهأ نيب رَّخأتلا وأ مّدقتلا يف عفادتلاوأ

 يئازعلا بكوملا ىلإ هتمرح يرست الو ,مارحلا وه نيبلا يف عقاولا مارحلا كلذف

 .هب اهنالطب مدع يف ةالصلا لاح ةيبنجألا ىلإ رظنلاك نوكيو

 ّدح رودصلاو دودخلا ىلع يديألاب مطللا زاوج يف لاكشلال :ةيناثلا

6) 



 فاتكألا ىلع ًاضيأ لسالسلاب برضلا زاوج ىوقي لب .دادوسالاو رارمحإلا

 مد جورخ ىلإ برضلاو مطللا نم ّلك ىَّدأ نإو لب ,روكذملا ّدحلا ىلإ روهظلاو

 .ىوقألا ىلع ريسي
 ناك ام زاوج ىوقألاف تاماقلاو فويسلاب ةيصانلا نم مدلا جارخإ اّمأو

 الو ءاهمظع ىلع ةمدصالب ةيصانلا نم مدلا جارخإ دّرجم نم ناكو .ًانومأم هررض

 نوبّردتملا هفرعي امك .كلذ وحنو مدلا نم هجورخ رضي ام جورخب ةداع بّقعتي

 .برضلا ةيفيكب نوفراعلا

 مدلا جورخ َقْفّتا نكلو ,ةداعلا بسحب هررض ًانومأم برضلا دنع ناكولو
 وأ لستغاوأ أَّضوت نمك نوكيو .هتمرحل ًابجوم كلذ نكي ملءهجورخ رضي ام ردق

 .هنم هرّرضت نّيبت مث

 اميسالو .نييّردتملا نيفراعلا ريغ همحتقيال نأ طوحألا لب ىلوألا نكل

 نم مهبولق ءالتماو ةبيصملا مظعل مهسفنأ ىلع هنودروي امب نولابيال نيذلا نابشلا
 .ةرخآلا يفو ايندلا ةايحلا يف تباثلا لوقلاب هللا مهتبن ,ةّينيسحلا ةّبحملا

 ترج يتلا تاليثمتلاو تاهيبشتلا زاوج يف لاكشإلا مدع رهاظلا :ةثلاثلا

 نإو نورق ذنم ءاكبإلاو ءاكبلاو ءازعلا ةماقال اهذاخّناب ةّيمامالا ةعيشلا ةداع

 ًاقباس نيلكشتسم انك نإو انإف ,ىوقألا ىلع ءاسنلا سبالم لاجرلا سبل تنّمضت

 هّولخي تاونس عبرأ لبق اّنع ةرداصلا ىوتفلا يف هيبشتلا زاوج اندّيقو هزاوج يف

 لجرلا هيبشت نم مّوحملا نأ اندنع حضّتاو .ًايناث ةلأسملا انعجار اّنكل .كلذ نع

 اذإ ام نود .ءاسنلا ىرب ًاذخأو ًاسأر لجرلا ّيز نع ًاجورخ ناك ام وه ةأرملاب

 هذه يف لاحلا وه امك .هّيزل ليدبت الب نامزلا نم ًارادقم اهسبالمب سّتلت
 مزلي معن ,ىقثولا ةورعلا ىلع انيشاوح يف ًاريخأ كلذ انكردتسا دقو ,تاهيبشتلا

 اهتمرح يرستال اهعوقو ضرف ىلع تناك نإو ةّيعرشلا تامّرحملا نع اههيزنت

(١١1) 

 هررض نم ائمأ ماص



 ١ ج / ةينيسحلارئاعشلا لئاسر 000.000... 6

 .مّدقت امك هيبشتلا ىلإ

 نآلا ىلإ انل ققحتي مل امم بكاوملا هذه يف لمعتسملا ماّمدلا :ةعبارلا

 هيبنتو ؛عامتجالا بلط دنعو .ءازعلا ةماقإ وه هلامعتسا دروم ناك نإف ,هتقيقح

 وهللا هيف بلطي ام يف لمعتسي الو .ةّيبرعلا تاسوهلا يفو .بوكرلا ىلع بكرلا
 هللاو هزاوج رهاظلاف - فرشألا فجنلا ىف اندنع فورعملا وه امك- رورسلاو

 ١ .ًاّيفرح هّصنب ىهتنا .ملاعلا
 يف مث ءيراصنألا ةمالعلا ذاتسأ"'ءاملعلا فيرش مايأ ءالبرك يف عقي ام اَمأ

 ."”يناكدرألا لضافلا مايأ

 ءاملعلا فيرشب فورعملا ؛يناردنزاملا يلع نسح نب فيرش دّمحم الم خيشلا )١(

 ,ققدملا ريدقلا يلوصألاو ققحملا ملاعلا .هب أشنو ينيسحلا رئاحلا يف دلو ,يرئاحلا

 رضحي ناك ءنيرّخأتملا لوصأب اعراب ًافوسليف ًاملكتم ناكو .ءالبرك يف لّوُألا سّردملا

 مهّلجو ,قيقحتلا لهأ نم مهّلكو ءلضافو ملاع نيب ديزي وأ لجر فلأ هسرد سلجم
 بحاص يئابطابطلا يلع دّيسلاك هرصع لضافأ ىلع ذملتت .ديلقت عجارم اوراص

 بفشاك ىلع خيشلا ىلعو ؛حيتافملا بحاص دهاجملا دّمحم دّيسلا هدلو ىلعو ءضايرلا

 .ءالضفلاو ءاملعلا نم ريبك ٌددع هسورد يلاع نم جّرختو :تارايخلا بحاص ءاطغلا

 .اهيف نفدوه740١ ةنس ةسّدقملا ءالبرك يف هللا همحر يفوت

 .598 :؟ لاجرلا فراعم

 ءالبرك نّطوت ءًابيدأ ًابتاك ناكو ,ةهاقفلاب فورعم نقتم ملاع يناكدرألا نسح خيشلا (؟)

 هيلع عمتجت .ءالبرك يف ًاديحو ًاسّردم ناكو يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا فصتنم يف
 ملاعلا :مهنم ءلضافأ ءاملع هيلع جّرخت ءلامكلاو قيقحتلاو لضفلا لهأ نم ةعساو ةقلح

 سابع خيشلا نبا نيسح خيشلا نبا ىلع خيشلاو يناردنزاملا هللادبع خيشلا لضافلا

 ةنس هللا همحر يفوت رهاوجلا بحاصل دابعلا ةاجن ىلع ةيشاح فلأو .يفجنلا ىناقاخلا

 .ه 55

 .؟١:55 لاجرلا فراعم

60) 



 عروألا ةمالعلا ماّيَأ ةيمظاكلا يفو ."7يناردنزاملا نيدباعلا نيز خيشلاو

 يجرعأالا نسحم دّيسلا مايأ ىتح لب '' سي لآ نسح دّمحم خيشلا هنامز رذ يبأ

 دّيسلا- ريظنب رهدلا هل ىتأي نأ ّلق يذلا ةماعلا دهع ذنم ةّلحلا ىفو .””ىمظاكلا

 ,قارعلا ىلإ رجاه ءيرئاحلا يفجنلا يناردنزاملا ملسم الملا نبا نيدباعلا نيز خيشلا )١(

 ئملع يف عساولا عابلا هل ًادهتجم ًاملاع راصو ًالوأ فرشألا فجنلا ةنيدم يف ماقأو

 رضحي راصف سيردتلل ًاسلجم دقعو ةسّدقملا ءالبرك ىلإ لقتنا ّمث ءمالكلاو لوصألا

 يف هيلإ عجر ,ءالبرك يف ديلقتلل ًاعجرم راصو قيقحتلاو لضفلا لهأ هوجو هسرد

 ميهاربإ دّيسلاو ءرهاوجلا بحاص نسح دّمحم خيشلا ىلع ذملتت ءاهلهأ نم ريثكلا ديلقتلا

 حرش وهو ءداصلا ةنيز باتك هقفلا يفو ًاطوسبم ًاباتك لوصإلا يف فّلأو ,ينيوزقلا

 .اهيف نفدو ةسدقملا ءالبرك يف هه 4 ةنس هللا همحر يفوت .مالسإلا عئارش باتكل

 .5؟١1 ١: لاجرلا فراعم

 ,سدقملا ةيقفلا :لماعلا ملاعلا ؛يمظاكلا ىلع دمحم نب نيساي نب نسح دّمحم خيشلا هيف

 :؛لاجرلاو ثيدحلاو لوصألا ملع ىف ًاقّقحم ناك «نمتؤملا لدعلاو ,نيمألا ةقثلا دباعلا

 .قارعلا ندم نم ضعبلا ًاضيأ هيلإ عجرو .اهيحاوضو دادغب يف ديلقتلل ًاعجرم راص

 ءاملعلا فيرشو ءلوصفلا بحاص نيسح دّمحم خيشلاك هرصع ةذتاسأ ىلع رضح

 ,ةهاقفلا راونأ بحاص نسح خيشلاو :تارايخلا بحاص ىلع خيشلاو «يناردنزاملا

 باتك فّلأ .ءالضفلا نم ددع هيلع ذملتتو .رهاوجلا بحاص يفجنلا نسح دّمحم خيشلاو

 يف ةثلاثو .ءادبلا يف ىرخأو «نيدلاولا قوقح يف ةلاسرو .هقفلا يف ةيفجنلا رارسألا

 ةنيدم يف نفدو ه ١7١/8 ةنس ةسّدقملا ةيمظاكلا يف هللا همحر يفوت .قفألا فالتخا

 .فرشألا فجنلا

 .؟؟١ :؟ لاجرلا فراعم

 ناك ءيمظاكلا يجرعألا ينيسحلا ىضترم دّيسلا نبا نسح دّيسلا نبا نسحم دّيسلا (؟)

 مظن هل ًارعاش ًابيدأ ناكو ,نيدباعلا نيدهازلا نيسّدقملا ءاهقفلاو نيققحملا ءاملعلا نم

- 

 هولا
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 عضو نع جورخلا بجوي هّنأل ؛هركذب ليطأ ال يّنإف ,نآلا ىلإ "”ينيوزقلا يدهم
 .ةلاسرلا

 بكاوملا نكل .ّنظأ ام ىلع نآلا ىتح ةّلحلا يف عقي مل نإو ليثمتلاو

 تاّلحملا لهأ نيب ةبراضملاو ةلتاقملا ماود عم .ًاراهتو اليل تاقرطلا يف ةمطاللا

 نم دحأ الو روكذملا يدهم دّيسلا نكي ملو ءاهراكنإ دحأل سيل اّمم اهيف ةرفانتملا

 لهأ ّنأ ىلع .مويلا ىتح بكوم جورخ أمّرحمو لمعل ًاركنم نيمرتحملا هئانبأ
 .لظلا يذل ٌلظلا نم مهل عوطأ اهلوح نمو ةدلبلا

 ماقف يرصبلا هّيمس ىلإ راكنإلا لكوأ روكذملا ينيوزقلا يدهم دّيسلا ىرتأ

 باتك فّلأو ءءالضفلا نم ددع هيلع ذملتتو «ىفجنلا ءاطغلا فشاك رفعج خيشلاو

 تامّدقم حرشو .يفاولاو ءلوصحمل ا باتكو .تادّلجم ةّدع يف هقفلا يف لئاسرلا

 .اهيف نفدو ه /١7271 ةنس ةسّدقملا ةيمظاكلا ىف ىفوت .لاجرلا ىف ةّدعلاو ءقئادحلا

 9/١ ١. :؟ :لاجرلا فراعم

 ىفجنلا ىنيوزقلاب ريهشلا ءىنيسحلا دمحأ دّيسلا نبا نسح دّيسلا نبا يدهم دّيسلا )١(

 ؛نيمّلكتملاو ءابدألا خيش .نييلوصألا ءاهقفلا نويع نم .ًاطباض ًاعماج ًاملاع ناك ؛يّلحلا

 ىسوم خيشلا ىلع ذملتت .عرولا نيمألا لدعلا ةقثلا ,نيفلؤملاو باّتكلا هوجو نم ًاهجوو

 دّيسلا هّمع ىلعو ىفجنلا ءاطغلا فشاك رفعج خيشلا لاجنأ نسح خيشلاو ىلع خيشلاو

 ةيلكلا دعاوقلا :اهنم ةريثك تافّلؤم هلو .ءالضفلا نم ددع هيلع ذملتتو :ىنيوزقلا رقاب

 ماكحألا سئافنو ؛ةراهطلا باتكو .مالسالا عئارش حرش يف ماهفألا بهاومو ,ةيهقفلا

 فجنلا ةنيدم يف نفدو ؛مارحلا هللا تيب ٌجح نم هتدوع دعب ةّيقارعلا ةوامسلا ةنيدم نم

 .فرشألا

 1٠ :؟ لاجرلا فراعم

 غ١



 قسف ءاتفإلل ىوتفلا لهأ ريغ ضعت َّنأ ملعي دحأ لكو وهو ,مكحيو يتفي
 .ةقبوم ةيصعمو

 "!دولومب حرفي ملو ٌثّيم كبي مل ٌريغ هل ثدحت ملو اذه ماد ْنِإ

 ,ةدّدعتم غيصب درو .ءارعشلاو .ءابدألا نم ريثكلا هب دهشتسي ءروهشم رعش تيب )١(
 لاق» :ًالئاق «راثآلاو ثيداحألا نم ءارعشلا هدقع ام يف راهدزالا» يف يطويسلا هركذ

 لجر يندشنأ :لاق رضخ نب نسحلا يندشنأ :لاق ديرد نبا يندشنأ :هيلامأ يف يلاقلا

 :لاله ىبأ يندشنأ :لاق ةرصبلا لهأ نم

 دوعسم نباو بعك ثّدحي ام يف هرذاخُت انك يذلا نامزلا اذه

 ٍدولومب حرفُي ملو تومي نمم ١ ٍدحأ ىلع نزحُي مل شيعلا اذ َماد نإو

 :اهنم ىرخأ غيصب دروو

 ٍدوعسم نباو بعك ثّدحي ام ىفو هرذاحُت انك يذلا ٌنامزلا ذه

 ٍدودرم ٌريغ هيف رفُكلا ٌملاطلاو هعلاطب دودرم قحلا هيب رهد

 دولومب حرفُي ملو تيم كبي مل ريغ هل ثدحُي ملو نامزلا اذه يضمي نإف

 .تايبألا ضعب ىف «بعك» لدب «رمع» مسأ دروو

)666( 
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 لضفلا يف اوتوافت نإو ةدحاو مههتيطو دحاو مهرون مهلع ثلا مالس ةقنأل

 تاَواَمَّسلا َقَّلَخ ٌمْوَي هللا باَتِك يي اًرْهَش َرَشَع اَنْ هللا َدنِع ٍروُهّشلا ٌةَدِع نإ

 ,774ِدُخ ٌةعَبْرَأ اَهْنِم َضْرَألاَ

 لضفأ وه نمب مهتقالع هبشتال 9ك نيسحلاب ةصاخ ةقالع ةعيشلل نكلو

 ٌنِإف .هنم هريغ ةيلضفأ يفانتال يتلا ةنيسحلا تاّيصوصخ نم كلتو .هنم

 نع هنأش لج هللا هضّوع دقو ءرخآ ماقم ةّيصوصخللو ماقم ةليضفلا يف توافتلل

 .ةأجنلا ةليسو هنوك اهنمو ,بولقلا يف ةّبحملا اهنم :لاصخب هتداهش

 نكلو ,ةّيرفعجلا ريغ نم ىتح ,ةّيرطف هيلع ةقرلاو ٍةئ نيسحلا ةّبحم

 امس ل رس مهل تأكل «ةماخ ةالع مه ءاطسلا طسأ نحل ءالؤهل

 بابسأ داجيإب هب قّلعتلا يف نوننفتي مهدجت كلذلف زاكتراو ةزيرغ لب ؛عالطاو

 ببسب ًاقلعتو .هركذ ءايحإ ىلإ ًالّصوت ,مهاوس دحأ اهكردي ملو مهلبق نم فرعت مل
 لامآ نوقلعي مهبولق ميمص نم مهارتو ؛ىبقعلاو ايندلا يف مهيلع ةكربلا بجوي هنم

 .لضفأو هنم فرشأ وه نّمم رثكأ هب اياطخلا رزو نم مهتاجن

 )١( ةبوتلا )8(:51.

005) 



 ئلع مهنزح رادقمي هْنَأ ىلع نوروطفم مه كلذكف ,مهيف يرطف اذه نأ امكو

 مهتائّيس ريفكت نوكي .مهتّيمولظم راهظإو مالسلا مهيلع ةّمَتألا رئاسو نيسحلا

 هعبتتب - هل لصحي رابخألل عبتتملا رارسألا يف قّمعتملاو ,مهتاجرد عافتراو

 ّقحلا نود وه نزحلا رهاظم بورض نم ةعيشلا هلعفت ام ّنَأب مزجلا - هقّمعتو
 كلذ ليبس ىف احجار ناكل ءيش هقوف ناكول هّنأو ,ةْان نيسحلا باصم ىف تباثلا

 .نولهاجلا رخسو هب ًازهتسا نإو لئاهلا باصملا

 اولعفي مل ام مهحرفو مهنزح يف مهتّمئأ نأش يف نولعفي امو ةعيشلا عدنلف
 بسحف مّوحملا كلذ نع عنملا ٍذئنيح انيلع هّنإف ًامّرحم ميظعلا نأشلا كلذ يف

 دقف .ءيشب حرفلاو نزحلا رهاظم نم هب نوموقي ام لجل ضرعتن الو .هنع مهعدرنو

 :مهقح ىف القا قداصلا لاق

 ةّمئأ انب اوضر ءانتيالو رونب اونجعو ءانتنيط لضاف نم اوقلُخ ءاّنم انتعيش»

 مهّرسيو ءاننزح مهنزحي ءانباصوأ مهيكبتو انباصأ ام مهبيصي ,ةعيش مهب انيضرو

 ءانوقرافي ال انعم مهف ,مهلاوحأ ىلع علطنو ,مهملأتل ملأتت ًاضيأ نحنو .انرورس

 .«مهقرافنال مهعم نحنو

 نأ هّللا ىحتسا انلجأل يكبو ءانباصم ركذ نمف ءاّنم انتعيش نإ ّمهللا» :لاق مث

 .("7«رانلاب هبذعي

 ماتخلابو هذه يتلاسر متخأ نيماضملا يلاعلا فيرشلا ربخلا اذه ىلعو

 :ةّمهمأرومأ ركذأ لاقمللًاميمتت

(6١7 
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 لوألا رمألا

 ةمطاللا بكاوملا جورخو هيبشلا ميرحت ةّلع ّنِإ :لوقأ ةحارص ٌلكب
 فيك .فسافسلا نم هركذ ام وه سيل ةلاقملا بحاص دنع تاماقلاب برضلاو

 الو ةمزالب تسيلو ,ةردان ةيقافتا تاقرطلا يف مطللا مي رحت ةّلع يه يتلا ةلتاقملاو

 .ًابلاغ بكوملا لهأل ةدوصقم

 دق فويسلا بكوم ميرحت ةّلعوه يذلا ةنس ّلك يف تاعامجلا تومو

 .ةحيرص ةّيرف هنأ تفرع

 يهف اهقّقحت ضرف ىلعو ,كلذك- هيبشلا ميرحت ةّلع يه يتلا ةيرخسلاو

 .ةبئاع لك نع هّرنملا مالسإإلا نيدب ءازهتسالا بجوتال

 هّلحم مطللا نوك نمو ,تاقعزلاو تابثولا راكنإ نم- اهرطس يتلا رومألاو

 كلذ ةبسنو ,ةغرافلا تاقيفلتلا نم يه عرشلاو لقعلا مكحب تاقرطلا ال متاملا

 .ةّيفخ ريغ هيلع يهو ,ىرخأ ةّيرف ةعيرشلاو لقعلا ىلإ
 يف هلوق اذه ىلإ ًافاضم- كلذل ال هميرحت ّنأ ىلع دهاوشلا ربكأ نمو

 :هصخلمام ٠١ ةحفصلا

 ىلع هيبشلا نوجرخي تيوكلا لهأ ناك ةئس ةرشع سمخ ذنم هّنأب»

 ,نوجرخي الو متاملا يف نومطلي ٍذئموي نم اوراصو مهتعنمف ,قبس يذلا ليصفتلا

64) 



 .ىهتنا ."'«نتفلاو تامّرحملا نم مجني امبر ام رباد عطق كلذبو

 ةريثك تاّلحم مهلالو ؛ةلباقتم تائف'''نآلل ٍذئموي نم تيوكلا يف سيل هْنإف

 اميف لاتقلا مهجورخ نم ثدحي ىتح ةسفانملاو ةرفانملا اهلهأ نيب عقت ةيداعتم

 سيل نّمم مهريغو ةنراحبلا نم طالخأ مهبوشي مجاعألا نم ةئف الإ مه نإ ,مهنيب
 ةرهاقلا تاطلسلاو فيك ءسفانمو رفانم هل ناك ول ةعزانملاو ةمصاخملا ةّوق هل

 كلذ لثم ىف ةلتاقملا مهنيب ثدحت نأ نيبو مهنيب لوحت كانه ةّيحورلا هتطلسو

 ْ .ةعساولا نادلبلاب هنم هبشأ ىرقلاب وه يذلا ّلحملا

 مدعو ٍذئموي بناجألا ةّلقل ,ةمودعم كانه يهف بناجألا ةيرخساَمأ

 .ءيش تانايدلا رمأ نم مهّمهي ال نيذلا نم مهّنأل ؛مهتيرخس

 عيمج ةّيلوؤسمب نعذي لجرلا | ذه نأ "!نيقي يعملألا ّنظو- هّنظأ يذلا

 بكاوملاو هيبشلا روهظ نم عنمي امّنِإو ,ةّمث هتركذ ام كلذ ىلإ يموي امك فلس ام

 .رخآلا ضعبلل فلاخملا رهظمب مهضعب رهظي ال نأو «قرفلا نيب ًافيلأت الملل

 نيدلا ةدحو دعب ءًاّيرهوج سيل ةفلاخملا دروم ّنأ ىلإ تفتلي نأ هتاف دقو

 صَضنو ١: 15١, (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) لطابلا ةلوج ىلع ّقحلا ةلوص )١(

 يذلا ليصفتلا ىلع هيبشلا نوجرخي اهلهأ ناك تيوكلا ىلإ ىيضم لبقو» :وه ةرابعلا
 اوراصف «نيثالثلا ةنس يف كلذو ينوعاطأف ,هنم مهتعنم كلذب تملع اًملف ءقبس

 .«نتفلاو تامّرحملا نم مجني امّبر ام رباد عطق كلذبو ,نوجرخيالو متاملا يف نومطلي

 .ةلاسرلا هذه فيلأت خيرات ىهو ف ١1740 ةنس يأ (؟)

 :رجح نب سوأ لاق ,دّقوتملا ّيكذلا :ّيعملألا :«عمل» ١178١ :؟ حاحصلا يف (؟)

 اعمس دقو ىأردق نأك ّنظلا كل ّنظي يذلا ّيعملألا

 يفتكي ءهرخآ فرع رمألا لّوُأ هل عمل اذإ يذلا :ّيعملألا :«عمل» 70 ١7: برعلا ناسل يفو

 .يفخلا رظنلاو ةّيفخلا ةراشإلا وهو :عمللا نم ذوخأم ىهو .هنيقي نود هّنظب



 ١ج / ةينيسحلارئاعشلا لئاسر 0.0.0000... 4

 ."74ملشإلا ِهّللا دنع َنيّدلا َّنإ) اهريغو هماكحأ نم تايرورضلاب كارتشالاو

 يف سورغم رمأ- مسارملا كلتب رهاظتلا كرتب_هدصقي يذلا فيلأتلا ّن

 ثبشتي هلجألو .هريحي داكي الو هجلاعي مويلا وهو ,تيوكلا يف ناك ذنم هنهذ

 .تايرتفملاو تاهيومتلا كلتل نعذيو ليواهتلاب

 نم ال .هنم حجرأ وه امل حجارلا كرتب رمألا باب نم هدنع عنملا اذه ّنأكو

 ةديرج بحاص زمري اذه ىلإ هّلعلو ,كلذب هتلاقم رّدص نإو ركنملا نع يهنلا باب
 نم لماع بكاوملا كلت ّنإ :روكذملا دّيسلا نع ًالقن لوقي ذإ ,"'ةيقارعلا تاقوألا

 .اهيلإ ريشي زمرو ةقرفتلا لماوع

 ؛هأبتشا وهف لئاقلا نم ناك نإو ءّقحلل سالتخا وهف لقانلا نم ناك نإ اذهو

 يه معن ؛نيملسملا نيب ةقّرفم تسيل لامعألا كيتاهو بكاوملا كلت "نأ كلذو

 لجأ .قرافلا دوجو نيبو مهنيب قّرفملا نيب يلج قرافلاو ,مهقرف نيب قرفلل رهظم

 ّيأو قراوف .قراف داوسلا سبل ,قراف متاملا .قراف بكاوملا ,قراف ليثمتلا

 ,قرافملاو بحاصملا اهدئاوفب فرتعاو ,؟!قرافملاو '”مّمِللا اهيلع تباش ءقراوف

 تاحيرصت نكتلف ,مهاوس نّمع ةعيشلا زايتمال زومر يهف ًازومر هذه نكت نإف
 مأ ةروكذملا رومألا دحأ وه ناكأ ءاوس ىنعملا اذهب زمرلا ّنإف ءًازومر اهنوك لدب

 )١( نارمع لآ )57(: 19.

