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 باتكلا ليلد

 .(ه١؟1/0 ت) يّلحلا مساق نيسحلا دبع خيشلل ,هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا (10)

 .(ه٠17١ دودح ت) يجنكلا دّمحم خيشلل ,هيزنتلا ةلاسر نع هيومتلا فشك(17)

 .(ه١ : 8١ت) يونهكللا يقن يلع دّيسلل رئاعشلا ةماقإ يف رثاعلا ةلاقإ (1)

 رّفظملا يدهملا دبع خيشلل ةّمْكألاِب كّسمتلل ةّمألا داشرإ باتك نم ةعطق (14)

 .(ه1320ت)

 يرئاحلا يناتسجبلا يداه دّمحم دّيسلل ,ةّينيسحلا رئاعشلا يف ةلاسر (15)

 ءاهالتخت)

 .يفجنلا ينيسحلا مساقلا دّمحمل .هيزنتلا ةروث(١٠)
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 هيزنتلا ةلاسرل هبزنلا دقنلا





 دفلَع هللا لوسر لاق

 "دب دربت ال نينمؤملا بولق ىف ةرارح ةظا نيسحلا لتقل نإ»

 )١( كردتسملا يف يرونلا نيثّدحملا ةمتاخ ثيدحلا اذه لقن ]٠١:  17١8ثيدح 17١84[

 نع ًادنسم .مامه نب دّمحم ىلع يبأل راونألا باتك نع ًالقن ءلّوألا ديهشلا ةعومجم نع

 هسلجأف لبقُم وهو هاء نيسحلا ىلإ لَكتلَو يبنلا رظن» :لاق ةيطرفعج يبأ نع نانس نبا

 .«أدبأ دربت ال نينمؤملا بولق يف ةرارح نيسحلا لتقل ْنِإ :لاقو هرجح يف

 .«ةربع ّلك ليتق يبأب» :رفعج بأ لاق مث

 ؟ةربع لك ليتق امو :ليق

 .«ىكب اّلِإ نمؤم هركذي ال» :لاق
 - ينيدلا حالصإلا مساب ةّينيسحلا تاراكذتلا ةتامإب نيّداجلل نيقيلا يطعُي ثيدحلا اذهو

 اهئاقبب كلي ىبنلا نم دوعوملا ةرارحلا كلت ّنأب - هلهأ نم اوسيل بلغألا ىلع مه يذلا
 ةايحل ةدلاخ ًاحور نوكت ةلاحم ال اهّنإف .بولقلا يف ةزكترم ءسوفنلا يف ةلغاو تمادام

 امّلعلو ءرهدلا ّرم ىئء قظت ال ءاهرهاظم ميمجب اهدّدجتل اراثمو ,:ةسّدقملا رئاعشلا كلت

 .نايسحب مويلا نكت مل مظعألا ديهشلا كلذ ىلع نزحلل ىرخأ رهاظم زوربل ةوذج نوكت

(00) 



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 هلاو دّمحم نيلسرملا دّيس ىلع مالسلاو ةالصلاو ,نيملاعلا ٌبر هلل دمحلا

 .نيرهاطلا نيبّيطلا

 نع عنملا نّمضتي ذتي .هب هبؤي ال يأر ةرصبلا يف ماوعأ ذنم ثدح دقف .دعبو

 يف رودصلا مدلو ءاكبلا ادع ,ةعيشلا نادلب يف مات يتلا ةّينيسحلا رئاعشلا نم ريثك

 ىلع مقُي ملو ةّجحب معدُي مل - ةناكملا كلتب سيل "'هبحاص ّنأ عم - وهو ,رودلا
 .ةغرافلا ليواهتلا ىوس

 داكي ال يتلا ةلدألاب ةلفاح ١" ةّمج لئاسرب ىضم ام يف يأرلا اذه لبوق دقو

 الإ .ةيافكةروكذملا رئاعشلا عيمج ةماقإ بوجو ىف 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

 بحاص (ه7508١تز ينيوزقلا يوسوملا حلاص دّيسلا نبا يدهم دّمحم دّيسلا ىه] )١(

 مارحلا مّرحم رهش نم رشع سماخلا يف اهفّلأ «لطابلا ةلوج ىلع ّقحلا ةلوص» ةلاسر

 هذه نمض تعبّط دقو ,ةرصبلاب راّشعلا يف ةّينطولا ةعبطملا يف تعبطو ,«ه1154 ةنس

 .[١الا/ ١: ًاضيأ ةعومجملا

 .[(ةعومجملا هذه نمض تعبطو) ءاهنم هيلع انفقو ام انركذ] (1)

(0 



 0 ا ا هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا

 .ىحنملا اذه وحنت يهو ."'ماشلا نم انيلع تروهدت

 ىوس اهب دصقي مل ِهّنَأ معزي اهحتتفم يف "!اهبحاص ّنأ عم - هذه نأ الإ

 حور نع ٌفشت - ةّينيسحلا رئاعشلا يف سانلا اهلخدأ يتلا تاركنملا راكنإ

 دعا لق ارفليو ءاهروطس لالخ حم ناعلا ينضنلا نيعنو قالا بكعتلا

 ا"هيرصاعسمم نم مالعألا ضعب ىلع عذقملا لماحتلا اهنيوانع نم حوضوب

 ةتلاقم هب حتتفا ام ةنايص ىف هسفن كلمي مل هّنَأ ئّتح .بدألاو ملعلاب نيفورعملا

 :هلوقب اهنم ١١ ص ىف ًارهاجم (!هت ريقع عفر نأ نود

 هل انضدععت ام انيلإ هتاعسلو هتابسل - هرصاعم ىنعي - هّجوي ملول هللا ميأو»

 "14 وَُمْعَت امم ير أَنَأَو ُلمغَأ اًمِم َنوُئيِرَي ْمّتنأ ْمُكْلَمَع ْمُكَلَو يِلَمَع يَل» لق
 .ىهتنا ."7«رامح وهف بضغي ملف بضغأ نم نكلو

 نبا امهاور نيرخآ نيربخو [77 ثيدح 54] هيلامأ يف يسوطلا خيشلا هاور ربخ يف )١(
 ّنأ» :ةبطقداصلا نع [518- 75177 ثيدح 1577-1717 :ظحال] لماكلا يف هيولوق

 مل ءايشأ ةثالث الإ .ىرُيال امو ىرُي امم هللا قلخ ام عيمج هيلع ىكب لتق امل ةْجنيسحلا

 .«نصاعلا يبأ نب مكحلا لآ وأ نالف لآو ءماشلاو «ةرصبلا :هيلع كبت

 هيزنتلا» هتلاسر ىّمس دقو ءماشلا ليزن ءيلماعلا يوارقشلا نيمألا نسحم دّيسلا وه (؟)

 .هيوشت لب «هيزنتب تسيل يهو .«هيبشلا لامعأل

 .«ءاحلصلا ءاميس» هتلاسر ىعدتو ءيلماعلا قداص نيسحلا دبع خيشلا وه (؟)

 ًالجر ّنأ هلصأو .هتوص يأ .هتريقع نالف عفر :مهلوقو .ةعوطقملا قاسلا :ةريقعلا] (5)

 :هتوص عفار لكل دعب ليقف .ةرصو ىرخألا ىلع اهعضوو اهعفرف هيلجر ىدحإ تعطق

 .[«رقع» 1014 :؟ عاحصلا .هتريقع عفر دق

 )5( سنوي )0٠١:4١.

 ١564. :7 (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) «هيبشلا لامعأل هيزنتلا» ةلاسر (1)

(0 



 "ج7 ةينيسحلا رئاعشلا لئاسر عا وو كف وله روحا # قافو هل اع اما تمم اف م فن وما ١

 ردمسو فئلؤملا اذه ةمظع قشمد نم انل لمحت ءاينألا تناك دقل .ىرمعلو

 اهو ءاههشتفم نع انعبلا يتلاو اهاني ا يتلا هقاروأ نكلو .نافرعلاو ملعلا يف هتلزنم

 ءابنألا كلتل لعجت ال .ىناحورلا ماقملا اهنع هّرنتي ىتلا تاملكلا نم اهئانثأ ىف عقو

 ,موعزملا هنافرع رادقم نم طحت يملعلا لالدتسالا ةهج نم اهّنَأ ذإ ؛ركذت ةميق

 .هل ةلوحنملا بادألاو قالخألا نيشت هيزنلا ريغ داقتنالا ةهج نمو

 وهو .هتلحن لهأ نم ملاع ملسم لجر نم ةءاربلا ىلع هلمحي يذلا امف الإو

 امهجرخيو امهنيب ةمصعلا عطقي - يّربتلا نع ًالضف - نيلجرلا نيب رجاهتلا نأ ملعي
 .هلمع نم ةءاربلا الإ ملسملا نم ةءاربلا سيلو ,"'هللا ةيالو نع

 دمتعاو اهلسرأ ىتلا ةاحوملا ةملكلا هذه ءىش ّيأ لجرلا اذه اندشر يلف ٌمله

 روس نم اهعقوم نيا - رامح وهف بضغي ملف بضغا نم - اهيلع هسفنل هبضغ ىف

 - هب كّسمتي نأ ًاقيقح ناك يذلا - هللا باتكاندجو اَنِإف !؟ةّنسلا باوبأو باتكلا

 157 4ْمُكَل هلا َرِفْغَي نأ َنوُبِحُت الأ اوُحَفْضيْلَو اوَُْيْلَو) :لوقب
 94 َنيِنِسْحمْلا ٍّبحُي ُدّللاَو ساّنلا نَع َنيِفاَعْلاَو َظِيَقْلا َنيِمِظاَكْلاَول

 امهعّرجتي نيتعرج نم هّللا ىلإ ٌبحأ ءيش نم ام» هّنَأب قطنت ةميوقلا ةّنسلاو

 ارجاهت نيملسم امّيأ» :رَكْبْلَي ئبنلا نع ةقءقداصلا نع رمع نب لّضفم ةياور يف )١(

 ظحال] .«ةيالو امهنيب نوكت نلو ,مالسإلا نم نيجرخم اناك الإ .ناحلاصتي الًاثالث اثكمف
 .| ةرجهلا باب ه ثيدح 764 :" يفاكلا

 اَلِإ ثالث قوف ارجتها نينمؤم نم ام»:لاق ةِغرقابلا نع هيبأ نع نارمح نب دمحم ربخ يفو
 .| 550١ ثيدح ١87 :لاصخلا] «ةثلاثلا يف امهنم تربو

 .5؟ :55) رونلا ()

 ١74. :(5) نارمع لآ (؟)

(0) 



 0000 191527000000 هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا

 ."١«هربصب اهّدري ةبيصم ةعرجو .ملحب اهدري ظيغ ةعرج :نمؤملا

 نأ ناسحتسا امهيف دجن ملف .ةّنسلاو باتكلا يف ناكمإلا دهج انصحف اَنِ

 ةيرخسلا نع ًالضف ,ٌّقحلا لوقب ولو نمؤم نم ىفشتي نأ وأ .هسفنل ناسنإلا بضغي

 .هتالز ءاصحإو هتارثع عّبتتو هيلع رهاظتلا وأ ءءازهتسالاو هب

 ةّيبضغلا - هتملكل دب مهيلع هللا مالس ىدهلا ةّمئَأ نع ءاج ام يف اندجو لب

 :ةيبهذلا لمجلا هذه -

 ."!«رش لك حاتفم بضغلا»

 ."!«ميكحلا بلقل ةقحمم بضغلا»

 .؟!«مدا نبا بلق يف اهدقوي ناطيشلا نم ةرمج بضغلا»

 ."!«لسعلا ّلخلا دسفي امك ناميالا دسفي بضغلا»

 ."0«رانلا يف اهبحاص ىقلت ران نم ةلعش بضغلا»

 ."!«سيلبإ دونج نم ميظع دنج بضغلا»

 أباب لئاسولا نم ّجحلا باوبأ يف هل دقع دقو .ةياورلا ضيفتسم نومضملا اذه )١(
 .[«ظيغلا مظك بابحتسا باب» ,770:11]

 .[7 ثيدح 7١7:7 ىفاكلا] (؟)

 .[7١؟ ثيدح ٠٠١6 :قياسلا ردصملا] (؟)

 ةرمج بضغلا اذه ّنإ :لاق ةْئط رفعج يبأ نع» :هيفو ١١ ثيدح ٠١ 6 :قباسلا ردصملا] (غ)
 .[...مدأ نبا بلق يف دقوت ناطيشلا نم

 .[ ١ ثيدح ١٠١7 :؟ قباسلا ردصملا] (5)

 .[516 :؟ نيرحبلا عمجم] (1)

 .[؟391 : ةغالبلا جهن] (/)

(0) 



 ع ةييسحلا رتاغشلا لئاسر د ماعد هوم بكام وك مغ ثول يحل الل ١

 ."20(«باوصلا نع دعبيو بابلألا دسفي بضغلا»

 قرتحسم لَوأ ناك هقلطأ نمو اهاقطأ همظك نم :ةادقومرات بضغلا»

 ."00«اهب

 ىلا .ءازهتساو فذق لكو ءارم ّلك نع ةهيزنلا هذه يترشن يف ين امبو

 كلت ىلع تاظحالملا ءادبإ ىوس لواحأ ال .«هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا» اهوعدأ

 ال يتلا رومألا نم هتنّمضت ام ىلع هيبنّتلا لكوأ يريغلف .ةّيملعلا ةهجلا نم ةلاسرلا

 ثيدحلا ىف ءاج دقف عدبالو .ءاملعلا راقتحاو ةيربجلا نم اهركذ بدألاب لمجُي

 .!«سانلا ةرقحمو رّبجتلاو ربكلا بضغلا ءدب» :حيحصلا

 ) )-1١:مكحلا ررغ] /ا١؟6718/5و015150[.

 -17608:15] لئاسولا يف ةيورملا رابخألا نمض يف أّصن ةروكذم نامثلا تارقفلا هذه (؟)

 ةرقفلا ادع ,سفنلا داهج باتك يف [70773 70174373 7١1741 71/57 ثيدح ١

 ررغلا باتك يف اهدعب امو ؛جهنلا ىف ةسداسلاو .نيرحبلا عمجم يف اهنإف ةسماخلا

 .ةِكن يلع نع ًاّيورم يدمآلل

 تدجو نإو ءرهاظلا ىلع ةيورم ريغ اهنإف ناجح نوف يقتو لق فعأ نم» :ةملك اَمأو

 مل نم اهب داري الو ءرامح وه بضغلا هيف رّشؤي مل نم :اهب داريف قالخألا بتك ضعب يف

 .رامح وهف هيضغ لمعتسي

 570 :/ يفاكلا] بضغلا دنع بدألا نع ىهن يَكْبلَمْلا لوسر ّنأ انرابخأ ضعب يف ءاج .معن

 .انهاه اهركذل عقوم ال ناعمل لمتحم لمجم اذهو .[ رداونلا باب ١ ثيدح

 نع قالخألا مراكم يف يورملا ثيدحلا ىف ةِيْن ىلع هب هفصو ام ىلع ةكبلَم وه ناك دقلو

 هبضغ نوكيف :ىلاعت هللا مراحم كتهنت ئّدح ةملظم نم هسفنل رصتني ال» :ةّوينلا باتك

 .[77 :قالخألا مراكم ظحال] «هسفنل ال ىلاعتو كرابت هلل

 لئاسولا ىف هنع هاورو 7١ثيدح 1 :لاصخلا ظحال] لئاسولا ىف يورم ثيدحلا اذه (5)

 .[ 7١17/50 ثيدح 717 06

(1) 



 10101011 هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا

 اذه ةمارك ّسمأ نأ هدقتنأ فوس امب ديرأ ال مهيلع هيونأ امب هللاو وتو

 ةقرفلا ءاقرع ىلع مظع امهم هزكرم نم ًائيش تعطتساول هب لزلزأ نأ الو .لجرلا

 .مهتمارك نم طحتو 24 ةّمئَألاو كلب ئبنلا ةمصع سمت يتلا هلاوقأ نم ءيش

 هدصقي ام ّلج ّنأ دقتعي نأو .ملع اّمم رثكأ لجرلا مّلعتي نأ ديرأ يّنكلو

 مهحاورأو مهماسجأ ماليإ سيل ةّينيسحلا تاليثمتلاو تارهاظملا كلتب نومئاقلا

 يف مهل لب .فزاعملاو ءانغلاب يّهلتلا الو ,ةلمجلا يف هسفن يف ًابولطم كلذ ناك نإو

 نآلل يه امك تلازام اهّنأ ذإ .ءاذيإو ماليإ ّلك اهلجأل نوهي رارسأ لامعألا كلت

 ةيعامتجالا مهنوؤش يف مهب ةمّدقتم .دئاوفلا ربكأب ةقرفلا مومع ىلع ةدئاع

 .ةيسايسلاو

 ًاميدق ةعوبطملا ًافنآ اهيلإ راشملا لئاسرلا رارسألا كلتي تحفط دقو

 لحم يف اهنم لقنأ فوس رشنلل ًاّبح يّنكل .هريغو قارعلا يف ترشتتنا دقو .ًاثيدحو
 نأ مويلا دعب ةعيشلا نم لجر ّيأ رجحتو .مزاللا ضرغلاب يفت ةعتمم ةذبن ةجاحلا
 دفي نم سانلا يف لعج يذلا هلل دمحلا» :ة9[قداصلا هللا دبع يبأ لوقل فدهتسي

 مهريغو انتبارق نم مهيلع نعطي نم انّودع لعجو ءانل يئريو انحدميو انيلإ
 ."7«نوعنصي أم نوحيقيو مهنوددهي

 ثيدح 079 - هاا/ :تارايزلا لماك ظحال] رازملا يف هيولوق نبا هاور ثيدح ليذ اذه )١(

 ىلإ هدنسب هنع رازملا باوبأ رخآ يف [15851/ثيدح 0595 ]١5: لئاسولا يف هلقنو |

 (ةظ نيسحلا ينعي) هنوتأي ًاموق نأ ينغلب» :لاق ةظا شا دبع يبأ نع داّمح نب هللا دبع

 نمف «نابعش نم فصنلا يف كلذو .هنبدني ءاسنو مهريغ نم ًأّسانو ةفوكلا يحاون نم

 .«يثارملا لوقي لئاقو ءبدني بدانو ءّصق ي صاقو ءأرقي ئراق نيب

 .«فصت ام ضعب تدهش دق .معن :هل تلقف

 ف
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 اهئدب نم ةلاسرلا كلت نم مهملا رثأ ّصتقم ينيدلا يبجاوب ًامايق اذ انأ اهو

 لتخي ال ثيحب هصيخلت مزتلم يّنِإف ,ردنام الإ اهتارابع ّصن لقان .اهتمتاخ ىلإ
 رئاعشلا عومجم يف تلخدأ يتلا تاركنملا نأ اهبحاص معز دقو ؛ ىنعملا

 .رئابكلا نم اهضعب َّنأو ءاهرثكأ ميرحت ىلع نوملسملا عمجأ اّمم يه ةّينيسحلا
 .ةعست هئاصحإ بسح يهو

 مّرحملا ّنَأ ىلع حيرصلا حيحصلا ناهربلا نم هب عنقي ام ىلع هفقوأس ىّنِو

 مّرحمب سيل اهيف اهنم لخادلاو .ةّينيسحلا رهاظملا نم ءيش يف لخدي مل اهنم

 فورعملاب رمألا دروم ةفرعم ىلإ هّبنتي نأ ءيش لك لبق نم هيلع ناك نكلو .ةّببلا
 .ءاش اذإ ىهتيو رمأي مث ًالّوأ ركنملا نع يهنلاو

 نم انودع لعجو ءانل يثريو انحدميو انيلإ دفي نم سانلا يف لعج يذلا هلل دمحلا» :لاقف 2

 .«نوعنصيام نوحّيقيو مهنوددهي مهريغو انتبارق نم مهيلع نعطي
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 ركنملا راكنإ

 .ةها نيسحلا ةعجافل ةلّثمملا ةعّونتملا ةّيئازعلا بكاوملا ةّيعرش ةلآسم ّنإ

 نم اهب ٌفتحا امب ,ىمدت ئىتح اهسوؤر ةبراضلاو .رمحت ئّتتح اهرودص ةمداللاو

 دق .ةداتعملا لوبطلا برضو .قاوبألا خفنو .ءاسنلاو لاجرلا نم قيعزو حايص

 .كيكشتلاو لاؤسلا عقوم تعقوو .ةّيرظنلا رومألا نم ةبيرق ماوعأ ذنم تراص

 مهاواتف ترشتنا دقو .مهيدّلقم ةّماعلاو اهيف مهءارآ ءاملعلا عبت دقو

 عقوم عقي نأ لابلاب رودي ناك ام يذلا عوضوملا اذه يف ةعوبطم ريغو ةعوبطم

 وأ قافولا لوصحو ديّلقتلا دروم يف ركنملا نع يهنلا دروم وه امف .لاؤسو كش
 ؟نيدهتجملا نم فالخلا

 هيلع ركننل ؛ ةّيفالخلا ةّيرظنلا لئاسملا يف راكنإلا زاوج بتاكلا ىري لهأ

 ؟هراكنإ

 وأ نيدلا تايرورض نم اهيف تناك ةجرد ةموعزملا تامّرحملا تغلب مأ

 ؟بهذملا

 .لاّهجلا ىندأ كلذ يعّدي ال هّنِإ الك م .الك

 يف هعوقو ىعّدملا ىنعملاب ءاسنلاب لاجرلا هّبشت ةمرح ةّيرورض نيأ
 1 !؟ءازعلا

 !؟ءاسنلا حايص ةمرح ةيرورض نيأ

 !؟لاجرلا تاقعز ةمرح ةّيرورض نيأ
4 
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 !؟نوفصنملا اهّيَأ ةرساح جدوهلا يف ةأرملا بوكر ةمرح ةّيرورض نيأ

 !؟ةمرحلل يرورضلا هقادصم وه امو ؛ىعّدملا كتهلا ةمرح ةّيرورض نيأو

 !؟رامزمب وه سيلو ؛قوبلا يف خفنلا ةمرح ةّيرورض نيأو

 !؟ءازعلا يف مويلا لمعتسملا اذه وه مّرحملا لبطلا ّنأ بتاكلا يردي امو

 !؟هنم داهتجا وه مأ .بهذملا يف يرورض كلذأ

 رظنلا لحم ًاضيأ امه ءاّرقلا نم امهعوقو ىعّدملا ءانغلاو بذكلا نأ يرمعل

 .نودهتجملا امهيف عجرملاو .هيلع فقتس امك .ًاعم مكحلاو عوضوملا ةهج نم

 مهيلع راكنإلا عرشلا يف ّمصي - ةدّلقملا نم امهريغ يفو امهيف سانلاو - فيكف
 !؟بضغلا ةروس الول تاركنملا نولمعي مهنأب مهيمرو

 رئاس يف هءادبإ ةّينيسحلا رئاعشلا نأش يف هيأر ءادبإ بتاكلا ىلع ناك هّنإ

 .اهركني ماق يتلا تاركنملا اهيف تلخد دق اهّنَأ ىوعد ال ,ةّيعرفلا لئاسملا

 عوجر ةدعاق ىلع "!'نيماع نم رثكأ لبق نم ىهتنا رمألا نأ نظن انك دقلو

 بضغلا هلجعأ بتاكلل امف .نئاش ليوهت الو ةغراف"''ةبلج الب مهيدّلقم ىلإ ةّماعلا

 .ديفتست اّمم رثكأ ةعيشلا اهيف رسخت برح ىلإ ةّيساسألا ةدعاقلا هذه نع

 نم رصعلا لهأ ضعب هلواحي ام ًابناجم ,ةاعّدملا تاركنملا ركذ ىلإ دعألو
 هب موقت ال كلذ ّنإف .هيأرل ًةرصن ةقّرفتملا ذاوشلا عمجو ءاملعلا تاملكب ثّبشتلا

 ذاشلا اهيف ءاملعلا تاملكَّن إف ءًاميظع هبحاص ناك امهم همارتحا مزلي الو ةّجح

 .حيرصلا ناهربلا وه عبّتملاو ,روثأملاو كورتملاو روجهملاو

 )١( ةنس يأ 1١785ه.

 )١( ثيدحلا بيرغ .تاوصأ يهو ؛ةبلج عمج :بلجلا] ١: 75437[.
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 لكوألاف

 بذكلا» :اهنم

 يف اهلقنالو ربخ يف اهدوجو مدعو ''!اهبذك مولعملا ةبوذكملارومألا ركذب

 ركذنسو ."'عدار الو اّيشعو ٌةركب لفاحملا يفو ربانملا ىلع ىلتُت يهو .باتك

 .صويف ىهتنا '”«ةينآلا انتاملكّىط يف اهنم ًافرط

 :اهنم .همعزب ةبوذكملا رابخألا قه رطتشااا# نق نق: ركذو

 .«ناّسح اي كتّيطم تَلَض نيا :ثيدح

 .«تابقعلاو ايانثلا دّقفتأ تجرخ» :ثيدحو

 .هلتقب ةِظإ نيسحلا تنب ملعأ يذلا رئاطلا ثيدحو

 :اهريغو ءدسأ ينب عم هيبأل داّجسلا نفد ثيدحو

 .بذك هسفن لوقلا اذه )١(

 ال امم .مهنم عامسلا مدع ىوعدو .ركنملا نع مهيهن مدع ثيح نم ءاملعلا يف حدق اذه (؟)

 مدع ىلع ليلد راكنإلا مدع ٌلعلو ,ةبوذكملا رابخألا صوصخ يف اهيلإ ءاغصإلا يغبني

 .ةبوذكملا رابخألا نم مهدنع اهنوك
 ١7/٠. :» (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) «هيبشلا لامعأل هيزنتلا» ةلاسر (؟)

 .197 :؟ قباسلا ردصملا ()

 )1١(
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 :ءوما قلع هج نكلو للا مرام فني ىف ةيار ديرما لانو
 غاصو هانعم رّوز ًامالك هسفن ءاقلت نم أرقي نأ وه ئراقلا بذكّنإ :لّوألا

 باتك يف جردأ الو .,ةلسرمولو ةياور هبدرت نأ نود نم .هريغ ىلإ هبسنو هظافلأ

 وأ كلذب هملع عم .هلعتفاو هريغ هرّوز ًامالك أرقي نأ وهف :بذكلل هلقن اّمأو

 .هّنظ

 ريغو رغاصألا ئّتح - ةقاءادهشلا دّيس ةيزعت ءارق نم ًادحأ ّنأ بير الو
 ثيدحلا ةلقن نم هريغ نع لقني امّنِإو .هسفن نم ًاربخ رّوزي مل - مهنم عرولا لهأ
 ىلع ثيدحلا اذه لثم ةدهعو .مهثيدح بذك هدنع مولعملا ريغ مهب قوثوملا

 .هتياور لقان ىلعال هيوار
 مولعم وه امل ًالقان الو ًاعقاو ًابذك ءورقملا ناك نإو بذاكب وه سيل ًاذإف

 .بذكلا

 ًاميدق ءاملعلا نم دحأ راكنإ مدع يف ببسلا وه اذه نوكي نأ ىسعو

 امك.هاّيشعو ٌةركب لفاحملا يفو ربانملا ىلع ىلتُت» يتلا رابخألا نم ًائيش ًاثيدحو

 .بتاكلا هب فرتعي

 يضقت ام اوركني نأ نم ّلجأ مهنكل .هوركذأل ابذك كلذ نوري اوناك ولو

 .بذكلا لقن نم الو ًابذك هنوك مدعب دعاوقلا مهيلع

 مل نوركاذلا هأرقي اّمم اهاوس امو اهي ٌفتحا امو ٌفطلا عئاقو َّنِ :يناثلا

 قّنوملاوأ حيحصلا مسق نم هّنَأ فرعيو ءاهدنس يف رظنيل ؛ ةّيمازلإ ًاماكحأ نّمضتت

 ةلدأ يف حماستلا رابخأ ميكحت يف مالكلا عقيل ّئمازلإ ريغ ًامكحالو ,نسحلا وأ

 .ضعب بهذم وه امك همدع وأ ,روهشملا وه امك.اهيف نئسلا
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 0000111 10 هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا

 كلذب ينعأو .ًةقيقحًا صخر نكت مل نإو صخرلا خنس نم ثلاث مسق يه لب.

 ال رابخألا نم عون اهّنإف ,عئاقولا رابخأو بئاصملاو لئاضفلاو ظعاوملاو صصقلا

 .ةحماستلا ذا وهتو

 هدنس ىف رظنلا يغبني ال ,ئعرش مكح هيلع بترتي ال امم كلذك نوكيامو

 سفن ىف هبذك ريدقت ىلع ًانومأم هيف ررضلا ناكو لوقعلا ةرطف هيفنت ال اّمم ناكاذإ

 .رمألا

 يف نوحماستي ملعلا لهأ ّنأ «ىركذلا» يف لوألا ديهشلا ىعّدا دقو

 ."!لئاضفلا رابخأ

 ربخلاب لمعلا زاوج رثكألا ىلإ «ةياردلا حرش» يف يناثلا ديهشلا بسنو

 يف ربخلا غلبي ملام كلذ نسحتساو ,لئاضفلاو ظعاوملاو صصقلا يف فيعضلا

 ."!قالتخالاو عضولا ّدح فعضلا

 اهعامتساو اهلقن وه :بئاصملاو لئاضفلا يف فيعضلا ربخلاب لمعلاب دارملاو

 ىلع هيف ةّرضملا نمأ ضرفل ؛ ًالقع هيف روذحم ال اّمم كلذو ,بلقلا يف اهطبضو

 ماكنا ةيلع بتر نتج: يذكلا قم افرع دعي ال هنأل ء اعرتشو: :بذكلا ريذق

 .زاوجلا مدعب هلجأل لاقي ئَّتح هلمشي ةمّرحملا نيوانعلا نم رخآ ناونع ةّمث سيلو

 :يناثلا ديهشلا نع ةمّدقتملا ةرابعلا لقن دعب '"”يراصنألا ققحملا انخيش لاق

 .[78 :"؟ ىركذلا] )0(

 .[34 :ةياورلا ملع يف ةياعرلا] (؟)

 /1١51 :ةيهقف لئاسر] حماستلا ةلأسم يف ةلومعملا هتلاسر نم عبارلا هيبنتلا يف (؟)
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 اياقنت ونه طعما وبملاو:نسستلا يق "قفعتلا ىتشلا» مهلا ذازخلا»

 بجاولاب قّلعتي ام ادع .اهيلع راثآلا بيترتو بلقلا يف اهطبضو اهعامتساو
 .مارحلاو

 ينادجو رمأ اذهو ,يشلا كلذ بسح ىلع ءيش ّلكب لمعلا ّنأ .لصاحلاو

 .مهيئاصمو تيبلا لهأ لئاضف كلذ يف لخديو .ركني ال

 بئاصملاو لئاضفلا يف فيعضلا ربخلاب لمعلا يأ - لمعلا يف لخديو
 ىلإ ةبسن نود نم - بئاصملاو لئاضفلا يأ - اهعوقوب''رابخإلا - اههبشو

 نأك ,ةدمتعملا قرطلاب ةدراولا ةروكذملا رومألاب داهتجالا ّدح ىلع "”ةياكحلا

 غلبي مل امب كلذ ديهشلا دّيق اذلو ءًاقلتخم هنوكب ّنظُي وأ ملعُي ملام :فيعضلاب دارملاو )١(

 .عضولا دح

 .«نيفح عمجال ةنيحأ ةرادصعا)
 هّنأل ؛ هزاوج يف ركذ ام ىلع ٌءانب هيف بيرلا يغبني ال امم ةياورلا ىلإ ةبسنلا عم رابخإلا (؟)

 .لقانلا نم ال يوارلا نم وهف ناك نإو هيف بذك ال

 .رفكب سيل رفكلا لقن لب ءبذكب تسيل بذاكلا ربخلا ةياكحو

 كلذ ناك وأ ,عوقولا ربخملا دقتعا اذإ اَلِإ ءلاكشإلا ةياغ يفف ةبسن الب عوقولاب رابخإلا اَمأ

 ىلإ ةبسنلا هدصق نم ناك وأ ,عقاولل ًاقلاخم ناك نإو ينانئمطالا ّنظلاب هل ًانونظم

 رهاظ هل ءيش ركذك اذه ّنأل ؛ عماس ّلك كلذ مهفي ىّتح ظفللا يف اهركذي مل هّنكل ةياورلا

 ماكحأ ًاعرش هيلع بترتت الو ءًابذاك دعي ال هلقان ّنأ يف ةنيرق نود نم هريغ ةدارإو
 .بذكلا

 متثدح اذإ» : هج يلع نع [7ثيدح 57 :1] يفاكلا يف ءاج امل ؛ دانسإلا مزل كلذك نكي مل نإو

 .«هيلعف ًابذك ناك نإو ؛مكلف ًأّقح ناك نإف ؛مكثّدح يذلا ىلإ هودنساف ثيدحب
 خيشلا هيقفلا ةمالعلا حّرص هبو ءمهحاورأ هللا سّدق انخئاشم ضعب هراتخا يذلا وه اذهو

_- 

 )غ1١(
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 .اذكو اذك

 ةياكح ّنإف ءاهتياكح زوجي ناك نإو ةبذاكلا رابخألا ىف كلذ زوجي الو

 .ةبذاك اهنوك نايب عم الإ زاوجلا مدع دعبي ال هّنَأ عم ًابذك تسيل بذاكلا ربخلا

 عم هذهب لمعلا نسح ,لقعلا قيرط نم انركذ ام زاوج ىلع ''7ليلدلا نإ مت

 .بذكلا ريدقت ىلع اهيف ةّرضملا فا

 عامجإ ىلإ ًافاضم .يوبنلاو .سوواط نبا ةياورف لقنلا قيرط نم اّمأو

 هذهو ,515- 7758ص «داعملا ةريخذ» هباتك يف يرئاحلا يناردنزاملا نيدباعلا نيز 5

 :هترابع ةمجرت

 ؟ال مأ ؛لاحلا دهاش ىضتقمو لاحلا ناسلب ةءارقلا بثاصملاو لئاضفلا يف زوجي له

 ؟ال مأ ؛كلذب مالعإلاو راعشإلا بجي له زاوجلا ريدقت ىلعو

 زوجي له .ءاّرقلا ضعب ناسل نم ىأ ريتعم ريغ باتك نم لئاضفلا تاياكح دحأ لقن اذإو

 ؟ال مأ كلذ

 ؟ال مأ هدانسإ ئراقلا ىلع لهو

 راعشإلا نم َدبالو ,ْج مامإلل ًابسانم ناك اذإ زتاج لاحلا ناسلب بئاصملا ركذ :باوجلا
 ىلإ دانسإلا نم ّدبال ءربتعم ريغ ىأ ربتعم باتك نم لقن اذإو .لاحلا ناسل هنوكب مالعإلاو
 .هنم لوقنملا باتكلا نييعت ىلإ ةجاح الو لقانلا

 كلذ ّنأ ًاعرش زاوجلا يف يفكي هّنإف .ةّيعرشلا ةّلدألا نم هركذ ام ضعب ىلإ جاتحي ال دق )١(

 لاقي ىّنح هّمعي ًامّرحم ًاناونع هاوس سيلو .هماكحأ هيلع بّترتت ئّتح ًافرع ًايذك دعي ال

 .هلجأل ةمرحلاب

 ةّرضملا نع هّولخ ضرفل ؛ هحبقب همكح مدع يفكي لب ءهنيسحت ىلإ ةجاح الف لقعلا اأو

 .بذكلا ريدقت ىلع

 ةتمرح ىلع لقنلاو لقعلا نم ليلدلا مدعل ؛ لصألا ًاعرش هزاوج ىف يفكي :رخآ نايببو
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 "2 ةفسلا ءامقلا لئاضو ب يس ل سس سلا ”

 يراصنألا قّقحملا مالك ىهتنا «رثكألا نع كلذ ةياكحب دضتعملا «ىركذلا»

 .3)دضنب

 لمعلا نم ًاثيدحو ًاميدق ءاملعلا هيلع ىرج ام يف هجولا ملعُي اذه نمو

 .اهنم ءيش يف دنسلا ّمصي مل اهنإف ,ةيخيراتلا عئاقولاب - هانركذ يذلا ىنعملاب -

 ال اهنم ةعقاو هباتك يف خّرؤملا لقت اذإ كلذلو ,ةمّلسم خيراتلا بتك يف لسرت امّنِإو
 .ةعقاولا كلت دهش نم ىلإ ةنعنعم اهدنسي مل هّنأل ؛ ةبوذكملارومألا نم اهْنِإ :لاقي

 يلقان نم ٌدعي ال .باتكلا كلذ نم لقان اهسفن ةعقاولا لقن اذإ كلذكو

 ةداهشب مهنم دحاو ّلك ىّكز دق لاجر نع ًادنسم سيل ام لقت هّنَأ دّرجمل؛ بذكلا

 .نيلدع وأ لدع

 ديفملا ةطساوب اهانيقلت يتلا ئتح - انيلإ لصت مل ٌفطلا عئاقو ّنِإ :ثلاثلا

 نبا مهقثوأو نوخرؤملا لسري ام رثك و .ةلسرم الإ 5 مهبارضأو دّيسلاو خيشلاو

 ام ًاريثكو .هريغ كلذكو .ةعقولا رضحي مل وهو ,فنخم يبأ نع يربطلا ريرج

 ةقاقداصلا نع [غ/ :؟] لابقإلا يف هاور ام سوواط نبا ةياور نم رهاظلا ىلع هدارم )١(

 .«هغلب امك رمألا نكي مل نإو هل كلذ ناك هب لمعف ريخلا نم ءيش هغلب نم» :لاق

 قيرط نم كول/ئبنلا ىلإ [14] «ةياعرلا» يف يناثلا ديهشلا هبست ام ّيوبنلاب هدارمو

 هللاب ًاناميإ ءاهيف امب لمعو اهذخأف ةليضف هللا نع هغلب نم» :لاق دُكْيريهّْنَأ نم نيقيرفلا
 .«كلذك نكي مل نإو كلذ هللا هاطعأ .هباوث ءاجرو

 لهأ دنع اهب حماستي لئاضفلا رابخأ» اهيف ديهشلا لوق [؟ 4 :؟] «ىركذلا» عامجإ نم هدارمو
 .«ملعلا

 لمعلا اوزوح رككألا نأ نم يناثلا ديهشلا نع هانلقن ام رثكألا نع ةياكحلاب داضتعالا نمو

 هللا تافص يف ال ءلامعألا لئاضفو ظعاوملاو صصقلا وحن يف فيعضلا ربخلاب

 .قالتخالاو عضولا ّدح غلبي ملام نسح ىهو :لالحلاو مارحلا ماكحأو
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 0 0018 هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا

 .ةيواعم نب لالهو ءملسم نب ديمحو .عفان نب لاله ىلع لقنلا يف إودمتعا

 .هل ًالتاقم ناكو ٍةِغِبنيسحلا برح دهش نّمم مهريغو

 هلسريو ديفملا هلقني ام نيب - قوثولا بتارم فالتخا ريغ - قرف ّيأو
 ضعب ىور» وأ ,«ًالسرم يور» :عماوجلا نم هريغو «راحبلا» يف هلوق نيبو .دّيسلا

 يور» وأ «ةميدقلا بتكلا ضعب يف يور» وأ «انباحصأ ضعب ىور» وأ ,«تاقثلا

 ؟رئابعلا نم كلذ هبشو «ةربتعملا بتكلا ضعب يف

 باتك ىف دجوي ام نيبو ,تارابعلا كلت هتنّمضت ام نيب كلذ ريغ قرف ّأ مأ

 يبأب ىّنكملا .يدعسلا يلع خيشلا نبا نسح خيشلا بيدألا لضافلا ملاعلا

 ؟هسفن نم ًاظافلأ اهل غاصو ةفوكلا لهأ خياشم نم اهاّقلت ليسارم نم ١١ ناطفق

 يف ذملتو ءةرشع عضبو ه 1٠٠١ ةنس دودح يف فجنلا يف روكذملا نسح خيشلا دلو )١(

 ةماعلا ىلع هقفلا يفو ,«نيناوقلا» بحاص يّمقلا ازريملا :مهنم ةعامج ىلع لوصألا

 ققدملا ققحملا ةمالعلا ىلعو ءامهّرس سّدق ءاطغلا فشاك لآ ىلع خيشلا يورغلا هيقفلا

 :ةّرس نمدق رهاوجلا بحاضص

 ةّيبدأ تاعجارمو ,مهيثارمو هرصع نايعأ حئادم يف ريثك رعشو .بدألا يف ىلوط دي هلو
 .ءادهشلا دّيس ءاثر نم رثكأ دقو .يلحلا رديح دّيسلاو يدادغبلا يضار دّيسلا عم ةدلاخ

 .ليلق هنم دوجوملا نأ ديب

 ّنأل ؛أجّرحت هتايح يف هافخأ دقو ,ةبيرغ ليسارم نّمضتي يطنيسحلا لتقم يف باتك هلو

 .هيدأ ندعم نم ظفللا غوص عم ىنعملاب لقنلا نع عرّوتو ,هظفلب هوري مل هيف ام ضعب

 - بذكلاب ًاقورعم ناك ولو ءاهبحاص يرصاعم نم وهو ُاريثك «ةعمدلا» يف هنع لقن دقو

 .هنع لقني ملو هرصاعم كلذب ملعل - مّهوتي دق امك

 اذهب هبتك ضعب يف يرونلا ثّدحملا هركذ ,دمحأ خيشلا ىعدي دلو روكذملا نسح خيشللو
 ءبسنلاو خذابلا بسحلاو بدألاو ملعلا نيب عماجلا .ناوألا اذه يف نامزلا عيدب» :ظفللا

- 

 هدف



 "حج / ةينيسحلا رئاعشلا لئاسر..........660.0....00000.0.06.600 0. 3”

 ليسارملا رئاس ةجرد نع ًطحنت ثيحب اهيف نوكي يذلا روصقلا امو

 ةجرد نع طقست ثيح ىلإ «ةبكاسلا ةعمدلا» ىفو «بختنملا» ىف ةدوجوملا

 ؟سأر نم رابتعالا

 ةّيورملا ليسارملا كلت نومضم لقن اذإ - هانلق ام ىلع - يراقلا ناكاذإو

 ًاذإ وه امف ,بذكلا مولعم وه امل ًالقان الو .هّتبلا ًابذاك نوكي ال بتكلا كلت شق

 ةيولتع هكا ةراسكللا وس ووركاذلا ا نيام | قع نق اكلا لوق ىتعن

 ؟«بذكلا

 ؟ةبوذكم رابخألا نأ ملعي بيغلا ملاع ريغ ىرت اي اذ نم

 .ءانثتسا الب رابخألا عيمج اذكهو ,قدصلا ةمولعم ريغ رابخألا كلت نإ ,معن

 .قدصلا مولعم ريغ نيبو بذكلا مولعم نيب ناتشو

 ولو .قدصلا مولعم وأ قداصلا لإ مهنم دحأ لقني ال نأ سانلا مزل ولو

 نسح خيشلا نمتؤملا ىدتقملا ميكحلا هيقفلاو ميلعلا ملاعلا نبا دمحأ خيشلا لهس وبأ 3

 ةمحرلاب هللا هدّمفت ناطفق يبأب بقلملا نيسحلا دبع خيشلا نيا ىلع خيشلا نبا

 .«ناوضرلاو

 يتلا مهنهم تناكو ءيدعسلا ىلع خيشلا ادلو رفعج خيشلاو دّمحم خيشلا :مهنم ةوخإ هلو

 اوناكو «هقفلا يف مالكلا رهاوج» باتك ةصاخو ثيدحلاو هقفلا بتك خسن اهب نوشيعي

 .ةفلزو ًابرق كلذ نوبسحي

 برق ليجدلا فارطأ يف نآلا نونطقي نيذلا ءميمت نم «ةريشعلا دعس» نم نويحاير مهو
 فارع انيق

 ينثا وحن اهنع دعبت .ةفوكلا يقرش ةيرق ىلإ يدعسلا مجن نب ىلع خيشلا مهدلاو لقتنا

 لاز الو .هتوخإو مجرتملا نسح خيشلا دلو اهبو .فجنلا ىلإ اهنم ّمث .ًاخسرف رشع

 .فجنلا يف مويلل مهونب
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 وا ا ا م ا هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا

 رابخألا لقن باب ّدسن ال ,ثيدحلاو لوصأألا بتك يف ةفورعملا ةّيرهاظلا قوطلاب

 .لهاج الو ملاع هب مزتلي ال ام كلذو ءنيخّرؤملا لاوقأب جاجتحالا لطبو

 رابخألا يف فقوتف .رمألا يف طّسوت - هللا هحماس- بتاكلا َنأ ولو

 نع ءاج ام ىلإ برقأو .مزحلل ىندأ ناكل اهلئاق ىلإ اهملع ٌدرو اهبذك موعزملا
 ال امدنع اوفقيو نوملعي ام اولوقي نأ دابعلا ىلع هللا ّقح ّنَأ نم ذا راهطألا ةّمئدالا

 ."!نوملعي

 در الإ مهعسي مل «ليل هّنِإ :راهنللو .راهن ِهّنِإ :ليلل لوقي نم مهءاج اذإ هنأ
 ."”ههل ًايّذكم نوكي هّنإف الإو ,مهيلإ هملع

 ال مكنإف ,دحأ هب مكاتأ ثيدحب اوبذكت ال» :312! امهدحأ نع ريصب يبأ نعو

 ."”«ٌّقحلا نم هّلعل نوردت

 انيلإ بسُت وأ اّنع كغلب امل لقت ال» :اّيننسحلا يبأ نع ينانسلا يلع نعو

 .4!«هفالخ فرعت تنك نإو لطاب اذه

 )١( يفاكلا ظحال]ا  2١ةعيشلا لئاسوو ؛/ثيدح ١7: ثيدح "؟ 8/57١١ |.

 .(؟ثيدح 50 :تاجردلا رئاصب ظحال] (؟)

 ثيدح 55/8 :تاجردلا رئاصب] (؟) 5[.

 )( .ةقّرفتم باوبأ يف ًاضيأ لئاسولا يفو تاجردلا رئاصب يف ةروكذم رابخألا هذه
 ؛ ثيدح :قباسلا ردصملا] |.
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 ةبوذكملا رابخألا

 ةدودعم ةّينيسحلا يزاعتلا يف لخد اّمم بتاكلا معزب ةبوذكملا رابخألا

 اهتوك لذ ةقام نكتلف «"""رابخأ ةريشعو حتا ةفيحص يف اهنم ركذ دقو ,ةروصحم

 اهضعب نم ةذبن نورقي دق راغصلا لب :ئراق ّلك اهؤرقي ال ترثكامهم اهّنإف .:ةرشع

 نيب زييمتلا لهأ نم اوسيل مهّنأل ؛ ةلعتفم اهّنأب مهنم ًالهج نيتّرم وأ ةّرم ةنسلا يف
 .رابخألا

 ليوهتلا ال ءاهتءارق نع يهنلاو رابخألا كلت نييعت نيحلصملا ىلع مزاللاف

 رئابكلا نم وه يذلا مّرحملا بذكلا اهيف ّنأل ؛ ةمّرحم اهنأب ةّينيسحلا رئاعشلا ىلع
 ال ىتلا ةّقحلا ةقيقحلا توص ءافخإ هب داري داعرإ الإ اذه امف .نيملسملا عامجإب

 .ليواهتلاب ىفخت

 هريغ نع رصقي ال ءهمعزب ةقلتخملارابخألا نم هيلإ راشأ ام ضعبَّنأ عم اذه
 .ءاملعلا ةفاك خيراتلا باب يف اهيلع دمتعي يتلا ديناسملاو ليسارملا نم

 «بختنملا» ىفو «ملاوعلا» ىكحم ىف هأور دقف''”ضيبلا رويطلا ثيدح اَمأ

 .[15؟ :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر] )١(

 يف لّصفم لكشب - ةبوذكم نيمألا دّيسلا اهاري يتلا - رابخألا هذه نع مالكلا مّدقت] )١(
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 ا 000 ]  ز ز ]ز]ز]ز] ]زذ] ]6 هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا

 دهشتسا امل هنأ 840تيبلا لهأ قيرط نم يور :اذكه اهترابعو «راحبلا»و

 .ثيدحلا .همدب حّسمتو ىتأ دق ضيبأ رئاطب اذإ الثا نيسحلا

 هلقن دقف ,هلتقب هه نيسحلا تنب ةمطاف ملعأ يذلا "١بارغلا ثيدح هلثمو

 2497 :١ا/ ملاوعلا رظناو .(ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيزنتلا ةلاسر ىلع انقيلعت 3

 .[157 :4ه راحبلا

 ىلإ ءالبرك نم مدلاب غّرمتملا ريطلا لوصو دعبل ؛ ربخلا اذه رودص ًالقع دعبتسي دق )١(

 .ةمطاف تيب ناردج ىلع هعوقو نع ًالضف .ةنيدملا
 نم دعبأ ىلإ ن ناريطلا يف نعمت قارعلا يف رويطلا نم ًاعون نأ داعبتسالا اذه دري نكلو

 .«لئاسرلا مامح»و «ىدهلا مامح» ىّمست ةنيدملا

 نأ «فيرعتلا» باتك يف يرّمعملا هللا لضف نب ىيحي نب دمحأ نيدلا باهش لوق نم ذخؤيو

 تناكو .ةياغلا ىلإ نييمطافلا كولملا اهب ىنتعا دقو ءلبصوملا نم رويطلا هذه لصأ
 باتكلا ذخأ اذإف .دعب امهم هتداتعا يذلا ناكملل ريطتف لسرتو اهلجرأب قّلعت لئاسرلا

 مل نآلل انأو .ةدّوزم ريغ وأ ًاضيأ باتكب ةدوزم هنم تءاج يذلا ّلحملا ىلإ تداع اهنم

 .ساّبعلا ىنب ةلود لئاوأ يف الو ,ةّيمأ ينب ةلود يف اهل رثأ ىلع ٌلدي ام ىلع رثعأ

 نم لصوملا نم اهلقن نم لّوأ ّنأ رهاظلا ديع نب نيدلا يحم لقت «مئامحلا مئامت» باتك نعو
 .هوالم ةنس يف يكنز نب دومحم نيدلا رون وه كولملا

 .عبارلاو ثلاثلا نرقلا يف نييسابعلاو نييمطافلا خيرات ةعجارم هب دهشي أطخ اذهو

 نولب بارتلاو مدلاب هغّرمتب راص رئاط غّرمتملا ّنأ وأ .نابرغلا نم عون رويطلا هذه ّلعلو

 .ةمطاف تيب ناردج ىلع هعوقو قفتاف .بارغلا

 يهو .هتاماركو ءادهشلا دّيس تازجعم نم هَّنأ - ثيدحلا حمص نإ - يَّنَظ ىلع بلغي يذلاو

 .هتداهش دعي هل ةمارك لَو

 ةفلتخم ديناسأب [77 :4] «زجاعملا ةنيدم» هباتك ىف ينارحبلا مشاه دّيسلا هركذ دقو

 .روكذملا باتكلا نم عضاوم يف هلقن رّركو ةياهتازجعم نم ةبراقتم نوتمو
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 ه2 ديلا رئاعشلا لانو ون طع ناب دعو لو مط ووو ووو 2

 نع 'ةًادنسم «ميدقلا بقانملا» باتك نع «راحبلا» يفو «ملاوعلا» يكحم يف

 390 نيسحلا نب يلع نع هيبأ نع 326 قداصلا نع يفعجلا رمع نب لّضفملا
 اذهو «ةبكاسلا ةعمدلا» ىف هلقن دقف «ايانثلا دقفتأ تجرخ» :ثيدح امو

 نإو اهركذ تيبحلأ) مقتانل تق اثيرضاعم نعي اهلئفرا ءايشأ نلغ ترثع» :هظفل

 .ثيدحلا «لاق ديفملا نع ام :اهنم ,"'بتكلا يف اهيلع فقأ مل

 ىكح دقف ,ناطفق يبأب بّقلملا نسح خيشلا لماعلا ملاعلا وه رصاعملا اذهو

 نحاضص اننأر) تيدحتو اب اننلا' دققت ا: فيدحت اهتنح و تك قيواحا ووردت

 لهأ نم خئاشم نع - «ناّسح اي كتّيطم تّلض نيأ» ثيدحو .«ليقصلا فيسلا
 .مهخياشمو مهئابا نع اهنووري ةفوكلا

 ملسم نب ديمح نع ةميدقلا بتكلا يف ةّيورملا ليسارملا نع رصقت ال هذهو

 .ماع ةئامسمخ نم رثكأ اهتاور نمزو اهفيلأت نامز نيبو ,عفان نب لالهو

 بتكلا ضعب نع «ةعمدلا» ىف هلقن دقف .هيبأل داّجسلا نفد ثيدح اّمأو

 1 ."!«تاداهشلا ةارسأ) باتك نع ةربتعملا

 هللا دبع يبأ نع .هيبأ نع .يقهيبلا دّمحم نب ليعامسإ نع ءيمصاعلا دمحأ نب ىلع نع )١(

 يلع نب نسحلا نع ,يسوسرطلا ىلع يبأ نع ءيولعلا دّمحم نب ىيحي نع ءظفاحلا

 نع .ءيفعجلا رمع نب لضفملا نع .ةدابع نب قاحسإ نع ءرمعي نب ىلع نع .يناولحلا

 راحبلا 46١: :ملاوعلا رظنا] 32 نيسحلا نب ىلع نع .هيبأ نع ةْكء قداصلا هللا دبع يبأ

 |5115 7/١ قشمد ةنيدم خيرات ١7١060,

 امو .روكذملا نسح خيشلا ةياورب «ةعمدلا» بحاص نم قوثولا ىلع نئارقلا نم اذه (؟)

 رظنا] .ةفوكلا دجسم حطس ىلع ثيدحلا لعتفا هّنِإ :لوق بتاكلا ذخأ نيأ نم يردأ
 .[؟7/؟ :؟ ةبكاسلا ةعمدلا

 ةعمدلا رظنا] هفّلؤم فرعأ الو .يدنبردلا لضافلل «ةداهشلا رارسأ» باتك ريغ اذه لعل (؟)

 ١١[. :ه ةيكاسلا

 (؟؟)



 ا وا هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا

 ريرقت نّمضتي ام مالسلا هيلع اضرلا نع هلاجر يف يّشكلا ورمعوبأ ىورو

 ."'هابأ نفد يذلا وه نيسحلا نب ىلع ّنأب ةفقاولا

 امو ًارهاظ اَمِإ مامإ الإ هرمأ ىلي ال مامإلا ّنأ نم مهنع يور ام هدّيؤيو

 هيلع داّجسلل مهتنواعم هب داريف .هل دسأ ىنب نفدب انئامدق ضعب لوق ام

 .«ىرقلا لهأ هنفد نم ىلع مالسلا» :لوق نم ءاج ام كلذكو .هيبأ نفد يف مالسلا

 هروزيو ءابرغلا ةتقدي» :ةظا نيسحلا نع هلآو هيلغ هللا ىلض ّيبنلا لوقو

 ."7«ءابرغلا

1 
1١ 

 ليوط ثيدح ىف 585 ص يراكملا نباو ينئاطبلا نباو جارسلا نبا ةمجرت ىف كلذ ركذ )١(

 اّلِإ هرمأ يلي ال مامإلا نأ كئابآ نع انيور انِإ - ةزمح يبأ نبا ينعي - يلع هل لاقف :هيف ءاج

 .هلثم مامإ

 ؟«مامإ ريغ ناك وأ امامإ ناك يل يلع نب نيسحلا نع ينربخأف» :ةُءنسحلا ىبأ هل لاقف
 .ًامامإ ناك :لاق

 ؟ رمأ يل و نمف» :لاق

 .نيسحلا نب ىلع :لاقف

 ؟«نيسحلا نب يلع ناك نيأو» :لاق

 يلو ئتح نوملعي ال اوناك مهو جرخ .ةفوكلا يف دايز نب هللا ديبع دي يف ًاسوبحم ناك :لاق

 .فرصناّمث هيبأ رمأ

 ءاليرك نم يتأي نأ نيسحلا نب ىلع نكمأ يذلا اذه ّنإ» :مالسلا هيلع نسحلا ىبأ هل لاقف

 ,فرصني مث هيبأ رمأ يليف دادغب ىتأي نأ رمألا اذه بحاص نكمأ وهف .هيبأ رمأ يليف

 .[715 :؟ يّشكلا لاجر رظنا] «راسأ يف الو سبح يف وه سيلو

 :ديهنشلا طخ هع القت ,يعبجلا ىلع نب دّمحم طخب تدجو» :[85 - 55 :94] راحبلا يف (1)

- 

 ةففإ



 ا 1 0 لفي

 ديفملا لاسرإ دعب ذقن نيسحلا نفد نأش يف هنيعب رمأب عطقلا بيرغلا نمو
 .مالسلا هيلع داّجسلا وه هنفد يذلا ّنأب «رارسألا» ةياور هل دسأ ينب نفد دّيسلاو

 .ةلقتسم ةّجح يه ىتلا يّشكلا ةياور نم تفرع امب ديؤم كلذو

 «هسلاجم» يف قودصلاو «هيلامأ» يف يسوطلا رفعج وبأ خيشلا ىور دقو

 ."!ءالسلا هيلع نيسحلا نفد يذلا وه هلآو هيلع هللا ىَّلص ّيبنلا تأ ةريعفم ةيئاشاب

 ,ةمطاف ىلإ ًاموي ئبنلا لخد هّنأ يور :هللا همحر روصنم يبأ خيشلا حابصم نم ًالقن 32

 .هترتمع لتقتو .هّقح عنميو ,ملظُي هّنأف ةطنيسملا اًمأو» :لاق نأ ىلإ ثيدحلا قاسو

 هنفديو .همدب ًالَّمرم نفديو ءهيرارذو هئاسن ىبستو .هلحر بهنيو :ليخلا هؤطتو

 .ءانرفلا

 ؟هدحأ هروزي له :تلقو تيكبف» : هج يلع لاق

 .«ءابرغلا هروزي» :لاقف

 راحب رظنا] يلامألاو ١[ ثيدح 59 سلجم ]”7١ سلاجملا يف خيشلاو قودصلا ىور )١(
 يكبت ًاموي تحبصأ ّيبنلا ةجوز ةملس َمأ َنأ 3غ قداصلا نع ١[ ثيدح 7٠ :؛ه راونألا

 ؟كئاكب ّمم :اهل ليقف ًاديدش ٌءاكب
 | ىضم ذنم وكي هذلا لوسر تيأرام يّنأ كلذو .ةليللا ذه نيسحلا ينبا لتق دقل :تلاق

 ؟ًابيثك ًابحاش هللا لوسر اي كارأ ىلام :تلقف ًابيثك ًابحاش هتيأرف ,ةليللا
 .هياحصأو نيسحلل روبقلا رفتحأ ةليللا تلّز ام :لاقف

 7١6 :يسوطلا خيشلا ىلامأ ؟ثيدح 7١ :؛5 راونألا راحب رظنا] ىلامألا ىف ىورو

 ديع تانب اي :لوقت ىهو ًاميظع ًاخارص خرصت تحبصأ اهّنأ ةملس ّمأ نع [14 ٠ ثيدح

 .«نيسحلا ٌنكديس لتق دقف يعم نيكبأو ينندعسأ بلّطملا
 ؟كلذ تملع نيأ نم :اهل ليقف

 هتيب لهأو نيسحلا ينبا لتق :لاقف هنأش نع هتلأسف .ًاروعذم ًاثعش هللا لوسر تيأر :تلاقف

 يل

 .مهتفد نم تعرف ةعاسلاو ,مهتنفدف

- 

 (١غ)



 0 هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا
 ع

 نأ عم .هادع ام بذاكلا لعجيو ًاقداص لّوُألا نوكي حّجرم يألو اذاملف

 امّنِإو ,ةلسرم ةياور هب درت مل هّنإف دسأ ىنب نفد ادع .ًالسرموأ ًادنسم ّىورم ّلكلا

 !؟ةلوقنم خيراتلا نم ةثداحكٌالوق بتكلا ىف ركذ

 سّدق يرونلا انخيش نيئّدحملا ةمتاخ نأ رخآلل لّوألا هكرت ام بيرغ نمو
 «ناجرملاو ُولّوللا» هباتك يف ىصقتسا- بذكللًاراكنإو ًاعالطا هب كيهانو - هوس

 لو ةلخفمآلو ًالمجم ةنبآل ةاكسلا نفد تيدح اهنمّدع انو :ةيوذكملارابشألا

 باتك يف ةياورلا دجوت نأ لقنلا ماقم يف هئافتكال الإ كلذ امو ,بتاكلا هدرس

 ,لقعلا اهابأي ال اًمم تناك اذإ كلذ هبشو «انباحصأ ضعب ىور» ناونعب ولو ربتعم

 .كلذ لثم نم هبتك ضعب يف هل مكو ءلاعتفالاو عضولا تارامإ اهيلع رهظت ملو

 ءاّرقلا عيرقت يف غلاب روكذملا هباتك يف هّرس سّدق يرونلا انخيش ْنإ

 ىلع مهعيرقت نم هديزن نحن اهو .هّمذ ىف ثيداحألا لقنو .بذكلا لامعتساب

 .ًالقنو ًالقع هّمذ دكؤنو .ءاش اذإ بذكلا

 نم مسهل همسر اّمع ربش ديق اوُّطختي مل مهن !؟هنوأرقي اّمم وه نيأ نكلو
 :هتمجرت ام لوقي ذإ ةعبتملا ةّطخلا

 نع ًازّرحتم نوكي نأب كلذو .هلقنب نئمطم ةقث نع لقني نأ لقانلا ىلع ّنإ»

 يفو .[؟17 :* بقانملا] ًاضيأ روهمجلا قرط نم قرط ةّدع نع بقانملا يف كلذ ىورو 3

 ّمأ نع ريبج نبا ةياور يف ساّبع نبا نع [؟ثيدح 77١ :45 راونألا راحب رظنا] يلامألا

 لوسر تيأر ةلباقلا ةليللا تناك اًملف :ةملس ّمأ لوق هيف ءاج ليوط ثيدح يف ًاضيأ ةملس
 ةوسحلا نفد نت تغراف حا يملعت ملأ» :لاقف هنأش نع هتلأسف ,ثعشأ ربغأ هللا

 .«هباحصأو

)١6( 



 7 را ةقيسكلاز امهلا لئاعتو همك عن ةينطاودنما ةةعسجاج انوا 0

 ًافورعم نوكي ئَّبح .ةداع وأ ةكلم هل قدصلا ناك ثيحب .قدصلا ىلع ًايناي .بذكلا

 نم نوكي نأو .وهسلاو نايسنلا ريثك نوكي ال نأو .هرشاعو هفرع نم نيب كلذ يف

 ."7«ةريصبلاو ةفرعملا لهأ

 ثراحلل ذقن يلع باتك يف «جهنلا» يف ءاج ام لقن دعب رخآ ماقم يفو

 :ينادمهلا

 ,"!«أبذك كلذب ىفكف تعمس املكب سانلا تّرَحُت الود»

 الور) وق نم مالسإلا ةقث لئاسر نع «ةّجحملا فشك» يف ءاج اميو

 ام لاق كلذ وحنو .,"0«ّلذ بذكلاو اباَّذك نوكتف ةقث نع الإ ثّدحت

 اق ا يف لقانلا فيلكت ّنأ ةربتعملا رابخألا هذه عيمج دافم لصاحو»

 نع لقني نأ ءباتك نم وأ طئاسو وأ ةطساوبوأ هسفنب هريغل يويند وأ ينيد رمأ يأ

 .6!«هلقنب نئمطي ةقث صخش

 ملع وأ .هقدصب نئمطي ال ام كرت الإ بجوي ال هّنكل .دحأ هركني ال امم اذهو

 ,ةلوقنملا نع ًالضف ,ةسوسحملارومأللا يف أطخلا ريثك وأ بذكللًادّمعتم هيوار نوك

 ناييراو.نيمدتقالا ريغاشملا تائورتءىلعناضتقالا نم ناكلا هلواحي اماذل

 .خيراتلا

 الو .اهفرعنال اًنإف *!اهبذك ىعّدا تارقف نم 1١ص يف بتاكلا هاعّدا ام اّمأ

 )١( :ناجرملاو ؤلؤللا] 5١1[.