 اهددع يف (؟)  177١ةملك» هتلاسر يف يماّجحلا داوج دمحم خيشلا كلذب حّرص امك

 (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) «ينيسحلا راكذتلا لوح ؟١: ١/59.

 )©( :ه حاحصلا .نذألا ةمحش زواجي يذلا رعشلا يهو :ُهمِللا عمج ,ممِللا 7١77»لمم«.

 ):( حاحصلا .رعشلا هيف قرفُي يذلا ءسأرلا طسو ىهو .ُقرْفَملا عمج .ٌقرافملا :: ١55١

 .«قرف»

0١) 



 كرت ال“.مهنيب اميف يبهذملا بّصعتلا ةلازإ نيملسملا نم بولطملا نإ

 ,هابتشالا عقو امهطالتخا نمو .نيرمألا نيب ناتشو .مهدنع ةّيبهذملا موسرلا

 هلباقيو .ًايبهذم ًاقاقش نيملسملا نيب قاقشلا عوقو رهظم يبهذملا بّصعتلا
 يتأي نأ نيملسملا نم بهذم يذ لكل ةّيرحلا قالطإل يضتقملا يبهذملا لهاستلا

 موسرلا كرت ال ءرخآلا بهذملا بابرأ نم ةعزانم الو ءايتسا الب هبهذم مسارمب

 نم اذه نيأو .نيملسملا ةملك هاجّناب مالسإلا ولع لهاستلا اذه ةرمثو .ةّيبهذملا

 !؟ةقّرفم ةّيبهذملا قراوفلا نوك

 عفر نم مهيلع بجاولاب ةّيرفعجلا لالخإ بجوت قراوفلا كلت تناك ول .معن

 ًاَّمح ناكل .ىرخألا قرفلل ةّيبهذملا مسارملا نيجهت بجوت اهّنَأ وأ مالسإلا رانم

 سمت ال-"!نولوقي امك ةّيجمه اهنوك عم- اهّنكلو ءاهمامأ بصتعتو بّصعتت نأ اهل
 ظ .بجاو ّيأب لالخإلا بجوت الو ءيشب بهاذملا ةمارك

 ىلإ مهبكاومو مهمتام يف نوعدي اهيف ةّيرفعجلاو ةديدع ةنمزأ تّرم دقل
 تناك اذإ لاحلا كلت يف ىرتاي هذه مهاوعد هجو امف :نيملسملا ةملك ديحوت

 !؟مهنيب اميف ةقّرفملا يه بكاوملا

 قحلا ةلوص» هتلاسر يف ينيوزقلا يوسوملا يدهم دّمحم دّيسلا مالك ىلع در اذه )١(

 :وه هترابع صنو ١: ١51 (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) .«لطابلا ةلوج ىلع

 نم انريغ هدهاشو هاندهاش امل ؛مّرحمف سوؤرلا ىلع تاماقلاو فويسلاب برضلا اًمأ و»

 وهف ,ةهجلا هذه نع رظنلا انعطق ىلو .مدلا فزن ةرثكل ؛ةنس ّلك يف مهنم ةعامج توم

 ىلع يعرش ليلد دري ملو ءديدحلا نم ةلسلسب برضلا لثم يشحو ىجمه لعف

 ام لاعفأ ةفرعملاو لوقعلا بابرأ رظنب يه لب ءاهيف اهيلإ دنتسي ةريس نم امو ءاهزيوجت

 .«ةيزعتلا يف ةرمث نم اهيف

)1١1١( 
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 رذب اّمإ "'ةملكلاهذهف ,ةمئتلملا مهتعامجل ةقوفم ال ةّيبهذم قراوف اهّنإ لجأ

 .هابتشاو مهو وأ ,ةقرفتلل

 كل هلقنأ ام يف لّمأتف .ديلاب ًاسوملم يبهذملا بّصعتلا كيرأ نأ تئش اذإو

 َّنأ ركذ نأ دعب هّنإف هنم يناثلا ءزجلا نم785 ةحفصلا يف هططخ يف يزيرقملا نع

 ,قاوسألا هيف لطعتت نزح موي ءاروشاع موي نوُذْخَتي اوناكرصمب نييولعلا كولملا

 .رورس موي ءاروشاع موي ٍبوَُيَأ ينب نم كولملا ذخَتا ةلودلا تلاز اًملف» :لاق

 نوذختيو ,تاوالحلا نوعنصيو معاطملا يف نوطشبتيو ,مهلايع ىلع هيف نوعّسوي

 يتلا ماشلا لهأ ةداع ىلع ًايرج .مامحلا نولخديو ,نولحتكيو .ةديدجلا يناوألا

 نب يلع ةعيش فانآ كلذب اومغريل ءناورم نب كلملادبع ماي يف جاّجحلا مهل اهّنس
 ىلع نزحو ءازسع موي ءاروشاع موي نوذخّتي نيذلا .ههجو هللا مّرك بلاط يبأ

 .ىهتنا .«هيف لتق هّنأل ذي ىلع نب نيسحلا

 .همارمب ٌنظلا بسح فيلأتلل ديرملاو ,همالك يف ةقرفتلا ىلإ زمارلا اهّيأ ايف

 نيملسملا قرف نم مهريغل ةّيبهذملا موسرلل ةنّجهم ةّيرفعجلا لامعأ دجت تنك نإ
 .اهنم كَرضي اذامف- عقاولا وه امك_ كلذك نكت مل نإو .اهنم ءايتسالا يف ٌّقحلا كلف

 !؟اهتماقإ نم ءايتسالا ببسوه امو

 الو هفرشرّدقي الو ذه. نيسحلا يلاوي ال نم نيملسملا فئاوط يف نأ ول
 هّنكل .هتاراكذت ةماقإ نم ءاتسي نأ هّقح ناكل .ةكْيِلَ,لوسرلا نم هبرق الو هتّيمولظم

 يف ّقحلا مهعيمج ىلعو «نيملسملا عيمج هئالو يف كرتشي نّمم هيلع هللا مالس

 فيكف كيلي ىربكلا ةعافشلا بحاص هّدج ىلإ ًابوقت هيلع حونلاو هتّيمولظم راهظإ

 )١( يدهم دّمحم دّيسلا مالك تلقن يتلا 1111 اهددع يف ةيقارعلا تاقوألا ةديرج ةملك يأ .

 .ينيوزقلا يوسوملا

 (111؟)



 مهتعامج نيب ةقرفتلا ىلإ ًازمر  مهعيمج دنع ةلزنملا كلتب وهو  هتاراكذت نوكت
 !؟اهلماوع نم ًالماعو

 نأ ىسعو ,ةينيسحلا مهلامعأ يف ةّيرفعجلا ىلع فحصلا لماحت رثك دقو

 ,نوئزهتسيو نورخسي مهْنأب .ةلاقملا بحاص مالك يف نوّينعملا مه اهباحصأ نوكي
 نيبو مهنيب تجشو دق ,بناجأال براقأ ةقيقحلا ىف مهو ,بناجألا مهيّمسي ِهّنِإ ديب

 تكبتشاو .هبلق لكاوشو'هشهاورو هضباون ىمالسإلا نيدلا قورع نم ةّيرفعجلا

 .سدقألا مهنيد مسج نم ةّيسيئرلا ءاضعألا ىف مهنيب ةبارقلا رصاوأ

 اونوكي ملولو ,مهبولق رن أتتو نوؤاتسي لب نورخسي ال ةقيقحلا يف ءالؤهو

 هذه عيمج نم ةّيرفعجلا ىلع يبهذملا عفنلاب ةدئاعلا ةقيقدلا تاكنلا اوكردأ دق

 امل ليثمتو بكومو متام يف مرحملا رهش يف ةعيشلا اهلمعت يتلا - لامعألا

 .اهرثأ سردو اهعفر يف راهن ليل اوّدج املو ءاوؤاتسا

 )١( حاحصلا .عارذلا نطاب قورع :شهاورلا : ٠١٠١8»رهش«.
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 يناثلا رمألا

 جونصلا دو .قاوبألا خفنو ءلوبطلا برض نم عنمي فشقتلا لهأ ضعب نإ
 يا كلذو .مويلا فجنلا يف ءازعلا يف ةموسرملا ةّيفيكلا ىلع اهريغو بكاوملا يف
 هذهفورغاللو :مهيدل تاعوضوملا هذه ءافخ نع ةئشانلا تالّولا نم- عنملا

 .كاّسنلا اهفرعيال تاعوضوم

 وهللا اهب برضي ىتلا ةّيفيكلا ىلع اهلامعتسا نوكي ةرات ثالثلا تالآلا

 ْ .هتمرح يف بير ال اذهو .هلهأ هلمعتسي امك.برطلاو

 ءازعلا يفو .برحلا يف نوكي يذلاك .ةّيفيكلا كلت ىلع نوكيال ةراتو

 أّمم كلذو ءًامّرحم مظتنملا ريغ يئبعلا برضلا ناكل ًامّرحم ناكول اذهو ,موسرملا

 ةمرح ىلإ انئاهقف نم هب ٌدتعي نّمم بهاذ بهذي ملو هلمتحي نأ ٍدحأل يغبنيال
 ّيأ ىلع .هريغ نيبو هنيب ةكرتشملا نع ًالضف .وهللا تالآ لامعتسا ءاحنأ عيمج

 .عقو لاح ّيأ يفو لامعتسالا ناك ةّيفيك

 نع .ءينوكسلا نع ,يلفونلا نع يورملاك- انرابخأ يف درو امو

 ,'”تايوكلا نعو ,رامزملاو .,"'نفزلا نع قتلي يبنلا يهن نم :ةِغ قداصلا

 .«نفز» ١7١" :5 حاحصلا .صقرلا :نفزلا )١(

 .«بوك»6 4” :رينملا حابصملا .بّرعم ءرّصخملا لبطلا :ةيوكلا (؟)

 (١1غ)



 ربخلا لب ,يوهللا لامعتسالا دروم ريغ لمشي قالطإ هل زرحي مل ,"!77تاربكلاو

 وهللا لجأل ةروكذملا تالآلا لامعتسا دارملا ّنَأ ىلع ةنيرق هريغو "”يتآلا

 .يهالملا لهأ اهلمعتسي يتلا ةّيفيكلا ىلع برطلاو

 ام لب_- هل ةربخ ال نم همّهوتي هّلعل امك بعللا قلطم وهللاب دارملا سيلو
 مل اًمم-_ ينالقع ضرغل ولو ثبعلاو بعللا ٌنِإف .حرفلا ةّدشو رطبلا ليبس ىلع ناك

 ..ةريثكلا رابخألاب بوجحم هذوذش عم وهو .ًاًداش نوكي نأ الإ ,دحأ هتمرحب لقي

 بعللا ةمرح ّنأ رهاظلا» :هّرس سّدق يراصنألا ىضترملا مامالا انخيش لاق

 .«وهل هّنِإ ثيح نم لب ,ةلآلا صوصخ ثيح نم سيل وهللا تالاب

 .هدعبو كلذ لبق هب حّرص امك هانركذ ام وه وهللاب دارملاو

 هللا دبع يبأ نع ةعامس ةياور :اهنم دهاوشب كلذ ىلع دهشتسا مث

 ,ضرألا يف اعمتجاف .هب ليباقو سيلبإ تمش مدا تام اّمل» :لاق 3غ قداصلا

 نم ضرألا يف ناكام لكف .مدأب ةتامش يهالملاو فزاعملا ليباقو سيلبإ لعجف

 - تاربكلاو تابوكلاو رامزملاو نفزلا نم_ سانلا هب ذّذلتي يذلا برضلا اذه

 .20«كلذ نم وه امّنإف

 .©١يذّذلتلاو ىّهلتلا وه طانملا نأ ىلإ ريشي اذه ٌنإف» :لاق مث

 .«ربك» 074 :ريذملا حابصملا .دحاو هجو هل لبطلا :ربكلا )١(

 باوبأ نم ٠٠١ باب 5 ثيدح 3711-7١4 :11/ ةعيشلا لئاسو 7 ثيدح 477 :1 يفاكلا (؟)

 .هب بستكي ام

 .ةيتآلا ةعامس ةياور ىهو (؟)

 ام باوبأ نم ٠٠١ باب 0 ثيدح 7١7:17 ةعيشلا لئاسو ,؟ ثيدح 47١ :1 يفاكلا (4)

 .هب بستكي

 .435:؟ بساكملا (0)

)1١6( 
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 ةلآب قيفصت وه لب ,قيفصتلا لثم جنصلا ّقد تدجو تلمأت اذإ تنأو :لوقأ

 يف بير الو ,تشطلا برضك ءازعلا يف فراعتملا لبطلا برض تيأرو .ديلاب ال

 اهلامعتسا ناك برطلاو وهّلل المعتسا اذإ فّدلا لدب تشطلاب برضلاو قيفصتلا نأ
 تالآ نم سيل تشطلا ّنأ عم ًاضيأ ىضترملا خيشلا مامإلا هب حّرص امكًامّرحم

 ًاديفم هنوكل الإ كلذ امو ,ةلدألا يف هيلع صوصنمبالو ,قيفصتلا نع ًالضف وهللا

 .وهللا تالآ ةدئاف

 امهلامعتسا ناك ةّيفيكلا كلت ىلع المعتسا اذإ لبطلاو جنصلا يف لاحلا اذكو

 بكاوملاو ءازعلا يف لمعتسي ام مسقلا اذه نمو .ةّنبلا هتمرحل هجو الف الإو ًامارح

 .ًاّدج ةفيخس برطملا يهلملا نم اذه ّنأ ىوعدو .فجنلا يف مويلا هيبشلاو
 اذإ دهتجملا امهيف دّلقي الو ءكاّسنلا ال قاّسفلا امهفرعي نارمأ برطلاو وهللا

 نع ثحبلا يف هعسو غارفتسا مدعل اطاتحم دهتجملاو امهب ًاملاع دّلقملا ناك

 .حوضوملا

 ًاتوص اوعمسااذإ كئلوأ ّنأ دعبتسأ ال يّنِإف .ءانغلا ىنعم يف رمألا اذكهو

 مهل ىلوأو .أطخ اذهو ,ًءانغ هوبسح مغنلا قسانتمالو عطاقتم ريغ ناك نإو ًاميخر
 .اهريغ ال ءانغلا اهّنإف مهناحلأ نع قوسفلا لهأ اولأسي نأ

 ىلع قوبلا خفنو جنصلا ٌّقدو لبطلا برض نأ ينادجولا يهيدبلا نم ّن
 .برطلاو وهللا اهب دصقي مل اهّنِإ عم .فجنلا يف مويلا ءازعلا يف ةموسرملا ةّيفيكلا

 هريسمب نالعإلاو بكوملا ماظتنا اهب دصقي امْنِإو .برط الو اهب وهل ال اهسفنب يه

 تاوصأ ءافخب ٌلتخي هماظتنا ٌنإف ءبكوملا لهأ ةبدنل هتوص ةعياشمو هفوقوو

 نوقدي الو نوبرضيال متأم وأ راد يف ملل اوعمتجا اذإ مهدجت كلذلو ,نيبدانلا

 .ءيش لك نع لئنيح مهئانغتسال ؛ءيشب

)115( 



 ءازعلا يف هثدحأ دق نآلا فراعتملا جنّصلا نأ دحاو ريغ نم ٌُثعمس دقو

 مهنم ةبيرقلا ىرقلا لهأ عمسيل ؛ ناريإ ىرق يف هماقم هللا ىلعأ يسلجملا ةمالعلا

 ؛ًاعيمج تالأحملا لهأ هيبنت لجأل رابكلا نادلبلا يف اذكو ,ءازعلا مهتماقإب اوملعيو

 .ةيناريإلا نادلبلا يف هل عويشال ءازعلا يف فراعتملا وه يذلا يبرحلا لبطلا نأل

 قّقحت ةّيمهأ ىلإ أرظن نكل .زاوجلا تابثإ يف ًايفاك ناك ناو ردقلا اذهو

 روطب اهنع ثحبلا ىلإ عجرأ يّْنإف ,ةروكذملا ثالثلا تالآلا لامعتسا يف لاحلا

 اعناذ١ا/م
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 هريغ اّمأ ,مالكلا نم ةيانعلا عوضوم وهو .(ماّمدلا) ةماعلا ناسلب هنع رّبعملا

 .هتمرح يف بير الف (ةراقن) مهدنع ىّمسملاكنادلبلا ضعب يف لمعتسي دق اّمم

 ماسقأ "'دصاقملا عماج ىف يناثلا ققحملاو ''ةركذتلا ىف ةمالعلا ركذ

 يذلا ةلفاقلا لبطو .ليوهتلل هب برضُي يذلا برحلا لبط» :اهنم اًدعو لوبطلا

 لبطو ,مهل طفس وهو :نيراطعلا لبطو ,لاحترالاو لوزنلاب مالعإلل هب برضي
 .«ةبوكلاب رّسفو وهللا

 ,لوبطلا ماسقأ نم سيل اهضعب ناعم نيب ةبوكلا كارتشا ىلإ ًارظن نكلو
 نم نوثنخملا هب برضي» امب ةمالعلا هل لّثم ,هفرعتس امك وهل لبط رخآلا اهضعبو

 ريخألا ادع ام لامعتسا زاوجب اوحّرص دقو «ناعساو هافرطو قّيض هطسو لبط

 .كلذ ىلع عامجإلا ةركذتلا يف ىعّداو ءاهب ةّيصولاو اهئارشو اهعيبو اهنم

 امكايوهل ًابرض اهب برضي نأ نكمي ًاعيمج لوبطلا هذه ّنأ بير الو
 ؟اهلامعتسا اوزّوج ملف ءبرطلا لهأ هلمعتسي

 .اياصولا باتك :87 :؟ «ةيرجحلا ةعبطلا» ءاهقفلا ةركذت )١(

 ٠١7:٠١. دصاقملا عماج (؟)

(116) 



 ؟ كلذل تئّيهالو تّدعأ ام اهْنأل سيلأ

 مالعإ برض وه لب ؟ًابرطم الو ًاّيهلم سيل اهب يداعلا برضلا نوكل سيلأ
 .ءازعلا يف لمعتسملا لبطلا يف نأشلا وه امك ,هيبنتو

 نأ بير الف ,هريغو وهللا نيب ةكرتشملا تالآلا نم ناك ول يئازعلا لبطلا
 يف ءاطغلا فشاكّدع اذهلو ,ةبرطملا ةّيفيكلا ىلع الو برطلا لجأل سيل هلامعتسا

 ٌّقد» نم ءازعلا يف ماقي ام رثكأ هيلع قبطني حجار ناونعل احجار ناك ام دادع
 .«روص هيباشتو ساحن برضو لوبط

 لبطو .فجنلا يف دجن بارعأ دنع ةّماعلا برحلا مايأ برحلا لبط انيأر دق

 نيع امهو ءيط يلبج قيرط ىلعأَرب ريسي يقارعلا جاحلا ناك ذنم مهدنع ةلفاقلا

 .فجنلا يف ةيئازعلا بكاوملا يف مويلا هلامعتسا فراعتملا ماّمدلا

 نوك يفو .ءاوس مجحلاو لكشلا يف ءازعلا لبطو ةلفاقلاو برحلا لبط نإ

 .ءاوس ًاصاخ ًاماظتنا أامظتنم برضلا نوك يفو .ءاوس ديلابال ةلآب اهيلع برضلا

 !؟ًاذإ امهنيب قرافلا وه امف .ءاوس مالعإلاو هيبنتلا اهبرض نم ضرغلا نوك يفو
 ديب :ماظتنالا ادع صاوخلا هذه عيمج يف لوبطلا هذه قرافي وهللا لبط ّنإ

 كلتو .دحأ ٌلكاهلهجي الو يهالملا لهأ اهفرعي ةصاخ ةّيفيك ىلع وهللا لبط يف هنأ

 .ماّمدلا برض ىف ةلصاح ريغ ةّيفيكلا

 مكحلا يف كيفكي رمأ ىلع كفقوأ ,هتفلسأ ام عيمج نع رظنلا عطق عمو

 ذخؤيل مكحلل ًاعضوم ةلدألا نم ءيش يف لبطلا ظفل عقي مل هْنَأ وهو ,ماّمدلا زاوجب

 يهلملا برضلا هبرضب داري وأ ,وهللا لبط دارملا نوكب قالطالا عفديلو ,هقالطاب

 .تابوكلاو تاربكلا ةلدألا يف دوجوملا امّنإو

 ام ّنإف ءوهللا لبط الإ سيل اذهو .دحاولا هجولاوذ لبطلا_ نيتحتفب- ُدَبُكلاَو

)1189( 



 ١ج / ةينيسحلارئاعشلا لئاسر 0 ...0.٠

 .نيهجوب هأدع

 .ريغص لبط وأ جنرطشلا وأ درنلا وأ دوعلا وهو :طبربلا ٌمضلاب_ ُةَبوكلاو

 ."ارّصخم ريغص لبط :حاحصلا يفو

 ًالبط يأ- ةبوكهريغ ناكولو .ريغصلاهّنأل ؛وهللا لبط ىوس سيل ًاضيأ اذهو
 .أدبأ قادصم ريغصلا لبطلل قبي مل ًاريغص