 .[7١؟9 : ةغالبلا جهن] (؟)

 .[ "١7 :ةّجحملا فشك] (؟)

 5١6[. :ناجرملاو ؤلؤللا] (5)

 .157 :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر (0)

(53) 



 01000010 ا هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا

 .دحأ اهفرعي ملف اهنع ءاّرقلا نم ًاريثك تلأس دقلو .قارعلا يف اهأرقي ًادحأ انعمس

 .اهب ردأ ملف اهنع مهنم عمج ينلأس مكو
 يف بتاسكلا لوق هنم درو يذلا رحبلا نم ةرداص كلت نوكت نأ ىسعو

 يرفي نشوجلا يذ نب رمش دهاش 320 نيدباعلا نيز نإ ::7 ص ١" ج «هسلاجم»

 .هدسج نع مّركملا هسأر لصف ىّتح 32 نيسحلا يديرو هفيسب

 هتعضوو اظن نيسحلا سأر تذخأ بابرلا ّنِإ :”ص ؛جو صاج هلوقو

 :تلاقو هتلّبقو اهرجح يف

 "١ءادعألا ةئسأ هتدصقأ ًانيسح تمدع الف ًانيسحاو

 ًاعايج رشع ةيداحلا ةليللا يف هب نيسحلا لافطأ تاب :115 صج هلوقو

 .ىشاطع

 داون ايناك ةفسولاسب يوضح ةكر املا هعيش تناك :4!/ص "؟ ج هلوقو

 :هيف ءاج يذلا صاّصجلا ملسم ثيدح يف عقو «جبسلا داوس» ظفل نإف .جبسلا

 .«لمحملا مّدقمب اهنيبج تحطن»

 مالسلا هيلع نيسحلا سأر ذخأ ناورم ّنِإ 7١ص ؛جو 7١ ص جب هلوقو

 يأكل هللاو «نيديلا يف كدرب اذبح اي» :لوقي لعجو هيدي نيب هعضوف هلتق دعب

 )١( ىناغألا ىف جرفلا وبأو هخيرات ىف يربطلا هركذ هدعب درو امو تيبلا اذه ج١7 ص١7

 تعضو اهَّنأ اهنع رثؤي مل يتلا بابرلل وه سيلو ؛ليفن نب ىرمع نب ديز تنب ةكتاعل
 يف جرفلا وبأ هركذ ام هئاثر يف اهل يورملا امّنإ .هتلّبق الو اهرجح يف الث نيسحلا سأر

 :وهو 58١ص 4١ج ىناغألا

 نوفدم ريغ ًاليتق البركب هب ءاضتسي ًارون ناك يذلا ّنإ
 .يناغألا يف هانركذ يذلا ّلحملا يف ةروكذم ةسمخ تايبأ يف

 ةففإ



 ا ميلا راعملا لئاشزرم بدمه ابك كاما ا ا ب املا

 .نالف ماّيأ ىلإ رظنأ

 ,ةحصلا نع ديعب وهو .ةنيدملا يف ناك كلذ ّنأ هنم رهظي كلذ ركذ نم ّنأ عم

 لعج ماشلا يف فيرشلا سأرلا ىلإ رظن اّمل ناورم ّنأ انباحصأ بتك يف ءاج معن

 .اهدعب ةملكالو ,تايبألا دشنيو هفاطعأ دهب

 هيبأ دعب شاع داّجسلا ّنِإ :تاياورلا ضعبل ًاعبت 18ص ؟ج يف هلوقو

 .يكبي وهو ةنس نيعبرأ

 - هتافو يف تاياورلاو لاوقألا عيمج ىلع - هيلع هللا مالس هّنأب ملعي هّنَأ عم

 .ةنس نيثالثو سمخ نم ديزأ هيبأ دعب شعي مل

 هيلع رقابلا ليسغت يف يفعجلا رباج ثيدح 4 صو 77ص ؛ج هتياورو

 .«هقنع يف ةعماجلا راثآ تدجو هبايث هتدّرج اًمل» :هل وقو هابأ مالسلا

 .هب ليطأ الو هركذ ٌبحأ ال اّمم كلذ ريغ ىلإ

 (؟4)



 رعشلا ف بذكلا

 ىلإ لعف وأ لوق ةبسن رعشلا نم نّمضتي ام ْن أب "7«دنتسملا» بحاص حدرصي

 نم هّنأل ؛ موصلل لطبمو مّرحم وه .هرودص مدعب عطقي مالسلا مهيلع ةّمئألا دحأ

 رعشلا تاغلابم باب يف ًالخاد ناكاذإ الإ ,مالسلا هيلع مامإلا ىلع بذكلا
 هتاقارغإو قفا

 )١( ةعيشلا دنتسم ظحال] ٠١:1511[.

 :هلوقك (1)

 اهب يثري ةديصق نم (ه١7١ 5ت) يلحلا رديح دّيسلا مالسلا مهيلع تيبلا لهأ رعاشل تيبلا]

 :اهعلطم ءرظتنملا يدهملا ةّجحلا بدنيو مالسلا هيلع نيسحلا مامإلا هدج

 ينوك ايانملل كفيس لاقل نيدلا يماح نباي كرتو عاض نإ
 :هدعبو هلبق يذلاو تيبلاو

 نونسملا اهدحل فويسلا تحت ةبيرض ريجهلا ةيحاضب ىوثف

 نوكسب اهتاكرح تادبتو هّيوه نيح كالقألاهل تفقو
 نيزح توصب ةهلاو بلق نع اكتم فتهنن عوزلا ةاعش اهنيو

 4 يلحلا رديح دّئسلا نأويد

(19) 



 21 ةيسنسلا رافنلا لئاسر برس همز زج ة بم اموم ب وفم وو وكن عدم 0

 ْتَلاَق8 :ىلاعت هلوق ريظن .لاح ةياكحلًانُّمضتم وأ ًالايخ.نوكي ام رثكأ رعشلا ّنأل

 يف ىضترملا اندّيس هيأتري ام ىلع "74ْمكَتِكاَسم اوُنخْذا لمّا اهي اي هم
 :هلوق لايخلا نمف /؟!(ةيسلبارطلا لئاسملا»

 ""”اهناويك ضرألا ىلع ّنأب املا هلك اكجيلا تيرو

 :هلوق لالا هب اك قف

 *!دّدرتملا هفقو ال ىدّرلا ضايح  دراو ةفقو سفن اي ىفق :لاقو

 )١( :(؟97/) لمنلا 18.

 ىضترملا دّيسلا لئاسر] (؟) ١:  00:ةلاسملا ؟١[.

 )( :اهعلطم ٍةِجن نيسحلا مامإلا اهب يثري ةديصق نم ًاضيأ يّلحلا رديح دّيسلل تيبلا]

 اهتازحأو ياشح لخف اهناولسو كاشح تكرت

 :هدعبو هلبق يذلاو تيبلاو

 اهتاعجش نيجي اعيرص هلثم نع برحلا تلجأ امف

 اهناويك ضرألا ىلع ّنأي ءامسلا نظت ايحملا بيرت

 اهناثك كيدخ دّسوت فوفطلا بيرغ اي ىرأ ًابيرغ

 .[ ؛ ع :قباسلا ردصملا

 هيلتاق وجهيو كا نيسحلا مامإلا يثري ةديصق نم اضيأ يّلحلا رديح دّيسلل تيبلا] ()

 :اهعلطم

 دهشم ةزوف ءايلعلا يف كلامف يدجنأو لومخلا يف يروغ ةّيمأ

 :هدعبو هلبق يذلاو تيبلاو

 دّدسملا جيشولا كوش هممشأف  هفنأ ةّيندلا مش ىبأ ميرك

 ددرتملا ةفقو ال ىدرلا ضايح  يببراو ةفقو سفن اي يفق لاقو

 دصرمب هنم توملا ثيح توملا نم ًابكرم نشخأ ّلذلا رهظ ّنأ ىرأ
 .[؟١ :قباسلا ردصملا

0) 



 00 هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا

 :هلوقو

 "!اهماسح نيميلا نع ناب مويلا ًالئاق كلانه ام هيلع ىوهو

 .اههبشوأ «ّنأك» رامضإ ىلع ًاّينبم لعفلا وأ لوقلا لاسرإ لايخلا ماسقأ نمو

 :هلوقك

 "”ههب اهل نم نكلو ٌردعلا يديأ تفلتخا اهداربا ىلع ذم مهب تّجع

 اهنم عقاو كلذ ّنأ دصقي الو ءاذك لوقت يهو مهب تّجع دق اهب ينأك ديري
 فصو يف هبطخ ىدحإ يف ة# يلع لوق ىرجم يرجي ةيقيقحلا يف وهف ءًاعقاو

 تلاقل ةيلاخلا عوبرلاو ةيواخلا راّيدلا كلت تاصرع مهنع اوقطنتسا ولو» :ىتوملا

 فصي ةديصق نم (ه17١+٠ت) يرزألا اضر دّمحم خيشلا تيبلا لهأ رعاشل تيبلا اذه] )١(

 :اهعلطم ءالبرك موي 1ك نينمؤملا ريمأ نب ساّبعلا ةلوطب اهيف
 اهماتق ءامسلا غلب دقو ىَنَأ ءالبرك ةعقو ثيدح كاتأ ام وأ

 :هدعبو هلبق ىذلاو تيبلاو

 اهماقم ّزع ءايلع يقهاش نم ًالماح مّيخملا وحن هب ىفاو

 اهماسح نيميلا نع ناب مويلا ًالئاق كلانه ام هيلع ىوهو

 اهمامإ ةالصلا نع باغ مويلا اهشبك بئاتكلا نع راس مويلا

 .[5140 - 554 :1 فطلا بدأ

 :اهعلطم ةديصق نم هيل نيسحلا مامإلا يثري يلحلا رديح دّيسلل تيبلا] )١(

 :هدعبو هلبق ىذلا تيبلاو

 مرض هؤلم اهاشحو اهموقب ةفتاه بتعلاب اهديج تول معن
 مهب اهل نم نكلو ودعلا يديأ تفلتخا اهداربأ ىلع ذممهبتّجع

 ممأ اهبتع نم مهتيلايو .مهل ةبتاعم اهنع مهدعب ايو تدان
 .[17 ١: ىّلحلا رديح دّيسلا ناويد

 ةفللا



 ؟ ترا ةيسحلا ناهيقلا لئاسزو بمب طف وو مود دعم يووم نت تامل 1

 .01«..ةلاّلُض ضرألا يف اوبهذ

 .تقطنتساول اهب يئأك هب ديرأ نإ بذكلا نم سيل هنوك يف

 تلاق# وحن لاحلا ةياكح نم اذه ىلع نوكي هّنكل كلذ دري مل اذإ اذكو

 "14 ةلمن

 تيمكلاو تباث نب ناّسح رعش نم اذه لاثمأ يصقتسا تبهذ يّنَأ ولو
 تجرخل 820 ةّمئألاو دكني ئبنلا روضخب هودشنأ يذلا ,مهريغو لبعدو دّيسلاو

 .ةلاسرلا عضو نع

 )١( :؟ ةغالبلا جهن] 37٠١خ77١[.

 لمنلا (؟) )/917(: 18.
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 ىناثلا

 (>ءانغلاب 1 يحلتلا

 نثتسي ملو ءشاحت نودب ءاّرقلا نم ةلمج هلمعتسي اذهو» : ص ىف لاق

 عمسي الو .ًالطاب لوقت ال نأ طرشب سارعألا يف ةأرملا ءانغ الإ كلذ نم ءاهقفلا

 وأ رورسلا ةراثإل ناك ءاوس .هميرحت ىلع عامجإلا ماق دقو .بناجألا اهتوص
 بحاص هنسع هلقن ام يف '''رئابكلا نم يئابطابطلا ةمالعلا هّدعو ءنزحلا

 .01024 ِثيِدَحْلا َوْهَل يِرَتْشَي نَم ساّنلا َنِمَّول :ىلاعت هلوقل ؛ "'«رهاوجلا»

 وهل ةيآ ريسفت مص نإ رئابكلا نم هْنَأو .ةلمجلا يف ءانغلا ةمرح يف بيرال

 ةّيلخدم نود نم .اهتايفيكرابتعاب تاوصألا ةلوقم نم هّنَأو .هب اهريغ وأ ثيدحلا

 هريغ ناسنإلا ةئطخت :نيحلتلا .هئاصقتسا ددصب تسلو .يوغل طلغ نيحلتلا ظفل )١(

 لمتحي اّمم اهوحنو :عيجرتلا وأ بيرطتلا وأ تيوصتلا وأ ةءارقلا ىنعمب ىتأي الو ,هلوقب
 ش .بتاكلا هدصقي نأ

 .[777 1١7: لئاسملا ضاير] (")

 .[58:11 وال8١ :17 مالكلا رهاوج] (؟)

 )( نامقل] )5١(: 1١[.

 ١7/١٠. :” (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر (0)

 رف



 زر هةنييستلا راغعلا 1 ادؤتوو هز جارك مز هماخإ هرع اا عدمت 3

 هتراثإ نيب هتمرح يف قرف ال هْنَأو .ًالطاب وأ ًاّقح اهنوك نم هيف ظافلألا دارمل

 مّرحملا وه امو ,ءانغلا وه ام نكلو .ءاكبلاو حارشنالل نيبجوملا دجولا وأ رورسلل

 ؟هنم

 لاكشإ نع هريسفت يف ركذام ولخي الو ,هيف فلتخم ًامكحوًاعوضوم ءانغلا

 يف قارعلا ىف نوركاذلا هب أرقي توص مخرأو قرا ىلع همسا قدصو .لامجإ وأ

 لثم يف يضقت ّنفلا دعاوقو ,مدعلا مولعم نكي مل نإ مولعم ريغ ءادهشلا دّيس متأم

 ."١طقف ءانغ هنوك نّقيتلا ةمرحب ماقملا

 مدعو هل ءاملعلا عامس عم «شاحت الب» ءاّرقلا ىلإ هبسني ام لامعتسا لعلو

 .مهدنع ًءانغ هنوك مدع ةيآ ,مهراكنإ

 يف يليبدرألا سّدقملا دييأت نيبو .راكتإلل ةقوسملا ةبسنلا هذه نيب مكو

 يف ءانغلا ةمرح مدعب لوقلا "!«دنتسملا» يف يقارنلا لضافلاو "!«ناهربلا عمجم»

 ىلإ خياشملا نمز نم ريكن ريغب راصمألاو راصعألا يف نيملسملا لمعب ءاثرلا

 .ًاضيأ مّرحملا ءانغلا نم كلذ نوكي ال نأ ىسعو .مهنامز

 لمجم لصفنمب ةصّصخم اهّنأل ؛ فيلاكتلل ةتبثملا ةّلدألا ىلإ كلذ ادع ام يف عوجرلاو )١(

 ؛ كلذ هدارم ةءاربلا ىلإ عوجرلاب لئاقلا ّلعلو .هترثكو جراخلا ةّلق نيب ددرم ًاموهفم

 ةهبشلا يف طايتحالا بوجو مدعب لوقلا ىلع اذه .ةجيتنو ًامكح ةءاربلا ةلاصأل هتقفاومل

 .ةيموهفملا

 .[ 1١ :6 ناهربلاو ةدئافلا عمجم] (")

 54:١4 ١[. ةعيشلا دنتسم] (؟)

 هادا



 060 000111012111 هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا

 ("!اهعامس دنع رخآلا ضعبلا رمّذتو - لوقي امك- ناحلألاب رعشلا هيف أرقي امنيح

 ًاحضّتم نكي مل ءانغلا عوضوم ّنأل ؛ ةهبشلا يف عوقولا نع مهنم عّروتلا هيف هجولاف
 سانلا مهتم دحأ رمأي مل كلذلو .ًامّرحم ًءانغ كلذ نوكي مهمكحلال .مهيدل

 كئلوأ ىلع لكشأاذإ عدب الو .هتءارق نع ئراقلا هني ملو .سلجملا نم جورخلاب

 .بلغألا ىلع كاّسنلا هفرعي ال عوضوم هنأل ؛ ءانغلا ىنعم نيفشقتملا

 .ًامّرحم هنوك نع ًالضف .ءانغب سيل هعفرو توصلا ّدم دّرجم ّنأ يف بيرل

 دقو فيك .هتماخرو هرهوج نسح لثمل لوانتملا توصلا نيسحت قلطم كلذكو

 رهن دكا نييينسلا خب يلع ناكو !؟نآرقلاب اتا وصأ سانلا نسحأ 25+ ةّمْألا ناك

 نوموقيف نوّرمي نوؤاقّسلاو ."'هتوص نسح نم قعصيف ّراملا هب رم امّيرف نآرقلا

 .ةكا رفعج وبا هدلو ناك كلذكو ,"'”هتوص نسحل .هتءارق نوعمتسي هبايب

 :اهيفو "7 :(ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر )١(

 ال ءاملعلا راصعأ يف هل ماوعلا لعفو ءهريغ توكس الو هتوكس مدع تفرع هانركذ اًممو»

 نوردقي الو ءازعلا ةماقإ يف رعشلاب ءانغلا نوركني مهانيأر مكف .هب مهاضر ىلع لدي
 .هعنم ىلع

 سلاجم نم موقي - نيدلقملا ءاملعلا ءالجأ نم وهو - ليلخ نيسح ازريم خيشلا ناكو
 هنم كلذ عقو ,كلذ ريغب راكنإلا ىلع هتردق مدعل ؛ ناحلألاب رعشلا اهيف أرقي امنيح ءازعلا

 لجأ نم وهو - ينادمهلا اضر اقآ خيشلا انخيش ناكو .فرشألا فجنلا يف نحنو ًارارم
 ضعب ةءارق نم ًاريثك فُقأتي - ًالمعو ًاملع سوفنلا يف مهقثوأو نيدّلقملا ءاملعلا

 هنكمي الو .تاوصألا مهعم نودّدري مهذيمالت ضعب ربنملا مامأ نولعجي نيذلا نيركاذلا

 .«عنملا هريغ الو

 .| غ ثيدح 116 :؟ يفاكلا] 9

 .[١١ثيدح <35 يفاكلا] هل
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 "21 ةفنسعلا زامقلا لئاسز ا نا ل عل 23

 ام هّنَأو ,"'لامجلا نم هّنأو ."”نسحلا توصلا حدم رابخألا يف درو دقو

 ثردصلا نيسختت ىلع نيفرتلا اهبق دوور" بحلا تاوضلاب الا ًاييناطا تعب

 .!«نسحلا توصلا نآرقلا ةيلحو ,ةيلح ءيش لكل َّنِإ» :اهضعب يفف ,نآرقلا ةءارقب

 4!6اًنيِتْرَت َنآْرُقْلا ٍلثَرَو :ىلاعت هلوق يف 320هللا دبع يبأ نع رخآ يفو
 .77(كتوص هيف نسحتو ثّكمتت نأ» :لاق

 وأ فرع نم هل دهاشال امم ًءانغ هنوكب مكحلا ّنإف ,عيجرتلا قلطم كلذكو

 اوأرقا» :لاق هنأ ٍةكْيأيَّىبنلا نع "!نيقيرفلا قيرط نم يورملا ثيدحلا لب .ةغل
 هّنِإف ,رئابكلاو قوسفلا لهأ ناحلأو مكاّيإو ,اهتاوصأو برعلا ناحلأب نآرقلا

 .«ءانغلا عيجرت نآرقلا نوعّجري موق يدعب يجيس

 :هيفو /ثيدح 1١١ :قياسلا ردصملا] )١(

 نم لقأ يتّمأ طعي مل :هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق مالسلا هيلع هللا دبع يبأ نع

 .[«ظفحلاو نسحلا توصلاو لامجلا» :ثالث

 :هيفو 8ثيدح :قياسلا ردصملا] )١(

 لامجلا لمجأ نم نإ» :هلآو هيلع هللا ىلص ّيبنلا لاق :لاق مالسلا هيلع هللا دبع يبأ نع»

 .[ نسحلا توصلا ةمغنو نسحلا رعشلا

 :هيفو ٠١ ثيدح 1١7 :قباسلا ردصملا] (؟)

 .[«توصلا نسح الإ ًايبن لجو نع هللا ثعب ام» :لاق مالسلا هيلع هللا دبع يبأ نع
 .| 1 ثيدح 5١١ :قياسلا ردصملا] (8)

 .6 :(0/) لمزملا (ه)

 ١17:٠١[. نايبلا عمجم] (1)

 نب هللا دبع نع انباحصأ هاورو لّكْيلَ,َئبنلا نع ناميلا نب ةفيذح نع روهمجلا هاور (/)
 .ةّيرم الب حيحص وهف دي! ,يبنلا نع 3ك قداصلا نع نانس

 .[177/6 ثيدح ١:/701 لامعلا زنكو ١75 :/ دئاوزلا عمجمو ؟ثيدح 715 :؟ يفاكلا :رظنا]
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 1010101010 1 هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا

 نأ هنمضتل؛ ءانغ سيل عيجرتلا قلطم ّنأ ىلع ةرهاظ ةلالد هيف ثيدحلا

 .يهالملا يف لوادتملا رئابكلاو قسفلا لهأ نحل نآرقلا يف هنع ىهنملا ءانغلا

 .هريغو نارقلا يف دحاو ءيش مّرحملا ءانغلاو

 مهبيرطت يأ ,برعلا ناحلأ وه سيل مّرحملا نأ يف ٌصنلاك ربخلاو

 ."!مهئانغو قوسفلا لهأ نحل وه لب ,مهعيجرتو
 ةفورعم يهو .عيجرتلا نم ةصاخ ةّيفيك ءانغلا ّنأ ىلإ عجري اذه لصاحو

 .يهالملا يف اهنولمعتسي قوسفلا لهأ نيب

 هل لصحي اهرسأب ءانغلا ةمرح ىلع ةلادلا رابخألا عجار نم نأ عم اذه

 [«نحل» 5” :؛ رثألاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا] ةيريثألا ةياهنلا يف امك نحللا )١(
 توصلا عيجرتو بيرطتلا وه :[«نحل» 511 :6 سوماقلا ظحال] :سوماقلاو حاحصلاو

 .ةءارقلا نيسحتو

 نحل دقو .«برعلا نوحلب نآرقلا اوأرقا :هنمو» [«نحل» 7١97 :1] حاحصلا يف لاق ءانغلاو

 .«ءانغو ةءارق مهنسحأ ناك اذإ سانلا نحلأ وهو ءدّرغو برط اذإ هتءارق يف

 .«توصلا ىف بيرطتلا - كيرحتلاب - درغلاو [«درغ» 0١1:75 حاحصلا] هيفو

 دنع لمعتسملا ءانغلا وه مّرحملا ّنأ ىلع ٌلدي هذه نييوغللا تاملك ةعجارم ةطساوب ربخلاو

 عيجرت وه ءانغلا ّنكلو ءعيجرتو بيرطت هيف امهنم ّلكو ,برعلا ءانغ ال ,يهالملا بابرأ

 .مهريغ ال كئلوأ

 هّنأكو ,برعلا ةغلب يأ ,ةغللا ىنعمي ربخلا اذه يف نحللا لعج ١1١14[ :18] قئادحلا بحاصو

 ءانغلا زاوج يف ربخلا روهظ بجوي هانعم ىلع هءاقب ّنأ هنم ًاَنظ .ةجهللا ةغللاب دارأ

 .نآرقلاب

 عيجرتلا يأ- نحللا قلطم ّنأل ؛ دساف لايخ اذهو :[705 ١: بساكملا] ىضترملا انخيش لاق

 نع يهن «قسفلا لهأ نحلو مكايإ» :ةكْيَيهلوقو ءءانغ سيل ًايوهل نكي مل اذإ - بيرطتلاو
 .ءانغلا
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 217 ةيينحلا ءافعلا لئاضو كونت نمل هيو من د ع رحم .

 يرانا ىقسنلا كلكب قاتلا امك هلت او وهل توق فيجب نيددجم رعت يملا
 ."”هباتك نم عضاوم يف

 - هسفنب توصلا نوك- روكذملا ققحملا حّرص ام ىلع - كلذب دارملاو

 كلذو ؛ليطابألاب مّلكتلاو يهالملاب بعللا هبساني ًاّيوهل ًاتوص - هتدام تناك امهم
 هب "!نآرقلا ةءارق نع يهنلا درو يذلا مهعيجرتو يصاعملاو قسفلا لهأ نحل وه
 هيمن[ وا- رهاظلا وه امك ءانخلا وه ناك ءآويم

 بلاغ ّنأ عم !؟ءانغ هعيججرتو توصلا نيسحت قلطم نوكي فيكو
 عيمج يف ءاملعلا ىلع أرقت يتلا يثارملاو بطخلاو نآرقلا ةءارق يف تاوصألا

 .ةلمجلا يف عيجرتو نيسحت نع ولخت ال ,راصمألاو راصعألا

 دارُي ال برطلا ّنأل ؛ًاضيأ لامجإ نع ولخي الف برطملا عيجرتلاب هفيرعت ام
 ذّدلتلا نم ةصاخ ةبترم هب داري لب .توصلا نسح مزال كلذ ّنَأل ,عبطلل مئالملا هب

 كابر نيف ةفورعفلا ةضاخلا يفكلا ىنعأ ,نحللاب يسفنلا حارشنالا نع ءيشانلا

 .قوسفلاو يهالملا

 )١( بساكملا] ١: 788و79١او5١٠١[.

 ىفاكلا] (؟) ":  1١5ثيدح 7[.
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 ءاثرلا ىف ءانغلا ءانكيا

 ,هئانثتسا ىلإ رثكألا بهذ اهضعب .ًادارفأ ءانغلا ةمرح نم انؤاهقف ىنثتسا دق

 رظنلا ّطحم أل ؛ كلذل ضدعتلا انمهي الو .نيّلقألا بهذم لازي ال رخآلا ضعبلاو

 .ءادهشلا ديسءاتو نق ءانغلا

 يف يناهبهبلا ديحولاو "'«دصاقملا عماج» يف يناثلا ققحملا ىكح دقو

 .سارعألا يف هئانثتسا ريظن هيف هئانثتساب ًالوق «كلاسملا يشاوح» يكحم

 لوقلا دوجوو هيف هزاوج «ةدئافلا عمجم» يف يليبدرألا سدقملا نم رهظيو

 .")هلبق هب

 وهلب سيلام لك يفو هيف هزّوج «ةيافكلا» يف يراوزبسلا لضافلا هذيملتو

 .""ةاجانمو نآرق نم لطابالو

 هباتسك يف هدلوو 2 !«ةعيشلا دشسم)» يف يقارنلا لضافلا ار كلذبو

 .[؟؟ :: دصاقملا عماج] )١(

 1١[. :8 ةدئافلا عمجم] (؟)

 .(454 ١: ماكحألا ةيافك] (؟)

 ١155:1١5[. ةعيشلا دنتسم ] (4)
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 1 ةدححلا راعقلا لئاسو هاند عز موو يمس تمول 2

 اذإ مهباحصأو مالسلا مهيلع ةّمتألا دالوأ ءاثر اذه دازو ."'«راونألا قراشم»

 .نيزحتلاو ءاكبإلا هب دصق

 هرصع لهأ ضعب نع «بساكملا» يف يراصنألا ىضترملا انخيش ىكح لب

 ."'يئارملا يف ءانغلا قدص عنم -نايعألا نم هقبس نمل ًاديلقت -

 حرش» يكحم ىف ءاطغلا فشاك رهاظلا ىلع اننايعأ نم قبس نمي هدارمو

 ًاعوضوم نانيابتم نارياغتم ءاثرلاو ءانغلا ّنأ ىوعد هنع ئكح هنإف «دعاوقلا

 .ًافرع رخآلا ىلع امهدحأ قلطي ال .ًامكحو

 ,ًءاثر وأ ًءانغ توصلا نوك ىف ًالخد ظافلألا داومل نأ ىلع ىنبم هنم اذهو

 دعب "'لصألا زاوجلا يف لصألا ّنِإ :نوزّوجملا ءالؤه لاق دقف ,ناك فيكو
 .كلذل لومشلا نع ةمرحلا ةّلدأ روصق

 ايل ًاليلد هنوك عم فالخلا لحم يف هئافتن الف ,عامجإلا اّمأ

 «دانسإإلا برق» نع يكحملاب ةضراعم/؛!اهتاقالطإ روصق عمف رابخألا ام

 ىحضألاو رطفلا يف ءانغلا نع هتلأس:لاق ذى ىسوم هيخأ نع رفعج نب يلع نع

 )١( :راونألا قراشم ١5.
 بساكملا] (؟) ١:/1١7[.

 هب داري هانفلسأ ام ىلعو .ةيودبلا ةيميرحتلا ةهبشلا قلطم يف ةحابإلا ةلاصأ وه (؟)

 .فيلاكتلل ةتيثملا تامومعلا

 )( درفم وهو .ءانغلا ظفل ةمرحلاب اهيف موكحملا نوك :تاقالطإلا روصق نم مهدارم

 .هسفن يف مومعلا هتدافإ مدع لوصألا يف ققح دقو ءفّرعم

0) 



 0 ]1 هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا

 )هب صعي ملام ند أك *ل» :لاق .حوتنلاو

 وأ لطاب وأ وهل مالكب همايق مدع .هب نايصعلا مدعب دارملا نأ رهاظلاو
 ا اعرب

 سأب ال» :رفعج نب يلع باتك سفن نع يكحملا يف ةك.هلوق اذه ديؤيو

 ."!«هب رمزي ملام

 نيملسملا دالب يف ًامئاد فراعتم ِهّنأب هريغو يليبدرألا سّدقملا كلذ ٌديأو

 ءانغلاب ةحاينلا زاوج ىلع ّلد امبو .ريكن ريغ نم هنامز ىلإ خياشملا نمز نم
 .اهيلع ةرجألا ذخأو

 تادّيؤمو اهتادّيؤمو ءانغلل ةلماشلا ةحاينلا قلطم زاوج رابخأ ركذ مث

 يف سيلو ءبرطملاب دّيق اذهلو .برطلل ءانغلا ميرحت نأ نم ءاثرلا يف ءانغلا زاوج

 .نزحلا الإ سيل لب .برط يئارملا

 ةّلدأو ءلصألاو .ميرحشلا ىلع ليلد روهظ مدع ةلمجلابو» :لاق نأ ىلإ
 :داوسجلا يفت :هعم الا نوكتاال هنأ لب «ءانغلا لمشي كيب ًاقلطم ةحابنلا ناوج

 )١( :دانسإلا برق ظحال]  7954حديث١١58[.

 ىلع ربخلا لامتشا ٌرضي الو .[704 ]١: «بساكملا» يف يراصنألا قّقحملا كلذ ركذ (؟)

 يف ءانغلاب داري نأ لمتحيو .هيف هزاوجب نولوقي ال امم حونلا ريغ ىف ءانغلا زاوج

 .ةقيقح ءانغب سيل وهو ,مهعيجرتو برعلا نحل :عيمجلا

 555 :دانسإلا برق يف هنع ىورو 7١5 ثيدح ١67 :رفعج نب يلع لئاسم] (؟)

 ةخسن ىلع نكلو ةحفصلا هذه يف ١مقر شماهلا يف ةياورلا سفن يهو 0/8١١ثيدح

 6-52 .[«هب رّمّري ملام»

 1١[. :8 ناهربلاو ةدئافلا عمجم] (؛)

 )١1غ(



 2 علا رتامعلا لئاسرإع وبناء مس جنا طلو ودوم ل ام 6

 ."'(طوحأو ىلوأ بانتجالاو

 نوراه يبأ ربخ-"'هراتخاو هيلإ بهذأ مل نإو اذه دّيؤيو :تلق
 .هتدشنأف «مالسلا هيلع نيسحلا يف يندشنأ» :هللا دبع وبأ يل لاق :لاق "'فوفكملا

 :هتدشنأف .ةّقرلاب ينعي ,«نودشنت امك يندشنأ» :لاق

 ةّيكزلا همظعأل لقق نيسحلا ثدج ىلع ررما
 ويلا

 ,«يندشنأ» :لاقف ةقاهْلا دبع يبأ ىلع تلكو ناك" رخال ةربخو

 .ربخلا ,هتدشنأف «هربق دنع هيث رت أمكو .,نودشنت امك .'ال» :لاقف .هتدشنأف

 امك رهاظلا ىلع هب داري «نودشنت امك» :نيربخلا نيذه يف 30 هلوق نإف

 .نزحلل ةريثملا ءاكبلل ةجّيهملا ناحلألاب مكنيب اميف رعشلا نودشنت

 هّدمو توصلا قيقرتب يأ «ةّقرلاب ينعي» :لّوُألا ربخلا يف هلوق هيلإ ئمويو

 رّئأتي نأ هل ةٌدعملا ءبلقلل ةقّقرملا رومألا نم نحللاو توصلا ّناف .هيف ثّكمتلاو

 .هل نحللا ةيّببسراكنإ نكمي ال يذلا لاوحأللا ركّذتب ةعرسب

 ,نآلل انأشت ذنم هانعمس يذلا وه ,نيربخلا يف هيلإ بدن يذلا ىنعملا اذه نإ

 مهنم انعمس امو ربانملا ىلعو لفاحملا يف ءاّرقلا نم قارعلا يف دحأ ّلك هعمسو

 )١( ناهربلاو ةدئافلا عمجم] 48:51١ -17[.

 حوضو نم ةناكملا كلتب سيل ءاثرلا يف ءانغلا ّنأ ىلع بتاكلا هيبنتل كلذ تركذ امّنِإو (؟)

 .همالك رهاظ نم دافتسي امك ,لئاقلا مدعو ةمرحلا

 .[85 - 87 لامعألا باوث ظحال] لامعألا باوث يف قودصلا هاور (*)

 5٠١١ ٠:تارايزلا لماك ظحال] لماكلا يف هيولوق نب رفعج مساقلا بأ خيشلا هاور (5)

 ١ 7١[. ثيدح

 (8؟)



 0 هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا

 .ٌءانغ

 نإو هزاوجب ةحيرص رابخألاف ,بتاكلا هينعي يذلا ءانغلا وه اذه ناك ّنإف

 لك هنم اربي رمأ اذهف ,مهبارطإو يهالملا بابرأ عيجارت ىلع لمتشي امم هريغ ناك

 نادلبلا نم اهريغ وأ ماشلا يف هعمس فلؤملا نوكي نأ ىسعو .يقارع ركاذ

 .ةيروسلا

 - ءانغلا نع ىهني ّنَأ- حالصإلا ةاعد نم وهو هيلع مزاللاف ءّيأ ىلعو

 لمعتسي ءانغلا ّنأب ةّيئازعلا سلاجملا ىلع لهي نأ ال ءاهقفلا عيمج هنع ىهن دقو

 .يئاثر سلجم ّيأ هنع ٌكفني ال أرمأ كلذ ّنأ سانلا ىري ثيحب «شاحت الب» اهيف

 لعف هّنَأ ريغ .نادلبلا نم دلب يف ًاموي دحاو ئراق ىّنغ ول نوكي اذامو

 - ّمصي لهأ .يلزغ رعشب وأ نآرقلاب ًاموي ىّنع ول امك ,هئانغ نع هيهن مزلو .ًامارح
 !؟ةيلزغلا راعشألا ديشنو نارقلا ةءارق نع ةفاكلا ىهن-_ هذه لاحلاو

 (غ5)



 ثلاثلا

 اهيلع ررضلا لاخدإو سفنلا ءاذيإ

 "!ىدُملاب اهحرجو سوؤرلا برضب» بتاكلا ةمعزم يف ققحتي اذهو

 .«فويسلاو

 ىلإو ءريثكلا مدلا فزنب ءامغإلا ىلإ كلذ يدؤي ام ًاريثكو» :”ص لاق

 ريغو .ديدحلا لسالسب روهظلا برضبو "!'حرجلا ءرب لوطو .توملا وأ ءضرملا

 .كلذ

 ةحمسلا ةعيرشلاب مكتيتأ» :هلوقب ةكهلا لوسر هب حّدمت يذلا اهتحامسو

 يف ْمُكْيَلَع َلَعَج امو :ىلاعت هلوقب نيدلا يف ةّقشملاو جرحلا عفر نمو ."'«ةلهسلا

 .[«ىدم» 749 :1 حاحصلا .ٌىدٌمو ٌتاَيْدَُم عمجلاو ءرسكُت دقو ؛ةرفشلا ؛ٌمضلاب ُةَيْدّملا] )١(

 فزن ققحتي دق معن ,ةّيرم الب ةّيرف ءربلا ءطبو توملاو ضرملاو ءامغإلا عوقو ىوعد (1)
 .ررض بتاكلا دنع هسفن مدلا فزن نكل ءررض الب مدلا

 يقارنلا لضافلاو مولعلا رحب ةماعلا هركذ يذلاو .ثيدح يف هدورو ّنظأ ام ظفللا اذه (؟)

 , .«ةحمسلا ةلهسلا ةّيفينحلاب تثعب» :اذكه ينايتشآلا ققحملاو ١8١[ :مايألا دئاوع]

 ب

 (5غ)
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 ."74 ٍجَرَح ْنِم نيذلا

 نلخداال رخاء ىق قانقلا رمألا ىلغ اهلفعو من قت نئفتلا نارقا :دقفلا

 ىف هركذ امم مهفي امك ًامكحو ًاعوضوم رخآلاب امهدحأل بتاكلا يأر ىلع

 ّدح تغلب اذإ ةفلكلا ّنأب نيعضوملا يف حّرص دقو .هتلاسر نم 18صو 7١ص

 .لعفلا ةمرح تبجوأ ررضلا ّدح تغلب اذإو ,فيلكتلا تطقسأ جرحلاو رسعلا

 ام ىلع مغرلابو ررضلاو رسعلا نيماقم يف مالكلا هحراطأ ينإف كلذلو

 نع جرخأ دق ىنَأ كشأ ال ريبعتلا لاذتباو راصتخالا نم ىسفن ىلع هتذخأ

 نيتدعاقلا ىليلد نيب لالدتسالا ىف طلخ دق هللا هحماس- بتاكلا ّنأل ؛طرشلا

 دهعي مل امب امهنم ةدحاو لك يف طبخو .ًاعوضومو ًامكح امهرياغتب فرتعي نيذللا

 هلقن بتاكلا ّنظأو .«ةلهسلا» ىلع «ةحمسلا» ميدقت [١؟4 :1] ديهشلا انخيش دعاوق ىفو 3

 .ىنعملاب

 ةّيفينحلاب ىنثعب» :لّوألا [ثيدحلا .هابلا كرتو ةينابهرلا ةيهارك :باب 444 :0 ىفاكلا ىف]

 ١: ١97 ىربكلا تاقبطلاو 4 :19 ىبطرقلا ريسفتو ,177 :0 لبنح نب دمحأ دنسم ىفو

 .«ةحمسلا ةّيفينحلاب تثعب»

 )١( :(5؟) جحلا 8/,

 :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر رظناو ١/إ١.

 (غ0)



 جرحلاو رسعلا

 :نيرما يف جرحلاو رسعلا باب يف مالكلا

 نأ ىنعمب ,ماكحألا ةّيعرش لصأ يف فيفختلا عوقو اينما اميل يف :لّوألا

 يف تبث نإ ىنعملا اذهو ءرسع الو هيف جرح ال فيلكت نم عرشلا يف تبث ام

 «ةحمسلا ةلهسلا ةيفينحلاب تثعب» :هلاو هيلع هللا ىلص هلوق ىضتقم وه امك"!هسفن

 ضرع اذإ ةتباثلا ةعورشملا ماكحألا عفر ىلع لالدتسالا ماقم يف عفني ال .هريغو

 .ديعبلا ّقح يف ّجحلاو داهجلاك ةعيرشلا يف ةقاشلا فيلاكتلا دوجو ىلإ ةراشإ اذه )١(

 قالخألا كرتب سفنلا ةدهاجمو .تاريزعتلاو صاصقلاو دودحلا نم سفنلا نيكمتو

 ةرّسعتملا رومألا رذنو .ةميظعلا ايالبلاو بئاصملا ىلع ربصلاو ءاهيف ةزكترملا ةّيدرلا

 هيلع ام ىلع يلايللا ءايحإو «نيديعلا ادع رهذلا موصو «مارحلا هللا تيب ىلإ يشملاك

 .هيلع هرارقتسا دعب ريصقتلاب هتعاطتسا تلاز نمل ًاعّكستم ّجحلاو .هداقعنا نم ةعامج

 .كلذ ريغو
- 

 ه» ج٠

 .ءاملا

 بوجو مدعو ؛جحلل بوكرلا هيلع رسعي نّمع ةرشابملا طوقسب مكحلا نم ١ص يف اهنمو
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 (غ5)



 50 ا م ا هاما وس وللا ا ولا ع واخ هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا

 رسعلا ًارطول فيفختلاب مكحلا نابجوي جرحلاو رسعلا نأ يف :يناثلا

 رسع ال اهتّيعرش لصأ يفو اهسفن يف يه يتلا فيلاكتلا نم فيلكت ىلع قيضلاو
 ١4" ٍجَرَح ْنِم ٍنيدلا ين ْمُكيَلَع َلَعَج اَمَو) :ىلاعت هلوق ىضتقم وه امك اهيف
 ش "رشا مك ديري الَوَرْسمْلا مكب للا ديِرُيؤو

 بوجو طوقسب اومكح هرابتعابو لالدتسالا ماقم يف عفني يذلا وه اذهو

 ءاملاب لسغلاو .بوكرلا يف جرحو رسع هيلع نوكي نمع ّجحلا لاعفأ ةرشابم

 تادابعلا باوبأ يف ريثك كلذ لائمأو ,هئطب وأ هضرم بجوي وأ هيذؤي نّمع درابلا

 .هقفلا بتك نم

 هل امم نوكي الف ءرسع هيف ةّينيسحلا رئاعشلا ضعب ّنأ بتاكلا دارأ ءاوسو

 ءورطل ولو هل تباثلا همكح نأ دارأ وأ ,هلصأ نم بهذملا يف لوعجم يعرش مكح

 رسعلا ضورعل ؛ ًاعوفرم كلذ ريغ وأ ًاداعسإ وأ ًانزح وأ ًاعزج وأ ءاكبإ هنوك ناونع

 :اهنم مهملا ركذن هوجوب ٌدريف هيلع

 هب حّرص ام ىلع_ ةّصتخم نيفلاسلا اهيينعمب جرحلاو رسعلا ةدعاق نأ :لّوألا

 كلذ يف نوفلتخي ال انءاهقف ّنَأ رهاظلاو ءاهريغ لمشت ال ,تايمازلالاب  ريثك

 ريغ رهدلا موصك اهتّحصو ةّبحتسملا ةقاشلا تادابعلا ةّيعرشب اومزج كلذلو

 ّجحلاو .ًاررض بجوي مل اذإ رمعلا مامت يف ةدابعلاب يلايللا ءايحإو .نيديعلا

 ةعوبطملا) [ ةيبشلا لامعأل ةيزنتلا ةلاسر رظنا] .ءاملا لامعتسا هيذؤي نم ىلع لسغلا 3

 .7577و 1١1/4 :7 (ةعومجملا هذه نمض

 ./8 :(55) جحلا )١(

 ١7/1. :7 (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر رظناو

 .[184 :(؟) ةرقبلا] ()

(/61) 
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 .ٌجحلا ضرف هيلع سيل نمل ًاعّكستم

 :رومأ كلذ ىف هجولاو

 تايودنملا عفر يف ةّنمالو ,نانتمالل وه امّنِإ يجرحلا مكحلا عفر “نأ :اهدحأ

 .اهتوبث ىف ةّنملا لب ,ننسلاو

 امّنإ جرحلا ّنأل ؛ كرتلا يف صيخرتلا عم جرحلا قّقحت لقعي ال هّنَأ :اهيناث

 يرجت ال كلذلو ًاقاش هتاذب ناك امهم هقّلعتم لبق نم ال مكحلا لبق نم نوكي

 ."7ج رحلا نع هداحا ضعي دّرجت اذإ رّيخملا بجاولا يف ةدعاقلا

 ءاقلإل ًابيرق ًاببس عراشلا لعج نوك مدع جرحلا ةّلدأ نم رهاظلا ّنأ :ثلاثلا

 يف نوكي امّنِإ اذهو .هلعج ىلإ هيف هعوقو دنتسي ثيحب ءجرحلا يف فّلكملا
 ."”هكرت يف عراشلا صّخر ام نود .طقف تايمازلإلا

 عم .هيمازلإلا ريغب فيلاكتلا ّنأ ملعي عبتت ىندأ فيلاكتلل عبتتملا َّنأ :ًاعبار

 18 موصلاك.بتارمب اهنم ّقشأ يه .ةفعاضمًافاعضأ تايمازلإلا نم رثكأ اهنوك

 يف ةعكر فلأ ةالصو ,عوجلاب تقولا ّيطو ,ةدابعلاب لاوطلا يلايللا ءايحإو ,فيصلا
 ةعكر يف ديحوتلا لثم ولو ةروس فلأ أرقي نأ رادقمب ًالئام فوقولاو ,ةليلو موي لك
 ,ًالثم سمشلا عولط دعب ام ىلإ رجفلا نم ةنشخ ةراجح ىلع دوجسلاو .ةدحاو

 نأ لالدتسالا ةّيفيكو ةّلدألا سرام نم ّلك ملعي يتلا ةقاشلا رومألا نم كلذ هبشو

 جورخلاو ةلوهسلا لوصحل ؛ اهيف جرحلا مدعو ةعيرشلا ةلوهس يفانت ال اهتّيعرش

 .كلذ مزلي مل نإو اهنم لهسأ وه ام رايتخاو اهكرتب قيضلا نع

 .لوصفلا ىف هركذ هجولا اذه )١(

 ايتشآلا ققحملا هركذ هجولا اذه (؟)

 (غ4)



 500000 ا هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا

 ىلع لدي '"'اهترثكب وأ اهتاذب ةرسع تابودنملا نوك سفن ّنأ لصاحلاو .
 :هلضأ نم بتاكلا لوق طفيف :تامدخملاو تابجاولاب ةدغاقلا صاضتخا

 .اهنم سانلا حارتسال تابودنملا يف جرحلا ةدعاق ى د  اهنقل نابولو

 كرتلا نوكيو .مكحلا عفري هدنع جرحلا ّنأل ؛ بتاكلا يأر ىلع اهباوث اومرُحو

 ."”روذحملا ءاج الإو .ةصخر ال ةميزع همالك ىضتقمب

 جرحلا وه له جرحلا تامومعب يفنملا ّنأ يف نوفلتخم انءاهقف نأ :يناثلا

 "”يراصنألا قّقحملا_ مهنم نيققحملا راتخمو ؟يبلاغلا يعونلا وأ ءيصخشلا

 0! ٌيَحلا وهو لّوألا - (!دنتسملا بحاصو

 ةليل يف ةبودنملا لامعألاك ءاهترثك سفن نم تابودنملا ضعب يف رسعلا لصحي دق )١(

 بورغو لاوزلا نيب امو ءنابعش نم فصنلا ةليلو ,ةليل لوطأ اهب يفت ال يتلا ردقلا

 .كلذ ريغو ءبجر رهش نم رشع سماخلا مويلا يفو ؛ةفرع موي سمشلا

 اذكو ءاهريغب ةدعاقلا صاصتخا ليلد ًاعون اهتبوعصو تابودنملا رثكت سفن ّنأ بير الو

 .تاهوركملا

 نيب عمجلا لب .لالتخالل بجوم هّنِإ ثيح ؛عيمجلا بابحتسا يف لكشتسا انه نمو
 هّنأب ليق كلذلو ,هيلع ردقي ال امم نامزلا ءازجإ بسحب ةعيرشلا يف ةعقاولا تاّبحتسملا

 .ًاعم رييختلا ربيختلا وأ اهّمهأ مدقيف محازتلا باب نم

 لعفلا نوك لب .سأر نم همالك طقسي اّلِإو ,مكحلا لبق نم يتأي ال هدنع جرحلا ّنأل ()

 نوكي الف .همكح ناك امهم ًامئاد يجرح لعفلاو .هل مكحلا لعج مدع يضتقي ًايجرح

 .يجرح ريغ رخآ لعف ىلإ هتقيقح بالقناب ًاينيوكت ًارّيغت رّيغت اذإ الإ ادبأ ًازئاج
 ١508[. :7 لوصالا دئارف] (؟)

 .[1560- ١94 :ماثألا دئاوع] ()

 َبِتُك9 ىلاعت هلوقك عومجملاب ال فلكم ّلكب اهقّلعت جرحلا ةّلدأ تاباطخ رهاظ ّنأل ()
-_ 
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 .ًارسع هقح يف مكحلا نوكي نّمع الإ مكحلا عافترا مدع هاضتقمو

 تسيل :ةّيبهذملا رئاعشلا كلت يف ةلصاح تناكاذإ ةّقشملا نأ يف بير الو

 قالطإلا ىلع ةبودنم ريغ وأ ةعورشم ريغ ّدعت اذاملف ًاعطق ةعيشلا عيمجل ةّماع

 !؟هيلع رسعال نّمع مكحلا عافترا يضتقي ال رسعلاو ,رسغلل اهمكح عافترا ةّجحب

 ىلع ًارسع ةلسلسي رهظلا ىلع وأ ديلاب ردصلا ىلع برضلا ناك اذإو

 ال نمم هريغ لاحل ضّرعتي نأ هل يغبني الو .هلاثمأو هسفن نع طقسيلف ,بتاكلا

 .رسعلاو ةقشملا لّمحتي ناك وأ هّقح يف رسع

 ("!«نيشلا» دييقت ''انئاهقف نم ةريثك ةعامجل ةحيحصلاهوجولاب ىّنست اذإو

 ,”شحافلاب ءاملا لامعتسا نم هثودح دنع مّميتلا زاوج ىلع رابخألا تلد يذلا

 .هلُّمحت رسعي يذلا ديدشلاب "'ثلاثو .ةداعلا يف لّمحتيال امب *'نيرخآو

 هعفر كلذ بساني الو «ةهبش الب نانتمالل يجرحلا مكحلا عفر ّنألو 4ُماَيّصلا ُمُكْيَلَع 3

 .ًايجرح هقح يف مكحلا نوكي ال نّمع
 )١( دصاقملا عماج يف نايناثلا ديهشلاو ققحملاو [؟8 :1] ىهتنملا يف ةمالعلا مهنم ]١:

 :نانجلا ضور يف هاندجو] ةضورلاو [ع"“ ١١7[ .[غ:5- غ3 :5] ماثللا فشكو

 عمجم .ةقلخلا هيوشت هب لصحي .ةنوشخلا نم دلجلا رهاظ ىف ثدحي ام :نيشلا (؟)

 .«نيش» 0/7” :؟ نيرحيلا

 نم نيشلا ثودح فوخ ّدع باحصألا تارابع يف رركت دق» :597 :4 قئادحلا يف لاق] (")

 ةرثك عم مكميتلا رابخأ يف هل دجأ ملو ....مّميتلا ىلإ لاقتنالل ةبجوملا فوخلا بابسأ

 نم ةرشبلا ولعي ام ضورلا يف هركذ ام ىلع - نيشلاو .ًارثأ الو ًاركذ هصوصن

 .[مدلا جورخو دلجلا ققشت تغلب امبرو ةقلخلل ةهوشملا ةنوشخلا

 ١١4[. :5 رهاوجلا] رهاوجلا بحاص كلذ مهنع ىكح (؛)

 ١١7[. :5 رهاوجلا] هسفن رهاوجلا بحاص وهو (5)
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 00 0001 هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا

 هذه عيمج ىلإ ةبسنلاب ةّلدألا قالطإ عم .اههّوشو ةقلخلا رّيغ اذإ امب ""عبارو

 ادع ةّينيسحلا رئاعشلا نم ءيش نوكي نأ راكنإ دحأ ّلك ناكمإب ّنإف ,تادبيقتلا

 .اريهع سارلا كاما

 اهتّكصو ةّيجرحلا تادابعلا ةّيعورشم انباحصأ نيب فورعملا ّنأ :ثلاثلا

 ,ةبجاولا تاياغلل لسغلاو ءوضولا نم ةّيجرحلا ةراهطلاو ,يجرحلا موصلاك

 نم كلذ ريغو ,هريغ وأ ضرم ةهج نم ًارسع هّقح ىف مايقلا ناك نمل ًامئاق ةالصلاو

 ذإ ءاطغلا فشاكالا .جرحلل اهتّيعورشم مدعب مكح ًادحأ فرعأ ال لب .دراوملا

 .ةّيررضلا تادابعلا ىلع اهساق

 كلذك سيلو .لعفلا زاوج هعم ىفتني هبتارم ضعبب ررضلا نإف ءامهنيب ناتشو

 .لجرلا اذه فارتعاب هنم ةيترم ّيأب جرحلا

 ."!ًاقلطم ال ءوضولاك يرارطضا لدب هل اميف نكل ءانخياشم ضعبالإو
 .هنايب ددصب انسلو ."7كلذ هجو يف اّنم نبيل وصألا ةملكت فلتخا دقو

 .[غا1] ةيافكلا يف يراوزبسلا لضافلا وه )١(

 ةّلدأ نم دافتسي ام فالخ كلذو .ةبترلا يف هلدبمو يرارطضالا لدبلا يواست مزل (؟)

 جرحلا دنع مكحلا عافترا ىلع لئاقلا اذه دنع دهاوشلا نم اذهو .ةّيرارطضالا ةّيلدبلا

 .طقف هب مازلإلاال دروملا كلذ يف ًاباطخو أكالم

 اهنم دافتسي اميسح جرحلا ةّلدأب عوفرملا ّنأ وه مهل ريخألا يأرلا هيلع ٌرقتسا يذلا (؟)

 عم عرشلا رظنب مهأ وه يذلا ليهستلا ناونعل ةياعر .لعفلاب مازلإلا وه ءجراخلا نمو

 .يتاذلا هتسحو هناحجر نم هيلع وهام ىلع لعفلا ءاقب

 يعادل فّلكملا هب ىتأ اذإ يدابعلا لعفلا ةخص يف ىفكي يتاذلا ناحجرلا نم رادقملا اذهو

 كلذلو ءكلذ نم ديزأ ىلع نيققحملا دنع هتّكص فقوتت الو ءىلوملا دنع كلذك هنوك

 .ضورفلا ضعب يف بلطلا نع ةيلاخ دراوم يف ةدابعلا ةحصب اومكح
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 ١ عا ةديسعلا زانلا لئاشوت وو صادم رع ا ل عل يسوع +.

 ,يتاذلا هناحجر دصقب ًارسع هيلع ءوضولا نوكي نم ًاضوت ول اذه ىلعو

 .هعوضوم عافترال ؛ مّميتلا بوجو هنع طقسيو هثدح عفتري

 رسعلا لمحت ول .هب هرّرضت مدع عم ًاّيجرح هّقح يف موصلا نوكي نم اذكو
 .ءاضقلل أ طقسمو ًازئاج هموص ناك ءأتاذ هناحجرو هنسح ظاحلب ماصو

 ناونعب وأ ءاهتاذل اهناحجر ضرف اذإ ةّينيسحلا رئاعشلا تناك ىرت اي اذاملف

 ريغ وأ ةعورشم ريغ .ءادهشلا دّيس ىلع عزجلاو نزحلا راهظإو ءاكيإلا نم اهنوك
 هيف اهكراشي يذلا رمألا كلذ ,ةرّسعتم اهنوك ىوعد دّرجمل؛ بابحتسالاب ةموكحم

 !؟تارشعتملا رئاس

 تاّيحتسملا نم هريغ عسو ام ردصلا ىلع برضلا كلذ عسو الهو

 باوثلا لوصحو ةّقشملا عمو اهتيعرشب باحصألا ىتفأ يتلا ةّقاشلا تابجاولاو

 اهيف تلخد :ةّينيسحلا رئاعشلا نأش يف لوقي ١ص يف بتاكلا وه اهو !؟اهيلع

 ."!اهعفانم لاطبإو اهداسفال تاركنملا

 :نيتقيقدل تافتلالا بجي لصفلا اذه ماتخ يفو

 جرحلا ناكاذإ امب ٌصتخم جرحلا يفن يف انباحصأ مالك نإ :ىلوألا ةقيقدلا

 نإو ٌصاخ ليلد ىلإ هعفر دنتسا اذإ اّمأ .ءادتبا هلعج مدع وأ مكحلا عفرل ةّلع

 .جرحلا ةّلدأب مكحلا عفر يف مهمالك لحم نم كلذ سيلف :ةمكح جرحلا هيف ظحول

 قّقشت وأ نيشثلا لوصح دنع مميتلا زاوجب نومكحي ءاهقفلا ىرت كلذلو
 لسغلاو ءوضولاكأر سعت كلذ نم ٌدشأ وه ام يف هب نومكحي الو .هتنوشخو دلجلا

 :اهيفو 217١٠١ :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر رظنا] )١(

 دنع اهنيشي امو تاركنملاو عدبلا اهيف اولْخدُي نأ ىلع مهلمحب سانلا ءاوغإ ىلإ اولّسوت»

 .[«اهباوث لاطبإو اهعفانم داسفإل ًادصق رايغألا
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 000 ] ] ] ]ذ ]1 1ذ] ]1 هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا

 ةّدش يف موصلاو .ٌلظلا دجي مل اذإ ةريهظلا رح يف ةالصلاو .ديدشلا دربلا يف ًالثم

 .كلذ ريغو ,ةلدتعملا ريغ ةيوهألا يف ديعبلل ٌجحلا رفسو .راهنلا لوطو وحلا

 اهليلدل ةفلاسلا دراوملا يف ءوضولا بوجو عافترا ّنأل الإ قرفلا اذه امو

 ّنأل ؛ اهريغ ىلإ يّرستلاب يضقي ال فيفختلا يه اهبف ةمكحلا نوكو ءاهب ّصتخملا
 .اهدارطا مزلي ال ةمكحلا

 هدجي ''يماشلا هيقفلا ةلاسر نم دراوملا كلت لثم عوقو عضاوم ربس نمو

 لق اهيف لعفلا نوكي .كلذ نم ديزأ ال '"'ةثالث وأ نيدروم يف مكحلا عافتراب لوهي
 مكحلا ناكاذإ هّنَأو ,لسالسلاب روهظلا برضو يديألاب رودصلا مدل نم ةّقشم

 .ىلوأ ّقشألا بعصألا يف هعافترا ناك ٌفخألا نوهألا يف ًاعفترم

 هليلدل وه امّنِإ عورفلا نم هركذ ام يف مكحلا عافترا نأ ملعي نأ هتاف دقو

 هيلع هريغ سايقو هب ليوهتلا حصي فيكف ,ةّلع ال ةمكح هيف جرحلاو هب ّصتخملا

 !؟نيدروملا نيب زييمتلا مدع الول

 يف لّوألا ديهشلا ٌنِإف .ليبقلا كلذ نم ةثالث وأ نيعضوم ركذ ناكاذإو

 اهيف جرحلا ظحولو فيفختلا ىلع ينب اّمم اهعيمج ًاعرف نيّنسو ًافّين ركذ دعاوقلا

 .ةلعال ةمكح

 زوجي الو .اهنم لكدراوم يف قالطإلاب ذخوي لب ءاهدارطا ربتعي مل كلذلو

 .[نيمألا نسحم دّيسلا هب دصقي] )١(

 هدلج يف ةنوشخلا لوصح فّكملا فوخ يهو ةلاسرلا نم ١٠ص يف ةروكذم (؟)
 .ءوضولا يف ءاملا لامعتسا نم هققشتو

 هيزنتلا ةلاسر رظنا] بوكرلا هيلع رّسعتي نّمع ّجحلا ةرشابم طوقس نم 7١ص ىفو

 .[777و 7١4 :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل
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 ير عتييحلا ناقل لئافو جيم جم واع ترن وع و 1

 .اهريغ يف ةّيولوألاو ىوحفلاب ذخألا هلوصأو ّنفلا دعاوق يف
 نم رادقم لعف يف قّقحت اذإ هّنَأ اوركذ اّنم نييلوصألا نإ :ةيناثلا ةقيقدلا

 ةقيقحلا بسحب اهيلع رسعلا ظفل موهفم قدص ملعي ال ,ةّدشلا نم ةبترمو ةّقشملا

 يف عجرملا ناك .ةوّقو ًافعض هبتارم ةرثكو هانعم ضومغ ثيح نم .ةّيفرعلا

 ىلع كّشمتلل هجو الو ."١فيلاكتلل ةتبثملا تامومعلا ىلإ ةكوكشملا قيداصملا

 ًالصأ "'جرحلاو رسعلا يفن تامومعب ًءادتبا هلعج مدع وأ اهيف مكحلا عفر

 .ًايدابعأرمأ ناكاذإ هناحجرو ةّيجرحلا كوكشم ّلكب نايتإلا زاوج كلذ ىضتقمو

 برضو رودصلا مدل يف جرحلا ّنأب دقتعي ةلاسرلا بحاص نوكي دقو

 هّنأو .دحأ لكل جرحلاو امهيف رسعلا قّقحتب هعم عطقي ًأّدح ةّقشملا يف غلب دق روهظلا

 .هيلع رمألا بلقنا الإو .كلذ يف هدنع ٌكشال

 هداقتععا نكلو .هسفن ثيح نم اهيف هلهاسن نأ يغبني ةّيرهق ةلاح نيقيلاو
 ناكول ئَّتح هفالخ دقتعملا وأ هيف ٌكاشلا ىلع ةّجح نوكي ال عوضوملا قّقحتب

 .اهيف ديلقت ال تاعوضوملا هذه لاثمأ ّنَأل ؛ هيلإ ماكحألا يف عجري ًاّيماع

 ضدرعتي ال نأ عوضوملا اذه قرطي امدنع هيلع مزاللا ناك ءاذه ىلعو

 كلت يف هقّقحت دقتعاو رسعلا ىنعم فرع نمب همالك ص خي لب ءيلك وحنب ةلأسملل

 عوفرملا ّنأل ؛ ًاحابم نوكي هلعف ّنأب هفّرعي نأ هيلع كلذ عمو .ةّينيسحلا رئاعشلا
 .طقف هبابحتسا جرحلا ةّلدأب

 يف نّيعتملاو .هترثكو جراخلا ةّلق نيب دّدرم .ًاموهفم لمجم لصقنمب ةصّصخم اهّنأل )١(

 ,اهنم هجورخ نّقيتملا ريغ يف ةتبثملا تامومعلا ىلإ عوجرلا- هيلع نهرب ام ىلع- كلذ

 َ .ةءاربلا ةلاصأ ىلإ ال

 .ةّيقادصملا ةهبشلا ىف مومعلاب كّسمتلا نم نيقّقحملا دنع كورتملا بهذملا ىلع الإ (؟)
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 رارضالاو ءاذيالا

 هسفن حرج نع َيهنم ناسنإلا ّنأ ديهشلا انخيش تاملك يف دجوي
 .")اهفالتإو

 ةداع لّمحتي ال ضرم ثودحب ررضلا بجوي ام حرجلاب ديري هّنَأ رهاظلاو

 ىلإ ٌدْوِي ملام كلذ ةمرح ىلع لقنلاو لقعلا نم ليلد ال كلذ عمو .هئرب ءطب وأ

 .سفنلا فالتإ
 ,ةءاربلا ةلاصأ ىلع ًادامتعا لكشملا ىثنخلا نتتخي نأ انباحصأ زّوج دقو

 اضع يحوي هيرو ءاماثا هملا نقي احوجتو ءاذيإو ًاماليإ كلذ نوك عم

 .هبوجو ىف أوفلتخا امنإو .هتمرحب حّرص مولعم لئاق ىلع ردع ملو

 :ءاعلا 7 دغاوقلا ةييضتقت ضذلا هوك مهني قورتنلاو

 ال كلذ عم وهو ءاّنم سيل لئاقلا ٌلعلو ,ليقلا ىلإ ميرحتلا ديهشلا بسن .معن

 ,ًالقنو ًالقع سفنلاب رارضإلا ةمرح نم "!ءامظعلا ضعب هلوقي ام ىلع ىّتح هل هجو

 .[5؟؟ ١: دئاوفلاو دعاوقلا] )١(

 فرعي ال ِهّنأ الإ ١١7[ :ررض ال ةدعاق] «ررضلا» ةلاسر يف يراصنالا ققحملا مهنم (؟)

 ْح
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 ” ا ةتيسحلا ئاشعلا لئ ارب ودومو طا هر همن هاو يمس وس <

 .ًارارضإ كلذ نوك مدعل

 نم اهريغو يديألا مشو ريظن .تّقؤملا ءاذيإإلاو رارضإلا نيب يلج قرفلاو
 .هرارضإو ريغلا ءاذيإ ةمرح ىلع ةّصان ةّلدألاو .ًاثيدحو ًاميدق فراعتملا ءاضعألا

 ,"'ٌنسلا يف نعمط ولو ملسملا ىلع ناتخلا بوجو يف ناك اميرو

 ءاسنلا ناذآ بقثو ."”ىوتفلاو ٌّصنلا هيلع قْفّتا يذلا مالغلا ىنذأ بقث بابحتساو

 فورعسملا لوقلا ىلع ّنهل مشولاو .مئازخلاو فونشلاو طارقألا قيلعتل نهفونأو

 رارضإلاو ءاذيإلا ةّيعرش ىلع ةلالد هفرعتساّمم كلذ ريغو ."!ةّيهارك ىلع هزاوجب

 ةياغلا» باتك يف ىنب ىوعدلا هذه ىلع هّنأ دعبي الو ءلاق امب فرعأ وهو .كلذ يف هجولا 3

 كلذ نوك يف نكلو .ينيسحلا ءازعلا يف فويسلاب سوؤرلا برض ةمرح «ىوصقلا

 .ةفرعتس مالك هبتارم عيمجب رارضإلا ةمرح يفو سفنلاب ًارارضإ

 ولو نتتخا لجرلا ملسأ اذإ» :ةجط ىلع لاق :لاق ةْيطهشا دبع يبأ نع ينوكسلا ربخ يف )١(
 نيب «لصفلاب لئاق الوالكا :553] رهاوجلا يف لاق[ ٠١ ثيدح 1 يفاكلا] «نينامث غلب

 .ملسأ اذإ رفاكلا نيبو ملسملا

 هيمسقب عامجإلا [177 :11] رهاوجلا يفو ,مالغلا ينذأ بقث بابحتسا يف فالخ ال (؟)