 ىوعدب الإ هنع عنملل غاسم الف ,مكحللًاعوضوم عقي مل لبطلا ظفل ناكاذإو

 عيمج ىلع اهب لامعتسالا ءاحنأ عيمج مرحي وهل ةلآ ٌّلكّنأو وهل ةلآ لبط ٌلكّنأ

 .هب لوقي نأ دحأب ثرظأ ال ام اذهو ,تايفيكلا

 نم ءادهشلا دّيس تاراكذت ّنأل ؛ هلك لبطلا كرتب طايتحالاف هّلكاذه عمو

 لمتحي ام ّلك نع اهتيرعتو .اهتماقإ يف هلل صالخإلا اهيف ربتعي يتلا لامعألا مهأ
 .ةمرحلا مولعم نع ًالضف هميرحت

 «بوك» ١: 5١6 حاحصلا )١(

)00 



 لهأل ًاثيدحو ًاميدق هلامعتسا دهعي مل .(يروبلا) ةماعلا ناسل يف هنع رّبعملا

 هيبنتلل برحلا يف لمعتسي امناو ,ريمازملاو راتوألاو دوعلاك يهالملاو برطلا

 هيبنت ةلآ ةقيقحلا يف وهف ءاهريغل وأ برحل بكاوملا رييستو دونجلا رشحلو
 سرحلاو طرشلا اهلمعتسي يتلا ةرفاصلا ةريغصلا ةلآلا وحن برط ةلآ ال ؛مالعإو

 .ًاراهن ًاليل هيبنتلل مويلا

 جرخي نأ ليحتسي هْنَأب فرعي ةّيعضولا هتئيهل ةّيعيبطلا ةّيصاخلا فرع نمو
 ريمازملا نم سيل هنأ هب فراع ّلكل مزجلا لصحي كلذلو ,برطم توص هيف خفنلاب

 .وهللا تالآ نم ةدودعملا

 ,نجهتسم عفترم لاع توص جورخ لجأل قوبلل يعيبطلا لكشلا عدتبا

 هنم خفنلا عضوم ّقد املكوهو .دّرجم توص عفرأ هغلبي الام هتنجهو هعافتراب غلبي
 .ةنجهو ًاعافترا هتوص داز ايلعلا هتهوف تعستاو

 «يقيسوملا قوجلا» نم ءزج لعج هتنجهلو .دنجلا هيبنتل لمعتسا هعافترالف
 لوصحل ؛ةدحاو ةخفن يف ةفلتخملا تاوصألا نم ًاتوص نيرشع وحن نيب فيلأتلل

 هّدع يغبنيال كلذلو ,كلذل حلصي الو نوكيال درفنأ ول هّنكلو :عومجملاب برطلا

 .هريغو وهللا نيب ةكرتشملا تالآلا نم

 1١١(



 ١ج / ةينيسحلارئاعشلا لئاسر 1 ...٠0.0.0.000

 ىلع ناهربلا وه امف .وهللا تالآ نم الو ريمازملا نم نكي مل اذإو
 ام يف هصوصخب هلامعتسا نع يهنلا نّمضتي ام ةّلدألا يف دجوي مل !؟هميرحت

 .لماك صحف ريغ نم لالدتسالا بتك نم ينرضح

 )؟؟١1(



 جنصلا

 يف هنع يهنملا .«سوط) مويلا ةماعلا ناسلب اهنع رّبعملا .جونص درفم وهو

 دوصقملا اهيأ ملعي ال ةثالث ناعم نيب دّدرم رمألا رهاظب وهف '''عمجملا يف يورملا

 راغص ساحنو ,راتوأب هلآ هّنَأ اوركذ دقف ءميرحت وأ هيزنت يهن يهنلا نأ الو ,يهنلاب

 ."”ىرخألاب اهادحإ برضي رفص نم ذختت هلاو ,فدلا راطإ ىف لعجي رّودم

 ,ىنيسحلا ءازعلا ىف مويلا لمعتسملاوه ام ىلع قبطني ريخألا ىنعملا اذهو

 ٍدصق نكميال فجنلا ىف نآلا فراعتملا وحنلاب اذه لامعتسا ّنأ مولعملا نم نكل

 وأ وهللا تالآ نم ّدعي فيكف ءبرط الو هيف وهل ال هتاذب هّنأل ؛برطلاو هب يّهلتلا

 ؟هريغ نيبو هنيب ةكرتشملا

 «ضكري ناطيشلا ٌّنإف .جيناوصلاب برضلاو كايإ» :«جنص»1١1 :5 نيرحبلا عمجم ىف )١(

 .«كنع رفنت ةكئالملاو كعم

 ,رفص نم ذخّتي يذلا وهو :برعلا ةفرعت يذلا جنّصلا :(جنص»176 ١: حاحصلا يف (؟)

 .نابّرعم امهو ؛مجعلا هب ٌصتخيف راتوألاوذ جنّصلا اّمأو .رخآلاب امهدحأ برضي

 ىلع امهدحأ برضي رفص نم ذختي ءيش :جنّصلا .«جنص» ١: ٠١4 طيحملا سوماقلا يفو

 .بّرعم اهب برضي راتوأب هلآو .رخآلا

 .«جنص» 511 :" نيرحبلا عمجم ىف درو امهنم بيرقو

)179( 
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 لإ وه امو ,برطلا ال رجضلا بجوي بكاوملا يف فراعتملا جنّصلا ٌقد نإ
 نأ دعبي الو .ًامظتنم ًاقد رفصلا تاعطق ىلع ةيديدحلا مهقراطمب نيراّفصلا قدك

 جنّسلا ّنِإو - أميدق ناك نإ - لبطلا عم برحلا يف ًالمعتسم ناك اذه نوكي
 ذخّتي ام لب ءىقيسوملا جنص الو ,جنّصلا اذه وه سيل ئهالملا تالا نم دودعملا

 نيتنثا ّلك- صقارلا  نفازلا عضي .فدلا راطإ يف لعجي ام وحن ًاعطق رفص نم

 وأ ةبابسلا يف ىرخألاو ماهبإلا يف امهادحإ ؛هيدي عباصأ نم نيعبصإ يف اهنم

 ىدص قيفصتلا نم ّىرأ وه ًافيفخ ًانينر ٌنرتف ىرخألا امهدحأب برضي .ىطسولا

 .«كنز» .مهتغلب سرفلا هيّمسي ام وه اذهو ,بارطإلا ىلإ هنم برقأو

 وه ًاّيسراف ناكاذإو ,بّرعم يسراف «جنص» ظفلّنأ ىلع نويوغللا قفّتا دقو
 هريغ ةيمست نوكت نأ ىسعو ,ةلاحم ال اهلامعتساب اًصتخم يهنلا ناك ةلآلا كلت

 .ةهباشملل همساب

 راتوألا تاذ ةلآلا تناكو ,ةثالثلا يناعملا نيب ًادّدرم ٌدغل جنّصلا ناك اذإ ّمث

 كلذ ادع امو .مكحلا عوضوم لعج امم ًانّقيتم اردق ٌّفدلا راطإ يف لعجي امو

 ةهبشلا يف طايتحالا بجويال نمل ٌنفلا لوصأ ىضتقم ناك .هل ةّيدرفلا كوكشم

 .هتمرحال هزاوجب لوقي نأ ةّيموهفملا

 نم ٌدعي- هنم ىئرمب ةغللاو - ءاطغلا فشاك نيبو اذه نيب قرف نم مكو

 يهنملا جنّصلا لمح هّنأ يَّنظو «ساحن برضو مالعإ لبط ٌّقد» ةحجارلا رومألا
 .هعوضومو مكحلا نيب ةبسانمللةظحالم ,هنم برطملا صوصخ ىلع هنع

 ,ضرفلاب عامجإ الو ؛هيلع ةنيرقال ميرحتلا ىلع يهنلا كلذ لمح ّنأ ىلع

 .هتّدامب الو يهنلا ةئيهبال ريذحتلا ظفلب دراولا يهنلاو اميسال

 )غ؟١(



 ثلاثلا رمألا

 عقت يتلا تاراكذتلا نع عنملا ىلإ هب حّولي ”ةلاسرلا بحاصل ًامالك تيأر

 حرش ىلإ كلذ يناعدف "!«ىصعي ثيح نم هللا عاطيال» هْنَأ ةّجحب تامّوحملا اهيف

 :ابّرهم ةملكلا هذه

 - اهل نيابم مّرحم لعف اهئانثأ يف عقو اذإ ةعاطلا ّنأ ةملكلا هذهب داري ال

 ةنرتقملا تاراكذتلا يف لاحلا وه امك ,ةمّرحم ن وكت ًاجراخ اهنع ًاكفنم ًادوجو

 عمو ,تادابعلا رثكأ تلطبل الإو ,هداسف ىلع ناهربلا ماق اّمم اذه ّنأل ,تامّرحملاب

 ربخلا اهنم يفكيو ,ةريثك_ هب لقعلا مكح ىلإ افاضم - ةّيلقنلا ةلدألاف كلذ

 ناكمل هنع نيعيشملا ضعب عجر ةزانج عييشت يف ٍةِققداصلا جورخل نّمضتملا

 ىلع ّقحلا ةلوص» هتلاسر يف لاق ذإ .ينيوزقلا يوسوملا يدهم دّمحم دّيسلا يأ )١(

 امف ءرودصلا مطل ةلأسم اّمأ و»189 ١: (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) «لطابلا ةلوج

 ريصي نأب ؛هريغو ربنملا ىلع سانلا نيب كلذ يف ًانلع تيدان يذلا لب ؛هتعنم امو هتمّرح

 ةنتف نم ءمهجورخ ىلع تامّرحملا ضعب بترت نم ينغلب امل كلذو ؛متاملا ىف كلذ

 حرج كلذ ءاّرج نم لصحي ثيحب- «نيتّلحم لهأ يقتلي امدنع ةلتاقمو ةبراضمو داسفو

 .«لتقو

 ؛1:17 رهاوجلا يفو ,مالسلا مهيلع مهنع يورم :لاق 594 :ناهذألا ةياقو يف (؟)

 .اثيدح سيلو لوق هّنِإ 71:١ ةيهقفلا دعاوقلاو
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 ًائيش انيأر اذإ اَنأ ولف ءانب ضما» :ةرارزل لاق لب ,ةّيدوه عجري ملو ,ةخراص خارص

 ."!«ملسم ّقح ضقن مل ّقحلا هل انكرت ّقحلا عم لطابلا نم

 ةقدصك.ةعاط نوكتال ةّيقيقحلا ةيصعملا َّنأب مالعإلا ةملكلا هذهب داري لب

 .ملسم ىلع رورسلا كلذب اهلاخدإو اهروجف بسك نم ةينازلا

 امهيلع قداصلا وأ داّجسلا دهشتسا ىنعملا اذه لثم ىلع ةملكلا هذهبو

 ناّمرلل قراسلا كسانلا لمع نالطبل نّمضتملا هنع يورملا ربخلا يف مالسلا

 ُدْشَع ُهَلَق ِةَئَسَحْلاِب ءاَّج نَم# :ىلاعت هلوقب ًاّجتحم ؛ هنم ةدحاوب قّدصتملا

 .6اًهِلاَمْمَأ

 ًادحّتم نوكيال نأ مزلي ةّيقيقح ةعاط وه ام ّنأ كلذ عم اهب داري نأ نكميو

 ,ةبوصغملا ضرألا يف ةالصلاك .نيناونعلا عمجم نوكي لعفب ًاجراخ ةيصعملا عم

 .همعزب تامّرحملا اهيف عقت يتلا تاراكذتلا نع يبنجأ هقباسو ىنعملا اذهو

 فجنلا يف ةّيولعلا ةعبطملا يف , ه11740 ةنس لوألا عيبر رهش يف تمت

 .فرشألا

 .«عجري ّمث ةزانج عبتي نم» باب ” ثيدح -١1/7 7171 :5 يفاكلا )١(

 ١١ :(5) ماعنألا (؟)

 .57 ثيدح 19 - 77/4 :4!/ راونألاراحب يف هنعو 2٠١, :جاجتحالا يف ةياورلاو

(1175) 
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 تانئيبلا تانآلا

 -تاالالضلا وعدبلا عمش يف -

 (ةيميسحلا بكا وملا 2

 فيلأت

 ءاطغلا فشاك نيسح دّمحم خيشلا

 (ها؟/8-ل-ه59١1ةغ)





 [1/ ..... .«ةّينيسحلا بكاوملا»- تالالضلاو عدبلا عمق يف - تانّيبلا تايآألا

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 رشاحو .فرّطلا هذه رشان لوقي .هئايلوأو هئايبنأ ىلع ةالصلاو هللا دمح دعب

 فشاكلا نيسحلا دبع خيشلا موحرملا نبا دّمحم هّبر ىلإ ريقفلا دبعلا فحُتلا هذه

 :ءاطغلا

 نيدلا ةنادس لفاكو .فيرشلا عرشلا ةنامأ لماح .مظعألا انذاتسأ نإ
 فشاك لآ نيسح دّمحم خيش خيشلا ,ةّجحملاو هطارصو ةّجحلاو هللا ةيآ ,فينحلا

 نع لضاني ًاماع نيثالث ذنم لازام .هتادافإ مايأو هتاضافإ تاكرب هللا مادأ ءاطغلا

 .هروغن دس ىف هرمع ةباحس هسفن فقوأ دق ,هنع بذيو يماحيو مالسإلا نيد

 ٌدذمتدي لك عطقو هيلع درت ءوس ةدرأو لك عفدو .هرون ءالعإو .هروس دييشتو

 .هيلإ ناودعلاب
 نيع لحتكت ملام يحانملاو دصاقملا كلت يف هتافّلؤم نم رشتناو رهتشا دقو

 تغلب اّمم «ةيناحيرلا تاعجارملا»و .«مالسالاو نيدلا» باتك وحن .اهلثمب رهدلا

 .رومعملا يصاقأ تزاجو ضرألا موخت

 ىوتساو .ةّينيدلا ةماعزلا ءابعأب ضهن ثيح ,ةريخألا ةهربلا هذه يف نكلو

 ةماعلا حلاصمب ةيانعلا ةئيمثلا هتاقوأ تقرغتساو ,ةّيعجرملاو ىوتفلا ةّصنم ىلع

 .هقفلا ملع يف فيلأتلا قاطن عيسوتو .سيردتلاو ثحبلاو ,سانلا جئاوح ءاضقو

(01) 
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 .هتلدأ يف عّسوتلاو

 ّثبو ,يمالسإلا داهجلاو ,ينيدلا عافدلا نم هيلع ناك اّمع هقاع اّمم كلذ لك

 .ّقحلا نيد ىلإ قلخلا ةّماعل داشرالاو ةوعدلا

 راونأب ةرانتسالاو ,هفراعم زونك ةراثتسا ىلع ًاصرخ .لازن الو انك انّنكلو

 ليطابألا قيزمتو ّقحلا قيقحتو ٌدرلاو دقنلا ةعانص يف ْنأب انم ةقثو ؛همولع
 قابسلا يف كردي الو .هرابغ ّقشي ال يذلا 'ربزملا هلو .ىراجيالو ىرابيال

 ةطاحإلا عم .ًالمعو املعو ىنعمو أظفل ءاشنإلا يف ةعاربلا ةّنعأب ذخآلا ,"'هوأش

 نيدلا نطاوبو ةعيرشلا زونكو فراعملا ايافخو ,نونفلا ضماوغو مولعلا رارسأب

 ظ .هرهأوظو

 مالسإلا ةضيب عّدصت نأ ديرتو نيدلا ىلع درت ةحداف ّأ دّصرتن انك كلذل

 .هتاقوأ نم ةصرف انزهتنا اهب انرثع اذإ ئّتح .نيملسملا دئاقع تاهمأ ىلع يضقتو
 اهعمق يف كلذب نيضّرعتم .هيلإ اهانمّدق وأ هيلع اهانضرعف .هتاعاس نم ًاغارفو

 نم عمجن ئّتح ًاثلاثو ًاينا هيلإ دوعن مث .هملق تاحشر وأ ,هملك تاحفنل اهعفدو

 كلت عفدو ةّلعلا ةحازإ يف ةيفاك ةلمج عوضوملا كلذ يف هتارضاحمو هتاضافإ

 .ةلضملا

 نبا» ةّيباهولا يضاقل ةنيدملا ءاملع ىوتف فحصلا ترشن امدنع كلذ نم

 اهانولت امنيحو "”مهيلع هللا مالس عيقبلا ةّمئَأ روبق مده ىلإ اهب عّرذت يتلا «دهيلب

 .«ربز»7:/55717 حاحصلا .ملقلا :َُبْرِملا )١(

 .«آش» 778/ :1 حاحصلا .دمألاو ةياغلا :وأشلا (؟)

 .ءاملع دهيلب نب هللا دبع خيشلا زاجحلا يف ةاضقلا يضاق ىتفتسا ه1744 ةنس يف (؟)
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 ا ا «ةّينيسحلا بكاوملا»- تاالالضلاو عدبلا عمق ىف - تانتبلا تايالا

 تاماقملا دنع حبذلاو ؛ةحرضألا ليبقتو ءروبقلا ىلع ءانبلا زاوج يف ةرونملا ةنيدملا 2

 رشع ةسمخ مهددع ناكو - ءاملعلا باجأف .موحللا كلت اهل نورئازلا لوانتي ثيح

 .هلعفي نم ةبقاعمو هعنم بوجوو كلذ زاوج مدعب - ًاصخش

 ةديرجك ,كاذنآ ةرداصلا فحصلا رثكأ يف ىوتفلا هذه ترشُن دقو

 .هيف ةرداصلا قارعلا ةديرجو ؛ةمّركملا ةكم

 نيمرحلا ىف دقارملا مدهل ماعلا يأرلا ةئيهت ىه ىوتفلا هذه نم يسيئرلا فدهلا ناكو

 لهأ نم ةّمئألا روبق مده ةنسلا كلت نم لاوش نم نماثلا يف ّمت دقف ًالعفو ,نيفيرشلا

 ةّكم يف نوجحلا يف ىّلعملا ةربقم يفو ,ةرونملا ةنيدملا يف دقرغلا عيقب يف 2582 تيبلا

 .فئاطلا يف ةدوجوملا دقارملاو .ةمّركملا

 ءادهشلاو ةباحصلا دقارم نم دقرم فالآ ةرشع ةرونملا ةنيدملا يف دقرغلا عيقب ّمض دقو

 لوسر طبس ةِئاىبتجملا نسحلا مامإلا دقرم :اهنم ؛©هغتيبلا لهأ نم ةّمئألاو
 دّمحم مامإلا هنباو ذل نيسحلا نب يلع نيدباعلا نيز داّجسلا مامإلا دقرمو دكت

 بلطملا دبع نب ساّبعلا مهّمع دنع مهو .ةِقْءقداصلا رفعج مامإلا هنبا ّمث 3 رقابلا

 .ةداشم تناك يتلا هتّبق تحت

 كلَ, ل وسرلا تاّمع دقارم كلذكو ,ةءارهزلا ةقيّدصلا دقرم كانه ّنأ ةياور ىلعو

 يبأ نب ليقعو - ثراحلا تنب ةنوميم ةدّيسلاو ىربكلا ةجيدخ ةدّيسلا ادع - هتاجوزو

 ةميلحو .ءاّرقلا خيش عفانو ءسنأ نب كلام مامإلاو كيما لوسر نب ميهاربإو ,بلاط
 .ةيدعسلا

 لثم دحأ ءادهش نم هريغو .بلّطملا دبع نب ةزمح لك !,لوسرلا َّمع دقرم مدهلا لاط امك

0 
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 ةّبق هيلع تناك دقو ,فئاطلا يف ساّبع نب هللا دبع ةّمألا ربح دقرم ىلإ ريمدتلا ّدتما دقو

 .خيراتلا تاحفص ىلع ةدوجوم اهتروص لازت ال ةداشم

 اومدهو ءاهورّمدف اهراثآ ىلإ اودمع ةفّرشملا ةّكم ىلإ يركسعلا فحزلا ّدتما امدنعو

 عع

 وف
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 ,نيتّرم وأ ةّرم عوبسأ ّلك يف اهدينفتو اهّدر يف ةرضاحم انيلع يقلي راص هيلع

 .ًافتثو ًاروذش فجنلا ةديرج يف رشنت تناكو

 دالب مصاوع اهل تماقو ديل نيسحلا ءازع بكاوم يف ةهبشلا تعاش اّملو

 نع نيتفتسم تايقربلا هيلع تدراوت ,ةرصبلا دالب ٌصخألابو ,تدعقو ةعيشلا

 ةعلاق تاباوج ةلمج فيرشلا هملقب اهيف بتكف ءاهزاوج مدعو بكاوملا كلت زاوج

 .ةلالضلا ميطارخل "!ةعداجو ,ةهبشلا "” هيثارجل

 «ةّيئاهبلا» بهذم نأش نم ًائيسث انيلع يقلي نأ هانلأس موي تاذ اّنكو

 مهلهج رادقمو مهلاح حرش يف ةيفاو ةذبن انيلع ىقلأف ,ةّيبابلاب نيفورعملا
 .مهلالضو

 تمقع يتلا ,ةنيمثلا قالعألاو ةسيفنلا روذشلا كلت ٌمضن نأ انبّيحأ ّيث

 انببحأ ءاهلثم نم ةدحاوب نايتالا نع ةرضاحلاو ةرباغلا تافّلؤملاو بتكلا تاهمأ

 .اهتاقّرفتم عمجيو ءاهتاتش فلْؤي عومجم يف اهّمضن نأ

 ّدج بلّطملا دبع ةّبق اومّدهف ءنوجحلا يف ىّلعملا ةربقم يف ةفيرشلا دقارملا 2
 .بلاط يبأ هّمع دقرمو دكت يبنلا

 مدهلا لاط امك ءاهربق اوبّرخو ىلوألا ةّيرشبلا ْمَأ ءاّوح ةّبق اومّدهف ةّدج ةنيدم ىلإ اولخد امك
 رادو ءبلّطملا دبع نب ةزمح لزنمو ؛ئءارهزلا ةمطاف لزنمو ةكرشلا لوسر تيب
 ىلع ٌةٌكبلَمْشا لوسر هنم فرشأ يذلا يخيراتلا شيرعلا ناكمو ,مقرألا يبأ نبا مقرألا

 .دحأ ةكرعم

 يف ه١517١ ةنس ةعوبطملا ,«ىوتفلاو لاعفألا يف عرولا ىلإ ىدهلا ةوعد» باتك ةمّدقم رظنا

 .توريب ىف ءاضيبلا ةّجحملا راد

 )١( حاحصلا .لصألا :ةموثرّجلا 7 :5//1١»جرثم«.