 امل ِهّنأ الكا اضرلا نع دلاخ نبا ربخ اهنم .ةريثكلا صوصنلاو ةريسلا ىلإ ًافاضم .هيلع

 بقثلا ناكو .ِة: نيسحلا دلو اّمل كلذكو .هينذأ بقثب كك يبنلا رمأ 3ك نسحلا دلو

 "77 ١: يفاكلا ظحال] فنشلل اهالعأ يف ىرسيلا يفو .طرقلل نذألا ةمحش يف ىنميلا يف

 .[ 7ثيدح 75 -

 .ةّئسلا نم مالغلا نذأ بقث ّنأ :ةقدص نب ةدعسم ربخ يفو

 ّنأو «ةيفينحلا نم هّنأو ةّنس ناتخلا ّنأ رابخألا يف ءاج دقف ءيراوجلا ضفخ بابلا اذه نمو

 .بجاوب سيلو ةمركم ءاسنلا ضفخ

 مدعب مهضعب حّرصو ءاهيّشحم رثكأو بساكملا يف يراصنألا قّقحملا هزّوج نّمم (؟)

 (ه5)



 000 0000001 هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا

 .ةلمجلا يف

 كلذ ىنعم يّدؤي امو اهرارضإو سفنلا ءاذيإ ظفل ةّئسلاو باتكلا ىف عقي مل

 نع ًالضف .لقنلا ةلالد ىوعدب رهاجي نأ دحأل ّمصي ئّتح ءام مكحل ًاعوضوم

 .لوقعلا ىلع هرمأ مهبتسي ال يذلا لقعلا مكح

 سفنلا ءاذيإ ةمرح ىلع ةّيلقنلاو ةّيلقعلا ةلدألا ةلالد ىلإ زمر ام ّلكو

 .ًايلامجإ الو ًايليصفت ًالح زومرلا كلت لحي مل ءاهرارضإو
 ريشلا ءاديإ ةعرتش حوت ام قوس دعب ال ةيعرتشلا ةلدألا نضخق نمو

 حبق ىوس اهيف دجي ال لوقعلا ماكحأ يف رظنلا نعمأ نمو .ًافارصنا وأ ًأّضن هرارضإو

 ."١7سفنلا ملظ

 هلزني ام ّلك ةهبشالب معي ال ةّيعرشلا ةمرحلا ىلع ًاليلد حلص ول وهو
 دقفل ًابجوم وأ .امهل ًافالتإ نكي ملام رارضإلاو ىذألا عاونأ نم هسفنب ناسنإلا
 .هميرحت ىلع ىعّدملا قافتالا الول ءاذه يف لاكشإ ىلع ةّساحوأ فرط

 ,لقنلا نع لقعلا مكح لصفأ ءاهريرحت نم ٌدبال يتلا ةذبنلا هذه يف انأو

 .امهنم ّلك هب يضقي ام يف مالكلا لّصفأو

 .ةحلصملال ءاذيإ همشو نوك مهوتملا ريغصلاو ريبكلا مشو نيب قرفلا 3

 يعيبطلا يلبجلا يرطفلا رمألا نظلا ةلاسر يف ركذ يراصنألا قّقحملا ّنأ يتأيس 00(

 ىهنلا ّنأل .ةّيعرشلا ةمرحلا ىلع ّلدت ال يتلا تايآلا لقنلا نم ركذو ًايلقع ًامكح هاّمسو

 ظ .داشرإلل اهيف
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 رارضالا ةمرح ىلع ىلقعلا ليلدلا

 هنأ ةهادب .هلزنم نم عفرأ يف هل لازنإ .ميرحتو باجيإ عراش لقعلا لعج نإ
 اهيلع أرطي امل وأ .اهتاذل حبق وأ نسح نم اهيف كردي املًاعبت ءايشألا ىلع مكحي

 اهمكحَّنأب ةتبلا مكحي الو ءهّمذ وأ اهلعاف حدمب ةحّبقملاو ةنّدحملا نيوانعلا نم
 ءازجلا اهكرات وأ اهلعاف قاقحتسا ىنعمب ء.عرشلا دنعالو هدنع ةمرحلا وأ بوجولا

 ىلع هنوك ىنعمب ًاعرش ميرحتلا كالمل يشلا ةيدجاو ًاكردم ناكاذإ الإ ءيورخألا

 .ةمرحلاب هيلع عرشلا مكحل ةمات ةّلع نوكت يتلا ةفصلا

 كلذ هكرادإ ىوعد ّنأل ؛ لقعلا هجو يف ًامئاد لب ًابلاغ دستم باب اذه نكلو

 .ىلاعت هللا مكح هكرادإ ىوعد ٌةوق يف

 لعفب همازلإ ىنعمب لب ,روكذملا ىنعملاب ال يميرحتلا وأ يباجيالإ همكح ام

 عرسشلا مكح نيبو اهنيب ةمزالملا توبثب ملعي ال ."7ىّتش تاكالمل هكرت وأ ءيش

 اّمم كلذف .هلأارفانم وأ عبطلل ًامئالم يشلا نوكك.نيحلطصملا ميرحتلاو بوجولاب

 .اهبوجوب ةمّدقملا باب يف همكدك .نييلقعلا حيبقتلاو نيسحتلا ىلع ينتبي ال اهضعب )١(

 .اعظق اهتم نحت ام سيل ىتلآ تاهزالعلا نم كلذ ةسو:هتمرحتب دبضلا نفو

 .ىفخي ال امك ةموكحلاب لوقلا ىلع يدادسنالا ّنظلا عابّتاب همكح بابلا اذه نمو
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 0 0 0 0 00000131211 هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا

 .هيف بيرل

 ّنأل ؛ ًالقع رارضالاو ءاذيالا ةمرح يعّدم هلواحي ام يف ًائيش يدجي ال هّنكل

 نسح لقعلا كاردإ دّرجم ىلع ديزي ال ًايلقع ًامكح ىّمسملا ىنعملا اذه ةقيقح

 ًاعقاو تامحازملاو عناوملا نع تلخ ول يتلا ةفصلا ىلع هنوك ىنعمب .هحبق وأ يشلا

 نم نلعملا اذهو ءاعرش ًامارح وأ ابجاو ناكل ًالقغ قيكرذملا ةحبقوأ هتسسح ةهنجل

 .ةحلطصملاةمرحلا تابثإ نع رصاق لقعلا مكح

 ؟هتمرحب لقعلا مكحل كالملا وه امو ؟ًالقع رارضإلا ةمرح ىنعم امفّذإ

 لب اّيفازج ًامكح اهيلع ةضراعلا اهنيوانعب ءايشألا ىلع مكحي ال لقعلا نإ

 .هعبتي كالم نم همكح ىف هل ٌدبال

 ميرحتتلا كالمل هتيدجاو سفنلا يذؤي ام قلطم يف كردي ال وه ناكاذإو

 الو ًالقع هتمرح عبتتسي ال ًاًرضم وأ ًايذؤم وأ عبطلل ًارفانم هنوك سفن ناكو ءًاعرش

 ٌرضملا ناونع ىلع همكحل كالملا وه امف ,"'هيلع باقعلا قاقحتسا ىنعمب .ًاعرش

 ؟"هنود امع ًالضف .سفنلا كاله ةجرد ىلإ ررضلا غلب ول ئّتح هكرت موزلب سفنلل

 عبتي ّيلقع مكحب سيلو ,يرطف يلبج رمأ سفنلا نع ررضلا عفد ّنِإ لجأ
 رئاسو لقاعلا ناسنإلا هيف كرتشي كلذلو .هتّلعل لولعملا ةيعبت هّمعي وأ هّصخي ًاكالم

 عوقولا ناظم نع زّوحتت ةقلخلا لصأب اهعابط يف عدوأ امب اهّنإف .مجعلا تاناويحلا

 وأ عبطلل ًامئالم ءيشلا نوك ىنعمب نييلقعلا حبقلاو نسحلا ّنأ لوصألا ىف رّرقت دق )١(
 ىنعمب .رفانملا ةمرحو مئالملا بوجوب ًاعرش الو ًالقع ًامكح عيتتسي ال .هل ًارفانم

 .امهيلع يورخألا ءازجلا قاقحتسا

 ال تبش نإ لقتسملا ريغو ًاعطق دوقفم لقتسملا ىعطقلا لقعلا مكح َنأ رمألا ةكلذفو (؟)

 .اهيف ام فرعتس ملظلا نم ررضلا نوك ىوعدو ايش يدجي
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 "21 تكسعلا رئاخقلا لئاسر ورم نبع ل دع م و عم 14

 .ررضلا يف

 .ةهبش هيف لوقعلا يرتعت ال امم نونظملاو عوطقملا ررضلا يف اذهو

 وأ عطقي امم الو .ًاررض سيل هدّرجمب سأرلا ءامدإ ّنإف ءلاح ّلك ىلعو
 .ررضلا ريغ ءاذيإإلاو .ًاماليإو سفنلل ًءاذيإ هنوك يف بير ال معن ًاررض هنوكب ٌنظي

 قع .ءررضلا نع لإ رارفلاب يضقت ةلبج الو ةرطف ال هنأ يعَّدي امبرو

 ."!اهماليإو سفنلا ءاذيإ قلطم نعال .كالهلا رطخل بجوملا

 مكح ىوعد يف كلذ دجي مل .ةرطفلاب عفدلا موزل يف امهبواست ضرف ولو

 .هنع رارفلا موزلب لقعلا مكح ريغ عبطلاب ءيش نع ةرفنلا َنأل ؛ موعزملا لقعلا

 ةّيلمعل وأ ةماجحلا وأ دصفلل هسفن ميلست دنع ناسنإلا دجت كّنَأ كلذ ةيآو

 وهف .هب ضار وه امنيح هعبطب هل هراك هّنكلو .هلقعب هديريو كلذب ىضري .ةّيحارج

 .يلبجلا عفادلا ىلع ةدفل اتيسرت يلقعلا مكحلا لّضفي

 .عوطقملا ررضلا دراوم نومحتقي مهتلبجو مهترطف عم ءالقعلا نأ ىرخأو

 ال كلذ عمو .رصحلا تحت عقت ال مهل ضارغأل ؛ لمتحملاو نونظملا نع ًالضف

 ةرطفلا مكحل الإ ةمغارم الو .ًالقع ًاحبق ةلبجلاو ةرطفلا ّدح مهزواجت يف نوري

 .لقعلا مكحلًاريثك ًابولغم نوكي يذلا
 ًالضف ,لمتحملار رضلا يف ماحتقالا نع نومجحي دراوملا ضعب يف هنأ امك

 وأ رثكألا هيلع امك ًايمازلإ نونظملا ررضلا عفد بوجو نوك يف فالخلا ٌلعلو :ليق )١(

 يف بير الف اَلإو .يذؤملل ّرضملا ميمعت مّهوت ىلع ّينبم يبجاحلا هيلع امك ًايناسحتسا
 كالهلا رطخل سفنلا ضيرعت يأ ءررض هيف نكي مل اذإ سأرلا ءامدإك ,ءيذؤملا عفد نأ

 ال ولو ءالقعلا هيلع مدقي كلذلو .,نسحتسم طايتحا هنونظم نع زّرحتلاو .ًايمازلإ سيل

 .ةرطفلل ةمغارم نود نمو شاحت الب هب ّدتعم ضرغل
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 00 هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا

 .""رطخلاو ةمالسلا نيرمألا دحأ ةّيمهأ مهل ىّلجتي امبسح ,عوطقملاو نونظملا نع

 ناسنإلا هتعوأ هيلإ عفدني رمأ وه امب ,يلبجلا رمألا ةفلاخم ّنَأ مولعمو
 ايوزخا اباقعألاو ةّيعرش ةمرح يعدتست ال .هعبطب

 ىلعو فراعتملا مشولا ىلع ءاسنلا مدقت اهيلإ انرشأ يتلا ةّيمهألا ظاحلبو

 راحبلا تارمغو زوافملا يف كلاهملا رطخ لاجرلا محتقيو .ةّيقلخلا نانسألا علق
 ةّرضملاو ةقاشلا ةدهجملا نهملا نوبكتريو ءاهنولاني ةّيويند عفانم ءازإ ةراجتلل

 .ندبلاب

 نأ زاوجب "!اهديهمتو دعاوقلا يف ناديهشلا ىتفأ ةّيمهألا هذه ظاحلب هّلعلو

 كلذ ىلع لدي امك.رفكلا ةملك راهظإ ىلع ربجأ اذإ لتقلل هسفن ناسنالا مّلسي

 .ماوعلا دئاقع تيبثتو مالسإلل ًازازعإ لتقلا يف ّنأب امهليلعت

 ًابجاو نكي مل نإ ةّئسوًاباتكأّصنو .ًاعامجإ زئاج رفكلا ةملكر اهظإ نأ عمو
 ىلع ماوعلا دئاقع تيبثتو مالسإلا ّرع راهظإ ةّيمهأل الإ كلذ امو ءسفنلل ًأظفح

 .مالآلاو رارضألا مظعأ نع ةمالسلا

 دئاقع تيبثتو مهتقيرط زازعإ نأ ةّيرفعجلا ءافرعل سوسحملا ناكاذإو

 ال ثيحب ةلبجلا دح ىلع ءالقعلاب فقي ال ًايلقع ًامكح ال ًايلبج هنوكل ررضلا عفد ّنإ )١(

 توافت بسح رارضإلاو تايذوملا ىلإ مهيديأب نوقلي مهنأ ةهادب .رساقب اَلِإ نوزواجتي

 نوري الو ,ةعونتملا مهضارغأل ًارايتخا اهيلإ نوطختي مهّنِإف كالهلا ةبترم ئّنح ءاهبتارم
 مهأ عبتت يتلا ةلبجلاو ةرطفلل اَلِإ ةمغارم نودجي الو ًاناجهتسا الو ًالقع ًاحبق كلذ يف

 راطخألا نوهت ةبقاعب زوفلا ءاجرل ةمالسلا ىلع كالهلا لضفت ام ًاريثكو «نيرمألا

 .اهتساعتو ةايحلا سؤب نع صالخلل وأ ءاهنود

 ) )1١دئاوفلاو دعاوقلا] ١: 4؟١[.
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 7 ةديسحلا كاعفلا لئاسو مو هماوط وقتلوا مواسم ا حسا 2

 ءعيشلا رئاس نع مهزّيمتو ,مهتملك عامتجاو مهتم بتارم ًومسب .مهماوع

 اهرهاظمب ة©6نيسحلا ةبيصم راهشإب نوكي .قرفلا ربكأ رهظمب ًالملل مهروهظو
 ىلع مهؤامد تلاس دقو حارجلاب نينّخثم هباحصأو ذِي هليثمت اهنم يتلا ,ةعّونتملا
 .مهل ًانافكأ ةذختملا مهبايث

 ةحارلا ىلع - ملأو بعت نم هيف امب - كلذ اولّضف اذإ مهيلع ركني اذاملف

 ؟ةمالسلاب نوقثاو رطخلا نم نوجان لاح لك ىلع مهو .ةعدلاو

 ليبس يف ةزيزعلا هحورب ًايدافم مهمامإ نولّتثمي اوفقو اذإ مهيلع ركني اذامل

 مهّنأك وأ - سانلا نوري ءًاددعو ةدع ّودعلا روفوو ءرصانلا ةّلق ىلع نيدلا ةرصن

 برقأ هنوك عم ,ةادافملا يف هلاح هذه نوكت ًالجر نأ - لاحلا ناسلب مهنوبطاخي
 مامإ نوكي نأ يغبني يذلا وه .رهاطلا تيبلا لهأ نم ةّيقبلاو لوسرلا ىلإ سانلا
 مسا نيلحتنملا رئاس نود ةّرابلا هلاعفأب ءادتقالاو هعابّتا مزلي يذلا وهو ّقحلا

 ؟مالسإإلا يف ةينيدلا ةماعزلا
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 رارضإلا ةمرح ىلع ىلقنلا ليلدلا

 ةمرح ىلع !١تايآلا ضعب ةلالد ّنظلا ةلاسر ىف مظعألا انخيش ّنَظ

 .ةنونظملا ةّيورخألاو ةّيويندلا ٌراضملاو كلاهملل سفنلا ضيرعت

 ىلع الإ ّلدت ال روكذملا ضيرعتلا مكح ىلع اهتلالد ريدقت ىلع يهو

 بّترت ىلع داعيالا ىلع لدي اهرثكأو ."”ىعرشلا ميرحتلا ال يداشرالا بلطلا

 .اهيف دوجوملا ليلعتلا ىضتقمب [1 :(45) تارجحلا] أبنلا ةيآ ىهو )١(

 140 :(؟) ةرقبلا] 4ةَكْلْهَتلا ىَلِإ ْمُكيِدْيأ ْأوُقْلت آلو# ىلاعت هلوقو
 :(5) رونلا] «ٌميِلَأ ٌباَذَع ْمُهَبيِصُي نأ َةَْحِف مُهِبيِصُح نأ ِهِرْمَأ ْنَع َنوُفِلاَخُي َنيِذّلا ِرَدَْيْلَف
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 .[؟5 :(8) لافنألا] 4ةّضآَخ ْمُكنِم أوُمَلَظ َنيِذّلا ٌنَبيِصُت ل هدف ْأوُهَّتاَو

 .[18 :(؟) نارمع لآ] 4ُهَسْفَن هللا ُمُكُرَّذَحُيَو9
 [4 :6) لجنلا] 4ٍتاّئّيَسلا اوُرَكَم َنيِذَلا َنِمْأَفَأٍ
 .هريغ نع ًالضف ,عوطقملا يورخألا ررضلا ىلإ ةبسنلاب رّوصتي ال يعرشلا ميرحتلا (؟)

 نم عوطقملا وأ هنم نونظملاب يعرشلا مكحلا قّلعتل ًالباق ناك نإو هّنإف يويندلا اًمأو
 مكح ىلع اهتلالد ريدقت ىلع اهّنأل ,تايآلا نم ركذ ام فالخ كلذ َنأ الإ ةّيعوضوملا باب

 يف عوقولا نع رّدذحتلاب يداشرإلا بلطلا ىلع اّلِإ َلدت ال ءرارضألل سفنلا ضيرعت

 .عابطلل ةمئالم ريغ اهّنأ امل راضملا

 لف



 ن7 ةديمحلا رادقلا ل اقوي ون طنا تتلو هيف وم ا ام ومن منكم تع تممم ا

 .عراشلا ةفلاخم مزاول

 يف امك جرحلا يفن ةّلدأ ىوس ةّيلقنلا ةلدألا نم ركذي مل هّنإف بتاكلا اّمأو

 8١و 7١ص يف هب حّرصملا هبهذم ىلع يضتقت ال اهتلالد تّمت ول هذهو , ص

 مكحلا عافترا ىلع ّلدي ام نيأف ءجرحلا قّقحت دروم ىف مكحلا عفر الإ ١٠07و

 ؟ ةمرحلا توبث ىلع لدي اّمع ءررضلا دنع

 نم هيعّدي ام يقب ىوحفلاب ررضلا لوصح دنع مكحلا عفر ىعّدا هنأ ولو
 يف هفارتعاب ًاعطق كلذب يفت ال جرحلا يفن ةّلدأ ّنأل ؛ ليلد ريغب ةمرحلا توبث

 .اهيلإ راشملا عضاوملا

 مكحلا لعج مدعو .اهتحامسو ةعيرشلا ةلوهس ىلع ّلد امب كّسمت اذإ اّمأ

 مدع ىلع ىوحفلاب هتلالد ثيح نم ''!كلذ ٌمتول ءعيرشتلا لصأب اهبف يجرحلا

 .اعوضومو ًامكح ناريغ قاشلاو يذوملا» 7١ص يف )١(

 ررضلا ّدح تغلب اذإو ,مكحلا عفر تبجوأ رسعلا ّدح تغلب اذإ ةفلكلا» 3١ و 8١ص يفو

 .«لعفلا ةمرح تبجوأ

 دقو ءاهتيمامت مدع ىلع لدت ةروكذملا ةدعاقلا ىلع ةدروم ةريثك ضوقن ىلإ ةراشإ (؟)

 انخيشو .يقارنلا لضافلاو ءلوصفلا بحاصو .ءاطغلا فشاكو ؛مولعلا رحب اهركذ

 .اهنع باوجلا يف اوفّدكتو هتذمالت نم ريثكو ىضترملا

 .ديعب نانتمالا دروم يف اهدورو عم اهب ةدعاقلا صيصختو

 اهيف جرحلاو ررضلا مدع بجوي اهيلع بترتملا باوثلا ةرثك ةظحالم ّنأب اههيجوتو
 مادقإلا ىلإ سوفنلا ضعبل ًايعاد نوكت نأ ّحص نإو ةروكذملا ةظحالملا ّنأل ؛ ىرتامك

 وأ ًاقاش هنوك نم هيلع وه امع مكحلا بالقنا بجوي ال كلذ ّنأ الإ .ةقشملاو ررضلا ىلع

 ًايررض

 هيلع ضوعي ام عفر ةدارإ ىلإ لصألاب يجرحلا مكحلا لعج مدع ىلع ّلد ام ليوأت لعلو

 .هريغو روكذملا هيجوتلا نم ملسأ ةيعورشملا ماكحألا نم جرحلا
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 0000 هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا

 :ناك كلذك يررضلا مكحلا لعج

 قّلعتم يباجيإلا مكحلا ّنإف ءامهريغو ناتخلاو داهجلا لثمب ا جوجحم:ًالَوأ
 .نيّرضم امهنوك عم عيرشتلا لصأ يف امهب

 عم ءاهنم ررضلا مكح ةدافتسا ضورفملا ءجرحلا ةدعاق لثم صيصختو

 .دعبلا ةياغ يف .نانتمالا قاسم اهقوس

 هل صّلخمالف نآلا هركذ ىلإ ةجاحال امب داهجلاب ضقنلا نع صّلخت هنأ ولو

 ىثنخلا ناتخ صوصخو مشولاو فونألاو ناذآلا بقثو ناتخلا ةلأسم يف

 .ةلمجلا يف يذوملا ةّيعورشمب مازتلالا الإ .لكشملا

 نم ةعقاولا ةّيرايتخالا تائاذيالا نم ًالّصفم كيلع رميسام ىلإ ًافاضم اذهو

 .""اهريغو تادابعلا يف مهسفنأل 840 ةّمئألا

 ًامكح عيرشتلا لصأ يف لعجي مل ىلاعت هللا نأ ةلدألا كلت ىضتقم ّنأ :ًايناثو

 .ررضلا هلبق نم يتأي ًامكح عرشي مل هنأ ىنعمب يرض
 ءامدإ نع ًالضف لتقلاك- هتاذب أًرضم ةقلعتم ناك امهم يبابحتسالا مكحلاو

 نوكيو .هلبق نم ررضلا ءيجي ام يررضلاب دارملا ذإ ءيررض مكحب سيل - سأرلا
 .ررضلا يف ناسنإلل عقوملا وه

 يتأيس امك .هكرتب صّخرم ريغ ًاّيمازلإ ناك اذإ كلذك نوكي امّنِإ مكحلاو

 .ررضلا ةدعاق يف كلذ ليصفت

 «ررض سأرلا ءامدإو ررض حرجلا» :هتلاسر نم عضاوم يف بتاكلا لوقو

 يشملا نمو .ةالصلل مايقلا نم مهمادقأ مروتو .مايأ ةثالث طرفملا عوجلا مهلُّمحتك )١(

 .ًالّصفم هفرعتس اّمم كلذ ريغو .دوجسلا نم مههابج نافثإو مهفانآ مارخناو
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 .ماهوألا وأ تاهيومتلا نم

 ًاررض هنوك ىلع بّترتي اذ ام نكلو ءّرضم هتاذب وه مَأ يأ ءررض وه .معن

 دحأ رضي نأ ىهن الو .ًاينيوكت ًاعفر ررضلا عفري مل عرشلا ناكاذإ روكذملا ىنعملاب

 نم يجي نأ ةينآلا ررضلا ةدعاقي وأ جرحلا ةّلدأ ىوحفب ىفن امّنإو ءضرفلاب هسفن

 .ًايررض هعضوو هعفر هديب يذلا همكح نوك ىف كلذ ءرصحنملا ررضلا هلبق

 ناك ءاوس .ًايمازلإ همكح ناك اذإ قّقحتي امّنإ كلذك هنوكّنأ بير الو

 همكح ناك اذإ اهدّرجمب ءىشلل ةّيرضملل رثأ الو ال مأ هتاذب ًاّرضم هعوضوم
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 همارتحال هرارضإو ريغلا ءاذيإ زاوج مدع ىلع ّلد ام ّنأ مّهوتم مّهوتي دق

 يف هريغك هنآل ؛ اهماليإو هسفنل هئاذيإ زاوج مدع ىلع لدي ,ىلاعت هللا دنع
 هل نوكي ئّتح هرايتخا تحت ًالخادو هيلإ ًالوكوم هسفنل همارتحا سيلو .مارتحالا

 .هطاقسإ

 ذإ .هللا هبجوأ دق هئاذيإ مدعب نمؤملا مارتحا ّنأل ؛ تاطلاغملا نم اذهو
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 ام ةلدألا يف دجوي ملف .اهيلع ىذألا لاخدإ مدع ىنعمب .هسفنل همارتحا ام

 ."7هسفنل همارتحا موزل نيبو هل سانلا مارتحا موزل نيب ةمزالم الو .هموزلب يضقي

 :ناينعم هل .هللا دنع مرتحم نمؤملا» :لئاقلا لوق )١(

 ىلع هل لعجو .هبّرقو هرّقو لب ؛هريغ ىلإ هلكي ملو هلذخي ملو هنهي مل ىلاعت هّنأ :امهدحأ

 ال اذهو .ءازج ىفوأ هيلع هيزجيو ًافعاضم هلمع عفريو هتوعد بيجي نأ ًاقوقح هسفن

 .مّهوتملا هديري امي هل لخد

 وه اذهو .هتناهإو هرارضإو هئاذيإ مدعب مهنيب اميف همارتحاب سانلا رمأ ىلاعت هّنأ :امهيناث

 .اهرارضاو هسفن ءاذيإ ةمرح ىلع هب ثّبشتلا داري يذلا

- 
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 "م7 كيلا رئاعتلا لئاشإلاو واتم نيك حا لم 7

 يف هسفن يقلي الو هسفن ملظي ال هنأ ةّيعرشلا ةلدألا يف دجوي ام ةياغو

 سفنلا ءاذيإ ةلأسم نم اذه نيأو .كالهلا رطخل اهضدرعي الو اهفلتي ال يأ .ةكلهتلا

 !؟ًاقلطم هتمرح ىعّدملا

 ًايفنو ًاتابثإ يهف .هرايتخا تحت هسفنل ناسنإلا مارتحا لوخد ةّيضق امأو
 .اهسفن ىوعدلا الإ يفنلا ىلع ناهرب الو ,ناهربلا ىلع فقوتت

 ةاوجلا ةلاصأ .ءيش لك نع رظنلا عطق عم هيفكيف .تابثإلا اّمأو

 ."'ةحابالاو

 عمو .هسفنل همارتحا موزل نيبو .هل سانلا مارتحا موزل نيب ةمزالم ال هّنأ ىفخي الو 3

 .هسفنل همارتحا موزل ىلع هصوصخب ٌلدي ليلد ال .ةمزالملا مدع ضرف

 يضتقي ةّمئألاو ٌدك!,ئبنلا ادع نم ّلك نم هسفنب ناسنإلا ةيولوأ ىلع لدي ام لب )١(
 مدع ملع ام الإ ءاش فيك هفيرصت يف هلام ىلع هناطلس ىحن اهيلع هتنطلس هقالطإ

 داوحب
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 ررضلا ةدعاق

 اهرارضإو سفنلا ءاذيإ ةمرح ىلع لالدتسالا ّدح ىلإ ٍدحأب ةهاقفلا غلبت دق

 .«مالسإلا يف رارض الو ررضال» :لَكْيلَيهلوق نم ةدافتسملا '''ررضلا يفن ةدعاقب

 :هوجوب دودرم لالدتسالا اذهو

 ىلع اهتّلدأ نم نوقّقحملا هرهظتسا ام ىلع - ةروكذملا ةدعاقلا ّنأ :لّوألا

 نوكي ام ّنَأ ىنعمب ,ماكحألا نم ررضلا بجوي ام يفنت امّنِإ - مهتاريبعت فالتخا

 ىضممالو هلل ل وعجم ريغو ًاعرش يفنم دابعلا نم وأ هللا نم دحأ ىلع ًاررض اهنم

 .هدعبو عيرشتلا لصأ يف هدنع

 مكحلا عفرو ةّيررضلا ماكحألا لعج مدع الإ يضتقي ال ىرت امكاذهو

 امكررضلا دروم يف ةمرحلا توبث نم كلذ نيأو .ررضلا هنم مزل اذإ لوهجملا
 !؟يعّدملا هيعّدي

 ظاحلب ءاعدا ةقيقحلا يفن ىلع «ررض ال» هلوق يف «ال» ظفل لمح ول .معن

 قّقحملا انخيش هيلإ بهذي امك ,يفنملا ررضلل بسانملا وأ تباثلا مكحلا يفن

 دنع مكحلا عفر ىلع ّلد امب ررضلا ةمرح ىلع لالدتسالا ّدح ىلإ ةهاقفلا تغلب امل )١(

 .هتمرح ىلع ررضلا ةدعاقب لالدتسالا ّدح ىلإ غلبت نأ عدب الق .جرحلاو رسعلا لوصح

(59) 



 2 ةديسحلا ثافعلا لئاطنو زدت واج يتبل دات ا ني رم 7

 ًاررض نوكي ثيح قعارلا ءامدإ زاوج مدعب مكحلا مزاللا ناك .«ةيافكلا» بحاص

 .هانبم يت نإ ىعّدملا نم ٌصخأ اذهو .ًاقلطم ال

 ئطتتعي همر 1 كتاتكلا دنع ًاررف هسفت اك امل نيارلا ادا نكلو

 ًاعوضوم اهنع هجورخل .هتمرح ىلع ةدعاقلاب لالدتسالا ةّحص مدع همعز

 يه امب لاعفألل تباثلا معي ال ىأرلا اذه ىلع ررضلا يفنب يفنملا مكحلا نأ ووو

 وأ ًاّيررض ءيشلا نوك َّنأل ؛ررضلا سفن نع ًالضف ؛ةاكزلاو داهجلاك ةّيررض رومأ
 هقّقحت فرظ يف عوضوملا نوكي نأ لقعي الو ءضرفلاب مكحلا يفنل ةّلعًاررض
 1 !هيكح كتاوت ةرغ اعنا

 ةدعاقلاب اهيفنو .ةمرحلا وه ررضلا سفنل مّهوتلا وأ بسانملا مكحلا ّنأ ىلع
 ةيفانلا دعاوقلا نم يه امّنِإو ءام مكحل ةتبثمب ةدعاقلا تسيلو .ىعّدملا ٌدض جتني

 ضعب يف ةمرحلاب مكحلا همزلي اهيفن ّنأ رمألا ةياغ .ءارآلا عيمج ىلع ماكحألل

 .ةدعاقلا سفن ىّدؤم يه ةمرحلا نأ ال ءضورفلا

 داشاة فتكا ,"يشخدبلا هب دّرفت امك .يهنلا ىلع «ال» ظفل لمح ول .معن

 هيجو ريغ يهنلا ىلع «ال» لمح نكل .هجو ميرحتلا نم ركذ امل ناكل .(ءاّنم

 .عضوملا اذه ريغ ىف ةنّيبم هوجول

 .مّرحم ءاذيإو ررض هسفن حرجلا ١:: ص يف لوقي ذإ )١(

 .سفنلل ءاذيإو ررض اهّنأل ؛ لصألاب ةمّرحم ةماجحلا :١يفو
 لاح يف ةّيلوألا اهنيوانعب لاعفألل تباثلا مكحلا يفنت يأرلا اذه ىلع ةدعاقلا لب (1)

 نيبو .ًالثم ةاكزلا بوجو ىلع ٌلدام نيب ةضراعملا تعقول اَلِإو ,هريغ ّمعت الو ءررضلا

 .ءاملعلا نم دحأ همهوتي وأ هب لقي مل امم كلذو ,ةدعاقلا ةّلدأ

 .[ لوصولا جاهنم حرش يف لوقعلا جهانم] (؟)

 .[(1546 - ١35 راهزألا ةبخن يف يناهفصألا ةعيرشلا خيش وهو] (5)