 .«عدج» ١١97 :؟ حاحصلا رظنا :ةعطاق يأ (1)
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 غل «ةّينيسحلا بكاوملا»- تالالضلاو عدبلا عمق يف - تانّيبلا تايآلا

 ّقحلل ةمدخو ,ةقيقحلل ةرصن هعبطو هرشن يف انبغر ,هعمجل هللا قفو نأ دعبو
 .هللا ءاش نإ ةنتفلاو داسفلا ربادل ًاعطقو ,ةرئانلل ًادامخإو ,ةليضفلاو

 هللا ركش ,ةعيشلا دالب مصاوع يف ءاملعلا مظاعأ ضعب هرشن ىلع انناعأ دقو

 ."!هيدايأ رغو هيعاسم

 ناك نإو ةزاجإلاب مّركتف كلذ يف همايأ هللا مادأ مظعألا انخيش ان زجتسا مث

 نأ قيليو ًايناث اهيلإ هفاضأ ام عم انه اهانعمج دقو .ًادرفنم عبط دق اهنم ةلمج

 همنتغاف «تالالضلاو عدبلا عمق يف تانّيبلا تايآآلا» ب رهازلا عومجملا اذه مسوي

 ,ةلالضلا نم ىدهلل ًانايبتو ءلطابلاو ّقحلا نيب ًاناقرف .ًانيبم ًاناقرفو .ًائيمث "'!ًاقلع

 .كلذ ىلع ةّنملاو دمحلا هللو

 بكاوملا يف هاوتف نع هيلإ ةدراولا ةلئسألا ةبوجأ يف هّلظ هللا ّدم بتك

 ةرصتخسمو ةلوطم بتكو .تالاقم ةّدع - ةماركو أّرع هللا اهداز - ةّينيسحلا

 .قسنلا كلذ ىلع أئالث اهنم بختنن نحنو ,ةطسوتمو
 اذهو لضفلا يوذ نم ةعامج نم فجنلا يف هيلإ درو ءاتفتسا لّوَأ ناكو

 :هتروص

 هَلَظ هللا ّدم - نيسح دّمحم خيشلا انخيش مالسإلا ةّجح انالوم لوقي ام»

 اهذاخّتا نوّيرفعجلا داتعا يتلا ةيجشملا بكاوملا يف - مانألا سوؤر ىلع يلاعلا

 ةمرح نم اهيف كهتنا امل ًامالعإو ,ٌفطلا ةعجافلًاليثمت مارحلا مّرحملا نم رشعلا يف

 مهيلع ىرج امو .مهداهجو ءادهشلل ليثمتلاب نيدهاجملا هترتع يف ٌةٌكْيْأَي لوسرلا
 :هعاونأب حدافلا كلذل نزحلا مهئالعإبو ,ةوسقلاو لتقلا نم لافطألا ىلع ىرج امو

 .«ررغ»71/ 3 حاحصلا رظنا .لعفلا نسحو مركلا نع ةيانك وهو ,هيدايأ ءاضيب يأ 0(

 .«قلع» ١6٠٠١ :؛ حاحصلا .ءىش ّلك نم سيفنلا :رسكلاب .ٌقلعلا )١(
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 ىلع لسالسلابو رودصلا ىلع ٌفكألاب برضو .ءاكبو ليوعو .ءادنو بدن نم

 .«نيروجأم انوتفا ؟ال مأ رهزألا عرشلا يف ةحابم لامعألا هذه لهف .روهظلا

 :هّصنام هتاكرب تماد بتكف

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ٍبوُلقْلا ىَوْقَت نم ان هللا َرِئاَعَش ْمّظَعُي نَمَو َكِلْذه :ىلاعتو هناحبس لاق
 ,004 ىتَسُم ٍلَجأ ىَلِإ ُعِفاَنَم اهيِف مُكل#

 نم .ةيجشملا ةعجافلا كيتاه ليثمتو ةنزحملا بكاوملا كلت ّنَأ بيرالو

 .اهناكرأ هللا دّيش ةّيرفعجلا ةقرفلا رئاعش مظعأ

 رابخألا نم ةّلدألا رّقوتل ؛ اهناحجرو اهبابحتساب لقن مل اذإ نحنو
 الف ,820تيبلا لهأل تارهاظملا كلت ةّيبوبحمب ةرعشملا ةرفاظتملا ثيداحألاو

 .ةحابإلاو زاوجلاب لوقلا نم لقأ

 هجاردنا مولعم ريغ ,هوحنو لوبطلا برض نم اهيف لمعتسيو لوادتي امو

 هيزنت مزاللاف اهنم اهنوك ملُع ول معن ءبرطلاو وهللا تالآ نم هتمرح ملع ام يف

 .ميسجلا اهلضفو اهرجأ طبحيو اهنيشي اّمم ةفيرشلا لامعألا كلت

 اهيلع ةريسلا ترمتسا يتلا لامعألا كلت نع لاؤسلل ضّرعتلا بسحأ امو

 عم .نيدلا لهأ ءاحلصو اهل ءاملعلا مظاعأ ةدهاشمب كلذو .نيئسلا نم تائم ذنم

 .عمسمو مهنم ىأرمي اهّْنَأ عم ءًاميدق الو ًاثيدح ال ,مهنم دحاو نم ريكنلا مدع

 ةعزن وأ ةّيومأ ةسيسد الإ كيكشتلاو لاؤسلا لاجم يف اهعضو بسحأام

 )١(الحج)؟؟(: ١-1١"



 غل «ةّينيسحلا بكاوملا»- تالالضلاو عدبلا عمق يف - تانتبلا تاياللا

 هّمتي نأ الإ هللا ىبأ يذلا ,رونلا كلذ ءافطإ ىلإ كلذب اولّصوتي نأ نوديري «ةّيباّهو

 .نورفاكلا هركولو

 - هللا حمسال - تحجنو ةليحلا هذه مهل تمت ول هّنَأ يف باترأ ال يْنأ امك

 ءادلا ىرس ,ثالث وأ نيتنس يف مسارملاو بكاوملا كلت تَلْطُعو ةليسولا هذه

 نم ةعيشلا دالب يف ماقي ام يف كيكشتلاو لاؤسلا ىلإ اوقّرطتو بطخلا لحفتساو

 ءايحإ اهئايحإب يتلا دشاحملاو لفاحملا كلت ةتامإ ىلإ ًاباب كلذ اولعجو .متآملا

 .220نيرهاطلا ةّمئْألا ركذ ةتامإ اهتتامإبو «نيدلا

 هذه يف تدقع يتلا تاّيعمجلاو تاعمتجملا ىلع فوقوو ماملإ ّلقأ هل نمو

 تافّلُؤملاو تالاقملا نم هرشنت تحبصأ امو ءامهريغو قشم دو رصم يف راصعألا

 نسحلا لتق نم مهئّربتو ,مهلامعأ ريربتو ؛ ,مههيزنتو .ةّيمَأ ينب :ب ركذ ءايحإ يف

 .نييضرملا ةّمألاو نيدشارلا ءافلخلا نم هّنأو .ديزي ركذب هيونتلاو ,ّيِل نيسحلاو

 يضقت نأ ديرت يتلا ,ةّيلبلا كلت اهتءاجو ,ثيبخلا ٌمسلا اذه ىرس نيأ نم فرع
 ءاطسبلاو جّدسلا ىلع الإ اذه جوري الو ؛ةعيرشلا حور قهزتو ةعيشلا ةايح ىلع
 .نورعشي ال ثيح نم نيدلا مساب نيدلا نولتقي نيذلا نيلفغملاو

 تبانلا لوقلاب هللا مهتّبث - نينمؤملا انناوخإ عيمج نم لمألاو ءاجرلاف
 نع ًافلخ اهيلع ملاستملا رومألا هذه لثم يف ضوخلا كرت - هنم حورب مهدّيأو

 ةاجنلا ةنيفس يف لوخدلاو ,ةعافشلا لين ىلإ لئاسولا مظعأ نم يه يتلاو ,فلس

 .ةمحرلا باوبأو

 ىوقتلاو ّربلا ىلع نواعتلاو دضاعتلاو قافّتالا يف ةنيمثلا مهتاقوأ اوفرصيلو

 نإ ىدهلاو ّقحلا ىلع مهتملكعمجو ؛مهايندو مهنيد نوؤش حالصإ ىلإ دوعي ام يف

 يلو هاو ,ةملكلا ةقرفتو ةّمَأْلا فالتخا بجوي ام يف اوضوخي الو ىلاعت هللا ءاش
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 .ناعتسملا هبو قيفوتلا

 هاوتف نيبلاط ,هالع ماد هنم نيلئاس اهريغو ةرصبلا نم تاّيقربلا تعباتت مث

 ةعبطم يف عبط دقو .مّدقتملا باوجلا نم طسبأ ًاباتك مهيلإ بتكف ,لامعألا كلت يف

 ركذن نحنو ,فارطألا ةّماع يف درفنم روشنم ةروصب رشتناو ,ةرصبلاب ةّيمظاكلا

 :هل أ ظفح ةعوبطملا هفو رحب روشنملا كلذ

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 .هيهنو هرمأ ءارمأو هيحو ءانمأ ىلع ةالصلاو ,دجملاو دمحلا هلو

 ريبكلا حلصملا بانجل ىوتفلا نسم فرشألا فجنلا نم دروام ةروص

 ميعزلاو ينارلا ملاعلا «مالسإلاو نيدلا» باتك بحاص .ريهشلا ةيعادلاو

 نيملسملاو مالسإلا ةّجح ,رصملا ءاهقف ميظعو ءرصعلا ريهاشم ريبك ؛يناحورلا

 بهذملا ءاسؤر سيئرو .ةقيقحلا ءامعز ميسعز ؛نينمؤملاو ناميإالا ديمعو

 لاجر لجرو ,برعلا نم يمامإلا تسدلا باون ريبكو ''٠...ديحو ,ةقيرطلاو

 دّمحم خيشلا ,يمالسإلا ملاعلا يف ىربكلا ةيآلا ,رشع عبارلا نرقلا يف ةوعدلا

 بدنتت يتلا بكاوملا ناونع نع لئّس نيح .هدجم ماد ءاطغلا فشاك نيسحلا

 تلمتشاامو تاقرطلاو عراوشلا يف مالسلا امهيلع بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا

 :هيلع

 دجامألاو فارشألا ةداسلا نم نيحلاصلا هللا دابعو نينمؤملا انناوخإ ىلإ

 دبعو ,ةّيطعلا دواد جاحلاو ,جاّعبلا يقابلا دبع دّيسلاو ,جاعبلا مشاه دّيسلا ماركلا

 .مهقيفوتو مهتسارح هللا مادأ رفعج اًلملاو ,ةّيطعلا دحاولا

 .ةءورقم ريغ ةملك انه تدرو )١(



 غ0 «ةّينيسحلا بكاوملا»- تالالضلاو عدبلا عمق يف - تانّيبلا تايآلا

 .هتايحتو هتاكربو هتمحرو مكيلع هللا مالس

 ىلإ غلبي رمألا ّنأ ّنظن انك امو ,جاعزإلا ةياغ انتجعزأف .مكتّيقرب انتدرو
 .ةلزنملا هذه

 يف .هّزع هللا مادأ مشاه دّيسلا دجمألا دّيسلا نم باتك كلذ دعب اندرو مث

 دّيسلا ّرعألا دّيسلا باوج ىف انبتك اّنكو ؛لئاهلا نشخلا مسالا تاذ ةلاسرلا ةّيط

 نم يه يتلا ةرجاشملا كلتل ًامساح دوعي نأ لمأن اّنكام .هللا هظفح جاَعِبلا رخاف

 .نينمؤملا رشعم انيلع رضاحلا لاحلا يف ثداوحلا ٌبضأ

 ؛ناكمو ةيحان لك نم انيلع ءادعألا مجاهت اننيب فالخلا عوقو نع انيفكيو
 ,مهيلع هللا مالس عيقبلا ةّمئأ روبق مدهو ةنيدملا ةثداح نوكت نأ مويلا انيلع مزليو

 .فالتئاو اننيب دضاعت لكل ةيعادلا فالخ ّلك نع انل لغاشلا لغشلا يه

 مطللا نأ يف لاكشإ الف .بكاوملاو تارهاظملا كلت يف يعرشلا مكحلا اّمأ

 عراوشلا يف تاعامجلا جورخو ,روهظلا ىلع لسالسلا برضو ءرودصلا ىلع

 ةليسو يهو ,ةّبحتسم ةحجار لب ؛ةعورشم ةحابم مالعألاو لعاشملاب تاقرطلاو

 .ةاجنلا ةنيفس باوبأ نم بابو ,ةّينيسحلا لئاسولا نم

 .برطلاو وهللا تالآ نم دعي الامم اهلاثمأو قاوبألاو لوبطلاب برضلا اّمأو

 .راعشلا ميظعتو راعشإلاو مالعإلل اهتّيعورشمو اهتحابإ يف ًاضيأ بير الف

 ىضتقمب حابم هقباوسك وهف ,ءامدإلاو رجانخلا وأ فويسلاب برضلا اّمأو
 ملعي نأ الإ معن .ةّينيسحلا نازحألل راعشلا نالعإ دصقب حجار لب ,ةحابإلا لصأ

 هنوك لثم ,ةليلجلا لامعألا كلت نم ءيش ةمرح يضتقي يوناث ناونع ضورعب

 .نمزم ضرم يف عوقولا وأ ءسفنلا فلتب ررضلل أبجوم

 .ةمرحلا بجوي الف ؛ةعرسب لوزي يذلا ملألا ام
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 وهف ةلتاقملا وأ ةلباقملاب داسفلا بجوأ اذإ ءعراوشلا يف جورخلا كلذكو

 .ًاضيأ مارح

 هيقفلا ىلع سيلو ءاهطبض نكمي ال ,ةيصخش دراومو ةّيتقو ضراوع هذهو

 ىلع .هتفيظو نم الو هيقفلا نأش نم تسيلف تاّيئزجلا اَمأ ,ةّيلكلا ماكحألا نايب الإ

 .ًادبأ اهميرحت بجوي ال ًانايحأ داسفلل اهمازلتسا نأ

 ىقلأ دقو فيك .زئاج حابم رخآب صخش هّبشت لصأ ّنأ بير الف ,هيبشلا ام

 اذوهي وهو هقلخ ضغبأ ىلع مالسلا هيلع ىسيع هيبن هبش هناحبس هللا

 امك.")هلتق ىلع مهضّرحو دوهيلا دنع ذه ىسيع ىلع من يذلا .يطوبرخسإلا

 "04مل ديس نِكَلَو ُهوُبْلَص اَمَو ُهوُلَتَق امو هلوقب ىلاعتو هناحبس هيلإ راشأ

 يف رضح اذإ يبلكلا ةيحدب هّبشتي مالسلا هيلع ليئاربج يحولا نيمأ ناكو

 .77ةيوبنلا ةّدسلا

 ."!هيلع هللا تاولص نينمؤملا ريمأب ردب موي تهّبشت ةكئالملاو

 بلط يف تءاج دوهيلا نإ ...»:لاق هنأ ةِقءقداصلا رفعج يبأ نع ليوط ثيدح يفف )١(

 نم يب رفكي نمل مكنم ّنإ» :ةجطىسيع هل لاق يذلا لجرلا اوذخأف ,مهتليل نم ةبا ىسيع
 لتقف ىسيع حبش هيلع يقلأ يذلا باشلا اوذخأو ««ةرفك ةرشع ىتنثا حبصي نأ لبق

 ىسيع عفر ١: 2٠١7 يّمقلا ريسفت .«...بلصو
 .6١ا/:(غ) ءاسنلا (")

 ةروص يف ليئربج هعمو كيما لوسر ىتأ رذ ابأ ّنإ» :لاق ةِغسْلا دبع يبأ نع (؟)
 .«...لكيالَيشلا لوسر هالختسا دقو يبلكلا ةيحد

 .(جئاوحلا عيمجل تازجوم تاوعد) باب ,50 ثيدح ءهثلا/ :؟ يفاكلا

 ىلإ هُّمع ءيجمو ردب ثيدح ركذ دقو لوقي ٍةْااَّيلع تعمس :لاق بهو نب ديز نع (؛)
6 
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 ال اذهو .هريغ وأ هيبشلا يف ناك ءاوس ,مّرحم رفاوس ءاسنلا جورخ ,معن

 مزلتسي حجار ٌلكّنأ ولو .هسفنب هنع بّتجتلا مزليو يغبني لب ,هيبشلا ةمرح يضتقي

 .نيدلا مئاعد تضّوقو ةعيرشلا نئس تلطبل ,هانكرت مّرحم هيف عقي وأ ًامّرحم

 نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةعيرشلا ةلمحو ملعلا ءانمأ ىلع مزلي نكلو
 قالخألا بيذهت يف عفنأو "'عجنأ اهّنإف ءنّيللا لوقلاو ةنسحلا ةظعوملاب ركنملا
 .سوفنلا حالصإو

 نيّيرصبلا نيئمؤملا انناوخإ ةفاك نم يتبلطو يتبغرو يتحيصنو يتّيصوو

 :ناّمهم نارمأ ًامومع راطقألا رئاس يف نمو ًاصوصخ

 جرخيو اهسّنديو اهنيشي ام لك نم ةفيرشلا ةّينيسحلا بكاوملا هيزنت :لّوألا

 لك ٌفطلا ةعجاف راركت نم ضرغلا سيل ذإ ,ةعيجفلاو نزحلا رهاظم ناونع نع اهب
 يف لب .بيجاعألا نم ةبيجعو صيصاقألا نم ةّصقب بعللاو وهللا ,موي ّلك لب ةنس

 .نايبلا هب قيضيو ناسللا هنع رصقي ام ةسّدقملا رارسألاو ةيماسلا مكجلا نم كلذ

 ئّتح .اهتماركو اهفرش ّسمي ام لك نع ةفيرشلا بكاوملا كلت ريهطت مزاللاف

 لذب اهليبس يفو اهلجأ نم يتلا ,ةفيرشلا اهتاياغو ةعورشملا اهراثآ اهيلع ٍبّئرتي
 ىرج ْئّيح ,هباحصأو هتيب لهأ ّرعأو هبلق ذالفأو هسفن - هادف انحاورأ - نيسحلا

 ....بلاط يبأ نب ىلع يخأ نبا الإ ينرسأ ام هللا لوسر اي هللاو» :لاقف ٌدٌكيلَمَئبنلا 2

 .«ميرك كلم كاذ يّمع قدص» :دكْيلَي ئبنلا لاقف

 .ههجو نسحو هتحلجب هتفرع دقل :ساّبعلا لاقف

 بيهأ كلذ نوكيل ؛ بلاط يبأ نبا ىلع ةروص ىلع مهب هللا يندّيأ نيذلا ةكئالملا ّنإ» :هل لاقف

 . هك نينمؤملا ريمأ ةعاجش يف مالك 49 :ةراتخملا لوصفلا .«...ءادعألا رودص يف مهل

 .«عجن» :778/ :7 حاحصلا .رّثأو لخد يأ :ءاودلاو ظعولاو باطخلا هيف عجن دقو )١(
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 نم دحأ ىلع يرجي هبسحن الو ءرشب ىلع رجي ملام عئاجفلا "”عباوز نم هيلع
 .هدعب

 تافالخلا هذه ضفر وهو الأ لوألا نم مهأ هّلعلو :يناشلا رمألا

 رشعم انيلع كلهملا فعضلاو ديبملا ررضلاب الإ دوعت ال يتلا تارجاشملاو

 أدي نوكن نأ - راصعألا هذه لثم يف امّيس - انيلع مّتحملا مزاللا امْنِإ .نينمؤملا

 َعَكْرُت نأ ُهَّللا َنِذَأ» تويب مده ىف بأديو ّدجي لازي ال يذلا ودعلا مامأ ةدحاو

 | ."74 هما اًهيِف َرْكْذُيَو

 ,ضعبب انضعب براضتو ءانلذاخت نم لاحلا اذه رمتسا نئل ّقحلاو هللا رمعلو

 الو ,/ربادلا سمأ باهذ ٌنبهذنل .بوصو بدح ّلك نم انيلع ءادعألا بلاكتو

 .نيع الو رثأ ةفئاطلا هذهل ىقبي

 رطخلا كرادتو .ثعشلا ٌّملو ,ةملكلا عمج يف نيحلاصلا هللا دابع اي هللا هللاف

 ةجّجْؤملاو ةقّرفملا تارجاشملا كلت ذبنو ,هعاستا لبق قتفلا ('قترو .هتاوف لبق

 .لئاط ريغ ىلع ةقرحملا ,ةوادعلا نارينل

 .«عبز» ١775 :؟ حاحصلا .ةعبوز راصعإلا يّمس هنمو :يرهوجلا لاق ,:ةعبوز عمج 0(

 .عئاجفلا ريصاعأ هيلع ترج هنأ :دارملاو

 .584(:5) رونلا (؟)

 ءريدملا سمأو ربادلا سمأ ىضم :اولاقو ,بهاذلا :ربادلا سمأو .بهذ :ربدأو راهنلا ربد (؟)

 هدّكأ هّنكل ريد هّنأ مولعمف ءسمأ :هيف ليق اذإ مويلا ّنأل ؛ ديكأتلل ماشملا عّوطتلا نم اذهو

 عجري ال يضاملا ىهو ,ربادلا سمأ بهذ امك نالف بهذ ,تاهيه :لاقيو .ربادلا :هلوقب

 .«ريد» 7/٠١ :6 برعلا ناسل .ًادبأ

 .«قتر» 2١4/8٠١ :؛ عاحصلا .مأتلا :يأ قتتراف هقترأ قتفلا تقتر (4)
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 غل «ةّينيسحلا بكاوملا»- تالالضلاو عدبلا عمق يف - تانّيبلا تايآلا

 ""يكئادعأ ىلع ءاّدشأ مكنيب ءامحر هللا نيد يف ًاناوخإ هللا دابع اي اونوك

 هللاو .ةرخآلاو ايندلا يف لمجأو لضفأو حجنأو حبرأ كلذ ّنإف ةيآلا اوسكعت الو

 .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو مكلو انل قيفوتلا ّيلو هناحبس

 ىسعو ,ةلاسرلا فيلأت نع ينغي هراصتخا ىلع ردقلا اذه نوكي نأ وجرأو
 .هللا ءاش نإ كلذل هناحبس هللا ققوي نأ ةصرفلا حونس عم

 ١ ةنسرفص ١ 16ه

 ةرصبلا ىف ةّيمظاكلا ةعبطملاب تعبط

 كلتب نيضراعملا ةنسلأ كسمُت ملو .ةّلعلا أربت ملو ,ةهبشلا مسحنت مل ثيحو
 نوبغري تاهج ةّدع نم تاّّيقربلا هيلع ترفاظتو ترهاظت كلذل ,ةيفاشلا تانتبلا

 الو ًالاجم ةهبشلل قبي مل ؛ثلاثب امهّرزعف ,كلذ نم طسبأ وه ام بتكي نأ يف هيلإ

 :هّصن ام هتاكرب تماد هملقب بتكو .ًاغضوم ٌكشلل

 ,(ْمُهَنْيَب ءاَمَحُر ٍراّفُكْلا ىَلَع ءاّدِشَأ ُهَعَم َنيِذّلاَو هللا ُلوُسُر ٌدّمَحُك9 :ىلاعت لاق ثيح )١(