 دلل



 0010 هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا

 نم حولي يذلا وهو .اهلوادم يف روهشملا بهذملا ىلع ةدعاقلا نأ :يناثلا

 انمل :تاوودنملاو تاحاعلا لمعت لاو كاعمارلالاب ةضعتما اهراتخا نقاكلا

 يف ةّنم الو ,نانتمالل ررضلا هلبق نم ىّنأتي يذلا مكحلا عفر ّنأ نم ًافنآ هانلّصف
 .تابودنملا عفر

 كلذب حّرصي امك .كرتلا يف صيخرتلا عم ًاعوضوم ررضلا عافترا نمو

 .ًايابحتسا هبلط لب ءررضلا ةحابإ ّنإ» :لوقي ذإ ررضلا ةلاسر يف ىضترملا انخيش

 ًاعوفرم نوكيل نيفآكملا ىلع ررض هلعج نم مزلي الو اّيررض ًامكح سيل
 .«ةدعاقلاب

 ءاقلإل ًابيرق ًاببس عراشلا لعج نوك مدع ةدعاقلا ةّلدأ نم رهاظلا ّنأ نمو

 ءاقلإلا ّنأل ؛ ًايمازلإ همكح ناك اذإ كلذكًاببس نوكي امّنِإ وهو .ررضلا يف فّلكملا

 لعج ىلإ ال ,فّلكملارايتخا ىلإ ًادنتسم نوكي يمازلإ ريغ مكحلا ناكول ررضلا يف

 .عرشلا

 ةيا كلذو ."'"عرشلا يف ةقئاف ةرثكب ةّيررضلا تابودنملا عوقو نمو

 .اهريغب ةدعاقلا صاصتخا

 ًاثادحإ يررضلا مكحلا لعج مدع نك نأ وهو ءرخاآ هجو انه دازي امبرو

 هعنم ٌنإف ,لتقلا ريغب اهًّرضيو هسفن ناسنإلا يذؤي نأ زاوج ىضتقي نانتمالل ًءاقبإو

 رمأ ماظتناب ةّنملا لامك هعفر يف نإ ءريغلا رارضإ فالخب نانتمالا الخ كلذ نع

 ٌةُكْولَمهلوق ىضتقمب ًاّيررض ًامكح لعجي مل هللا ّنِإ :هتلاسر نم ١,/ص يف لوقي ذإ )١(

 .رارض الو ررضال

 اذه عباوت يف يتايو ءاهعجارف ةّيررضلا تادابعلا نم ًاريثك جرحلا باب يف انركذ دق (؟)

 .اهقاعضأ لصفلا
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 : .""'عونلا

 دراوملا يف مهتاملك عبّتت نم ملعي امك- ةفاك انباحصأ بهذم ّنأ :ثلاثلا

 يعونلا ال يصخشلا ررضلا تادابعلا يف ررضلا ةدعاقب عوفرملا نأ - ةقّرفتملا

 صخش ىلع ررضلا هنم مزل اذإ ٌصاخلا هدروم يف مكحلا نأ ىنعمب ,"'يبلاغلا

 .صاخشألا ىّلك نودو .ةيلك نود هنع عفتري

 ىلع ًامّرحم نوكي اذاملف ,ةفاكلل أٌرضم سيل سأرلا ءامدإ نأ يف بيرالو

 ثيح ًامّرحم نوكي نأ - ةدعاقلا نم ميرحتلا ديفتساول - مزاللا لب !؟قالطإلا

 .ًاقلطم ال ًاررض نوكي

 .«ررض هسفن حرجلا» :لوقي هتلاسر نع هلقن انفلسأام يف بتاكلا نكل

 هقذح هل ىبأي قذاحلاف ءقذاح ريغ بيبط مالك نم لب .ءاهقفلا مالك نم سيل اذهو

 دق نادجولا مكحبو رمألا عقاو يف هّنأل ؛ ررض حرجلا نب ّتبلا ىلع مكحلا نم

 يتلا ةيقافتالا ضراوعلا نم حارجلاب ررضلا لوصح َّنِإ .نوكي ال دقو ًاررض نوكي
 يف ةدرطم ةدعاقل ًاكالمو مكحلل ًاطانم اهلعج هيقفلل حلصي الو ءاهطبض نكمي ال

 .ةيصخشلادراوملا عيمج

 .ًاضيأ عونلا رمأ هب ٌلتخي هسفن ناسنإلا رارضإ زاوج :لاقي ال )١(

 عوقولا ردان نوكي ًاعرش زاج امهم وهف .ةّلبجلاو ةرطفلا هعوقو نم عنمت اذه ّنإ :لوقن اَنأل
 عدارال هّنِإف ءريغلا رارضإ فالخب ماظنلا لالتخا لصحي الف ,ةلاحم ال ًاجراخ ًامودعم وأ

 .هعفر ةبسانملا لامك نانتمالل بسانملاو ءسوفنلا ميش نم وه لب ءهريغ وأ عبط نم هنع

 ررضل ًابجوم كلذ ناك اذإ ًايررض هّقح يف نوكي ال نمع مكحلا عافترا اذه مزال ّنأل (1)
 ةحلصم تيوفت هيف ّنأ عم ؛ةّيررضلا تادابعلا باب يف دحأ هب مزتلي الام اذهو .بلغألا
 ْ .ررضلا ةدعاق هلجأل تعرش يذلا نانتمالا فالخ وهو .كرادت الب لعفلا
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 00000 1 1 ا هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا

 تاعوضوملا حيقنت هنأش نم سيلو .ماكحألا نايب هيقفلا ىلع ّنأ ىرخأو

 ."”روصحملا ريغ اهتايئزج ىلع مكحلا نع ًالضف ةّيئزجلا ةفرصلا

 ليلدب لإ هتمرح تابثإ ًالصأ هجّتي ال - لوقي امك- ًاررض حرجلا ناكاذإ ّمث
 .اهوذؤت الوا مكسفنااورضت ال وحنك ,ررضلا ةدعاق ريغ

 عوضوملل تباثلا مكحلا هيف جردني ال اهدروم ّنأ مّدقت دقف .ةدعاقلا ام

 .«ةيافكلا» بحاص انخيش يأر ىلع يررضلا

 لومش يف رادملا نأ نم ّرم امل ؛ نّيبأ كلذ جورخف .روهشملا بهذملا اّمأو

 وا جك كالا ًاعرش لوعجملا مكحلا نوك ىلع ءيشل ةدعاقلا

 | َنّدلًاًيمازلإ ناكاذإ الإ كلذك نوكي داكي ال مكحلاو .هتاذب ًاًرضم

 .حرشلا لبق نم ًاررض نوكي ال ًاّرضم هقلعتم ناك امهم هكرت

 0 ا :ىلوألا ةقيق ةقيقدلا

 مايقلا كرت وأ راطفإلل ةبجوملا رارضإلا نم ءيش رابخألا نم ءيش ىف دحي مل كلذلو )١(

 تبتك :لاق ةنيذأ نب رمع ربخ يفف .هسفن ناسنإلا ىلإ لكوأ لب ءامهريغ وأ ةالصلا يف
 هيف عدي يذلا ضرملاو .هبحاص هيف رطفي يذلا ضرملا ّدح ام ةلأسأ ةكِنهَشلا دبع يبأ ىلإ

 هيلإ كلذ» :لاقو .«ةريصب هسفن ىلع ناسنإلا لب» :ةِغالاقف ؟مايق نم ةالصلا هبحاص

 هيف بجي يذلا ضرملا دح باب ١ثيدح 157 :؛ ماكحالا بيذهت] «هسفنب ملعأ وه

 .[راطفإلا

 بجي امك راطفإلا هيف هبحاص ىلع بجي يذلا ضرملا دح ام هتلأس :لاق هعامس ربخ ىفو

 دجو نإو .رطفيلف ًافعض دجو نإف هيلإ ضّوفم هيلع نمتؤم ىه» :لاق ؟رفسلا يف هيلع

 .[ هيف رطفي نأ لجرلل زوجي يذلا ضرملا ّدح باب ؟ثيدح ١١8 :4 ىفاكلا] «مصيلف ةّوق

 باب يف «هيقفلا حايصم» هباتك يف ينادمهلا اضر اقآ خيشلا هيقفلا ةمالعلا خيشلا مهنم (؟)

)/ 



 ا نيل رئاعلا لئاسوب ووو وبدون يع م م

 كلذ هبشو .ًالثم نمزي ضرم ىلإ وأ .هتعرس وأ توملا ىلإ ّدْؤم ريغ ررضلا ناكاذإ
 .اهلّمحت زاوج مدع جراخلا نم ملعي يتلا رارضألا نم

 رمألا عامتجا عانتما ىلع ينثني ةروصلا هذه يف نالطبلا ّنأ ىفخي الو

 ةروصب نالطُبلا ّصتخي اذلو ءررضلا ةدعاق ىلع ال يهنلا بناج حيجرتو .يهنلاو

 داسفلاو ةمرحلا صاصتخا نم ةلأسملا كلت يف رّرقملا وه امك .ررضلاب ملعلا

 .ملعلا ةروصب

 :ىرخأ ةرابعبو .كلذ لثم ىلإ ًايّدؤم ررضلا نكي مل اذإ ام يف اهتّحص اّمأو

 الإ يضتقي ال ررضلا يفن ٌنألف .هلّمحت زاوج جراخلا نم ملع اّمم ررضلا ناكاذإ

 عفرو .هتّيعرش لبق نم ال هلبق نم ىّئأتي ررضلا ّنأل ؛ ٌرضملا ٍءيشلا بوجو عفر

 كلذو .هدروم يف يمازلإلا ريغ فيلكتلل ةيضتقملا ةحلصملا تاز .ئفابي ال مازلإلا

 .ىلاعت هل هب برت ةخصو هيلا ةقدابغيف فاك
 ةّحصب مكحي يراصنألا قّقحملا انخيش ّنأ بابلا اذه ةمتاخ يف يت ًايسو 0

 يف ةّرضم اهنوك عم اهب رّرضتلا مدع فّلكملا دقتعي يتلا ةّيررضلا تادابعلا عيمج
 ومالا دفن

 ررضلا ريغ يف نكل ,جرحلا ةلاسر يف ينايتشآلا ققحملا كلذ ىلع هعبتو

 .لقعلا مكحل ًايفانم هزيوجت ناك يذلا

 ءالؤه دنع هوجولا ضعب ىلع وأ .ًاقلطمًاعقاو ةّرضملا تادابعلا تّحصاذإو

 ةلاصأ ةلاسر رخآ يف يراصنألا قّقحملا لئاسر ىلع هتقيلعت يفو [110 :1] مّميتلا 2
 .ةءاربلا

 انرشأ امم هفرعت رخآ ًاليصفت نيذهل نكلو ,ينايتشآلا لضافلاو يراصنألا قّقحملا مهنمو
 .نتملا يف هيلإ
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 00 اا ا 111 هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا

 سأرلا ءامدإ لثم نوكي اذاملف .هلل ةبّرقمو مهدنع ةحجار تناكو .نيقّقحملا

 رمأ وهو اير رض هنوك ىوعد دّرجمل بودنم ريغ وأ ًامّرحم ةلسلسب رهظلا برضو

 !؟ةّيررضلا تادابعلا رئاس هيف هكراشي

 اوتفأ اذإ نيقّقحملا دنع تاّيررضلا نم هريغ عسو ام بتاكلا دتع هعسوالهف

 !؟ررضلا عم ةلمجلا يف اهتّيعرشب

 نع - ينيسحلا ءازعلا يف فراعتملا سأرلا حرج ديدش نوك ىوعد ّنأ عم

 .ًأّدج ةعونمم ًاررض - هفيفخ

 هتمرح ىلع لقن وأ لقع نم ليلد الو .ررضلا ريغ ءاذيإلاو .ءاذيإ وه .معن

 .ررضلا لجأل ةّيدّبعتلا داسفو

 مل» :لئاقلا لوق ىلع لّوه هتلاسر نم 7١ص يف بتاكلا نأ :ةيناثلا ةقيقدلا

 عفد :ءاهقفلا لوق نيأ» :هّنأب «ررض هيف امب هللا فلكي نأ زاوج مدع ىلع ناهرب مقي

 فوخ قدصل بجوملا ررضلا لامتحاب مهؤافتكا نيأو ؟بجاو نونظملا ررضلا
 ركذو «...نالطبب مهلوقو ...بوجوب مهلوق نيأو ؟فيلكتلا طاقسإ 007

 .ررضلا فوخ عم ةدابعلا نالطبب اهيف ءاهقفلا يتفي '' عض

 فاخي نم لسغ نالطبو ء.موصلا يف ررضلا فئاخل راطفإلا بوجوب مهمكح ىهو )١(

 فاخي يذلا رفاسملا ىلع ةالصلا مامتإو مايصلا بوجوبو .ءاملا لامعتساب ررضلا

 .رفسلاب ررضلا فاخي نّمع جحلا بوجو طوقسبو ؛هرفسب ررضلا هسفن ىلع

 لوصح عم اهتكصب مهضعي حيرصت ملعي دراوملا هذه ىف ءاهقفلا تاملك عجار نمو

 .ةمالسسلا فّلكملا دقتعا اذإ عقاولا يف ررضلا

 ماكحألا هيلع تقّلع يذلا يويندلا ررضلا نأ ملعي نأ بتاكلا تاف دقف كلذ نع ٌضغلا عمو

 هعم فاخي ام وه لب ,ةيذؤملا ضراوعلا نم ناسنإلل ضرعي ام ّلك وه سيل ,ةروكذملا

- 
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 ه2 ةيدييعلا ءامقلا تاتو ناز بمول يق ع هي يمس ب م

 يف هفوخو ررضلا ّنظ رابتعا يف انباحصأل ّنإف .هقفلا بئارغ نم اذهو

 .اهباويأ يف مهتاملك تاقّرفتم نم ملعُت .ىّتش بهاذم اهريغو ةدودعملا دراوملا

 ضقنلا دراوم يف نأشلا وه امك ,هفوخ وأ هّنظب ال ررضلاب طينأ مكح يف مالكلاو

 .ةروكذملا

 باب نم دراوملا كلت يف فوخلاو ّنظلل مهرثكأ رابتعا ّنأ رهاظلاو

 رظحلا نونظملا قيرطلا كولس ّنأ يف رهاظلا ىلع اوفلتخي مل كلذلو .ةّيعوضوملا

 .ررضلا مدع فشكنا نإو هيف ةالصلا مامتإ بجوي

 ةالصلا ةداعإ بوجو مدعب مكحلا «ربتعملا» يف ققحملا نع يكح دقو

 داسف ناب مث ىلصو مميتف ءاملا لامعتسا نم عنمي ًافّوخم ٌنَظ نم ىلع ءوضوب

 ,"هّنظ

 .هنظ داسف ناب مث لستغاف ءاملا لامعتساب ررضلا ّنَظ اذإ لسغلا نالطببو

 ,هئزج وأ عوضوملا مامت دراوملا كلت يف هفوخ وأ ررضلا ّنظ ناكاذإو

 نم مالكلا ٌلحم وه ام ىلع ليوهت ةلآ لعجي نأ ّمصي ملو .هب لالدتسالا طقس

 وأ ررضلا ينونظم اناك اذإ الإ .ةلسلسب رهظلا برض وأ ًالثم فيسب سأرلا ءامدإ

 ..هيعّدي اّمم ٌصخأ كلذو .هّيعوطقم

 .هؤطب وأ ضرم ثودح هعم فاخي وأ ءفلتلا نم فارطألا ىلع وأ سفنلا ىلع 3

 !؟ةلسلسب رهظلا برضو سأرلا ءامدإب لصاحلا ءاذيإلا نم كلذ نيأو

 مّميتلل غَّوسملا ضرملا [؟5١- ١: 7١5 ةدئافلا عمجم] «ناهربلا عمجم» ىف دّيق انركذ املو

 فوخلا رثكألا ديقو ,ررض هّنِإ افرع لاقي ثيحب أنّي ًاررض ءاملا لامعتسا هعم رضي امي
 يف حّرصو ءررضلا فاخي يذلا رفاسملا ىلع ةالصلا مامتإ باب يف سفنلا ىلع هنوكب

 .هديدش ضرملاب راطفإلا كالم ّنأب ]٠١:5[ رهاوجلا
 )١( ربتعملا] ١:5377[.
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 1 هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا

 دادسنا ّنأ ىلإ ًارظن ,ةّيقيرطلا باب نم هرابتعاب انلقو كلذ نع انلّرنت ولو

 يف هل ةّيلخدم الب هب َنظلاب مكحلا ةطانإ بجوي يعقاولا ررضلاب ملعلا باب

 ًاعقاو ررضلا ققحت دنع ةمرحلا توبث كلذ يضتقي ام ةياغف ,مكحلل ةّيعوضوملا

 .ًانونظم نكي مل نإو

 - روكذملا دادسنالا ّنأل ؛ ماقملا يف هيفنو هتابثإ داري ام يف هل رثأ ال اذهو

 وأ ًاقافّتا ررضلاب عطقلل يلعفلا مكحلا ةّيعبت بجوي - ٌنَظلا ةيقيرط ىلع انينب ولو

 .هّنظ

 رثأ الو ,زجنملا يلعفلا يهنلا عبتي اهنع يهنلاب ةدابعلا نالطب ّنأ يف بير الو
 عطقلا ىوعد يف نكلو ,لاحلا فاشكنا دنع ءاضقلا وأ ةداعإلا الإ يعقاولا مكحلل

 نادجولا دهشي ام ةرباكملاو ةفزاجملا نم: سأرلا ءامدإ لثم يف ررضلاب ّنظلا وأ

 .هفالخب

 نيأو .بجاو نونظملا ررضلا عفد :ءاهقفلا لوق نيأ» :لئاقلا لوق ام

 ءاهقفلا نم ًادحأ دجن مل اّنإف ,ةفزاجمو ةبارغ ّدشأ وهف ؟«ررضلا لامتحاب مهؤافتكا

 طوقس الو .ررضلا هيف لمتحملا رفسلا يف ةالصلا مامتإو موصلا بوجوب ىتفأ
 ررضلا لامتحا عم مّميتلا بوجو الو .كلذ هرفس ىف لمتحي نّمع ّجحلا بوجو

 .يويندلا ررضلا لامتحا دراوم نم كلذ ريغ ىلإ ءلسغلا وأ ءوضولاب

 هب ٌنظلل قواسملا ررضلا فوخ ىلع دراوملا ضعب يف مكحلا قّلع دق ,معن

 حلصي الو هب ضقنلا ّحصي ال .هدروم يف ًايدّبعت ًامكح ناك ٌكشلا لمش نإ وهو

 .هنم ةدعاق ةدافتسال

 ,يورخألا ررضلا هب داري هّلعل نونظملا ررضلا عفد بوجوب ءاملعلا لوقو

 بير اال امم ماكحألاو تاعوضوملا يف ةّيعرشلا تارامألا مايق دراوم يف وهو

 (ا/ا/)



 "27 ةيسعلا تافشلا لئاسو برم زال ا اا سون وص د عع م

 ىلع لقنلاو لقعلا قباطت دقو .لمتحملا ررضلاب قحلم دراوملا كلت ريغ يفو .هيف

 .ةلمجلا يف وأ ًاقلطم ةيودبلا هبشلا يف هب ءانتعالا مدع

 رمأ هعفد ّنَأِب لوقلا انفلسأ دقف - ًالمتحمو ًاتونظم - يويندلا ررضلا ام

 يف سفنلا ءاقلإ وحن هنم ناك ام الإ ,يعرش الو يلقع مكحب سيلو .يلبج يرطف

 ام صوصخل كلذو .كلذ هبش وأ ضرم ثودح وأ فرط دقفل ًابجوم وأ ,ةكلهم

 هنم ةدابعلا ةّحص يف فلس ليصفت ىلع .هّنظ وأ ررضلا فوخ ىلع مكحلا هيف قلع

 .اهمدعو

 قدصل بجوملا ررضلا لامتحاب مهؤافتكا» نيأو ؟لوقلا عقوم وه امف ًاذإ

 يف ىفتكا ًاّيلوصأ الو ًاهيقف فرعن ال اًنإف ؟«فيلكتلا طاقسإ يف ررضلا فوخ

 ةلمتحملارارضألاو فيك .هتوبث الو فيلكت طوقس يف لامتحالاب يويندلا ررضلا
 نم ام ذإ ءاهنع زّرحتلا نكمي الو يهتنت داكت ال امم ًاتدبو ًالامو ًاسفن لاعفألا يف

 .تاهج وأ ةهج نم هيف ررضلا لمتحيو لإ لعف

 ذإ معنملا ركش بوجو ىلع لالدتسالا ماقم يف كلذ انومّلكتم ركذ ءمعن

 كرات قاقحتسا هعفد بوجو ةرمث اولعجو .ةّرضملا لامتحا هكرت يف ّنأب :اولاق

 كلذ تايصوصخ نم هب ءافتكالاو .باقعلا ةّوبنلا يعّدم ىوعد ةّحص نع صحفلا

 مظعأل عفد ةقيقحلا يف كلذو ,عقاولل هيف لامتحالا ةفداصم مولعملا ماقملا

 .ةلمتحملاال ةعوطقملا رارضألا
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 ررضلاو ءاذيالا ىف لوقلا ةصالخ

 نم امهنعع ثحبنو ءاهيلع ررضلا لاخدإو سفنلا ءاذيإ ةلأسم ىلإ عجرنل
 :لوقنف ,عيمجلا نيب ًافصن نوكي .همهف ةّماعلا ىلع رسعي ال رخآ قيرط

 سيلام اهالعأ بتارم اهيلع ررضلا لاخدإو سفنلا ءاذيإل ّنأ يف بيرال

 بتارملاو ءضحملا مدعلا الإ هتحت سيلام اهاندأو ,سفنلا قاهزإ الإ هقوف

 .ّدح ىلع فقت ال ةريثك امهنيب ةطّسوتملا

 سفنلل ٌءاقلإ نوكي امريغ ةمرحب يضقي ام ةّيعرشلا ةلدألا يف سيلو

 هبشو ةداعلا يف لّمحتي ال ضرم ثودح وأ وضع عطقب اهيلع ةيانجلا وأ ةكلهتلاب
 .كلذ

 سيلو ءسفنلل ًاملظ نوكي امريغ حبق بجوي ام لوقعلا ماكحأ يف دجناالو

 ةّيورخألا ضاوعألا نع تلخ اذإ حيبقلا ملظلا نم ةطسوتملا بتارملا عيمج

 ناونع وحن اهيلع قبطنا اذإ فيكف .ًاعرش اهيلع ةحجارلا نيوانعلا قابطنا رابتعاب
 !؟ءادهشلا دّيس باصمل عزجلاو نزحلاو ءاكبإلا

 ًءاذيإ بتاكلا اذه هّيمسيو هسفنب لعافلا هلزني يذلا لعفلا نأ ءلصاحلاو

 مسا هيلع قدصي ال ءيورخألا عفنلا وه ناك ولو يئالقع ضرغل عقو اذإ .ًارارضإو
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 ندبلاو سفنلل ةدهجملا نهملا باكترا ةمرحب مزتلي نأ هيلع ناك الإو ًاعطق ملظلا

 - لوقي امك- لقنلاو لقعلا نم ليلد ّيأف هقدص مدع عمو .'!ةعنص وأ ةفرح نم

 ةياغ ذإ !؟يئالقع ضرغ لك نع دّرجت اذإ ةمرحلا ىلع ليلد ّيأ لب !؟هتمرح ىلع
 .ًايئيع ًالعف زئنيح هتروريص رمألا

 ةدئاف هيف ءالقعلل سيل لعف لك ّنأ ىلع ّلدي لقنلاو لقعلا نم ناهرب الو

 ,ةمولعم ةيلقعلا ةحيبقلا نيوانعلا ّنإف ًاعرش مّرحمو ًالقع حيبق اهب ٌدتعم ةدوصقم

 نم دافتسي امبسح ةفورعم ةّيميرحتلا ماكحألا تاعوضومو ءاهنم ثبعلا سيلو

 ةفيطللا قاوذألا لهأ ضعب نم دعبتسأ ال يّنكل .اهدحأ وه سيلو .ةّيعرشلا ةّلدألا

 .اهلاثمأ نم ظافلألا هذه ريغ ىلإ «ينونج يشحو يجمه» لعف وه ٍذئنيح لوقي نأ

 :باوجلا اذه ةحارص ّلكب هيلإ يقلن نحنو

 مهدنع ناهربلا موقي نأ الإ .ءاهقفلا اهب ينتعي ال ةجئارلا فسافسلا هذه ّنِإ

 دودحلا نع جورخ هيف نكي مل نإو ةيجمهلاو ةيشحولا ناونع ةمرح ىلع

 .ةّيعرشلا

 ءاذيإلا نأ .رارضإلاو ءاذيإلا نيب قرفلاب نيقيلا لصحي هلكاذه نم ّلعلو

 .ةيدم وأ فيسب هسأر ناسنإلا حرج هنمو ,هتمرح ىلع ليلد ال هعاونأ عيمجب

 .مدلا هنم ليسي ئتحو دوسي ئّتح هردص مدلو ,ةلسلسبهرهظ برضو

 اهضيرعتتو ةكلهم يف اهئاقلاب سفنلل ًاملظ هنم نوكي امف رارضإلا اّمأو

 ثرح كلذ ىلع سقو .تامامحلاو رخاوبلا تانوتأو ةيديدحلا لماعملا يف لمعلاك )١(

 يف ءانبلا لمع ةلوازمو «ةليقثلا قراطملاب ديدحلا قرطو «ةميدقلا ةيداعلا تالآلاب ضرألا

 .اهيلع ررضلا لاخدإو سفنلا ءاذيإ بجوي اّمم كلذ ريغوّرقلا ةرابصو ظيقلا ةوامح
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 هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا

 ملاصو ."'ًاعرش هتمرحو ًالقع هحبق يف بير الف .تاهاعلاو تافآلاو ضارمألل

 هنوك يف كسي اًمع ًالضف .ًاررض هنوك مولعملا ةمرح ىلع ليلد الف .كلذك نكي
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 .ةّئسو ًاباتك ملظلا ةمرح مومعل )١(

 تامومعلا ىلإ اهيف عجري ةيموهفملا ةهبشلا ةهج نم ًاررض اهنوك كوكشملا دراوملا (؟)

 مومع هل ناك ول سفنلاب رارضإلا ةمرح ىلع لدي ام ىلإ هّتبلا عجري الو .فيلاكتلل ةتبثملا
 .قادصملا هابتشا دنع مومعلاب كّسمتلا زاوجب لوقلا ىلع الإ قالطإ وأ

 08١



 ررضلاو جرحلا ىتدعاقب ةقحلم تاميمتت

 معزيو ءررضلاو رسعلا يتلأسم يف تاملكذفاون ةلاسرلا بحاصل تعقو دق

 رئاعشلا ةّيعورشم ىلع ًاليلد اهلعجو .اهيلإ هنوكر يف هرصاعم ىلع اهب دري هنأ

 .ةدهحملا ةتئيسخلا

 ,ةسّدقملا رئاعشلا كلت دييأت ىف رثألا ةميدعلا رومُألا نم تسيل اهّنأ اّملو

 .نيلجرلا نيب ةمكاحمةروصب اهل ضّرعتا يف

 (م1)



 ةدايعلل مايقلا نم ةظرات ئبنلا يمدق مروت

 ريغ قوطلاو ةردقلا تحت لخد نإو ّىاشلا ناك ول» :ءاحلصلا ءاميس

 ه ؟«هامدق تمّروت ئّتح ةالصلل كفي ىبنلا مقي ملأ .ءايبنألا هتلعف ام عورشم

 18٠ ص

 دبال ّمص نإ هامدق تمّروت ئّتح ةالصلل ٌةُنْلَي ىبنلا مايق» :هيزنتلا ةلاسر

 نكي ملو ًاقافّتا مايقلا ىلع مرولا بّئرت يأ .قافّتالا باب نم نوكي نأو

 ؛ كلذ ىلإ يّدؤي هنأ نونظملا وأ مولعملا مايقلا زجي مل الإو .هبّت رتب ملعي كيلي ىبنلا

 77٠١". صه «هيلإ يّدؤملا لعفلا ةمرح بجويو فيلكتلا عفري ررض هّنأل

 نب يلع هاور ءهامدق تمّروت نأ ىلإ ةفإي ئبنلا مايق ثيدح :هيزنلا دقنلا

 دكا فبكت أ نع ويصت نا نع «هريسفت» ىف ميهأربإ

 نع هيبأ نع 3 ىسوم نسحلا يبأ نع «جاجتحالا» يف يسربطلا هاورو

 )١( (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) ءاحلصلا ءاميس] 7: ١7 [.

 )١( :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) ةيبشلا لامعأل هيزنتلا] ١؟1؟[.

 نب يلع ريسفت] «مروت ىّتح هيلجر عباصأ ىلع موقي - هللا لوسر ينعي - ناك لاق (؟)

 :؟ ميهاربإ 08[.
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 ."7ِفإ ىلع نع هئابا

 ."!«جئارخلا» نع «راحبلا» يف هلقنو

 يبأ نع «هيلامأ» يف يسوطلا رفعج وبأ خيشلا هاور ام ةّحصلاب هل دهشيو
 مّدقت ام هل هللا رفغ دق ِةَكيلَي هللا لوسر يّدج ّنإ» :ةغاداّجسلا لوق نم ذكر فعج

 خفتناو قاسلا مرو ىّتح ةدابعلا يف داهتجالا عدي ملف ءرَّخَأت امو هبنذ نم

 .«مدقلا

 نبال تاراختسالا يف «با وبألا حتف» باتك نع «راحبلا» يف هاور امو

 ئّتح ةالصلل فقي هللا لوسر ناك» :ًاضيأ داّجسلا لوق نم يرهزلا نع سوواط
 .؟!«هوف بصعي ئّتح أمظيو .هامدق مرت

 راثآ اهيلع بّئرتتف ,ةياور ربخلا ةّمص تبثي دق بتاكلا ّنأ ٌكشأ ال انأو

 .«ّحص نإ» :لوقي ام ٍرمأل نكلو ًاعقاو هب ربخملا عوقو
 كلذ مزليو .مايقلا لوط ىلع هتمادتسا ىلع ّلدت اهرهاظب رابخألا هذه ّنإ

 .هّبر ةدابع يف هسفن داهجإ ىلع ًادماع فَي هنوكو مرولا لوصحب ملعلا ةداع

 هامّدق تمّروت ىّتح هعباصأ فارطأ ىلع نينس رشع كيلي للا لوسر ماق دقل» :لاق )١(

 .[51؟57 1:١ جاجتحالا] «كلذ يف بتوع ئّتح عمجأ ليللا موقي .ههجو رفصاو

 .ًاضيأ ٍةَيطَشا دبع يبأ نع هاورو

 .[917 :7 حئارجلاو جئارخلا ١. ثيدح 0 - 754:٠١ راونألا راحب] (1)

 نم مّدقت ام كل هللا رفغ دقو اذه لعفتأ :هل ليقف ةروكذملا ةرقفلا دعب هيفو ليوط ثيدحلا (؟)

 .[1517 :يلامألا] هأروكش ًادبع نوكأ الفأ» :هل لاقف ؟رَّخأت امو كبنذ

 راحي] ةالصلا لوط يف الإ ًابلاغ نوكي ال اذهو ءشطعلا نم هقير فافج :مفلا بصع (4)
 17١[. :باوبالا حتف ٠١, ثيدح 017/-6057 :47 راونألا
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 0 هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا

 اّيجيردت لب ًايعفد نوكي ال مدقلا مروو قاسلا خافتتا ّنأ اذه دّيؤيو.