 .59 :(48) حتفلا



 ١ج / ةينيسحلارئاعشلا لئاسر 17 ...000.000.٠

 ءايربكلاو دجملا هلو

 ًاعيمج هللا مهقفو - اهيحاونو ةرصبلا يلاهأ نم نينمؤملا انناوخإ مومع ىلإ

 زوفو ءنيرادلا ةداعس ىلإ حجانلا يعسلاو :حبارلا رجتملاو ؛حلاصلا لمعلل

 ةّيطعلا دواد جاحلاو جاَعبلا مشاه دّيسلا نيدجمألا طّسوتب - هللا ءاش نإ نيتأشنلا

 .ةماركلاو ةمالسلا مهل هللا مادأ

 تعباتت تالسارمو مكنم انيلإ تدرو تاّيقرب ةّدع يف - هللا مكّرعأ متلأس

 برض نم اهيف يرجي اّمعو ءاهفرش هللا داز ةّينيسحلا بكاوملا نع - مكنع انيدل

 ءلوبطلاو سوطلا عرقو .ءامدإلاو فويسلاو لسالسلاب رودصلاو سوؤرلا

 ةلوادتملا تاّيفيكلاو ةفراعتملا تائيهلاب ةّقزألاو عراوشلا يف جو رخلا وأ هيبشلاو

 .اهفرش ماد ةسّدقملا تابتعلا يف امّيس- هّللا اهرصن - ةعيشلا دالب رثكأ يف

 دقنلا ةقرطم ىلع ضرعُي عوضوملا اذه ّنأ بسحأ تنك ام ءيرمعلو
 روهدلا هيلع تّرم دقو ,فيك .ديدرتلاو لاؤسلا ةقطنم يف حرطُي وأ ءكيكشتلاو

 راصعألا عيمج يف ةعيرشلا مالعأو ةّلملا نيطاسأ هل تعضخو ,باقحألاو

 ىدتنمو ءعمسمو مهنم ىأرمب وهو ءضرتعم هضرتعا الو ,ركنم هركنأ ام ,راودألاو

 .عمجمو

 - ءاطغلا فشاكو مولعلا رحب دّيسلا ةنمزأ يضاملا نرقلا يف يرجي ناك دقو

 )غ١(



 غل «ةّينيسحلا بكاوملا»- تالالضلاو عدبلا عمق يف - تانّيبلا تايآلا

 عسوأ وه ام «ةرئادلا» ىّمست تناك يتلا تاهيبشتلا نم - امهرارسأ هللا سّدق

 كئلوأ توكس نع ًالضفو ,روصعلا هذه يف يرجي اّمم رفوأو رثكأو عيشأو

 ئفو ؛ةدهاشملاو روضحلاب مهنودضعيو ,ةدعاسملاب مهنوّدمي اوناك نيطاسألا

 دهشي ام امهنارقأ نم امهريغو يمقلا قّقحملل"'تاتشلا عماجو "”ءاطغلا فشك

 .ةداهش ربكأ كلذب

 .يملعلا اههجو نم ةلأسملا ىلإ رظنأو ,دهاشملاو دهاوشلا هذه كنع عد
 :ةلدألاو دعاوقلا ثيح نمو

 يعّدم ىلعو ,لامعألا كلت عيمج ةحابإب يضقت ةّيلوألا ل وصُأألاف الو اًمأ

 .ليلضت ليلدلاب هتبلاطمو ركنملا عم لصألاو ءاهيلع ليلدلا ةماقإ ةمّرحلا

 جّوختي امم لامجإلا ىلع لامعألا كلت نم دحاو ٌلكف ًايناث اًمأو
 تامكحمو ةلدألا تامومع نم ههيقفلا عّلضتملا دنع هيجو هجو هتّيعورشمل

 .ةلوقنملاو ةلوقعملادعاوقلا

 .صخألا ىنعملاب تادابعلا ةلمجب قّلعتي ام يف :يناثلا ماقملا 55 - 57:١ ءاطغلا فشك )١(

 المال :؟ تاتشلا عماج ف
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 ١ج / ةينيسحلا رئاعشلا لئاسر 10 ...00.0000.٠

 مدللاو مطللا

 ,ةاجنلا نفسو ةمحرلا تيب لهأ ةاساوم ناحجر ىف باتريو ُكشي اذ نَم

 !؟ءارسلاو ءاّرضلاو حارتألاو حارفألا يف مهب يّسأتلاو

 ٌفطلا ةعجاف ىف اومطل دق - مهيلع هللا مالس- تيبلا لهأ ّنَأ ٌكشي اذ نم وأ

 ةرايز يفو !؟مهنويعو مهدودخ ءاكبلا حرقو ءمهرودص اومدلو ,مههوجو

 تارفاس دودخلا تامطال روعشلا تارشان رودخلا نم َنزربف» ةسّدقملا ةيحانلا

 .")«هوجولا

 قودصلا ىور دقف .هبراق امو ففطلا مويب صوصخم اذه ْنإ :لقت الو

 :اهيف ىتلا ةروهشملا هتئيئات مالسلا هيلع اضرلا دشنأ اّمل لبعد ّنأ هيلع هللا ناوضر

 ىكبو رتسلا ءارو نم خارصلا العو ءاسنلا تمطل «هدنع مطاف ّدخلا تمطلل ًاذإ»

 ."!نيتّرم هيلع يمغأ ئّتح ةديصقلا داشنإ يف مالسلا هيلع اضرلا
 خأوه يذلا ءامغإلا ببسل ضّرعتي نأ مالسلا هيلع اضرلل زاج اذإف

 اّمم اهلاثمآو رودصلا مدلو روهظلاو سوؤرلا برض هتعيشل زوجيال اذاملف ,توملا

 !؟ريثكب ءامغإلا نودوه

 .ريسي فالتخاب ؛ةيحانلا نع تجرخ ءاروشاع موي يف ىرخأ ةرايز ,505 :رازملا )١(

 هذه يناهفصألا جرفلا ىبأ لقن نكلو «ناونعلا اذهب قودصلا خيشلل صن ىلع رثعن مل ()
 اهلقنو .ةكءاضرلا ىسوم نبا ىلعو لبعد ,177 يناغألا يف ةّيفيكلا هذهب ةعقاولا

 نايعأ يف نيمألا نسحم دّيسلاو 16٠ :؟ ريدغلا يف ينيمألا موحرملا صنلا اذهب هنع

 ١: 5١١6. ةعيشلا
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 غ6” «ةّينيسحلا بكاوملا»- تاالالضلاو عدبلا عمق ىف - تانتيلا تايآلا

 تاقرطلا ىف بكاوملا جورخ

 نم ينعأ ,ةنس فلألا زهاني دهع نم ةنونكملا ةقيقحلا هذه سمش تغزب

 دّيس نوبدني ءازعلا بكاوم جورخب ارمأ ثيح ,ةلودلا نكرو ةلودلا ّرعم نمز

 ةّجض اهتاقرطو دادغب دوعت ىّتح .ًاليل لعاشملا مهيديأبو هيلع هللا مالس ءادهشلا
 يف هلماك يف ريثألا نبا هركذ ام ىلع .عبارلا نرقلا تايرخأ يف كلذو .ةدحاو
 ."!عضاوم

 خيشلاك :ةّيمامإلا بهذم ءاملع رباكأب ًالفاح يهازلا رصعلا كلذ ناكو

 ,مهدقارم هللا رّون يضرلاو ىضترملا نيمامإلا نيدّيسلاو ,هيولوق نباو ,ديفملا

 اوقلغي نأ سانلا ةلودلا ّرعم رمأ ,مّرحملا رشاع [ه5٠؟] ةنسلا هذه ىف» :ريثألا نبا لاق )١(

 اهولمع ًابابق اوسبليو .ةحاينلا اورهظي نأو ءءارشلاو عيبلاو قاوسألا اولطبيو مهنيكاكد

 ,ٌنهبايث نققش دق ءهوجولا تادوسم ءروعشلا تارشنم ءاسنلا جرخي نأو ءحوسملاب

 لعفف ءامهنع هللا يضر ىلع نب نيسحلا ىلع نههوجو نمطليو «حئاونلاب دلبلا ىف نردي

 .«مهعم ناطلسلا ّنألو ةعيشلا ةرثكل هنم عنملا ىلع ةردق ةينسلل نكي ملو كلذ سانلا

 .ه767 ةنس ثداوح ةّدع ركذ ,, خيراتلا يف لماكلا

 قاوسألا قالغإ نم ةداع مهل راص دق ام دادغب لهأ لمع» :ه108 ةنس ثادحأ ركذ يف لوقيو

 ,«امهيلع هللا ناوضر ىلع نب نيسحلا ببسب متآملاو حونلا راهظإو شياعملا ليطعتو
 ٠٠١. :ةحفص ردصملا سفن

 ا/ا١ا(



 ١ج / ةينيسحلار ئاعشلا لئاسر 6 ...00.0 ...٠0.0

 .مهيهاونو مهرماوأ نهرو نيطاسألا كئلوُأ ةراشإ ديق هيوب لآ كولم ناكو

 ةرايزل درو يضرلا دّيسلا ّنأ نم عامسألا عماجمب ذخأو عاش ام كبسحو

 بارعألا نم ةعامج ىأرف ءنينسلا ضعب يف ءاروشاع موي ة2.نيسحلا هّدج
 لخدف ,ينيسحلا رثاحلا ىلع موجهلل نيتفاهتم نومظليو نوحوني مهو ,"!'نودعي

 لوقي يتلا ةروهشملا ءاّرغلا هتديصق ةهيدبلا ىلع لاحلا كلذ يف أشنأو ,مهترمز يف

 :اهتعارب يف

 "”ىفطصملا لآ كدنع يقلام اليو ابرك تلزال البرك

 .«ودع» 70:15 سورعلا جات .يرجلا نودو ةلورهلا براقم ىهو :ًاوُدَع هاتأ )١(

 فيرشلا همظن ام رهشأ يهو ؛ةفورعملا «ةّينيسحلا ةروصقملا» علطم تيبلا اذه )١(

 ةعفرو «هيناعم ّىمسو .هضارغأ ةعسو .هترثك ىلع هرعش ناك نإف هللا همحر يضرلا

 ةءارق ةعساولا لايجألا اهتلوادت هذه هتروصقم ّنإف ءابدألا دنع ًافورعم .ةّيبدألا هتلزنم

 مل نإو اهوعمس وأ اهأرق مهنم ريثكلا ّنِإو لب ءرضاحلا انرصع ىلإ هرصع ذنم ًاعامسو
 .لئاقلا اوف رعي

 ًاجتحم !!!هناويد نم اهفذحب ماق لب ءيضرلا فيرشلا ىلإ اهتبسن يف ضعبلا شقان دقو
 ناويدل هريدصت يف ىلحلا دّمحم حاتفلا دبع روتكدلا لعف امك ,ةيهاولا ريذاعملا ضعبب

 .نيسح مادص ةموكح مايأ مالعإلا ةرازو هل هترشن يذلا ءفيرشلا

 ّنأو ؛ءابآلا نع ءانبألا اهثراوتي ءاذه انمويل ةيقاب تلاز ال ةيومألا داقحألا ّنأ حعضّتي اذه نمو

 .البو ًابرك مويلا اذهل تلازال ءالبرك
 :ةدئافلل ًاميمعت ةلماك ةديصقلا انه درونو

 ىفطصملا لآ كدنع ىقل ام البو ابرك تلزال البرك

 ىرج عمد نمو لاس مد نم اوعرص اّمل كبرت ىلع مك

 امظلاب ليتق دنع اهّدخ اهعمد يوري ليّذلا ناصح مك

- 
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 اهلاجعإ ىلع برتلا حسمت 2

 ٍةرفق ٍةالقل فويضو
 اوعمتجا ئّتح ءاملا اوقوذي مل

 ٌمهنم ًاسومش ٌُسمشلا فسكت

 مهداسجأ نم شحولا شوُنتو

 نمف ؛حيباصملاك ًاقوجوو

 ادغو ؛يلايللا نهترّيغ

 مهتنياع ىل هللا وسراي

 نمو للا ٌعنمُي ضيمر نم

 هب ىعسُي رئثاع قوسمو

 ىلع ريسلا ىذأ وكشي بعتم
 ًارظنم مهنم كانيع تأرل

 اي هللا لوسرل اذه سيل

 مهل سرغلا يف لأي مل ٌسراغ
 هلسن يحاضألا رزج اوُرّْزِج

 ىحض نيراوي ال ٍتالجعم
 يف هللا اوسرب ٍتاقتاه

 منام باجح رسك ال موي

 هتاراث مهب رفكلا كردأ

 هب رهدلا ضّوقًاليتقاي

 الب توملا جلاع ًاعيرصو

 امو .نعطلا مدب هولسغ

 ا «ةّينيسحلا بكاوملا»- تالالضلاو عدبلا عمق يف - تانّيبلا تايآلا

 امّدلاب ليمر رحن ىلط نع

 ىرق ريغ ىلع اهيف اولزن

 ىدرلا درو ىلع فيسلا ىدحب

 ىلُعو ًءيض اهينادتال

 ىدنلا ناميأو قبسلا لجرأ

 ىوه دق مجنو ؛ءباغرمق

 ىلبلا نهيلع مكحلا رياج

 ابسسو ىلتق نيبام مهو

 انقلا بيب انأ ىقسُي شطاع

 اطو ريغ ىلع لومحم فلخ

 اطملا لوزجم ,ميسنملا بقن

 ىذق نيعللو ءأوجش ىشحلل

 ازج ءيغسلاو نايغطلا ةَئمأ

 ىنجلارم هلهأ اوقانذأف

 امإلا قوس هلهأ اوقاس مش

 ىلطلا ضيب وأ هجؤألا ننس

 ىطُحلا تارثعو ,يعسلا رهب

 ابخ لظ الو نيعلا ةلذب

 ىفتشاف مهنم ّيىغلا ليزأو

 ىدهلا مالعأو نيدلا شع

 اسكلا باحصأ سماخ هنأ

 ادر دم الو نييحل دش

 ىرثلا ءاغوب ريغ ُهونقك

- 



 هل ثوغ الو ,وعدي ًاقهرم 3

 اهل هللاع فر َمأِبَو

 امهوعدي بأو دج يأ

 ةمطاف اي هللا نوسراي

 مهل هللا لجعتسي مل فيك

 ٍلقره وأ ءرصيق يطبسب ىل

 ةمطاف ينب نم باقر مك

 اهتلخ تح ٌثيسلا اهالتخاو
 ىلع نوُلصُي ًاسأر اولمح

 اوضقني مل مهنيب ىداهتي

 ةدعبي ايحي هللا وسر ول

 لاو هللا لوسر مهثم رشعم

 ةسفن هنع ٌلذابلا ةرهص

 يذلا يعادلا ىلإ سانلا لَو

 اذف «ناديهشلا هاطبسّمك

 صلاو ,رقابلا ةنياو ءيلعو

 ةنباو ُةوبأو يلعو

 ىلُعو اًرع دجملا لابج اي
 مكبان يذلا هللا عج

 الو ءىسنمي مكنزح ىرأال

 ىمعلا ءاد نم نوفاشلا متنأ

 ب ماوه مه هاهو هه © مه عا هو © وه © © © هه هه © هاه © و هوه اه © « © © ©
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 ىفطصم ّدِجو رب بأي

 ىرولا ناوسن نيب ام ًاملع

 ابأاي ينثغأ ,َدِج اي دج

 ىضترملا نينمؤملا ريمأ اي

 امسلا مجر وأ ضرألا بالقناب

 أدع ام ءديزي لعف اولعف

 ىدملا قرع .,مهنيب ام تقرع

 ىرعلا حلط ىأ ,قربألا َملس
 ايإو ًاعوط مركألا هدج

 ىيحلا اولح الو ءماهلا ممع

 ىلُعلا ىذ ّيلعو ءاهوبأو

 ازعلل هيلع مويلادعق

 ارع ٌبركلا اذإ ءبركلا فشاك

 ىغولا موي يف هللا ماسحو

 اعدامل هريغ مّدقي مل

 ىبظلاب اذهو ءّمَسلا اسحب

 اضرلاو ىسومو ءلوقلا قدا
 ادغ موقلا رظتني يذلاو

 انسو ًارون ضرألا رودبو

 اكُبلاو ًاليوط دجولا ببس

 ىدملا لاط ّنِإو ءىلسُي مكَءْرُر

 اقر عَمَّدلا الو ,ٌّغاب ىوجلا ال

 اورلا ضوح نم نوقاس ًادغو
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 هى «ةّينيسحلا بكاوملا»- تالالضلاو عدبلا عمق يف - تانّيبلا تايآلا

 ىفتناو ,ةرمثلا تدسفو .ةياغلا تلطبل تاقرطلا يف بكاوملا جورخ الولو

 لك هفرعي امك .ةّينيسحلا ةداهشلا نمو لب .ىنيسحلا راكذتلا نم مهملا ضرغلا

 كلذف ,ةلتاقمو هبراضمو داسفو ةنتف نم هيلع تامّرحملا ضعب بّنرت اّمأو

 ,هيف عقي ام ةمرح بجوت ال ءيشلا ةمّرح نإف ,حجارلا جورخلا ةمرح بجوتسي ال

 ,مارح نارقلاب يّئغتلا لب :مارح نارقلا ةءارق ّنِإ :هل لاقي ال نآرقلا يف ىّنغت نمو

 .تناك امنيأ ةمّرحم ةلتاقملاو ةبراضملا لب ًامارح جورخلا سيلف

 ىوطو أرَ سانلا ىطختو مكتيب مكيلع نيدلا لزن 3

 ىظلّرح اهنود ندع لظ مكب يغبي يذلل مكنع نيأ
 ىجّدلا رامقأو ليسلا حضو بلاط لضمل مكنع نيأ

 اجنو ًازوف هللا وسر عم مكب ىجري يذلل مكنع نيأ

 اقللا دنع ًاعنتمم ًاضرعم رشعم نع ةهجو وُدغي موي

 اكش ُهنم يذلا ٌليجلا ٌحلفي لهو هللا ىلإ مهنم ًايكاش
 انغ اونغأ الو ءيلهأ اورصن الو ءاووآ الو ءاوماح ام !ّبر

 ىلأ اوعري ملو ,تاميظعلاب يترسأ اولانو ,ينيد اولّدب

 ىعرو ىقبأل كرشلا مئاق يترتع نم اولو دق ام يلوول

 ىرُم اوقبأ امف نيّدلا ىرُعو ةتمربأ دقو ,.يدهع اوضقن

 ىدعلل ٌعبذ نوندألا يتنب ونبو «ٌتافدرتسم يمرُح

 ىضم نإ ليمجب هوفاخ ٍءرماك مهيدل تسل ىرّثأ

 اضقلا موي اذو ًامولظم ٌتئج مهل ٌمصخ مويلا ينإ !ّبر

 )١1؟(
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 سوؤؤرل | برض

 لسالسلاو فويسلاب روهظلاو

 تاحابملا نم هتاذ ّدح يف هديب همد جارخإو هسفن ناسنإلا حرج “نأ بيرال

 الإ ةنمرح وأ هبوجو سبيلو ,ىرخأ مرحي دقو ,ةرات بجي دق هّنكلو ,ةّيلصألا

 .تارابتعالاو تاهجلابو هيلع ةيراطلا ةّيوناثلا نيوانعلاب

 .ةماجحلاو دصفلا يف امك.هجارخإ ىلع ةّحصلا تفقوت ول امك بجيف

 .توم وأ ضرم نم رطخلاو ررضلل ًابجوم ناكول امك.مرحي دقو

 ابإلا لهأ دّيس ةاساوم دصقب كيهانو ,هبجوت الو هنّسحُت ةهج هل ضرعت دقو
 مهتاساوم دصقب كبسح ,هيوذو هبحص نم لساب نيعبسو ءابعلا باحصأ سماخو
 ,مهيّبحم نويع مامأ ةمّسجم مهتلاح حبش ليثمتو مهيلع فّهلتلاو عّجفتلا راهظإو

 كلتب يقترت ةفيرش تاياغو ةنّسحم تاهج دصاقملاو تاياغلا هذهب كيهان

 .لامكلا بتارم ىلعأ ىلإ ةطحلا بتارم ّسخأ نم لامعألا

 ")ايَسأتلا ماركلل اوّئسف اوٌسأت >> مشاه لآ نم ٌفطلاب ىلوألا ّنِإو

 هلذخ امنيح يديبزلا بعصمل تيبلاو ؛نيعبسو ىدحإ ةنس ثادحأ ؛”1:0 يربطلا خيرات )١(
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 غ0 «ةّينيسحلا بكاوملا»- تالالضلاو عدبلا عمق ىف - تانّيبلا تايالا

 ضوملا ىلإ وأ ,توملا ىلإ يذؤسلا مدلا فزنبًانامحأ ررضلا بئر ام

 وأ هيقف نع ًالضف. ّبل يذ نم ردصي ن نأ يغبني ال مالك كاذف .هميرحتل يضتقملا

 :هقفتم

 اننيعأ بصن ماقت ةنس لك ىفو ءنيّبسلا زهاني ام رمعلا نم انغلب دقلف :ًالّوأ اَمأ

 ىف هب انعمسالو .رّدضت وأ اهب تام ًاصخش انيأر امو ,ةّيومدلا دشاحملا كلت

 .نيرباغلا

 :ةّيتقو ضراوع يه امّنِإ اهلوصح ضرف ىلع رومألا كلتف :ًايناث اًمأو

 سيلو ,ةدعاقل ًاكالم وأ مكحل ًأطانم اهلعج الو اهطبض نكمي ال ,ةّيصخشرداونو

 نم الو هيقفلا نأش نم تسيلف تايئزجلا اَمأ :ةّيلكلا ماكحألا نايب الإ هيقفلا ىلع

 نسم لمع نم هسفن ىلع ررضلا فاخي نم لك ّنِإ :لوقن نأ انيلع يذلاو ,هتفيظو

 .لمعلا كلذ باكترا هيلع مرحي لامعألا

 برضلا كلذ نم فاخي فويسلاب مهسوؤر نيبراضلا دحأ ّنأ بسحأ الو

 ىلع هتمرح مزلتسي ال وهف هيلع لمعلا كلذ مرح نئلو ,هلعف ىلع مدقيو هسفن ىلع

 .هريغ

 0 تايذلاو دودحلا باتك يف ءاهقفلا هركذو ,"'رابخألا يف درو ام اّمأو

 ريعب اهيفو ,”دلجلا رشقت يتلا يهو : :«ةصراحلا»ك جاجشلا ماسقأ نم

 .(جاجشلاو تاحارجلا ةيد) باب 757:1 ىفاكلا )١(

 جاجشلا يف - ثلاثلا دصقملا) 517/17 مالكلا رهاوج لاثملا ليبس ىلع عجار (؟)

 .ليصفتلا هجو ىلع اهنم ّلك ماكحأ ركذ دقو :(حارجلاو

 .«صرح» ٠١77 : حاحصلا .ًاليلق دلجلا ّقشت ىتلا ةجشلا :ةصراحلا :يرهوجلا لاق (؟)

 ةقفوف
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 ىلإ ارجج ملهو .ناريعب اهيفو ''ًاريسي محللا نم ذخأت يتلا يهو :«ةيمادلا»و