 مادقإلل الإ نوكي ال هئدابم روهظ عم يررضلا يجيردتلا رمألا ىلع ةبظاوملاو

 .هب ملعلا عم ًادمع هيلع

 هب ملاع ريغ وهو اَيقافّتا ناك ول ةدابعلا يف هسفنل كيما لوسر ءاذيإ نإ
 هسفن باعتإ ىلإ هل ةجاح الف .هل هللا رفغ دق هّنأب هل سانلا ةبتاعمل هجو نكي مل

 .«ًاروكش ًادبع نوكأ الفأ» :لوقب مهل ةٌكْبْلَي هباوجل الو اهئاذيإو

 ام # هط# :لوقب ىلاعت هبناج نم هيلإ هّجوتملا يقافرالا باتعلل هجو ال لب

 ّنأل ؛ سفنلا ىلع ّىشي ام لعف ىلع رمتستل يأ "74 ىَقْشَتِل َنآَرقلا َكِنَلَع اَنلَنَأ
 .هدنع عوقولا مولعم ريغ يرايتخا ريغ رمأ ىلع نوكي ال يقافرإلا باتعلا

 ال اّمم هب هملع نود نم ةكيِلَتهمايق ىلع مرولا ٍبّنرت ةّيقافتا ىوعد َّنإ

 :اهلامتحال لاجم

 لوسر ّنأ» 4ك يلع نع «جئارخلا»و «جاجتحالا» يف يور امل الو
 ."!هامدق تمّروت ئّتح هعباصأ فارطأ ىلع نينس رشع ماق ةكْففَيهَلل

 ديزيل ةالصلا يف هيلجر ىدحإ عفري ناك هّنَأ ىور :«نايبلا عمجم» يفو

 1-5 :0)هط()

 ضعب لأس :اذكه هنتمو .هلل برقلا ةدايز كلذب أدصاق َكُكيلَتهنوك يف حيرصلاك اذه )١(

 لايجلا هعم تراس ىَّتَح هسفن ىلع ىكب دواد ّنإ :هل لاقو ة2طنينمؤملا ريمأ دوهيلا

 دقلو» :لاق نأ ىلإ «اذه نم لضفأ وه ام يطعأ دّمحمو ,كلذك ناك دقل» :ةّيلاقف ,هفوخل

 ليللا موقي .ههجو رفصأو هامدق تمّروت ئّتح هعباصأ فارطأ ىلع نينس رشع ماق
 .هب دعستل لب 4ىَقْشَتِل َنآرُقْلا َكْيَلع اَنَْرنَأ اَم * هط# :لوقب كلذ يف بتوع ئّتح عمجأ

 .[9117 :؟ حئارجلاو جئارخلا 757:١ جاجتحالا] ةحارلا ةداعسلاو :ءبعتلا وه :ءاقشلاو
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 | ير توما ررامعلا لتامر جاما بكير هم داو ع جب سك 1

 ."”«اهعضوف 4 ىَقْشَتِل َنآوُقْلا َكِيَلَع اَنْلَدنَأ اَم # هط# :ىلاعت هللا لزنأف .هبعت

 فارطأ ىلع موقي ناك هّنَأ يور :ةالصلا دادعأ باب لّوأ ىف «قئادحلا» ىفو

 كلذ ىلع هللا هبتاع ئّتح .ةدابعلا ىف هسفنل ًاداهجإ هامدق تمّروت 0 هعباصأ

 ."”ثيدحلا * ىقشتل َنآدلا َكِيَلَع انْنَدنَأ اَم # هط9 :لاقف ةفأر باتع

 الفأ :لوقيو مّروتي ئتح ىلصي هللا لوسر ناك :«ةعيرشلا حابصم» يفو

 دّيعتلاو داهتجالا نع نولفغي الف .هتّما ربتعت نا دارا ءاروكش ادبع نوكا

 .””ةضايرلاو

 يّدؤملا مايقلا ىلع َةَكْفْلَي هتبظاوم ىلع ةلالدلا ةحيرص رابخألا هذه ّنإف

 .ةدابعلا يف اهئاذيإو هسفن باعتإ ًادصاق كلذ لعفي امَنإ هّنأو .مرولل بجوملا

 دنع لصاحلا ملألا وه ررضلا امّنِإ ررضب سيل وه ثيح نم مرولا نإ :ًايناثو

 ناكامهم هثودح دنع ملألاب ّسحي نأ رعاش لقاع ّلك مزالو ؛مرولا ثودح
 لّفعتي داكي ال هبّرت ةّيقافتاب اذه ىلع لوقلاو .مرولل بجوملا ملألاب فيكف ًافيعض
 .كردملا ريغ نم ًاعقاو ناكاذإ الإ .لّصحم هل

 :ىلاعتو كرابت هلوق ريسفت يف ىدهلا ةّمئأ نع ةدراولا رابخألا نإ :ًاثلاثو
 ىلع ّلدت 14 ٍلوُسُد نِم ىَضتْرا ِنَم اَّلِإ # اَدَحَأهبنَغ ىَلَع ُدهْظُي الف ٍبْملا ُمِلاَع)9
 هللا هّردق ام ّلك ملع - مهيلإ ّمث - هيلإ ىهتنا هّنَأو هللا هءاضترا نّمم كيلي دمحم ّنأ

 )١( نايبلا عمجم] /: 0[.

 ) )1اذإ ناكو ءروسلا لاوطب ليللا ةالص يف موقيف ًافاصنأ ليللا مسقي ناكو» :ثيدحلا مامت

 ةرضانلا قئادحلا] «عفري ىتم يردي ال :لاقي دجس اذإو ءعفري ىتم يردي ال :لاقي عكر
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 :ةعيرشلا حابصم] (؟) 17١[.

 )( نجلا )937(:57-/57.
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 .هئاضقو هللا ريدقتب هعوقو ضرفل هيمدق مّروت كلذ نم نأ ٌكشالو ,"!هاضقو

 هملع يف ناكل .هللا ملعب كلذ ملعي مل كيلي هنأب لاق ًادحأ ّنأ ول يرمعلو

 .ةيافكاهانفلسأ يتلا تابيرقتلاب يداعلا

 َّمصل ايداع ًامايق ناك ول .هب هامدق تمّروت يذلا ِةٌكْيقَيهَللا لوسر مايق َّن

 نب ىلع ّنأل ؛ رصق نإو هسفن يف ذؤم هتاذب ّقاش هّنكل .ءاش ام هيف لوقي نأ لئاقل

 هيلجر عباصأ ىلع موقي ناك» ِهّنَأ ةؤارفعج يبأ نع يوري هريسفت يف ميهاربإ

 ."!«مروت ئتح

 فارطأ ىلع موقي ناك» هنأ هكا هنع يوري «يفاكلا» يف مالسإلا ةقثو

 004 ىَقْسَتل َنآُْقْلا َكِيَلَع اَنْلَرنَأ اَم # هط» هللا لزنأف هيلجر عباصأ

 دبع يبأ نع يوري «هدانسإ برق» يكحم يف يريمحلا رفعج نب هّللا دبعو

 َكِيَلَع اَنلَرنَأ ام # هط# هيلع هللا لزنأف هيلجر ىدحإ عفريو موقي ناك» هنأ 92ه

 .؟!«اهعضوف 4 ىَقْشَتِل َنآْرَقْلا

 ام ىلع - ةكيلَمهَلا لوسر هراتخا ام يذلا ّقاشلا مايقلا اذه ام كيلع هللابف

 يهو .[١ثيدح ]١77 ءرئاصبلاو [1 ثيدح 707 :1] يفاكلا يف ةّيورم رابخألا هذه )١(

 ةريكك

 .[08 :” ميهاربإ نب يلع ريسفت] (1)

 .| 1ثيدح 46 :" يفاكلا] هيف

 ,ةالصلل مايقلا يف عباصألا ىلع دامتعالا وأ نيلجرلا ىدحإ عفر زاوج ىف ىمالك سيل (؛)

 ,ةيآلا لوزن دعب هتّيعورشم عافترا انباحصأ ضعب ىعّدا دقو .هيف فلتخم كلذ ّنإف

 ١7/١[. :دانسإلا برق] طقف رابخألا ركذ ضرغلا امّنِإو

 (ما/)



 !؟اهزمحأو مايقلا دارفأ ّقشأ هّنأل الإ - "'رهاوجلا بحاص لوقي

 ملعي ال هّنِإ :لاقي نأ هسفن يف ذؤم وهو كه راتخا اذإ ام يف حصي لهو

 يف سفنلل يذؤملا لعف زاوجب لوقلا نع رارفلل كلذ لك !؟هيلع ىذألا بّنرتب
 .ةلمجلا

 ظفحو ةكيإَتهنع ةمصولا عفرل الإ كلذب هملعب لوقل ًادييأت ديرأ ال هللاو انأ

 .هب ملعي ال وهو اَيقافَتا ناك نإ همايق ىلع مرولا بّترت ّنأل ؛ "'ةلزلا نع هتمصع

 .ًالهج مارحلل هلعف هلهج عم مزل

 ىلع مزل .اهادعام حيرصو رابخألا رثكأ رهاظ امك.يقافّتاب سيل ناك نإو

 مركألا ٍةتفإَي لوسرلا نوكي نأ .ًأمّرحم سفنلا يذؤي امّلك لعف ّنأ يف بتاكلا يأر
 006 مارحلا لعف دق

 هيلإ نورخا بسنو .ماكحألا ريغ يف ٌةٌكيلَت هيلع وهسلا ضعب زّوج اذإو
 لعف ةسّدقملا هتحاسب قصلي مل مويلا لبق اّم ًادحأ ّنإف .تاعوضوملاب لهجلا

 ليفي .ًارارطسخا لو ار اغغلا ال .اطقشلو ًاوهتن لو ةاهقتاالو ديال :ةازعلا

 ."!اهدعب الو ةوبنلا

 تاحابملا يف هنم وهسلا عوقو مدع ىلع انباحصأ قافّتا رهاظلا لب

 ةحداقلا تاحابملا نعو .ةظلغلاو ةظاظفلا لثم نع ىّبح ههيزنتو .,تاهوركملاو

 .تاقرطلا يفو ايش ام لكألاك بدألا يف

 .[5507؟ :5 مالكلا رهاوج] )١(

 .هنم ةلز الو هيلع ةمصو الف مّرحمب سيل اهرارضإو سفنلا ءاذيإ ناك اذإ(؟)

 1 نيمثلا ردلا يف ًاضيأ ةلاسرلا فّلؤم كلذ ركذ (؟)
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 اا 0 0 0 هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا

 اخ الو هس الودع ب لخلل أل

 هج لتقل يعم ١ ا

 .دحاول اعمتجا امهّتظأ ام نيذللا نيلوقلا نم جيزم هلوق ّنأل ؛"”تاعوضوملاب

 ,تاعوضوملا باي يف 224 ةّمئألا ملعو فَي هملعب لوقلا انعّسو امهم ان عم

 ل ىّدؤملا ةالصلا يف دعب ةبقاع لثبرو وكذملا بابلا يف ميتاعراكا أنعسي الف

 !؟"!بعلي الو وصلو وهلي الو لفغي الو 5 ال يذلا سدقلا حورب نيدّيؤم

 ام يّمسيو .ةظيَتهيلإ وهسلا ةبسن نم لّصنتي هسفن قودصلا ّنأ عم اذه

 يذلا انوهسكس يل هْنَأو "'هركذ ةحلصملا نم عونل هللا نم ءاهسإ هنم هعوقو ىعّدي

 .!ناطيشلا نم وه

 .تيبلا يف ةيراجلا نوكك .اهيّلكل مكح ال يتلا وأ ًاقلطم ةّيئزجلا تاعوضوملا اهب دارملا )١(

 ميمعت مزليف «ثراوتلاب اهيَّلك ىلع موكحملاو رمعل ديز ةوبأك مكح اهيّلكل نوكي يتلا اًمأ

 .ًاًرضم همايق نوكي يكب ءهلهج مسقلا اذه نمو اهل هملع
 رئاصب يف ةروكذم ةريثك رابخأ هتنّمضت دق فاصوألا هذهب سدقلا حور فصو (؟)

 .صاصتخالا باتك نع راحبلا يف اهضعب لقنو :تاجردلا

 سانلا فّرعتي نأو ءًادوبعم ابر سانلا هذختي ال نأ وهو «هيقفلا رضحي ال نم» باتك يف (؟)

 تّدأل سمت ىل ةّلعلا هذه ّنأ ىفخي الو .ًاضعب مهضعب هي رّيعي ال نأو ءوهسلا ماكحأ كلذب

 نمو امههبشو روعلاو جرعلا زاوج تبجوألو .نيملسملا نم دحأ هب لوقي الام ىلإ

 هيلع تاهاعلاو بويعلا

 مونلا نع ًالضف .هريغ نم وأ يهاسلا نم ناك ءاوس .هارتعا نمل بيعو صقن وهسلا (5)
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 ؟ حب ظليسعلا و اضفلا لئ اسوار ةنم# هت ب تن موا و نوم 14

 ليهجت كلذ عم يهو !؟ةحلصملا نع ةيلاخلا بتاكلا ةمعزم نم اذه نيأو

 .ىلاعت هللا نم ءاهسإ ال كَم ىبنلل

 ًاربخ لّوأت لب .اهيلع ّلدي ربخ ىلع هتلاقم يف دمتعم ريغ بتاكلا ناكاذإو
 ىلإ نكري نيثّدحملا سيئر انخيش ْنِإف ءاهيفاني ام ىلإ ةمصعلا هرهاظب يفاني ال

 ىلع حلصي نّمم ناك ول اهيلع دامتعالا يف ًاروذعم ناك .ةضيفتسم ةريثك رابخأ

 ."'اهتياورو رابخألا لمح ىوسل ديفملا ايقيف ار

 خيسشلاو دّيسلاو ديفملا نم ةعينشلا تاملكلا ذفاون نم يقل دقف كلذ عمو

 يف ديفملا لاق ئّتح .هّلك ركذ بدألاب لمجي الام مهبارضأو ديهشلاو ةمالعلاو

 :هتلاقم لقن نأ دعب هيلع ٌدرلا يف «وهسلا يفن» ةلاسر ةمتاخ

 نّمضتملا نيلامشلا يذ ثيدح ينعي - ثيدحلا اذه ىلع دمتعي ًايعيش ّنِإو»

 صقاسل ,ةمصعلا عافتراو صقنلاو طلغلاب َكْيْلَتّيبنلا ىلع مكحلا يف - هوهسل

 ."”«فيلكتلا مهنع ةطقسملا تافآلا يوذ ىلإ بيرق .يأرلا فيعض .لقعلا

 لقنل عضوت مل هذه يتلاسر ّنإف ,ةياغلل عينش وه اّمم هريغ نع اذهب فتكألو
 .همرك لضفب مهايإو هللا انحماس ,ءامظعلا نعاطم

 لامك ىلع لدي ام اهريغو رئاصبلا يف ةيورملا رابخألا نم هيفني يذلا ةالصلا نع 3
 الو هانيع مانت هّنأو ,راثعلاو أطخلاو للزلا نع هديعبت يف هب هللا ةيانع لامكو موصعملا

 حورب ديؤم قفوم هّنأو ءوهسي الو ىسني ال هّنأو ًائيش هنم رّيغي ال مونلا ّنأو .هبلق ماني

 .سدقلا

 .هتعانص نم وه الو .هنأش نم سيلام فّلكت دق هّنإ» بابلا اذه يف هقح يف لوقلا كلذو )١(

 .«هنسحي ال امل ضّرعت امل هدشرل قفو نّمم ناك ولو ء.هتفرعم ىلإ ىدتهي الو

 )١( :دُكْيْلَك َىبنلا وهس مدع] 0[.
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 ةاداجسلا ىمدق مّروت

 ذخو .هتدابع ىلع هيبترت ةيقافتاو مظعألا لوسرلا يمدق مّروت كنع عد

 ريسي ماملإ هل نم َكشي ال هّنإف .تانفثلا يذ ةقاداّجسلا مامإلا لعفب ًاّجتحم

 دهجلا هسفن فّلك» دقو .ندبلا فيحن نزحلا مئاد مقسلا مئاد شاع هّنَأب ةريسلاب

 ."!ىراصنألا رباج لوق يف «ةدابعلاب

 "0991 يلع تنب ةمطاف لوق يف «ةدابعلاب ًاداهتجا هسفن كلهي» وه وأ

 "7981 رقابلا هدلو لوق يف «ةدابعلاب داهتجالا ديدش» وه وأ
 .رهسلا نم هانيع تصمرو .هنول ٌرفصا ةدهجملا ةدابعلا ىلع ةمادتسالابو

 مايقلا نم هامدقو هاقاس تمروو .دوجسلا نم هفنأ مرخناو هتهبج تربدو

 .(!ةالصلل

 ظحال] بقانملا يفو [7/ :يلامألا ظحال] خيشلا يلامأ يف يورملا ربخلا يف امك )١(

 .[589 :؟ بقانملا

 .اضيأ [185 :؟ بقانملا ظحال] بقانملاو [177 :يلامألا ظحال] يلامألا ربخ يف (؟)

 ,مئاص هراهن .ةدابعلاب داهتجالا ديدش غي نيسحلا نب ىلع ناك 1594 :؟] بقانملا يف (؟)

 :لاقف ؟بأدلا اذه مك هبأ اي :رفعج وبأ هل لاقف .همسجب كلذ ّرضأ ئّتح .مئاق هليلو

 .«ينفلزي هلعل يّبر ىلإ بّبحتأ»

 ًادنسم داشرإلا يف ديفملاو ةغارقابلا نع ًادنسم [117] :هيلامأ يف خيشلا كلذ ىور (4)

 .ةِظم قداصلا نع موثلك نب ديعس نع
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 ٠ ةيشحلا رئاعقلا لئاسزرو يدين مق ادم مسج ان ما ةنخطاما 1"

 ًاكوتي لعج ىّتح ةالصلا لاطأف .يّلصي ةبعكلا ءانف يف ةزمح وبأ هآر دقو

 ."'ىرسيلا هلجر ىلع ةّرمو ىنميلا هلجر ىلع ةّرم

 !؟ةيّندبلا مالآلا هذه يه امف

 اهيلع بّترت يتلا تاّقشملا عاونأ نم هسفنب مامإلا هلزني يذلا اذه لهو

 امك ًاعطق ةّيقافتاب يه تسيلو ,هسفنب رارضإ لإ هيمدقو هيقاس مروو هفنأ مارخنا

 !؟ةريسلا ىلع عالّطا ىندأ هل نم هتريس نم كلذ ملعي

 :هل لوقي هسفن ىلع ايقبلا هنم بلطي ام دنع يراصنألا هللا دبع نب رباج ّنإ

 ."!«امهاقلأ ئّتح امهيتنسب ًايستم ّيوبأ جاهنم ىلع لازأ ال»

 ينإ» :لوقب هبيجي ؟«بأدلا اذه مك» :هل لوقي امدنع ةكءرفعج وبأ هدلوو

 كيلع مّرحم هلعفت يذلا اذه ّنِإ :دحأ هل لاق ال ملف «ينفلزي هّلع يّبر ىلإ بّبحتأ

 !؟«ىصعي ثيح نم هلل عاطي الور

 َنِإف ًامّرحم ًءاذيإو ًاررض دوسي وأ رمحي ئّتح ديلاب ردصلا برض ناكاذإو
 نم قافوب - ءارقفلا ىلإ هرهظ ىلع ًامئاد هلمحي اّمم ةكاداّجسلا رهظ دادوسا

 امهضرقي ناك نيذلا هفنأ نينرعو هتهبج دوجسلا نافثإ نع ًالضف ,””انيخّرؤم

 )١( هال :5] يلامثلا ةزمح يبأ نع يفاكلا يف مالسإلا ةقث احيحص هاور - 00[.

 بقانملا ظحال] بقانملا بحاصو [177 :يلامألا ظحال] هيلامأ يف خيشلا كلذ ىور (؟) 7:
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 .لبألا بكر لثم هرهظ ىلع ناك [517: ] ددعلاو لاصخلا ةياور يف (؟)

 .لحم هرهظ ىلع ناك :يرهزلا نع ءايلوألا ةيلح ةياور يفو

 ءايلوألا ةيلح] داوس هرهظ ىلع ناك :تباث نب ىرمع نعو : ١7١[.

 :لوؤسلا بلاطم نعو ] ]4١6.هرهظ يف راثآ تناك

 ف



 0 ااا هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا

 هدم ىلع امركمو ءاذنا قوكي نأ نود رتكأ وأ نيتارماتسلا ىف ضازقملاب

 .ماشلا لهأ

 عبس ةنس ّلك هنم طقست تناك هّنِإ [:ثيدح 518] لاصخلا يف قودصلا ةياور ىف )١(

 .هدوجس عضاوم نم تانفتث

 نب يلع وه تانفثلا ىذ [«نفثد ٠١ :ء] سوماقلا يف لاق .تانفثلا يذب ّبقل كلذلو :تلق
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 اهرارضإو هيت ءارهزلا ىمدق مّروت

 ةماعلا كافل ذه نفع نع «راحبلا» ىف يوري ىسلجملا ةمالعلا انخيش نإ

 مرو ئّتح موقت تناك ,8:ةمطاف نم دبعأ ايندلا يف ناكام» :لاق هّنَأ نسحلا نع

 ."١!«اهامدق

 نم نامدقلا اهيف مّروتت يتلا ةدابعلا ّنأ ىري ٍةيننسحلا ّنأ ىلع ّلدي اذهو

 اهيمدق مّروت ّنأو ,مايقلا لوط ىف بأدت تناك 88: ةمطاف َّنأو ,ةدابعلا دارفأ لضفأ

 .يقافت اب سيل

 ىف رّثَأ ئَّبح ةبرقلاب تقتسا» 88ئةمطاف نأ انقرط نم ةريثك رابخأ ىف ءاجو

 ."”«اهادي تلجم ئّتح ىحرلاب تنحطو ءاهردص

 كلذو .ةبلصلا ءايشألاب لامعألا ةلوازمي اهدلج نخ وه :ديلا ىف لجملاو

 .ةعباتتم مالآ دعب الإ نوكي ال

 :لاق ةغةمطاف ىلع لخد دقو يسرافلا ناملس نع «جئارخلا» ةياور يفو

 .[1؟ثيدح /1 :47 راونألا راحب] )١(

 .[15 5 ثيدح ١: ١2١ هيقفلا هرضحي ال نم] (")
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 000 0 هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا

 لوسر تنب اي :تلقف ,عوجلا نم رّوضتي رادلا نم ةيحان ىف ةيقن نيسحلاو ءلئاس

 نوكت نأ هللا لوسر يناصوأ» :تلاقف !؟ةسلاج ةّضف هذهو كاّقك تربد كيلي

 .ثيدحلا "!«اهتمدخ موي سمأ ناكف َماَيأ اهنيبو ينيب ةمدخلا

 ملو ًايقافتا ىحرلا دومع ىلع اهيدي نم مدلا ناليس ناكو ثيدحلا ّمص نإف
 ءاذيإ نع ناكفني ال نيذللا امهلجمو نيفكلا ربد ّنإف ءاهنحط ىلع هبّترتب ملعت نكت

 .ًاعطق ًايقافتا نوكي ال رمألا ءدب يف اهرارضإو سفنلا

 )١( :؟ حئارجلاو جئارخلا] 1 57١!ثيدح [.
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 عوجلاب هسفن يكن ىبنلا ءاذيإ

 عم هنطب ىلع ةعاجملا رجح- كفي ئبنلا ينعي - عضي ملأ» :ءاحلصلا ءاميس

 18١". ص ؟«عبشلا ىلع هرادتقا

 ,عبشلا ىلع هرادتقا عم هنطب ىلع ةعاجملا رجح هعضو اّمأ» :هيزنتلا ةلاسر

 تبث نيأ نم نكلو .كلذ ةمرحل "'ررضلا فوخ مدع ةروص ىلع لمحل ّمص ولف
 ىلع ةردقلا عم ًارايتخا ررضلا فوخل بجوملا طرفملا عوجلا لّمحتي ناك هنأ

 07١". ص !؟«عبشلا

 لكأ ام 'ًاصيمخ ايندلا نم جرخ كيت هللا لوسر ّنأ حص دق :هيزنلا دقنلا

 )١( :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) :ءاحلصلا ءاميس] ١5٠[.

 ءاوس .ًاررض نوكي ام باكترا ةمرح ىلع ١5ص يف هب حّرصملا بتاكلا ىنبم ناك اذإ (؟)

 لخدالو رك آَ,هنم عقو دقو ءمّرحم ررض عوجلا لّمحت ّنإف ءال مأ ررض هنأ هلعاف دقتعا

 .كلذ يف همدعو ررضلا فوخل

 ءامدإ ةمرح نوكت ال ملف ءررضلا فوخب ةطونم َككْوَلَمَّىبنلا عوج يف ةمرحلا تناك اذإ هّنأ عم

 !؟قالطإلا ىلع ًامّرحم نكي ملو ًاضيأ كلذب ةطونم سأرلا
 .[؟؟7:؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا] (؟)

 .«صمخ» 16١ :4 نيعلا .ماعطلا نم نطبلا ءالخ :صمخلا] ()

 ٠١ :ال برعلا ناسل ءاعوج ماعطلا نم نطبلا ءالخ وهو ,عوجلا :ةصمخملاو صمخلا

 .[«نصقخ#
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 0 ا هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا

 يف قودصلا هاور دقف .هنطب ىلع رجحلا ّدش ىّتح هب عوجلا طارفإ ام

(3 

 يضف يرشخمزلا هلقنو . هج يلع نع قرط ةّدعب ًادنسم يزوجلا نبا هاورو

 .ةكا هنع "'«راربألا عيبر»

 رابخألا يف ءاج هنأ ركذو هلقن دقفا“'«جهنلا حرش» يف ديدحلا يبأ نبا اذكو

 ىلع وهو راصنألاو نيرجاهملا ةفقاك ىلع كني هللا لوسر هب ّنتمأو :*”ةحيحصلا

 ؟«ينطب ىلع ةعاجملا رجح عضأ ملأ» :لاق ذإ هتايح مايأ نم موي رخآ يف ربنملا

 .ىلب :اولاقف

 طبري ىّتح عوجي طقف سيل ِةَكفَيَّيبنلا نأ ةكطداججسلا ثيدح يف مّدقت دقو

 .شطعلا نم هقير ٌفجي يأ .«هوف بصعي ىّتح أمظي»و لب ,رجحلا هنطب ىلع

 وهو !!«طرفملا عوجلا لّمحتي ناك هّنَأ تبث نيأ نم» :هلوق بيرغلا نم َّنإ

 .ًايئارم هلعاف نوكي الإو .هيلإ ةجاحلل الإ نوكي ال رجحلا طبر ّنأ ملعي دحأ ّلكو

 طبر هلجأل ناك يذلا عوجلا كلذ ّنأب لوقلل ىنعم ال رجحلا طبر ىلإ ةجاحلا عمو

 )١( :يلامألا] 757[.

 .[١5؟ ١: بقانملا] (؟)

 .[؟15١ :1] راربألا عيبر (؟)

 .[53171:17 ةغالبلا جهن حرش] (؛)

 نع مهديناسأب هريغو ظفاحلا هللا دبع يبأ نع [547- 1541 ]/١7: «راحبلا» يف يورو (5)

 ىتأف ّة2ٌَميبنلا ماق ٌمث» هيفو قدنخلا يف ترهظ يتلا ةيدكلا ثيدح يراصنألا رباج

 .هلبيثك تداعف اهبرضو ديب لوعملا ذخأف .عوجلا نم رجحب بوصعم هنطبو ةيدكلا

 (ةا/)



 ٠١1 ج / ةينيسحلا رئاعشلا لئاسر هم اما ةماف هاا ماو م مام هي او ناهد م هو هو هواوي و و فاقاماو ١

 .ًأطرفم نكي مل رجحلا

 نإو ةقشملاو .سفنلل ءاذيإو ةديدش ةقشم ةقشم عوجلا كلذ لّمحت يف نكل انملس

 تعم قاظ نكح عزز اهنكل لاطفلا ةيرع يجول
 وه لب .هيلع ًاباثم الو ًابولطم الو ًابحتسم عوجلل هلّمحت نوكي ال هيلعو

 ؟عبشلا ىلع هراثيإو هايإ َةكْيْلَبَىبنلا لعفل يعادلا وه امف .ةحابإلا يف ءاوس عبشلاو

 رضع نحوي ةيقو رخال [(هكد اضرأ هيف دعم الام: نع هخوع معو

 .نطعملا دانا رحل دج

 نع ناك ررضلل بجوملا طرفملا هعوج ّنأ ىوعد اذه نم برغأو
 هقمر هب ّدسي ام ريبدت نع بهاذملا هب تعطقنا اذإ كلي ّئبنلا نأ كلذو .رارطضا

 لكأيف اهيحاوضو ةنيدملا رهاوظ ىلإ زربي نأ هناكمإب ناك دقلف .هوحنو ضرقب ولو

 نب ىسوم هيخأب ًايَسأت ةفيرشلا هسفن ةشاشح هب ظفحي ام اهشئاشح نم
 ."!هلازهل هنطب قافص نم ىرت شيشحلا ةرضخ تناك دقلف .ةنارمع

 نع ئبني هايإ مهقيدصتو رجحلا طبرب نيملسملا ىلع هنانتما ْنِإ يرمعلو

 ,هل بوبحم رمأ هّنأو هماّيَأ بلاغ طرفملا عوجلا دباكي هرايتخاب ناك هّنأب مهملع
 .نكي مل ءاشول هنو

 هنانتمال نكي مل ءرارطضا نع نكلو ناك وأ .ًاطرفم نكي ملول هعوج نأ عم

 :ةجو ةحألا ىلغ

 ماي داز ةلّقو دهج مهباصأ نيملسملا ّنأ "*ريسلا بتك ضعب نم رهظي ,معن

 .[؟ ]١: ”١ يمليدلل بولقلا داشرإو [08- هال :؟] ةغالبلا جهن )١(

 .[ 168 :؟] ةيبلحلا ةريسلا (")

(44) 



 00101011 عل هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا

 مايأ ةثالث هنطب ىلع عوجلا نم رجحلا طبر كفي هللا لوسر ّنأو ,قدنخلا رفح
 .هب نيملسملا ءالتبا مومعل ؛ 2ك هللا لوسر هب ّنتمي الام اذهو ذئموي

 مايق ىلإ اهلوزن نيح نم ىلتت ةروس ميكحلا ركذلا يف لزنأ هركذ ٌلج هللا ّنِإ
 ركشي '”4اًروُكْدم اًنْيَش نُّكَي ْمَل ِرْهَّدلا َنّم ٌنيِح ٍناَسنإْلا ىَلَع ىَنَأ ْلَهه ةعاسلا

 سيل نم ماعطلاب مهراثيإو .طرفملا عوجلا مهلّمحتب رهاطلا تيبلا لهأ يعس اهيف

 .كئموي مهنم هب ىلوأبوه

 مل ًاثالث اووط مهْنأ "'4ٍرْذّنلاي َنوُقوُي) ةيآل رسفملا ثيدحلا يف ءاج دقو
 ةّدش نم ناشعت ري ثالثلا دعب ِةَكْيَيّئبنلا امهار نينسحلا ّنأَو .ءاملا ىوس اومعطي

 تراغو اهرهظب اهنطب قصتلا دق اهبارحم يف افا ةمطاف ىأرو .نيخرفلاك عوجلا

 .”اهانيع

 .ديدجلا بهذملا ىلع ًالقنو ًالقع محملا سفنلا ءاذيإ دارفأ مظعأ نم اذهو

 رجحلاو مايألا كلت هيلع تضم ةكيِلَو هللا لوسر نأ «جئارخلا» يف ىورو

 .؟!مهعوجو هتيب لهأ لاحب ملع دقو ًاضيأ عوجلا نم هنطب ىلع

 يراصنألا رباجو ٌةَكِبَِي ىبنلا لوخد نّمضتي - "!ليوط ثيدح يف دروو

 ,ةدارج نطب هّئأك رفصأ اههجو يأر اهيلع لخد امل يللا نأ - 8: ةمطاف ىلع

 )١( ناسنإلا )0876: ١.

 ناسنإلا (؟) )0/1: /:

 عمجم» يف يسربطلا لضافلا ةمالعلا - اهتركذ يتلا ظافلألاب - روكذملا ثيدحلا ىور (؟)

 «فاشكلا» يف يرشخمزلاو[١5:1١2] «نايبلا ]غ:/١5[وغيرهما.

 )( .سباي عذج نم أرمت مهمعطأف دادقملا ةقيدح عبارلا مويلا يف لخد هّنأو

 ثيدح 558:0-055] يفاكلا يف يورم ثيدحلا )هز 6 |.

)89( 
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 ؟«رفصأ كهجو ىرأ يلام» :ِةفَم هللا لوسر اهل لاقف

 .«عوجلا هللا لوسر اي» :تلاقف

 هللا لوسر نأ :يبلعثلا ريسفت نع «بقانملا» يف هيوري رخآ ثيدح يفو

 ّنِإ» :تلاقق كلذ نع اهلأسف .اهتقدح رّيغتو اههجو ةرفص ىأرف ةمطاف ىلع لخد
 ّمث ,عوجلا ةّدش نم نيسحلاو نسحلا ىلع برطضا دقو ائيش انمعط ام ًاثالث انل

 .ثالث ذنم ذئموي ًائيش معطي مل هسفن يي ىبنلا ناكو ,نافوتنم ناخرف امهّنأكادقر

 ءًائيش معطي مل ًاثالث ماقأ كفيلا لوسر ّنأ رباج نع «جيارخلا» يفو
 ."!دجي ملف ةمطاف تيبو ةخاو ذا كوش فاطف

 لوسر ىلإ تءاج ةئةمطاف ّنأ» :ةئااضرلا ةفيحص نع «راحبلا» يفو
 فوج لخد ماعط لّوأ هنأ اّمأ اهل لاقف ءزبخ نم ةرسكب قدنخلا موي فيها

 ."1«ثالث ذنم كيبأ

 .رجحلا هل طبري يذلا عوجلا ةياغ قّقحتي اذه يفو

 .هنم لاثم ركذ ضرغلاو .ريثك هلثمو

 .[؟ثيدح 578 :؟ حئارجلاو جئارخلا] )١(

 .[ ةًكاءاضرلا مامإلا ةقفيحص ,718ثيدح 7176 :1١راونألا راحب] )١(
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 ّجحلل ىشملاب سفنلا ءاذيإ

 مهمادقأ تمّروت ئَّتح ةاشم مالسلا مهيلع ةّمئألا ّجحت ملأ» :ءاحلصلا ءاميس

 18١". ص «بوكرلا نم مهنكمت عم

 «ليبقلا اذه نم وه ةاشم ةّمئألا ّجحب هداهشتسا اذكو» :هيزنتلا ةلاسر

 1 ن

 كلذو .هندب فعضو همقس عم ًايشام ةئاداّجسلا مامإلا ٌجح دق :هيزنلا دقنلا

 ."””هسفن ءاذيإو هتقشمل مزالم

 .؟!هفلخ داقت بئاجنلاو ةّجح نيرشعو ةسمخًايشام 3غ نسحلا ٌجحو

 )١( (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) ءاحلصلا ءاميس] 7: ١70[.