 ال ًاتاودع رخآ ىلع ناسنإ هانج ولام دارملا نأ مولعمف ,ةرشع اهيفو "!«ةمشاهلا»

 اّمم اذهو .ًائيش هسفن ىلع كلمي ال ناسنالا ّنأ ةرورض ,هسفنب ناسنالا هلعف اذإام

 .لضاف نع ًالضف لهاج ىلع ىفخي هّنظأ ال

 ,ةنّسحم تاهج هل ضرعت دق حابملا نأ نم هاندّيش يذلا لصألاب ّنأو ءاذه

 .ةّينيسحلا بكاوملا يف ةّيئازعلا لامعألا كلت عيمج يف هجولا كل حضّتي

 .«أامد» 5١141١ :1 حاحصلا ءليسي الو ىمدت ىتلا ةجشلا :ةيمادلا :ىرهوجلا لاق )0(

 .«مشه»1/00 ١: سورعلا جات :مظعلا تمشه ىتلا وأ ؛مظعلا مشهت ةجش :ةمشاهلا (1)
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 ل «ةّينيسحلا بكاوملا»- تاللالضلاو عدبلا عمق يف - تانّيبلا ت ىلا

 سوطلا عرقو قاوبألا خفنو لوبطلا برض

 ال اهّنأ - نادجو يذ ٌلكو - حت عماسلا اهّيأ كّنإف ,ةحابم رومأ اهلك
 ًاعزفو ًالوه بجوت سكعلابو لب ؛ًاطاشن الو ةّفخ الو ًابرط اهعامسب كل ثدحت

 ليدعتو بكاوملا مظنو ليوهتلاو مالعإلا براضلا اهنم دصق اذإف .ًانزحو ًادمكو

 .نازيملا كلذب تحجرو «ناونعلا اذهب تنسح .بكانملاو فوفصلا

 ليثمتلا بكاومو هيبشلا

 .يماسلاب لفاسلاو .ىلعألاب ىندألا هيبشتب ناك نإو هتاذ ّدح يف حابم

 .يداعلاب ةزّيملا يذو .ىماعلاب فيرشلاو

 ضغبأ ىلع مالسلا هيلع ىسيع هحورو هّيبن هبش ىلاعت هللا ىقلأ دقو .ال فيك

 .هبلص ىلع دوهيلا ثحو ىسيع ىلع ٌمن يذلا «ىطوبرخسإلا اذوهي» هيلإ هقلخ

 ةّدسلا دنع رضح اذإ ىبلكلا ةيحدب هّبشتي 9ك ليئربج ىحولا نيمأ ناكو
 .ةّيوبنلا

 .ردب موي هن نينمؤملا ريمأب ةكئالملا تهّبشتو

)16( 
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 لضف ىف «لابقإلا» باتك يف هيلع هللا ناوضر سواط نبا دّيسلا ىورو

 ةرايز ركذو- ةظنقداصلا نع ثيدح يفو :هّصنام دولوملا موي ٌةٌكْنَدَق ّيبنلا ةرايز

 كلذ تدرأ اذإف .ديعب نم كنع هغلبيو بيرق نم كعمسي هّنِإ» - لاقف كدي ىبنلا

 لقو ًامئاق مق مث ءلسغ ىلع نوكتو .همسا هيلع بتكاو ربقلا هبش كيدي نيب لّثمف
 .ىهتنا '!«هتهجاوم كبلقب لّيختم تنأو

 نع ماقملا قيضي امك .هدادعت نع ماقملا قيضي اّمم كلذ لاثمأ نم ريثك ىلإ

 دحأ اهّلعلو ,ةيليثمتلا بكاوملا كلت ىلع ةبّترتملا دئاوفلاو حلاصملاو مكحلا دادعت

 هجو ىلع سفنألا ٌرعأبو هسفنب هيلع هللا مالس مامإلا تادافمو ةداهشلا رارسأ

 .ضرألا

 هذه راقتحاو ,سفنلا ةناهتسا ماقم سانلل تلّثم دق ةيماسلا ةرسألا كلت َنِ

 زيزع ّلك لذبو .ةّيدبألا ةداعسلاو ةّيدمرسلا ةايحلا كلت بنج يف ةينافلا ةايحلا

 .ءابالاو ةّرعلا ءازإ

 عوضخلا ةبناجمو ةظيفحلا يف ينافتلاو مادقإلاو ةلاسبلا سانلا تمّلع

 كلت اهدنع نوهت يذلا ميظعتلاو ةسادقلا نم نيدللو ةيهلإلا سيماونلل امو ,ةّلذلاو

 .ةنوصملا ضارعألاو ةسّدقملا حاورألا

 اهنود لهستو ,مئاظعلا اهدنع نوهت يتلا مئازعلا ةّوق سانلا تمّلع

 .بعاصملا

 ىّتح ًاديور ثبلي ال بكاوملاو تارهاظملا كلت ليطعت ْنِإ .قحلاو هلا رمعلو

 ىقبي ال - هللا حمس ل - اهدنعو ,ةّينيسحلا متآملا باوبأ دس ىلإ ةعيرذ دوعي

 .2كلَءْشا لوسر ةرايز نم هركذن ام ىف ١78 لصفلا ,17 :* لامعألا لابقإ )١(
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 ةديحولا ةعماجلا ّنإف ءربادلا سمأ باهذ ةعيشلا ٌنبهذتلو ,نيع الو رثأ ةعيشلل

 .ةّيولعلا رثاملاو ةّينيسحلا ربانملا يه اهل ةقيثولا ةطبارلاو

 ةّيومأ ةعزن ,سئاسدلا كيتاه ءاّدج نم الإ سواسولاو ''ثبانهلا كلت امو

 ىَيَأَيَرل ةيدمحملا ةقيقحلا قاهزإو ةئمأ ينب ركذ ءايحإ نوديري .ةّيباهو ةغزنو

 9 6َنوُرفاكْلا هِرَك ْوَلَو ُهَروُن متي نأ ّذلإ ُهَّلل

 فشك» باتك يف ربكألا خيشلا انّدج هركذ ام كل درون نأ انه نسحيو

 برقأ نم ةقيقحلا ىلإ كلاصيإب لّقكتو ,قيقحتلا عماوج زرحأ دق هّنإف «ءاطغلا

 :هصن ام هس سّرق لاق قيرط

 الف .صوصخلاب اهيلع ليلد الو ,عرشلا ىلإ ةعجارلا لامعألا ضعب اًمأو»
 نم ال ,هتهج نم ةقفاوملا اهب نايتإالاب دصقيو «ليلدلا مومع يف لخدت نأ نم ولخت

 دصقب الو ةّيصوصخلا دصقبال ,هللا يلو ًاّيلع ّنأ دهشأ :لوقك .ةّيصوصخلا ةهج

 امل ؛ يضرفلا ناحجرلا وأ يتاذلا ناحجرلا دصقب لب ,عيرشت ًاعم امهّنأل ؛ ةّيصوصنلا
 ."'يبنلا مسا ركذ ىتم يلع مسا ركذ بابحتسا نم درو

 ,تاّنهو رومأ يهو ,ثبانه سانلا نيب عقو :لاقي ؛ةطلتخملا رابخألاو رومألا :ثبانهلا 0(

 .«ثينه» ١5 :؟ برعلا ناسل

 75 :() ةبوتلا (؟)
 ال :هيلع بتك شرعلا قلخ اّمل لجو نع هللا ّنإ» :لاق ٍةُيرقداصلا هللا دبع يبأ نع ام اهنم (*)

 يف بتك ءاملا ّلجو ّنع هللا قلخ اّملو .نينمؤملا ريمأ يلع ءهللا لوسر دّمحم هلل الإ هلإ

 لجوّزع هللا قلخ اًملو ؛نينمؤملا ريمأ يلع ,هللا لوسر دّمحم ,هللا الإ هلإ ال :هارجم

 قلخ اّملو .نينمؤملا ريمأ يلع هللا لوسر دّمحم ,هللاالإ هلإ ال :همئاوق ىلع بتك يسركلا

 قلخ اّملو .نينمؤملا ريمأ يلع ,هللا لوسر دّمحم ,هللاالإ هلإ ال :هيف بتك حوللا ٌلجو ّنع هللا
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 اّملو .نينمؤملا ريمأ يلع هللا لوسر دّمحم .هللا الإ هلإ ال :هتهبج ىلع بتك ليفارسإ هللا 2

 .نينمؤملا ريمأ يلع هللا لوسر دّمحم ,للا الإ هلإ ال :هيحانج ىلع بتك ليئاربج هللا قلخ

 ىلع هللا لوسر دّمحم ,هللا الإ هلإ ال :اهفانكأ يف بتك تاوامسلا لجو ّرع هللا قلخ اًّملو

 دّمحم .هللا الإ هلإ ال :اهسوؤر يف بتك لابجلا لجو نع هللا قلخ اّملو .نينمؤملا ريمأ

 :هللا الإ هلإ ال :اهيلع بتك سمشلا لجو ّزع هللا قلخ اّملو .نينمؤملا ريمأ ىلع ,هللا لوسر

 الإ هلإ ال :هيلع بتك رمقلا ٌلجو ّنع هللا قلخ اّملو .نينمؤملا ريمأ ىلع .هللا لوسر دّمحم

 لاق اذإف رمقلا يف هنورت يذلا داوسلا وهو .نينمؤملا ريمأ ىلع ءهللا لوسر دّمحم هللا

 ,؟؟١ ١: جاجتحالا .«ِظل نينمؤملا ريمأ ىلع :لقيلف هللا لوسر دّمحم هللا الإ هلإ ال :مكدحأ

 قاس ىلع تيأر يب جرع اّمل» :مّلسو هلآو هيلع هللا ىلص َيبنلا لاق :لاق سنأ نع ام اهنمو

 مكاحلا هجرخأ ««يلعب هترصن يلعب هتدّيأ هللا لوسر دّمحم هللا الإ هلإ ال :ابوتكم شرعلا

 ثيدح :174 ١١: لاّمعلا زنك يف ام هنم بيرقو ٠١ ثيدح ,؟94 ١: ليزنتلا دهاوش يف

 ررد مظن يفو ,دوسألا نب رابه دانسإ نم ٠ :؟؟ يناربطلل ريبكلا مجعملاو

 .١5؟ ثيدح :14/ :قودصلا يلامأو ءنينمؤملا ريمأ مامإلا بقانم 17٠١, :نيطمسلا

 جرع اّمل :مّلسو هلآو هيلع هللا ىَّلص هللا لوسر لاق» :تلاق كيل ءارهزلا ةمطاف نع ام اهنمو

 ,57(:4) مجنلا ,«ىئْذَأ وأ ٍنْيَسْوَف َباَق َناَكَف) ىهتنملا ةردس ىلإ ترص ءامسلا ىلإ يب

 تعمسف ءًأرتو أرتو ةماقإو ىنثم ىنثم ًاناذأ تعمسف .ينيعب هرأ ملو يبلقب هترصبأف

 هلإ ال يَنأ اودهشا ءيشرع ةلمحو يضرأو يتاوامس ناّكسو يتكئالم اي :يداني ًايدانم

 .انررقأو اندهش :اولاق ءيل كيرش ال يدحو انأ الإ

 يدبع ًادّمحم ّنأب يشرع ةلمحو يضرأو يتاوامس ناّكسو يتكئالم اي اودهشأ :لاق

 .انررقأو اندهش :اولاق ,يلوسرو

 يلوو ييلو ًايلع ّنأب يشرع ةلمحو يضرأو يتاوامس ناّكسو يتكئالم اي اودهشا :لاق

 ,؟7'55 :يفوكلا تارف ريسفت .«انررقأو اندهش :اولاق ءيلوسر دعب نينمؤملا يلوو يلوسر

- 

)14( 
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 وأ :مالعإ لبط ّقد نم ةِظنيسحلا ةيزعت ماقم يف عنصي امكو» :لاق نأ ىلإ
 ءاكبلا رثكيل ؛ رودصلاو دودخلا ىلع مطلو .روص هيباشتو .ساحن برض

 ةّيصوصخلاهب دصق نإ ههباشي امو ركذام عيمجو» :هلوقب لصفلا متخ مث .«ليوعلاو

 .ىهتنا '''«هيف سأبالف مومعلا ةهج نم ةّيناحجرلا هيف ظحول ّنإو .ًاعيرشت ناك
 صوصن اهيف تدرو دق رومألا كلت ضعب نأ هانمّدق اًمم تفرع كّنكلو

 .ليوعلاو ءاكبلا نع ًالضف ؛مدللاو مطللا لثم ,صوصخلاب

 .458 ثيدح 3

 هللا هون تيب لهأ لوأ اًنِإ» :لاق ةغطهْللا دبع يبأ نع فيرط نبا نع ينيلكلا هاور ام اهنمو
 ًاثالث - لا اّلِإ هلإ ال نأ دهشأ ىدانف ًايدانم رمأ ضرألاو تاوامسلا قلخ امل هّنِإ ءانتامسأب

 ,- ًاثالث - ًاّقح نينمؤملا ريمأ ًايلع نأ دهشأ - ًاثالث - هللا لوسر ًادّمحم نأ دهشأ -

 .هتافوو ةكيلي ّيبنلا دلوم باب ,/ ثيدح 44١:١: يفاكلا

 .صخألا ىنعملاب تادابعلا ةلمجب قّلعتي اميف :يناثلا ماقملا 55 - 07 ١: ءاطغلا فشك )١(

(59) 
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 ىوتفلا ةصالخو ماقملا ةكلذف

 سيماونلا تقرخ ةعقاو ؛عئاجفلا عباوز نم اهيف ىرج امو ٌفطلا ةعقاو ّنِ

 .ةيهلإلا عئارشلا نع ًالضف ,ةّيرشبلا زئارغلاو ةّيعيبطلا

 عمست الو .اهلثم ةعقاوب نامزألا ةيعاو تعمسالو رهدلا نيع تأر امو

 اهماكحأ كلذكف .اهباب يف دّفتلاو ةبارغلا عماجمب تذخأ اهْنَأ امكو ءًادبأ اهلثمب

 .اهباب ىف ةدّدفتم .بولسألا ةعيدب ءريظنلا ةميدع ءلكشلا ةبيرغ

 قداص نكلو .هوركم حيبق - تمظع امهم - بئاصملا يف ءاكبلاو عزجلا

 هلك عزجلاو ءاكبلا» :ربتعم ثيدح يف لوقي مهيلعو هيلع هللا مالس تيبلا لهأ

 ."7«هيلع هللا تاولص نيسحلا ىلع الإ هوركم

 قداص نكلو ,رهشألا يف مّرحم هوجولا شمخو ديقفلا ىلع بويجلا قش
 ٌقْشّتلِف نيسحلا لثم ىلع» :قيثو ثيدح يف لوقي هيلع هللا مالس تيبلا لهأ

 ."”«دودخلا مطلتلو هوجولا شمختلو بويجلا

 ءاكبلا الخ ام عزج ام ّلك ىف دبعلل هوركم عزجلاو ءاكبلا ّنإ» :ةْقْطلاق ثيدحلا صنو )١(

 .587 ثيدح ,؟١١ :تارايزلا لماك ,«روجأم هيف هّنإف كّياطىلع نب نيسحلا ىلع عزجلاو

 يع يلع نب نيسحلا ىلع تاّيمطافلا دودخلا نمطلو ءبويجلا نققش دقو» :ٍةقطلاق (؟)

 ١١١17. ثيدح ,776 :8 ماكحألا بيزهت ««بويجلا ّقشتو دودخلا مطلت هلثم ىلعو

 ركل
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 بابرأو مظاعألا نم امّيس ,مومذم هنع بوغرم دسجلا ءامدإو سفنلا ءاذيإ

 ًاحابص كّتبدنألف» :ةيحانلا ةرايز ىف لوقي هجرف هللا لّجع ةّجحلاو ,مئازعلا

 "امد عومدلا لدب كيلع ٌنيكبالو .ًءاسمو

 يسلجملا تاياور ضعب ىفف .0#نيدباعلا نيز هّدج كلذ ىلإ هقبس دقو

 حدق هيلإ مّدق اذإ ًانايحأ ناك نيدباعلا نيز نأ مداقتم نمز نم يلابب قلعي ام ىلع

 ."!ًامد هؤالمي ىّتح ىكب ءام هيف

 نزحلا دصقب اهب ىتؤي يتلا لامعألا رئاس رجو بحساف ةريتولا هذه ىلعو

 لك نم ةاجنلا ةنيفسو «ةعساولا ةمحرلا باب هّللا رمعل اهّنَأو .ّفطلا ةعجافل عّجوتلاو
 ىلإ لئاسولاو عئارذلا مظعأ عطقي وأ .هللا ةمحر باب ّدس ىلع ردقي اذ نّمو .ةكله

 !؟هللا

 :نارمأ مهنم يتلأسمو مهيلإ يتّيصوو نينمؤملا يناوخإ ىلإ يتبغر نكلو

 بجوي اّمم .اهسنديو اهئيشي ام ّلك نم ةسّدقملا بكاوملا كلت هيزنت :لّوألا

 .ليبسق ىلع ليبق قّوفتو ةبلغلا ٌبحو رخافتلاو ةلباقملا نم داسفلاو ةنتفلا حاقلإ

 .ةميمذلا قالخألا نم كلذ لاثمأو

 ناطيشلل وعدت الف .ةيحور تاياغ اهلو .ةّيهلإ لامعأ لامعألا كلت ّنإف

 .اهتاياغو اهرثأ وحمو اهرجأ طابحإ ىلإ ًاليبس
 فالخلا ذبنو ,ةملكلا قافّتا ىلع ةظفاحملاوهو الأ .مظعأو مهأ وهو :ىناثلا

 لحنت نأ تكشوأ يتلا ةسذدقملا ةعماجلا هذه ظفح يف أدي اونوكتلو «قّرفتلاو

 .ةيحانلا ىلع تردص ءاروشاع موي يف ىرخأ ةرايز 50١, :رازملا )١(

 نع ًالقن .(هيبأ ىلع هئاكبو هنزح) سداسلا بابلا ١, ثيدح ٠١7, :45 راونألا راحب (؟)

 الك يفو كب نيسحلا نب ىلع ةمامإ باب ؛ ٠7:5 بوش رهش نبال بلاط يبأ لآ بقانم

 .امد» ال «اعمد» اهألمي نيردصملا

01 
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 .اهاوق لحمضتو اهارع

 ,ةّبغملا ةميمذ ةبقاعلا ةميخو اهدجي ةرضاحلا ةعيشلا ةلاح يف رّبدت نّمو

 رّيدتلا يوذ نم هلهأ كلذ فرعي ءاهكاله ىلإ يّدؤتو اهتايح ىلع يضقت داكت

 .ةفرعملاو

 رشعم انل ًاناوهو ًالذ اهب ىفك ,عيقبلا ةّمئأ ةعجافو ةنيدملا ةثداح هذهو

 ذبانتو :عازنو فالخ لك نع انل لغاشلا لغشلا يه نوكت نأ بجي ناكو .ةّيمامإلا
 .قارتفاو

 .قتفلا قترو «"'ثعشلا ملو ,ةملكلا عمج يف نينمؤملا هللا دابع اي هللا هللا
 امو .ةرخآلاو ايندلا يف لمجأو لضفأو حجنأو حبرأ اهّلإف ,ةؤقلاو ةّدعلا ةدحوو
 .بينأ هيلإو تلّكوت هيلع هللب الإ يقيفوت امو ,تعطتسا ام حالصإلا الإ ديرأ

 .حاحصلا .رشتنملا كرمأ عمج يأ ,كثعش هللا مل :لاقي ءرمألا راشتنا :كيرحتلاب ثعشلا )١(

 .(ثعش» 5

 ضف
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 ةرهاب تاملكو ةرهاز ةرضاحم

 هللا مادأ ركذلا قباسلا خيشلا ,ةيادهلا ملعو ,ةيآلاو ةّجحلا انّمع انيلع ىقلأ

 ىوتفلاب ةقالعلا ٌدشأ قّلعتت اهاندجو ,ةسيفن ةرضاحم موي تاذ ,يلاعلا هّلظ

 ام بنج ىلإ همف نم ردص ام ٌدضن نأو ءانه اهرشنو اهب اهقاحلإ انببحأف ,ةمّرقتملا

 تماد لاق ,ةينيدلا فراعمللًارشنو ةقيقحلل ةمدخو ةدئافلل ًاميمعت .هملق نم ردص

 :هتأكرب

 ةسّدقملا ةوعدلا ءدب يف ةيخيراتلا عئاقولا "'روغ ''ربسو رظنلا نعمأ نم نإ
 ىوقأ دجو .اهئالتسعاو اهراشتنا ءدبو اهئاقتراو اهئوشن ةفسلفو ةّيمالسإلا

 هيلع هللا تاولص نينمؤملا ريمأ فيس وه .ةينابرلا ةيانعلا دعب ةّيداعلا بابسألا

 ٌرضخا اّمل هحافصو هحافك لول ثيحب ,ةروكشملا هيعاسمو ةروهشملا هفقاومو

 .دومع هل ماق اّملو ,دوع مالسإلل

 عّيشتلا بهذم راشتنا بابسأ يف رظنلا نعمأو هّقح رّبدتلا ىطعأ نم كلذكو

 .(ريسب» 0/0 دز حاحصلا .هروغ ام ترظن اذإ :هربسأ حرجلا تربس )0(

 عئاقولا قامعأ ىلإ رظانلا نأ ىنعملاو ,«رعق» 77 :؟ حاحصلا .هرعق ءيش ّلك روغ (؟)

 .ةيخيراتلا

 ةرضرفا
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 ةداهش ىوس اَّيرهوجأّرسو اًيقيقحًاببس هل دجي مل ,هقاور عافتراو ,.هقاطن عاسّناو
 .لئاهلا عقولاو ,بيرغلا لكشلا كلذب - هيلع هللا تاولص - نيسحلا هللا دبع يبأ

 ةّيفينحلا ةّلملا تداعلو .ةّيومأ ةعيرشلا تناكل هيلع هللا مالس هتداهش الولو

 .ينيسح عّيشتلاو ,يولع مالسإلا نإ :لوقأ ًاّقحف ةيديزي

 هللا تاولص ىلع ىلإ ٌصاخ ءالو لبح هل سيل نّم َّنِإ :لوقأ ام ًاقحو لوقأ

 مالس نيسحلاب ٌصاخ ءالو لبح هل سيل نمو ,ءيش ىلع مالسإلا نم سيلف .هيلع

 .ءيش ىلع عّيشتلا نم سيلف هيلع هللا

 عم هل تسيل 99 نيسحلا عم ةصاخ ةقلع يعيش لكل ّنأ دجت انه نم علو
 .مهتعاط ضرفو مهتمامإب دقتعي هّنَأ عم ,مهيلع هللا مالس ةّمئَألا رئاس نم هريغ

 نيسحلاب ةصاخ ةقلع 5 ةّمئألا تاذلو هيي ئبنلا سفنل ناك دقو ءمعن

 نم اهفرعي .هركذب ةصاخ ةجهل مهل تناك دقلف ءضعب عم مهضعبل تسيل هصوصخب

 .مهرارسأ ضعب ىلع فقوو مهرابخأب سنأ

 ًاعيمج اوناكو .اهيف وه دّرفت دق ةّيزمو ءاهب هيلع هللا مالس زاتمأ دق ةزّيم هذهو

 ,نيدلا هب نيبتسي يذلا يهلإلا ّرسلا كلذ عدوتسم وه 1# نيسحلا ّنأ ىلإ نوريشي
 .لطابلا نم ّقحلاو ,بّيطلا نم ثيبخلا هب هّللا زيميو

 .هيلع هللا مالس نيسحلاب الإ لالضلا نم ىدهلاو يغلا نم دشرلا نّيبت امو

 لباحلا طلتخاو نيملسملا ةماع ىلع ةٌعْفَيّئبنلا دعب رمألا كبترا دقف الإو

 ناك يذلا ,هيلع هللا مالس نسحلا هيخأ حلص دعب امّيس ,لطابلاب ّقحلاو "7لبانلاب

 ,لبحلاب ديصي يذلا لياحلاو ,فورعم طالتخالا :يسويلا لاق ءبرعلا لاثمأ نم اذه )١(

 . لاثمألا يف مكألا رهز .يأرلا طالتخا يف كلذ برضيف «لبنلاب ديصي يذلا لبانلاو

 .5؟١1 ١: مكحلاو

 وفدا
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 ,ةرهابلا ةضهنلا كلت هيلع هللا مالس نيسحلا ضهن نكلو .هناحبس هللا نم رمأب ًاضيأ

 قحلابو .هبلاطل ىدهلاب رحصأو ,مالظلا نم رونلا عزتناو ,ماهوألا بحس عشقف

 .هدشانل عئاضلا

 نمو ةّمألا نم هلبق نم ناكو .دّوفتو اهب زاتمأ يتلا ايازملا ىدحإ هذهو

 لوق ّدح ىلع كلذ يف مهيلإ هتبسن تناكو ءاهيلع سانلا نولديو ءاهيلإ نوريشي هدعب
 :لئاقلا

 "!ةءارق لكلاو دم حلا ماقم ٌموقت ةروس ركذلا مكحم يف ىرت تسلو

 يمخللا يوقلا دبع نب هللا دبع نب رصن ىهو ءيرصملا سقالق نبا ةديصق تايبأ دحأ )١(

 ماع - نميلاو زاجحلاو رصم نيب ةطسوتم ةيرق يهو - باذيع يف يفوت ,ةرهاقلا ىلإ

 :ةدئافلل ًاميمعت ةديصقلا مامت ركذنو ءه 17

 ٌنامعن كلت الومعنهذهامو  ٌُناته كعمد ضيف لاح ةيأل

 ٌلزنم ةليخبلل ناكم ّلكأ
 ٍمّمنم يأر تررسألهفأالإو

 يعمادم كارألا نامعن هللا ىقس

 ايظللو ٌباغ رمّشسلل هب رايد

 ٌةرجو تلق اهمارآ تعتوراذإ

 ٌمناي رضخأ شيعلاو اهب تمعن
 دهان ٌبحلا ةعرش نع تدهتامف

 تليامت نوصغ يف رودبواممأ

 ةحيسف يهو ديبلا ضرع تبج دقل

 ةحفن مستتالِإ ٌبحاصالو

6) 

 ٌناغظإ ةليخبلل لوموح لكو

 اوناب امدنع مهراثآ ىلع نابف

 ٌنافوط عمادملا ّنأ ولو تلقو

 ٌنالزغ درجلاو ٍراهنأ ٌلودج

 ٌنافخ تلق اهداسآ تضبر ّنإو

 ٌناّير فطاعملا ُندل ابصلا نصغو

 ٌنانهو عّمجملا لمشلا نهوأاالو
 ٌناصغأ كلت الو ٌرامقأ يهامو

 ٌنابضغ ٌثيللاو ثيللا نيرع تسدو

 ُناوشن يّنأك يفطع اهل تززه
- 



 ٌبكبك ّبصلا ٌمدخأ اهيلإ ليمي 3

 هعوط حّربملا قوشلاعم ٌتجعف

 اهعبر ٌتيِّيح رادلا ُتيأر اًملف

 ىأن دق كلهأك يبلق اهل ُتلقو

 تفه دقو دودقلا ٌناتنفأنيأف

 شٌسْؤكأ بكاوكلاب يرزت يلايل

 ًاركذت اذإ شيعلا كاذ ٌمَّرصت

 ًايوار ةريزجلا ءام نم تنك نإف

 شسراف ٌردبلاو ءاديبلا ٌعطقأدقو

 اقنلا يفو لعو رعولا يف ٍدرجنمب

 همازح ٌُءلم حيرلا ّنأكو ىرس

 ىكب اذإ رارفلا بوهرم رضخأو

 يمتني نيح ةبسن اّمإ طق رأو

 ةّرجم يرجت رهنلل هب ضورو

 ىسيرلا للق اهدايجأ تعلتأ دقو

 امنأك ريثألا رشن نع رّبعي
 ةكتفو لاون الاح هل ٌرفغغأ

 مهتويبل يبظلا ريغ ام موقلانم

 اهلامف فويسلا ضيب اودّرج اذإ

 مهتادع بولق نم بورح ًءامظ

 مهتادع اوعارو مهيلاوي نم اوعر

 ٌرظنمو ٌميمع ٌدوج مهنم افص

 م
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 ُنالهث مّيتملا فطع اهل يوليو

 ٌنايصع لذاوعلا مال املك ىلو

 نافرع بلقللو ٌراكنإ فرطللو

 ٌنامثُح انأاهو ٌلالطإتنأاهف

 ٌناحلأ ّنهيف يلحلا ريطل تجشأف

 نامدن ةرينملا سمشلاب ٌروادت

 نارين علاضألا نيب هل ُتببش

 ٌناممظل بيذعلا بذع ىلإ ينإف

 ٌناصرُخ ٌبكاوكلاو فرط ٌليللا هل

 ناحرس ةطيسبلا لهس ىفو ٌباقع

 ٌناميلس ُهاطم ىف يئأكو اهب

 ُنالذجح ةّريسألا قلط ٌةهلماحف

 ٌناتسب وهف ةبصن اًمإو ٌرقصف

 ٌنابهش ٌرطاوملا ةتذغ رهزللو

 ٌنايق عو رَّذ رونلل اهدلت ف

 ُنادرأ هنم ىبُرلا كلت ىلع ٌرجت

 ناعطم برحلا يفو ٌماعطم ملسلا يفف

 ٌناكرأ لباوذلا ريغ الو ساسمأ

 ٌنافجأ ليلاهبلا ديصلا سؤرأ ىوس

 ٌناطشأ ةيرهمسلاو ٌبلق مهل

 اوناه مهدادضأو اوزع مهماوقأف

 ٌنابلأ لضفلا ةوفص نم مهتذغو
 ُناهذأو باشي ال ٌضرعو ٌميسو

- 



 عال «ةّينيسحلا بكاوملا»- تالالضلاو عدبلا عمق يف - تانّبلا تايآلا

 .رصحلا ناسل اهنع رصحيو ,ٌدملا ٌدح توفت ايازم ةّيزملا هذه نم عّرفتيو

 اودُه اوقطن نإو اوفخ اوتمص اذإ 3

 اولأ امو اولوأو اوراج امو اوراجأ

 ٌةريرم ًاسأك ءادعألا تقس مكو

 اوموهف حامرلا تبن اوعر ماوس

 ةروس ركذلا مكحم ىف ىرت تسلو

 هركذب ًارخف ٌدادزي ٌفرش مهل

 هباعل نكل لّصلاك ٌملق هل
 ٌمباس لمانألاف ًاموي لاجاذإ

 هموق نيب ٌُدحاو هن م هللف

 ةعيذيف هدوج ىفخيو ٌدوجي

 هعوط يهو تدتغاف ىلاعملا ّبحأ

 ىلعللف ديعسلا بدنلاب عسأو

 اقلأت ٌردبو ٌسمش ىلتجملف
 امهيف لضفلا مسق نأ بج ع نمو
 دمحم ريمألاو همس مُهالع

 ادغ نإو ُديعسلا ٌديعلا مكنهيل

 َةَدم لك انا ًاديع متنكاذإ

 تفتكاف كدوج يدوج ىلع تماقأ

 هّرحب يركفو صاّوغ يناسل

 ةلحف هوسبالهيف لاتخااذإ
 ةنف د ٌدالوأ كا 53 هه - 35

 اوناص اوبكر نإو اوناز اولزن ّنِإو

 اونام امو اوُنامو اوم امو اوّنمو

 ٌنارمو ًاميرص مهينثت مراوص

 نادعس حراسملا لك امو ًافاجع

 اوناخامو ىفوأو اولذامو ّرعأ

 ٌنآرق للكلاو دمحلا ماقم موقت

 ٌناسنإ وهو رظان يلاعملا مهف
 ٌنافيذ نرقللو ٌدهش ىدنلا يغابل

 ُناديم ٌقّمنملا سرّملا ٌقرخنمو

 ٌنادحو لئابقلا ءايحأ نيب مهو

 ٌنامتك ٌقبعي كسملاب امو ًءانش

 ٌناّيلو لطم بوبحملا ميش نمو

 ٌناقرف هنماندال لمش عّمجت

 ٌناحيجو ضاف ُناحيس يدتجُمللو

 ناصقن هنم ةمسق ىف ٌدحاوالو

 ٌنايحض ةرسألا ٌقاط ٌرمق اهب

 ٌناونع عبصلا ىلع ًاحاضو رجفلا يفو
 ٌنادزيو ًالالج ىهزي مكلضفب

 ٌنابعشو ٌءاوس ٌلاَوش تاب دقف

 ٌنافوط لخبللو ىلامآ ةنيفس

 ناجرمو ٌدافتسسُي رد يرعشو

 ٌنافكأ سبالملا ضعب نمو ُنيزت

 ُناّسح يوأش كاردإ نع ٌرّصقيو
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 هملكو هآر امّبر هّنأ .اهيف هريغ نع زاتماو اهب درفنا يتلا هايازم نم ناك
 .هل ٌبحم ربكأ بلقتاف .هل ودع ىدعأ

 لزاني ن :.أ هيلا ! ءيش ضغبأ ًاينامثع : ناو ؛نيثا نب ريهز ثيدحي كابسحو

 بتك ىف ّنإف ,مهتاياورو ةعيشلا تادرفنم نم هذه ّنأ بسحت الو ,""هسفنب هادفو

 .كلذ نم بجعأ وه ام دجوي دق ةّنسلا ءاملع

 ةليجبو ةزازف ينب نم ةعامج ثّدحف كراس ٌمث» :سوواط نب دّيسلا لاق فوهللا يفف )١(

 تح ةكانيسحلا رياسن اًنكف ةّكم نم انلبقأ امل نيقلا نب ريهز عم [اًنك] امك :اولاق
 يف لزن ماَيألا ضعب يف ناك اًملف ةيحان انلزنف هانلزتعا لوزنلا دارأ اذإ ناكف ,هانقحل

 .هيف هلزانن نأ نم ًاَدب دجن نل ناكم

 نب ريهز اي :لاق ّمث ؛مّلس ىّتح قد نيسحلا لوسر ليقأ ذإ انل ماعط نم ىّدغتن نحن انيبف

 ئتح هدي يف ام ادم ناسنإ ّلك حرطف .هيتأتل كيلإ ينثعب جا نيسحلا هللا دبع ابأ ّنإ ءنيقلا

 .ريطلا انسوؤر ىلع امّنأك
 ال مث ل ةيطهللا لوسر نبا كيلإ ثعبيأ !هللا ناحبس :- ورمع تنب مليد يهو- هتجوز هل تلاقف

 .همالك نم تعمسف هتيتأ ىلف ؟هيتأت

 هطاطسفب رمأف ؛ههجو قرشأ دق ًارشبتسم ءاج نأ ثبل امف «نيقلا نب ريهز هيلإ ىضمف

 كبيصي نأ ٌبحأ ال ينِإف ٌقلاط تنأ :هتأرمال لاقو قط نيسحلا ىلإ لّوحف هعاتمو هلقثو

 ّمث .يحورب هيقأو ,يسفنب هيدفأل ةكطنيسحلا ةبحص ىلع تمزع دقو ءريخ الإ يببسب

 .اهلهأ ىلإ اهلصويل اهّمع ىنب ضعب ىلإ اهمّلسو اهلام اهاطعأ
 يف ينركذت نأ كلأسأ ,كل للا راخ .انيعمو ًانوع هللا ناك :تلاقو هتعدوو تكبو هيلإ تماقف

 . هكا نيسحلا دج دنع ةمايقلا

 ىلتق يف فوهللا .«هب ينم دهعلا رخآ وهف الو ءينبحصي نأ ٌبحأ نم :هباحصأل لاقف

 .قارعلا ىلإ ةّكم نم ٍةئانيسحلا جورخ 6 ؛ :فوفطلا



 عال «ةّينيسحلا بكاوملا»- تالالضلاو عدبلا عمق يف - تانتّيبلا تايآلا

 يف ىفوتملا ءرصم يف ءاملعلا ءارزو دحأ ,ةفالخلا سمش نب كلملا دجم اذه

 يف هفّلَأ هل باتك يف ركذ .هتمجرت يف ناكلخ نبا هركذ ام ىلع ,ةئامتسلا دودح

 :لاقف ةرماسملا بادأ و ةرضاحملا نساحم

 تيأرف ةنيدملا تلخد :لاق ًاّيومأ ًاّيماش ناكو قلطصملا نب ماصع نإ»

 هؤاورو هتمس ينبجعأف ,هتيشاحو هناملغ هعمو امهيلع هللا مالس يلع نب نيسحلا

 هيلإ تئجف ,ضغبلا نم هيبأل يردص هيفخي ناك ام دسحلا راثأو .هؤاهبو هنسحو
 ؟بارت يبأ نبا تنأ :هل تلقو

 .«(معن)) :لاقف

 ّمث ,ةمحرو ةقّرب فوؤر فطاع رظن ّىلإ رظنف ,هيبأ متش و همتش ىف تغلابف

 نم َكَنْغَرنَي نإ ميحرلا نمحرلا هللا مسب ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ» :لاق

 نم ٌفئاَط ْمُهَّسَم اذ أ وقل نإ * ُهيِلَع ٌعيِمَس ُهّنِإ هّللاب ْذعَتْساَف ؛ غزت ن ناّطْئَشلا

 ل هت ّيَعْلا يف هُهَتوُدُمَي ْمُهُناَوْخِإَو * َنوُرِصْبُم مه اِإَف أ أودَكُذَت ِناطْيَشلا

 074 نوصي

 ولو ,كانعأل انتنعتساول كّنِإ .كلو يل هللا رفغتسأ ,كيلع ضّفخ» :يل لاق ّمث

 ظ .«كاندشرأل انتدشرتساولو ,كاندفرل انتدفرتسا

 :لاقف ينم طرف ام ىلع مدنلا يّنم مّسوتو ٠ تلق ام ىلع تمدنف :ماصع لاق

 )4 َنيِمِحاَدلا مح أ َوْهَو مُكَل ُهَللا دفع عي مْوَيلا ُمُكْيَلَع بيرثت آل»

 ؟«تنأ ماشلا لهأ نمأ» :321 لاق مث

 .معن :تلق

 )١( فارعألا )/0: ٠.505-5,

 .5؟:01؟) فسوي )١(
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 يف انيلإ طسبنا ءكاّيإو هللا اناّيح ,"!مزخأ نم اهفرعأ ةنشنش» :لاقف

 .«هللا ءاش نإ كّنظ لضفأ دنع اندجت كل ضرعي امو كجئاوح

 مث ءيب تخاس اهّْنأ ول تددوو تبحر امب ضرألا يلع" تقاضف :ماصع لاق

 "'«هيبأ نمو هنم ّىلإ ٌبحأ ضرألا هجو ىلع امو .ًاذاول هيدي نيب نم تللسنا

 .باتكلا كلذ نم يرطاخب قلع ام ىهتنا

 قلن نيسحلل فرع نم نكلو ؛ماقملا اهعسي ال رئاظن نم ةعقاولا هذهل مكو
 رقحتسيو .ريثكلا هئازع يف ّلقتسي ِهّنَأ ٌكشال تايصوصخلاو ايازملا كيتاه ضعب

 بكاوملاو ؛تارهاظملاو رئاعشلا كلت ّلك هّقحتسي ام نود ىريو .ريطخلا رمألا

 .تاعزنلاو

 ىلع امو دوعي ةدودعم تاملكو ةدحاو ةرظنب يومألا يماشلا ناكاذإو ,معن

 مهولا ءادبإ يف يعيشلا رذع امف ,هيبأو نيسحلا نم هيلإ ٌبحأ ضرألا هجو

 !؟ةّيئازعلا نوؤشلاو ةّينيسحلا بكاوملا يف كيكشتلاو

 ةمادتساو .ربانملا هذه داوعأ مايقو ؛ رئاعشلا كلت رارمتسا الول هللاو اّمأو

 ةفيرشلا ةيآلاب هذه يتملك متخأ يّنكلو ,عّيشتلا مالعأ تسمطنال ,عّجفتلاو عّجوتلا

 كرتو اذه مزخأ تام يط نم لجر يازلاب مزخأو «قلخلاو ةعيبطلا :رسكلاب ةنشنشلا )١(

 :لاقف هومدأف مهّدج ىلع أموي اوبثوف «نينب

 ٍمّلكُي لاجرلا داسأ قلي نم مدلاب ينولمز ّينب نإ
 مزخأ نم اهفرعأ ةنشنش مُوَقُي ٍدوأان نكي نقو

 550 ١: مكحلاو لاثمألاو مكألا رهز .كلذك قاع ناك هّنأل

 .هخيرات يف ركاسع نبا اهركذ دقف ؛:ةروهشم ةّصقلا نكل باتكلا اذه ىلع رثعن مل (1)

 ,5 ١1/8 مقر يطوحلا نسحلا ىبأ دمحم نب ىلع ةمجرت يف ,؟74 :؟5 قشمد ةنيدم خيرات

 .4...مهّسم اذإ اوقتا نيذلا نإ :ىلاعت هلوق ليذ 0٠ :/ هريسفت يف يبطرقلا اهركذو



 غالال.. «ةّينيسحلا بكاوملا»- تالالضلاو عدبلا عمق يف - تانّيبلا ت ىلا

 َنّم ٌفْئاَط ْمُهَّسَم اذِإ أوَق ونا َنيِذّلا نإ : :لاق ثيح هيلع هللا مالس اهب دهشتسا يتلا

 آلت َّعْلا يف :ُهَنوُدُعَي ْمُهناَوْخِإَو * َنوُرِصْبُم مه 50 أودكذت ِناَطِيَشلا

 004 نودصقُي

 حول نم ضارغألا روذب عزنو ,ةريصبلا ذوفنب انيلع نمي نأ ىلاعت هلأسن
 .مالسلاو ,هّللا ءاش نإ يه امك قئاقحلا ىرنل «ةريرسلا

 ,هتادافإب هللا انعفن ةّجحلا انخيش ةبطخلاو ةرضاحملا نم انيلع هاقلأ ام ىهتنا

 هللا ةمحرو ًاعيمج نونمؤملا اههّيأ مكيلع مالسلاو .هللا ءاش ّنإ هئاقب لوطب انعّتمو
 ."!هتاكربو

 307-70١ :0/) فارعألا(١)

 رشانلا» :ةرابع تبتك .«ةّينيسحلا بكاوملا» ةلاسرلا هذهل ةّلقتسملا ةعبطلا رخآ يف (؟)

 .«ةّيولعلا ةعبطملا - فرشألا فجنلا- ءاطغلا فشاك لآ نيسحلا دبع خيشلا نبا دّمحم





(0 

 باتك نم ةعطق

 ىلعألا سودرفلا

 ءاطغلا فشاك نيسح دّمحم خيشلا

 (ما5ل/#* -هاآ٠ك؟ك9غ)





 غطا ممم للة ىلعألا سودرفلا باتك نم ةعطق

 ىناثلا لاؤسلا

 :يلاعلا مكّلظ هللا مادأ مالسإلا ةّجح مامإلا ةحامس ىلإ

 هللادبع يبأ ءازع يف رودصلا مطل زاوج وأ بابحتسا ىلع ليلد دجوي له
 ,زاوجلا نوركني انتلحن لهأ نم اوسيل نم ضعب ّنإف ؟ال وأ ,هادف انحاورأ نيسحلا
 نايبسب ولّضفتف ,تايمطافلا مطل نم زاوجلا فشكتسن اَنِإ :نولوقي رخآ ضعبو
 .لامجإلا وحن ىلع ولو باوجلا

 :باوجلا

 ,ةنمزألا هذه يف ةلوادتملا تاّيفيكلا نم كلذ وحنو رودصلا مطل ةلأسم

 ام بسح ىلع اهيف مّلكتن نأ اندرأ نإ .كلذ لاثمأو فويسلاو لسالسلاب ب رضلاك
 الف ؛ةيعرشلا ماكحألا طابنتسال ةرّرقملا ةعانصلاو ةّيهقفلا دعاوقلا هيضتقت

 صّصخمال هنإف ؛ميرحتلاو عنملاب ىوتفلا الإ اننكمي الو ,ةمرحلا ىلع الإ اندعاست

 يف اهئاقلإو سفنلا ءاذيإو رارضإلا ةمرح نم ةيّلكلا دعاوقلاو ةّيلوألا تامومعلل
 .ماقملا يف اهنع اهجرخي انل ليلد الو ,ةكلهتلا

 بهذملا تاّيعطق نم ّنِإ : حيرصلا لوقلاب لاقُي نأ يغبني يذلا نكلو
 ةعقاولاو ٌفطلا ةعجاف نأ ,ةّيرشع انثالا ةّقحلا ةقرفلا هذه تامّلسم نمو ,يمامإلا
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 هللا ةمحر القا نيسحلاو ,ةبيجع ةينيد ةضهنو .ةميظع ةعقاو ئربكلا ةّينيسحلا

 ةمحرلا بابو ءّدري ال يذلا عيفشلاو ,لئاسولا ةليسوو ,ةّمألا ةاجن بابو ؛ةعساولا

 ."7ٌلسي ال يذلا

 .العو ّلج هللا دنع وه امْنِإ ةلأسملا هذه ةقيقحو رمأألا ّقح ّنإ : لوقأ ىّنِإو

 ينيسحلا قشعلا قيرطب فّلكملا نم تردص نإ لاعفألاو لامعألا هذه نكلو

 نم تثعبناو ,ةميقتسملا ةقيرطلاو ةقيقحلا وحن 41 هللادبع ىبأل هلولاو ةّبحملاو

 ةيحضتلا كلتب ملاعلا يف ديحوتلا ئيحأو ؛ةسّدقملا هتضهنب نيدلا ٍةبطمدخ دقو )١(

 كلتو ةّيمأ ينب نم ةميدقلا داقحألا ّنإف ؛ةمئاق مالسإلل مقت مل هتداهش الولو ,ةميظعلا

 يذلا يمالسإلا نيدلا وحم ىلع تضهن .ةنوعلملا ةرجشلا كلت نم ةثيبخلا نئاغضلا

 سمش مهثم غزابلا يمشاهلا تيبلا ىنعأ ءفرشلاو دجملاب ةقيرع ةرسأ نم رهظ
 .ةّوبنلاو ةلاسرلا

 مده ىف ةتوقمملا تاّينلا نم نييومألل ناك امو ةيخيراتلا ةهجولا وحن ملقلا نانع انيخرأ ىلف
 تاملكلا ةمجرت يهو ؛ةلاسرلا هذه يف دوصقملا ضرغلا نع انجرخل ,مالسإلا

 .هّلظ ماد مامإلا ةحامس ملق نم ةحشرتملا

 مهتسايس يف اوكلس ةيمأ ينب ّنإ :لامجإلا ىلع زيزعلا ءىراقلا اهيأ لوقأ نأ عيطتسأ نكلو
 سيئرو مهسيئر مهل اهمّلع يتلا ةعرشلاو كلسملا هفسنو مالسإلا مده يف ةمشاغلا

 نيح ةّيومألا هتاعزنو ةّيلهاجلا هميلاعت مهل هنيقلت ىف ,نايفس ىبأ ةقدانزلاو نيقفانملا

 اي» :لاقو هقافنو هرفكب نلعملا همالكب مهبطاخو ةفالخلا يلو نأ دعب نامثع ىلع لخد

 ,مكل اهوجرأ تلزام نايفس ىبأ هب فلحي يذلاو ,ةركلا فقلت اهوفّقلت ,ةّيمأ ينب

 ..«ةثارو مكنايبص ىلإ نريصتلو

 الو ةّنج ام يردأ الو ,كلملا وه امّنِإف ؛ةّيمأ ىنب اهداتوأ لعجاو ,ةركلاك اهردأ» :نامثعل لاقو

 .«ران

 انلتاقت تنك يذلا رمألا ّنِإ ,ةزمح اي»:لاق مث ههلجرب هلكرف ةظءادهشلا دّيس ةزمح ربق ىتأو

 .«يدعو ميت نم هب قحأ انكو ؛مويلا هانكلم دق سمألاب هيلع



 221 ىلعألا سودرفلا باتك نم ةعطق

 ةناخير مولظملا اذه باصمب دابكألا يف نأ زحألا ؛نارين لاعتشاو داّوفلا قارتحا

 عيمج نم ةأّربمو ةيلاخ نوكت ثيحب .ةّيزرلا كلتب باصملا ,كيإلوسرلا

 نوكي لب .ًازئاج نوكي نأ دعبي الف ,ةّيناسفنلا ضارغألاو تارهاظتلاو بئاوشلا
 .تادابعلا ّلجأو تابرقلا نم ٍذئنيح

 تيب لهأ نم لاعفألا هذه رئاظنو لامعألا نم ردص ام لمحُي اذه ىلعو

 بنيز ئرغصلا ةقيدصلاو ئربكلا ةليقعلا نع لقن ام لثم ,2ةراهطلاو ةمصعلا

 تحت نم مدلا لاس ىَّتح لمحملا مّدقمب اهنيبج تحطن اهّنَأ» نم اهيلع هللا مالس
 ."!«اهعانق

 ةرابعلا يف ريسي فالتخاب برضلا نيمأ عبط ,؟١2 / ٠١ ج :ىسلجملا ةمالعلل ,راحبلا )١(

 لقن ربخلا اذهب دامتعالا يف يفكيو [نوثالثلاو عساتلا بابلا ١٠١ : ؛ راونألا راحب]

 - هّلظ ماد- مامإلا انخيش ةحامس دمتعا اذهلو «ةربتعملا بتكلا ضعب نع هل يسلجملا

 ةشقانملا نم عّبتتلا يعّدي نم ضعب تاملك نم رهظي ام كنع عدف ,ماقملا يف ًاضيأ هيلع

 هب أبعي ال يذلا ضحملا داعبتسالا ئوس اهل هجو ال ةيهاو ةشقانم اهّنإف ,ربخلا اذه يف
 بنيز ىرغصلا ةقيدصلا لعف يف هجولا- هّلظ ماد- مامإلا ةحامس مالك نم تفرع ام دعب

 ش .اهيلع هللا مالس

 ,2هغتيبلا لهأ ةملاع ءئرغصلا ةقيدصلا يهو ؛مشاه ينب ةليقع يه ئربكلا بنيزو

 ةكيرش يهو «نيملاعلا ءاسن ةدّيس ىربكلا ةقيدصلا اهّمأو ,ةِهنينمؤملاريمأ ةميركو

 اهالولو ؛ةرئاجلا مهتطلس ةرئان ءافطإو نيملاظلا ءايربك ةدابإ يف ةِقءنيسحلا

 ناميإلا ةّوقو تابثلاو ربصلا يف اهرصع ةديحو يهو «ةرهاطلا ةرتعلا ةلالسس تضرقنال

 ئصوأو .ةكاءنينمؤملاريمأ ناسل نع غرفت اهّنأك ةحاصفلا يفو ,فافعلاو ئوقتلاو

 ناكو ماكحألا نايب يف ةصاخ ةباين ٍةِقطداجسلا اهبانأو ءهاياصو نم ةلمجب اهيلإ هيخأ

 مامإلا ىلع أرتست 8 بنيز ىلإ بسني ملع نم ٍةئاءنيسحلا نب يلع نع جرخي ام
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 .ةئاداجسلا 2

 باتكك ًاًصاخ ًافّلؤم اهقح يف مهضعب درفأو ؛مهبتك يف نيقيرفلا نم لاجرلا ءاملع اهركذو
 . ةءيدقنلا ةمالعلل «ئربكلا بنيز» باتكو «بنيز ةدّيسلا»

 هيف هفّلْؤم طلخ دقو ,خيراوتلا خسان بحاص دلول ةيسرافلاب «بهذملا زارطلا» باتكو

 .قيقحتو تّبثت ريغ نم هيلع دامتعالا ىغبني الو ,ميقسلاب حيحصلا

 ١١ ددع ىهو .«ءارهزلا تنب بنيز ءالبرك ةلطب» باتك ءىطاشلا تنب ةروتكدلا تفّدصو

 .ةرهاقلاب لالهلا راد نع ردصت ةيرهش ةلسلس يه ىتلا لالهلا بتك نمه ١77١ ةنسل

 .«مشاه ينب ةليقع بنيز» باتكو

 ءايقتألا نيب ةمّدقُملا يف يه يتلا «ةليقعلا هذه ّقح يف ةصاخلا تافّلؤملا نم كلذ ريغو

 قحلا ليبس يف اوكحض نيذلا يوبنلا تيبلا لا نم نيبّيطلاو تابّيطلاو نيدهاجملا

 هعقوو دلاخلا هرثأ هل ناك ام يسآملا نم اولمتحاو ,ةيرشبلا غيز حالصإو ةلادعلاو

 .يمالسإلا خيراتلا يف ميظعلا

 يك اهيف قيقدلا يّرحتلاو اهقيقحت ىلإ ٍدتهأ مل ئىتش لاوقأو ءارآ اهتافو خيرأتو اهنفدم يفو
 ةايح يف تدلو اهّنِإ :ليق .ئرخأ بابسألو ؛رداصملا ةّلقل ؛اهادحإب سفنلا نئمطت

 .اهريغو ةباصإلا يف امك ةدالولا ةنس ركذ ريغ نم دكر يبنلا

 يف حجارلا وهو ؛ةرجهلل ةسماخلا ةنسلا يف ىلوألا ىدامج نم سماخلا يف تدلو : ليقو

 .ىرظن

 .ةسداسلا ةنسلا ىف : ليقو

 .ةعبارلا ىف :ليقو

 اضر رمعو 5١ ص / ١ ج:مالعألا ىف يلكرزلا هيلإ بهذ امك ه 70 ةنس ىحن تيفوتو

 عمج بهذ هيلإو ءرصمب تنفد اهّنأ ريخألا يفو ,508٠ص / ١ ج:ءاسنلا مالعأ يف ةلاحك

 .ةنسلا لهأ ءاملع نم

 بجر فصن ىف تيفوت اهنأ ىلإ ةظانيسحلا ةضهن يف يناتسرهشلا ةمالعلا بهذو
 ح



 هم م مة ءءء ملة ةةةةمنم ىلعألا سودرفلا باتك نم ةعطق

 تيبلا لهأ تارّدخم فصو ىف ةسّدقملا ةيحانلا ةرايز ىف درو ام لثمو

 ."7(«تامطال دودخللو تارشان روعشلل» :مهيلع هللا مالس

 .دراو ّلكل ةعرش سيلو .دحأ لكل رسّيتي ال هيلإ انرشأ يذلا ئنعملا نكلو

 ةيلاع ةبترم هّنِإف ؛لّيختلاو ءاعّدالا ضحمب لصحي الو ؛عماط لكل عمطم الو

 رومألا هذه نوبكتري نيذلا صاخشألا بلغأو ,عينم خماش ماقمو ,عيفر ٌلحمو

 .تاجادملاو لماحتلاو تاءارملاو رهاظتلا باب نم الإ اهب نوتأي ال تاّيفيكلاو

 لب .لاكشإ نم ولخياال ةقداصلا ةّينلاو حيحصلا دصقلا ريغب ىنعملا اذه ّنأ عم

 .ةيماقملا ءىراوطلاو ةيلاحلا ضراوعلاو تاهجلا ضعبل فعاضتت هتمرحو ,مارح

 .16 ةنس -2

 ّنأو ًاموي نينامثب ةنيدملا اهدورو دعب تيّفوتو ءًاريسي الإ اهيخأ دعب ثكمت مل اهنإ :ليقو

 ٠١ ص ءاسنلا لصق /” ج:لاقملا حيقنت يف امك ءاهب اهربق

 اهربق نأ ًاضيأ توريب .ط 7١7 - 7٠١ ص / 77 ج:ةعيشلا نايعأ باتك بحاص رهظتساو

 .ةنيدملاب

 يف يلديبعلا هيلإ بهذ امك ءرصمب ه 55 ةنس بجر نم فصنلا يف تيفوت اهّنِإ :ليقو

 ظ .هيلإ ةبوسنملا «تابنيزلا» ةلاسر
 ٌّنِإف ؛باوصلا نع ديعب لوقلا اذهو ءاهب تنفدو ماشلا ىرق ئدحإ يف تيفوت اهّنِإ : ليقو

 عم رفعج نب هللادبع ءيجمو ةعاجملا ثيدح) ثيدحب كلذ ببس يف جهلت نسلألا

 نم يلديبعلا هركذ امو ءريسلاو خيراتلا تاحفص يف هل رثأ ال (ماشلا ىلإ 8:بنيز

 ماقسلا الو لاجملا انعسي ال يتلا نئارقلل ًاضيأ ديعب رصمب اهنفدمو اهتافو خيرات
 ءافتخا يف ةئةرهاطلا ةقيدصلا اهمأب ةّمات ةهابش ةدّيسلا هذهل ّنأ ّقحلاو .اهركذل

 .امهيلع هللا مالس ءاهنفدمو اهربق

 .ةيحانلا نع جرخ ءاروشاع موي ىف ئرخأ ةرايز 504 :رازملا )١(



 وه هيلع هللا تاولص طبسلا نيسحلا ئركذ يف اههزنأو لامعألا نسحأو

 هيلع مالسلاو .روتوملا مولظملاو .ةَكيأَب لوسرلا ةناحيرل ءاكبلاو ةبدنلاو ةحاينلا

 .هيلتاقو همد يف نيكراشملاو هيملاظ نم يدبتلاو ,هئادعأ ىلع نعللاو .هل ةرايزلاو

 نيمايملا هدالوأو .نيرهاطلا هئابآ ىلعو هيلع هللا تاولص ,هلتقب نيضارلاو



 0 باتكلا ليلد

 9 عمتجملا يف اهراثآو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو )١(

 غ0 ديهمت

 0 ا ا ا ا ا فاطملا ةيادب

 0 .... .ىلوألا ةلحرملا

 100 ةيقارعلا تاقوألا ةفيحص

 ١4.0660 م ءءء ءءء مم ةمملف ةيقارعلا تاقوألا ةفيحص عم ةفقو

 ل يا ةّيتوريبلا ديدجلا دهعلا ةفيجص

 84 ملمع ممم م ممم ممم م ممم ةيناثلا ةلحرملا

 1 ةثلاثلا ةلحرملا

 1 ةعبارلا ةلحرملا

 غ1 ةسماخلا ةلحرملا

 22 نيدلا لاجر

 عال ع ع ل عوضوملا اذه لوح تفلأ لئاسر

 سرهفلا



 م 00

 ةل جسيم نئاويد ةديرج يف نيملاس يلع دّمحم يدنهلا بتاكلا ةلاقم

 0 نيملاس يلع دّمحم ةلاقم ىلع فرش نيدلا رون دّيسلا ٌدر

 100 «رهاظم نب بيبح» مساب ةعقوم ةلاقم

 03060066006660 ة همم ممم ممم ملل «سارف يبأ» مساب ةعّقوم ةلاقم

 00 ءابطخلاو ءارعشلا

 30 مة م مملة ممم ممم ة ممم ممم مف سانلا َهّم

 00 ةعومجملاه ذه يف ةدراولا لئاسرلا

 9 علل عمتجملا يف اهراثآو هيزنتلا ةلاسر عم ةفقو )١(

 مم منة ممم ممم ملف ةّيقارعلا تاقوألا ةديرج )١(

 ظل لطابلا ةلوج ىلع ٌّقحلا ةلوص (5)

 00 ةّينيسحلا بكاوملا (؛)

 000 ءاروشاع تارهاظم لوح ةعماد ةرظن (0)

 ]0مم نة ة ءءء ءءء ةءة مة ة م مثف ينيسحلا راكذتلا لوح ةملك(7)

 86 .6.666666 66606066060000 م لمة مم مة مة ءةف ممر مة ةةميبف مولظملا ةرصن (0)

 44 «ةّينيسحلا بكاوملا» تالالضلاو عدبلا عمق يف تانّيبلا تايآلا (8)

 ١١8 2000066000066 ممم ممن مة مثل ىلعألا سودرفلا باتك نم ةعطق (9)

 000 ءاحلصلا ءاميس(١٠)

 #١ مع ءءء للل هيبشلا لامعأل هيزنتلا )١1١(

 م «هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر يف ةرظن» ىسألا ةّنر(10)



 ةّيئازعلا رهاظملا لوح ةعماج تاملك(1)

 ل ينيسحلا راعشلا (15)

 لامة عمة عمة لل .....هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا (16)

 ....هيزنتلا ةلاسر نع هيومتلا فشك(13)

 ا رئاعشلا ةماقإ يف رثاعلا ةلاقإ (1)

 ةّمألاب كّسمتلل ةّمألا داشرإ نم ةعطق (18)

 هلع ةّينيسحلا رئاعشلا يف ةلاسر (19)

 0 هيزنتلا ةروث )٠١(

 هل ةيقارعلا تاقوألا ةديرج (؟)

 0 ىلوألا ةرابعلا

 0 ةيناثلا ةرابعلا

 ةمل م ممم مة ءءء ممم ةمنم ةثلاثلا ةرابعلا

 0 ةعبارلا ةرابعلا

 ا لطابلا ةلوج ىلع ٌّقحلا ةلوص ()
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 2 تاهيبشتلا زاوج

 120 ها نيسحلا ىلع ءاكبلا

 3” عم مطللا بكاوم ىلع ركسعلا ىشاب نبا ضارتعا

 9 م علم بكاوملا يف وهللا تالا لامعتسا

 فر ءاروشاع تارهاظم لوح ةعماد ةرظن (6)

 ماسالا مة اة ءءء اة مة ةة مة ممم ميم معو فلؤملل رعش تايبأ

 ا ةّينيسحلا رئاعشلا زاوج يف ٌكشلل هملأتو فلؤملا عّجوت

 0 يسنرفلا فزوج روتكدلا ةرابع

 1 نيبرام ويسملا يناملألا فوسليفلا مالك

 501 م ممم ممم من ممم ممم ةشئاع جدوهو كيلي ئبنلا لّمحم

 ؟05 6060006 مم م م مرمرة مة ممم رم م ممم ةممم ممم مممب مطللا بكاوم

 508420626666600 0000 0 ةرة مة مة مم ء مة مة ممم من مم فوة ةةنمفبب ريبطتلا

 511 مة ءءء للف مهوأرآو مالعألا تاملك

 988 مة عم علق ردصلا نسح دّيسلل ةلاسرلا لوح ةملك

 مال م ل مة ة مة ملم ءءء ربفتم ينيسحلا راكذتلا لوح ةملك(1)

 ؟ ةيقارعلا تاقوألا ةديرج ىلع فلؤملا فوقو

 1 ةّينيسحلا رئاعشلا ضعبل ءاملعلا راكنتسا

 يأ مة م مة ممم م ممم مة مة علق ءازعلا بكاوم

 ا م م لة ممم لمة مم ممم ممم ملف لأومسلا ءافو ةّصق

 12 مولعلا رحب رفعج دّيسلا ةرضحل ةملك

 يع ءاطغلا فشاك يداه خيشلل ةملك



 0 ةّينيسحلا رئاعشلا نع ءاملعلا ضعب يأر

 0 ءاسنلاب لاجرلا هّبشت

 0 ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع مولظملا ةرصن (0)

 ناعم لمة مة علم ةيقارعلا تاقوألا ةديرج ىلع فلؤملا فوقو

 نق و رار راةاة ف هم هيام ماو ةارافاعم هذج نسد ءايحال نيسحلا لتق

 ٠6© هم جام جم هاه هه وه 86ه «٠

 6٠و و هو م ها م همه جءاماق م86

 ىلا ىف ىلا لل ىل ىلا ل 00 0 00 0 0



 ع5 م م ممم م ممم ممم مة ممم ممم ممم ممم ممم مم ولف ٌلبَطلا

 455.62.66.66 666606260000 ة م ترن ةةة ثمر مة ة ممم ءء مة مينة ةمب قولا

 عاام م مة لمة ةةةة مة مة ممم مة ممم ممم مة يمت جنّصلا

 عا ل نة لة مة مة مة ممم ممم ممم منة ملف ثلاثلا رمألا

 ل «ةّينيسحلا بكاوملا»تالالضلاو عدبلا عمق يف تانتيبلا تايآآلا(8)

 ك1 لل اهتبوجأو ةلئسألا هذه عماج ةمّدقم

 4416660600000 لمهمة ةة مة ءءء ممقل . . لوألا لاوسلا باوج

 ةرصبلا نم دراولا يناثلا لاؤسلا باوج

 2 هلال نينمؤملل فلؤملا ةّيصو

 0 ثلاثلا لاّوسلا باوج

 0 مي مدللاو مطللا
 1 تاقرطلا يف بكاوملا جورخ

 م ءءء ممم للم لسالسلاو فويسلاب روهظلاو سوؤرلا برض

 43 علل سوطلا عرقو قاوبألا خفنو لوبطلا برض

 غ1 660م م مم مم ممم ممم ممم ة مبلل ليثمتلا بكاومو هيبشلا

 0 ممم مة ة مة لمة ملف ىوتفلا ةصالخو ماقملا ةكلذف

 غ2 ةرهاب تاملكو ةرهاز ةرضاحم

 عالق 0 نملة مملة مملل ىلعألا سودرفلا باتك نم ةعطق ()

 غ2 يناثلا لاؤسلا



 - مهتادقتعمو مهبهاذمو مهنايدأ فالتخا ىلع - سانلا نم ةعامج لكل لب .ممألا نم ةّمأ لكل

 .هب لهاستلا نكمي ال ضرف اهنأ ىلع اهنوّدؤيو اهب نونمؤي سوقطو رئاعش
 دم هم اهلك ,اندع يتأت يتلا ىتحو «نآلا اهرصاعن يتلاو ءاهنم ةفلاسلا :تاعامجلاو ممألاو

 ىوتسملاو نامزلاو ناكملا يرصنعل ًاعبات نوكي اهتّيفيكو اهتعيبط يف فالتخالا نأ الإ تادقتعملا ثيح

 ةدحتم تناك نإو يّمألا اهيدؤي يتلا كلت نع فلتخت فقثملا اهيّدؤي يتلا رئاعشلاف .دارفألل يفاقثلا

 .دقتعملاو أشنملا ثيح نم

 فطلا ةعقاو مدق ةميدق «مهوّبحمو ْيلصِإَع تيبلا لهأ عابتأ اهميقي يتلا ةّينيسحلا رئاعشلاو
 . هلم نيسحلا مامإلا اهلجأ نم راث يتلا ئدابملا ةلاصأ سوفنلا يف ةلّصأتمو ةدلاخلا

 ,كاذنآ يمالسإلا عمتجملا تمع يتلا فورظلل ًاعبت ؛رزجو 7 تارتفب رئاعشلا هذه ترم املثمو

 ضعب ضفرب ةنوحشم تارتفب ترم اهنإف ءاهمدعو رئاعشلا هذهل مهلويمو ماكحلا يأر دنع الوزن وأ
 رئاعشلا نأ كلذ .ىوتفلاو رارقلا ةبحاص ةينيدلا تاسسؤملا لبق نم اهلوبق وأ رئاعشلا هذه

 نع اهفرصل - مالسإلل ةيداعم يدايأ اهئارو نم نوكي نأ دعبي ال - تالواحل تضرعت ةّينيسحلا
 صخرتسا يذلا يدئاقعلاو يركفلا اهاوتحم نم ةكرابملا ةينيسحلا ةروثلا غيرفتو .حيحصلا اهريسم

 اهنع رب ربع يلا: ف ةيماسلا كلايئادما لجأ نم دكا هناسمأو هتيب .ب لهأ - همد ” ادسسلا مامإلا

 : 8 ا

 ةديؤملا لئاسرلاو  ةّينيسحلا رئاعشلا يف لئاسرلا مهأ دحأ ضرعتسيل باتكلا اذه ءاج انه نم
 ةيفاقثلا لفاحملاو ةيبعشلا طاسوألا نيب ًاعساو الدجو ,ةفينع لعف دودر تراثأ يتلاو ء اهل ةضراعملاو

 .ءاوس دح ىلع ةينيدلاو

 ىلع عالطإلاو ,ةدحاو ةعومجم يف لئاسرلا هذه ظفح وه ينضملا لمعلا اذه نم فدهلا ناكو

 ... مهئارآ ىلع مهججحو مهتلدأو اهل نيدؤملاو ةينيسحلا رئاعشلا ضعبل نيضراعملا ءاملعلا ءارآ

 00989125514426 : فتاه - تاعوبطملل دفارلا ةسسؤم - مق : ناريإ

 07901419375 : فتاه - ىبرعلا باتكلا راد - ىبنتملا عراش - دادغب : قارعلا

 07901814736 : فتاه - جنك, داجسلا راد - يبنتم ا عراش - دادغب

 332913 - 371727 : فتاه - لالهلا راد ةبتكم ها: لوسرلا عراش - فرشالا فجنلا

 07801558942 : فتاه - ىلحلا دهف نبا ةبتكم - هِي نيسحلا مامالا ةلبق عراش - ءالبرك

 07801647123 : فتاه - دلك يداهلا مامالا ةبتكم - راشعلا - ةرصبلا

 03747658 : فتاه - ثارتلا ءايحاإل ةيلماعلا ةبسسؤملا :نانبل