 .[777 :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا] (؟)

 نيرشع يف راس هّنأ [ 794 :] بوشآ رهش نباو ١55[ :؟ داشرإلا] ديفملا ةياور يف (؟)
 .ةّكم ىلإ ةنيدملا نم ًاموي

 «بقانملا»و [1518 ثيدح 27 :7] «ءايلوألا ةيلح» يف نكل ؛ةّصاخلاو ةماعلا كلذ ىور ()

 .ةّجح نيرشع ّجح هنأ 18٠١[ :؟]

 مهبئاجن اوبنجأو اوبكر هباحصأو هناملغ ّنأو .بوكرلا نم هنّكمت ليلد هفلخ بئاجنلا دوقو

60١1) 



  0١ةييسعلا رئاععلا لئاسوبدب يصح هلو هك نسما واما نارام 27

 ."'ةياور يف ذك نيسحلا اذكو

 هللا دبع يبأ ءادهشلا دّيس ةرايز ىلإ يشملا ىلع ّثحلا مهنع دروو

 ."”رادلا هنع تدعب امهم اك نيسحلا

 عطق عم .هتعمس امك مكحلا اهعم عفتري ةّقشم بلغألا ىلع هسفن يف اذهو

 ريسسل ًاققاومو موي ّلك يف ًايلاوتم مهريس ناك اذإو .هيلع ىذألا ٍبّترت نع رظنلا
 .ٌدشأ ةقشملاف"'- رابخألا ضعب هيلع لدي امك - لفاوقلا

 مّروت ّنَأ هب دارأ نإ «ليبقلا اذه نم مهيشمب داهشتسالا ّنِإ» :بتاكلا لوقو
 هذهف .هب مهملع مدع عم قافتالا باب نم ًالصاح هنوك نم ٌدبالف ّمص نإ مهمادقأ

 .لبق نم ِةكْفلَت ىفطصملا مهّدجب تازن اهْنَأ مهيلع اهبطخ نوري ةحداف

 ًابجوم ناك هنأ تبثي مل مهيشم َّنأو .هققحت مولعم ريغ مرولا نأ دارأ نإو
 .اررضلل بجوملا ملألل

 :ة21 قداصلا نع ةماسا يبأ نع «يفاكلا» يف مالسإلا ةقث ىور دق :انلق

 ول :هيلاوم ضعب هل لاقف .هامدق تمّروتف ًايشام ةّككم ىلإ ةنس جرخ نيسحلا ّنأ»

 كلبقتسي هّنإف لزنملا اذه انيتأ اذإ نكلو الك :لاقف ,مرولا اذه كنع نكسي تبكر

 )١( :نيطمسلا ررد مظن] ٠١8 بقانملاو 7: 75785 [.

 .[3قاوئوا ثيداحالا70ا7/- 7567 :تارايزلا لماك] )١(

 شيرق خيش وهو صاقو يبأ نب دعس ىّتح هل ًالالجإ هاقلي نم ّلك يشمل ةنّمضتملا (")

 ,سانلا بكرل قيرطلا تبّكذت ىل هللا لوسر نباي :هل لاق اذه ادعس ّنأ :اهضعب يفو .ٍذئموي
 .يشملا نم اوّلك دقف

 هب قطنت امك .ال مأ ىذألا هب هلعاف دقتعا ءاوس .بتاكلا دنع ررض وه ءاذيإو ملأ ّلكو (5)

 .هتلاسر نم ؟١ ص

(٠١5) 



 0 ب هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا

 .ثيدحلا ١«هسكامت الو هنم رتشاف نهد هعمو دوسأ

 هّنأو .هّبر ةدابع يف هأمدق مرت نأ دّمعتي ذِي هنأ ىلع هرهاظب ّلدي وهو

 .ةيصعمال ةعاط كلذ بسحي

 .سفنلل ءاذيإ ةّكم ىلإ يشملا نأ عم اذه

 ّجح اذإ ناك ٍةْقَ نسحلا ّنإ» :«لاصخلا» يف يورملا داّجسلا لوق رهاظو

 ًايقافّتا سيلو ّجح امّلك هبأد نم ناك يشملا ّنأ "!ًايفاح ىشم اميرو ًايشام ٌجح

 .يشملا دنع هافح وه يقافتتالا ّنأو

 نم فلؤملا يأر ىلع يدجي ال ررضلا فوخ مدع ةروص ىلع كلذ لمحو

 .ال مأ هب ررضلا لعافلا دقتعا ءاوس ,هلعف مارح هسفنب ٌرضملا نأ

 بابحتسا اهعم عفترسي يتلا ةّقشملا بجوي هنوك نم لقأ ال نكل ءانمّلس

 .قيثملا

 مهل سيل اوغلو ًاثبع مارحلا هللا تيب ىلإ مهيشمو 24 ةّمألا يعس نوكي اذإف

 ناكل ,مهفلخ داقت يتلا مهبئاجن ليبسلا كلذ يف اوبكر مهّنَأ ولو .باوثو رجأ هيلع
 .اهنم هللاب ذوعن ةبذاكلا ةعمسلا نوديري ال مهْنأل ؛ هللا دنع مهل برقأ بوكرلا

 )١( ىفاكلا] ١: 417!ثيدح [.

 ) )5:لاصخلا] ١١7 .|؟ثيدح

 هلك



 هسفنل ءاذيإ هيبأ ىلع ة!داّجسلا ءاكب

 اباد هيبأ ىلع ءاكبلا ةظب نيسحلا نب ىلع ذْخَتي ملأ» :ءاحلصلا ءاميس

 هيلع ىمغيو .هينيع عومدب امهجزمي ئتح بارشلاو ماعطلا لوانت نم عانتمالاو

 مالآلا نم لزني ام هسفنب لزني نأ نيدباعلا نيزل حابيأ ؟نيتّرم وأ ةّرم موي لك يف

 ؟«هماصإ ةبيصمل هسفن ملؤي نأ هّيلول حابي الو فيما ةنيضت زم لاكن و اتاك

 018٠. ص

 .ءامغإلا ىلإ يّدؤملا هل نيسحلا نب ىلع ءاكب اّمأ» :هيزنتلا ةلاسر

 رومأ هذه ّنإف ماقملا نع 5- وهف ّمص نإف .بارشلاو ماعطلا نع عانتمالاو

 ."07 ١ ص «همام هلاحف ًاّيرايتخا ناكامو .فيلكت اهب قّلعتي ال ةّيرهق

 قيلعت ّمصي ال هنإف .«ٌّحص نإ»ب قبس ام عيمج قيلعت مص نإ :هيزنلا دقنلا

 بتك ىف هل تدرفأو .هلقن رتاوتو ّمص دقف ,ءيش ىلع نيدجاسلا دّيس ءاكب

 ءانإ ّدَحا اذإ هنأ «بقانملا» ىف توضأ نهش كما قوز ىّتح .هّصخت اونا ثيدحلا

 )١( (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) ءاحلصلا ءاميس] ": ١7٠[.

 (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا] (؟) ": /701[.

 (غ6١6



 00 0 00001715352 د ز ز زة ة هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا

 ."ةًامد هؤلمي ئّتح ىكب ءام برشي

 .بارشلاو ماعطلا نع عانتمالا يفو .ءاكبلا نم هيلع ءامغإلا يف لاحلا اذكو

 رومألا يف تارورضلا ءىجلت نكلو .كلذ يف ٌكشي ال بتاكلا نأ ٌكشالو

 .بدألاب قيلي الام كولس ىلإ

 ةّيرهق رومأ هذه ّنإ» :هلوق يف بطخلا ملهو «ّمص نإ» قيلعتلا هللاب كنع عد

 .«فيلكت اهب قّلعتي ال

 .لماحت الو ةاباحم الب هانعم جارختسا يف ةّماتلا ةقدلا لمعتسن دله

 نم ٌطحي ال ىنعم ةملكلا هذهل دجوي له ةنيكسو ءوده لكب رظنن انب مله

 !؟هتمامإ يف حدقي ال ى رحألابو .مامإلا ردق

 ًاعضب ءاكبلا اهنمو - هسفنب ٍةكاداّجسلا مامإلا اهلزني يتلا مالآلا نإ
 تناكاذإ- «بقانملا» يف امك هئاكب ةرثك نم هينيع ىلع فيخ ئّتح ةنس نيرشعو

 ةّيرهق ًارومأ اهنوكب اهتمرح عفرت الف- بتاكلا اذه هيعّدي امك- اهسفن يف ةمّرحم

 .هوجولا ضعب ىلع

 ةفاك ةّيمامالا ّنإف .ةدارإو رايتخا نع ال اهرودص اهتيرهقب دارأ نإ ِهّنإف

 مامإلا نم ردصي نأ زوجي ال هنأ نودقتعي مهْنأل ؛ نئاشلا داقتعالا اذه نوضفري

 نسع ًالضف ًاحابم ناك اذإ ئّتح ةدارإو هنم رايتخا نود نم لوق وأ لعف موصعملا
 ."'سدقلا حورب دييأتلاو ةمصعلا يفاني رايتخا البولو مّرحملا رودصو .مّرحملا

 .[«أمد» لدب «اعمد» هيفو 7١7 :7 بقانملا] )١(

 ,مونلا لاح ئّدح ءرارطضالاو رايتخالا ىف هلاح فلتخت ال مامإلا نأ ةّيمامإلا دقتعت (؟)

 .ىطمتي الو بئاثتي ال هّنِإ :اولاق ئَّنح كلذ ىف اوغلاب دقو

6) 
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 ّقح يف -١! خيرأتلا بتك يف دجوي ام ىلع - ةباحصلا ضعب لاق دقلو

 هنأ دّرجمل ؛مويلا ىلإ موللا ماهسب يمر .«رجهيل يبنلا ّنإ» :ةفلتمظعألا لوسرلا
 .رايتخا الب ًامّرحم هل بسني ملو .هرايتخاب ال ظفل رودص هيلإ بسن

 اذإ الإ ًادبأ دحأ نم عقي نأ داكي ال اّمم ىنعملا اذهب ًايّرهق ءاكبلا نوكّنأ عم

 نيعلا نم عمدلا جورخ نوكيل ًاضيأ ةّيرهق- هريغو باصملا رّكذتك- هؤدابم تناك

 ."”عوبني نم قفدتملا ءاملاو قرع نم عفدنملا مدلاك

 اذهف .هيبأ ةّبحم نم هيف لّغوتملا هعبط ىضتقمب اهرودص اهتيدرهقب دارأ نإو
 ؛ ًاعرش الو ًالقع فيلكتلا عفرت ال ىنعملا اذهب ةّيرهقلا ّنأل ؛ هقباس نم َرمأو ىهدأ

 لحم ىقبي مامإلا نم ًادمع مّرحملا رودص دعب لهو .رايتخالا يفانت ال اهنأل
 ؟هتمصعل

 ,ةدحاو ةظحل يرشب لماع ّيأ هرسأتسي نأ مامإلل ىضري ال يعيشلا ّنِإ

 يعاودل ًابولغم .ةدارإلاو رايتخالا بولسم ةنس نيرشعو ًاعضب هئاقب نع ًالضف
 تادهاجملا بايرأ نم نيموصعملا ريغ نم دهاشملا نأ نيح ىلع ةّيرشبلا ةوهشلا

 ٌدض ةّيعيبطلا ثعاوبلا ىلع هلوهسب نوبّلغتيو دلجلاب بئاونلا نورباصي مهن

 .ىلوألا ةعبطلا 7١”ص ؟جريثألا نبا خيرأت اهنم )١(

 هسفن كلمي مل ربكألا ىلع هدلو زرب امل ٍةْقطنيسحلا نأ :فطلا رابخأ ضعب يف درو (؟)

 .ءاكيلا نع

 ريصب ايأ اي» لاقو يكب ةِئيهّنَأ هى قداصلا نع «لماكلا» يف يورملا ريصب يبأ ربخ يفو
 .مهيبأ ىلإو مهيلإ يتوا امب هكلمأ الام يناتأ 322 نيسحلا دلو ىلإ ترظن اذإ

 ركذتب ةقرلا ةياغ هكردت ٍةُكِمهَّنَأ تارواحملا يف فراعتم وه امبسح اذهب داري نكلو

 ال هّنِإَف ءرايتخا الب ءاكبلا رودص ال ,مولظملا فيعضلاو ميتيلا ىلع ةقرلا وحن ءباصملا

 .ةريثك عضاوم يف بتاكلا هرّرك نإو ًالوقعم نوكي نأ داكي
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 ا ا هيزنتلا ةلاسرل هيزتلا دقنلا

 .نييناوهشلا ماقم نع ًاعقرتو يهلإلا باوثلا ةيغب ةيهلإلا يعاودلا

 سيل ًابيرغ وأ ًابيرق رشبلا نم دحاول ةّمنألاَو ءايبنألا ةبحم نأ ةعيشلا دقتعت

 هيلع لولدملا ّنأل ؛ ةّيرشبلا تاوهشلاو ةّيناسفنلا يعاودلا نع ًائشان طق نوكي الو

 بئاغرلا عيمج نع نودّرجم مهْنأ ةّيلقعلا نيهاربلاب ةموعدملا ةريثكلا رابخألاب

 .هاوسل ال هل مهتدارإو ًاصلاخ هلل مهّبح امّنإ ,ةيعيبطلا

 هللا ةّبحم ىلإ ةرخآلاب رمألا عجريو .هل هللا بحل كلذف هريغ اوّبحأ اذإو

 فانم ريغ هّبح ىف هطارفإ ناكو ,هتوخإ نود فسوي بوقعي ٌبحأ كلذلو .هدحو

 .هّيرل هصولخل

 هدقتعت امك- يرهق يعبط عادلال هيبأل ٍةًظداّجسلا ٌبح ناكاذإو

 سفنل ًاعبات ةلاحم ال نوكي لب ًايعبط ًايرهق هؤاكب نوكي نأ لقعي الف - ةئيمامإلا
 ."'هدحو صلاخلا هللا بح وهو .هل هّبح يعاد

 ىلع ةدحاو ةعاس يكابتي وأ يكبيل سانلا رئاس نم لجرلا نإ هللا ناحبس

 يكبي ةئاداّجسلا مامإلاو ,يكابتلا وأ ءاكبلا باون نم هلّدعأ ام لانيف 321 نيسحلا
 يرهقلا رمألا ّنأل ؛ باوث ا

 الو لقعلا مكحب ًائيش باوثلا نم هلعاف ٌّقحتسي ال - بتاكلا هدارأ نيينعملا ّيأب -

 !!هللا ناحبس ,ةمارك

 ًاضعب مهضعب نيبّرقملا ءاكب ّنِإ :هتمجرت ام «نويعلا ءالج» يف يسلجملا ةمالعلا لاق )١(

 ام هيبأ نم ًاملاع ناك امل ةْاداجسلاو ءرخأ ضارغأل لب .ةّيرشبلا ةّبحملا لجأل سيل
 عايضو سانلا ةلالضل ببس هلتق ّنأو ءهللا ىلإ قلخلا ّبحأ هّنأ ملعيو ءهريغ ىلع ىفخي

 هيزنتب حيرص هّنِإف ؛ ال مأ هسفن يف اذه ّمت ءاوسو .كلذل يكب مامإلا لتقب مهنم نيدلا

 .ةيدلولاو ةيدلاولا ةعيبطل هئاكب نوك نع مامإلا
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 21 ةيريدعلا راعببلا لئاطور هج نت اساء دوما ووا خو عدم هجم نوما 1

 بير الب فينت يتلا - ةليوطلا ةّدملا كلت يف ةاداّجسلا ناكمإب ناكامأ

 لعفي امك .هيلع وه اّمع هعبط ّدصيو هسفن حامج ضّوري نأ - ًاماع نيرشع ىلع
 لاننيل هيلع سانلا ينادأ ءاكب هيبأ ىلع يكبيل ةمصعلا يبجاو ريغ نم هريغ كلذ

 !؟ءاكبلا كلذب ءازجلا

 .«ٌبمام لاح هلاحف ًايرايتخا هنم ناكامو» :هلوق

 نع لقنلا ةفلاسلارومألا نم يرايتخالا رمألا ىلع ءاذيإلا ٍبّترت هب دارأ نإ

 يف رظنلا نأ عمف .كلذ هلزجي مل الإو .هيلع هبّنرتب ملعي ال هّنأو .ةئاداّجسلا مامالا

 نم اهفرعأ ةنشنش»هذهو .مارحلا هلعفو مامإلا ليهجت ىلإ عجري .هبّدكي هتريس

 .00«مزخأ

 ةمرحل بجوملا ررضلا فوخ مدع ةروص ىلع لومحم هنأ هب دارأ نإو
 دحأ وه يذلا ,بارشلاو ماعطلا نع هرهد مئاصلا عانتما ّنأل ؛ ًارباكم ناك .لعفلا

 حرقملا ءاكبلا كلذل هتنراقم لثم نع دّرجت ول ررضلل بجوم ههل ةّيرايتخالارومألا
 ررضلا فوخ ّنأ ىلع .كلذ هنراق اًمع ًالضف .هبارشو هماعط هعومدب جزتمي يذلا

 .هانفلسأ امك بتاكلا يأر ىلع ةمرحلا يف هلرثأ ال

 )١( :1نيعلا» مزخأ نماهفرعأ ةنشنش :لاق .هتزيرغ :لجرلا ةنشنش] 7٠١»شن«.

 متاح يبأ دج وهو ؛يئاطلا مزخأ ىبأل رعشلا اذه ّنأ يبلكلا نبا ينربخأو :ديبع وبأ لاق»

 ىلع ًاموي اوبثوف نينب كرتو مزخأ تامف .مزخأ :هل لاقي نبا هل ناكو .هّدجّدج وأ يئاطلا

 :لاقف هومدأف مزخأ يبأ مهّدج

 مزخأ نم اهفرعأ ةنشنش مدلاب ينولمر ينب ّنِإ
 .ًاقاع هب ناك هيسحأو هقلخو هتعيبط يف مهابأ اوهبشا ءالؤه ّنأ ىنعي

 56١ :ثيدحلا بيرغ «ةعضب مهّنَأ يأ .هنم ةعطق مهلعج هّنأك رخآلا ىنعملا نوكي دقو

 .[ «ششن»
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 ءاملا نع ف سابعلا عانتما

 هيلع وه ام ىلع وهو .هدي نم ءاملا 8ك[ ساّبعلا ضفنيأ» :ءاحلصلا ءاميس
 ار + ض .«هرثأ ٌصتقن الو هيأ صطعب ايست أمظلا ةّدش نم

 ولف ,هيخأ شطعب ًايَسَأت هدي نم ءاملا ة2) ساّبعلا ضفن اّمأ» :هيزنتلا ةلاسر
 7١١". ص «ةمصعلا مدعل ؛ ةّجح نكي مل مص

 يف يسلجملا ةمالعلا هركذ هدي نم ءاملا ذى ساّبعلا ٌضفن :هيزنلا دقنلا

 نم نيعضوم يف نيدلا رخف هلسرأو ءانباحصأ تافيلأت ضعب نع هلقنو"”«راحبلا»

 يف ٍفاك كلذو ,"'«ملاوعلا» نع (0!«ةعمدلا» ىف هلقنو ,هيف دّدرتم ريغ (؟!««هبختنم»

 ."ةيخيرات ةثداح ّىأ ةّحصب مكحلا

 )١( :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) ءاحلصلا ءاميس] ١71[.

 :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا] (؟) 77١[.

 :؛5 راونألا راحب] (؟) 4١[.

 :بختنملا] (؛) ١١17 و56١.[.

 ةبكاسلا ةعمدلا] (ه) 4: 777[.

 )١( ملاوعلا] /١0: 5186 [.

 ) )0بئاصملاو صصقلا باب يف يلقعلا حماستلا نم بذكلا باب يف هانفلسأ ام ىلع ًءانب

 .هفالخ ىلع ةيلقن الو ةيلقع ةلالد نكت ملو هب ربخملا عقو لمتحا اذإ اههبشو
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 را ةييسلا رئاعفلا لئاشو ابعد ل ل0 يعم 3 او ل كاما 14

 نم !'”نيعضوم يف ةثداحلا كلت ركذف .فلؤملا اهيلع هترطفب ىرج كلذلو
 نم ١١ص هب قطنت ام ىلع ةحيحصلا ثداحألا ءاقتنال هفلأ يذلا «هسلاجم»

 :هقح ىف هلوقب ١٠١ ص «ديضنلا ردلا» ىف ةروكذملا هتديصق ىف همظنو .هتلاسر

 "اسي هل دزو نم نآمَظ هاخأ 1 ىرّي وهو َءاملا 0 ال نأ نس

 ةياور مص نإ هّنأب ساّبعلا يف ى ةحيصتسلا ع هنطيراتلا ةقالاحلا نكلو

 ىذا هنثل هيلع تاقنلا ةدعتي امارخ لق دقق هدي قم املا نئفتادلا ًافقاووأ

 بنذلا هنم ردصي موصعملا ريغو ,اهيلع ررضلا لخداو ءاملا ترش كري هسفن

 .هيلع بقاعيو

 ,ساّيعلا ردق لهجي نأ ٌدبالف .ةمامإلا ماقمو ةّوبنلا بصنم دحأ لهج اذإو

 .موصعم ريغ هنوك دّرجمل سّدقملا هقتاع ىلع ّمثإلا لمحيو

 هلسري امك.تبلا ىلع موصعم ريغ هّنأل ,ةمصعلا بجاوب سيل ذك ساّبعلا
 .بتاكلا اذه

 اهبابسأب اضيف هللا نم لصحت يحورلا لامكلا نم ةبترم ةمصعلا نإ

 اهبحاصل نكي مل الإو ءاهيلع ةردقلا عم ةيصعملا باكترا نم عنمت ,ةّيرايتخالا

 .ءازج الو باوث هللا ىلع

 هبارضأو يسرافلا ناملسل ىنعملا اذهب ةمصعلا انئاملع نم ريثك تبثي كلذلو

 دّيؤمو "'ثّرحم نإ :نولوقيو مهتاجرد توافت ىلع 34.نينمؤملا ريمأ تاقث نم

 .1؟9ص وء,7١صا"جءامهو )١(

 ١7١[. :ديضنلا ردلا] (؟)

 اًمأو .هنع باغ امب ةكئالملا نم كلم هثّدحي نم ىهو .لوعفملا مسا ةنز ىلع لادلا حتفب (؟)

 ضعب يف ام ىلع ةمئألاب ّصتخم هّنأل ؛ سدقلا حور ريغ هب دارملاف ؛حورلاب هدّيأت

 ٠ .رابخألا

 )٠١(



 00000001 ]1 هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا

 .حوررلاب
 ةريسب ّنتسملاو .250نيموصعملا ةّمئألا يبأ هيبأ رجحب ىّبرتملا لضفلا وبأو

 لينب ىلوأ ,ةنس نيثالثو عبرأ وحن يف مالسلا امهيلع نيسحلاو نسحلا هيوخأ
 زهئاركاو نامل هن ةمنضفلا نئارق

 ّيبن نم ةمصعلا بجاو ىوس ًاقادصم موصعملل فرعي ال لجرلا اذه ّنظَأو

 ولو .320ساّبعلا لضفلا يبأ نع ةمصعلا يفنب مزاجلا لوقلاب رهاجي كلذلف ,مامإ وأ
 يبأ ةمظع ىلع أرتجا امل ةمصعلا بجاوب سيل نم نيموصعملا نم نوكي هّنَأ فرع
 .ةنئاشلا ةملكلا كلتب ذك ساّبعلا لضفلا

 نيبو ًاعقاو ةمصعلا مدع نيب ةمزالم ال نكل .موصعم ريغ ذك ساّبعلا ّنأ به

 موصعم ريغل بسني نأ لجرل ىّنستي فيك ةمزالملا مدع عمو .ًاجراخ مّرحملا لعف
 ريغ هنوك دّرجمل .هجولا هبتشم لعف هنم ردص اذإ مارحلا لعف ذقن ساّبعلا لثم

 !؟موصعم

 .مارح سفنلا يذؤي ام ّلكّنأ ىوعد ىلع ةظفاحملل كلذ ّلك

 هانركذ يذلا ىنعملاب ةمصعلا نوتبثي نيملسملا قرف نم نيّيرفعجلا ريغ نإ
 241 ساّيعلا نود مهدنع مهو .ءايلوألاو خئاشملاو ثوغللو لادبألاو باطقألل

 !؟مهضعب نع بتاكلا اذه دنع ًٌطحني هل امف ,ةعيشلا دنع ٌةبترم

 ةلوذبملا ةرابعلا ىلع ةِؤن ساّبعلا نأش يف رظنلا رصقي نّمم دعبتسا ال انأو

 مّهطملا سرفلا بكري ًاليمج ًاميسو ًالجر ساتعلا ناك» :ةلوادتملا بتكلا يف
 ءايازملا هل رّدقي الو "'ساّبعلا ةلزنم لهجي نأ ."”«ضرألا يف ناطخت هالجرو

 .ملاوعلا بحاصو جرفلا يبأ ةرابع يه هذه )١(

 كّقح لهج نم هللا نعل» :لوقي مامإلا ةبطاخم ةيطساّبعلا ةلزنم وّمس ىلع لدي امم )١(

 )01١1١(



 ١ هحسحلا رت افقلا لئاسو يعمم انو مقوم اسخن امو ا ماا 1217

 هيخأ عم جرخ دق .بئاتك دئاقو بلاقم بحاص ًالطبو ًاعاجش ًاسراف هنوك ىوس

 .ةدجنلاو ةّوخإلا ىوسب هباحصأ رئاس لضفي نكي ملو .ةيّمحللو نيدلل

 نم ناك هّنأ ملعي .دراوشلا نم هتعمجامو نيرَّخأتملا تافلؤمل عّبتتملا نكلو
 .مهئامظعو مهئاملعو 222 تيبلا لهأ ءاهقف رباكأ

 رمقلا ةقلفك ههجوو .")دوجسلا رث أ هينيع نيب ًاعرو ًادباع ًاكسان ناك هّنأو

 ."!ًائيش هنم لتقلا للقي ملو رّيغي مل رون هولعي ءردبلا ةليل

 اورصن نيذلا ءادهشلا رئاس نع هب زاتمي ًاقح هل ّنأ ىلع ّلدت اهّنإف «كتمرحب ٌفختساو 3

 نأو ّدبال ّقحلا اذهو .«كقح لهج نم هللا نعل» مهنم دحاو ّقح ىف ٌىجي ملو ةْكطنيسحلا

 .هترصنو هداهج ريغ ٍةُيلساَّبعلا سفنل ةّيزمل نوكي
 ,غبصألا نب مساقلا نع [؟14 : ] «لامعألا باقع» ىف قودصلا هاور ام اذهل دهشي )١(

 نابأ ينب ذم الكر: ئار هنأ ةنَع ينئادملا نع [/5 -1/8 : ] «لتاقملا» يف جرفلا وبأ هلقنو

 لوتقملاو :لاق ءدوجسلا رثأ هينيع نيب نيسحلا عم درمأ ًاباش لتق ِهّنأ هربخأو مراد نبا

 .ةَجط ىلع نب ساّبعلا وه

 امل هنأ ةحيحصلا ديناسألاب انيور :لوق نم «ةيدرولا قئادحلا» باتك نع ام اذهل دهشي (؟)

 هسرف نابلب قلع دق مهدأ سرف ىلع لجر ءاج ءسوؤرلا اهعمو طيطامش ليخلا تلبقأ

 سأرلا هيف ىذلا طيخلا لاطأ دقو ردبلا ةليل رمقلا هقلف ههجو ّنأك ءدرمأ مالغ سأر
 هسأر أطأط اذإو .ضرألا ىلع هّنارجب سأرلا قحل هسأر سرقفلا عفر اذإف .حرمي سرفلاو

 :ليقف سأرلا نعو ,لهاك نب ةلمرح اذه :ليقف سرافلا نع تلأسف ءضرألا سأرلا ّكص

 .ثيدحلا قا ىلع نب ساّبعلا سأر وه

 «ةدمعلا» باتك يف ام ىلع هرمع ّنأ عم .درمأ كح هنوك يف اهتقباس عم قفتت ةياورلا هذهو

 .ةنس نوثالثو عبرأ

 مّهطملا سرفلا بكري ًاليمج ًاميسو ناك هّنأ [187- ؟85] «ملاوعلا» نع ىكح ام اذكهو

 هينيع نيب درمأ ًاباش ناكو :مشاه ينب رمق :هل لاقي ناكو ضرألا يف ناّطخي هالجرو
 .هعم نيسحلا ءاول ناكو ,دوجسلا رثأ

 (01؟)
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 هتف رعم لامكو هتهابن نحتمي هوبأ ناكو .هيخأو هيبأ نع ثيدحلا ىور هّنأو :

 ."!نيدلا يف ةريصبلاو عرولا ةّدش هنم هل رهظف ءرغصلا ىلع

 رشع ةعبرأ ذئموي هرمع نأكو .برحبي هل نذأي ملو هيبأ يزاغم ضعب دهش

 .)ةنس

 نكلو ,"'هماقم اهنم ذخؤي ةفيحص نيودتلاب ةكل ساّبعلل درفي مل خيراتلا نإ

 درو ام ضعب يف رّيدتلا نم ةمصعلا ةبترم ىلإ هب دعصت يتلا ةيماسلا هتناكم فرعت

 .نيموصعملا ةّمألا نم هقح يف

 ةّمأ هللا نعل» :لوقي (!هترايز يف هل 9 قداصلا مامإلا ةبطاخم كلذ نمق

 .«مالسإلا ةمرح كلتق يف تكهتناو ,مراحملا كنم تّلحتسا

 نوكي نأ الإ ًاميظع ناك امهم ملسم ّيأ لتقب كهتنُت ال مالسإلا ةمرح نأ ذإ

 لمعلاو ملعلا يف ةيواسملا بتارملا ساّبعلا غولبل الإ كلذ امو .موصعملا مامإلا وه

 ةعومجم نع .هكردتسم يشاوح يف يرونلا ثّدحملا انخيش هلقن ام اذهل دهشي )١(

 لاقف .هيدي نيب مالكلا ىلع هنّرميو ساّبعلا بّردي نأ موي دارأ ةكئآَيلع ّنأ :لّوألا ديهشلا

 يذلا ناسللاب نانثا لوقأ نأ يحتسا :لاقف ؛نانثا لق :هل لاقف .دحاو :لاقف ءدحاو لق :هل

 .هينيع نيب ام ليقو هّمضو قط ىلع ىنحأف ءدحاو هيف تلق

 )١( ةباغلا دسأ باتك يف يرزجلا كلذ ركذ ]: ١71[.

 نع هئانغتساو مهيلإ هتاياور ءاهتنا مدعل ةمجرت هل اوركذي مل اًنم نيبيل لجرلا ّنأ ىّتح (؟)
 ذإ هلاجر باتك يف فجن هط دّمحم خيشلا انخيش ةداجإلا ّلك داجأ دقلو ءمهدنع حدملا

 لهأ ركذ دنع ركذي نأ بسانملا لب ءلاجرلا رئاس دادع يف ركذي نأ ّلجأ ٍةْئهَّنِإ :هيف لاق
 .ةِئا نيموصعملا تيبلا

 مح يبأ نع 0١[ :يدهشملل رازملاو ١74. :ديفملل رازملا رظنا] لماكلا يف ةيورملا (5)

 . هجن قداصلا نع

)01175( 
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 .ةمصعلا لهأ ماقمل

 اهب هطبغي ةلزنم ساّبعلل ّنِإو» :لوقب هيلع ''ةِئاداّجسلا مامإلا ءانث نمو
 .«ةمايقلا موي ءادهشلا عيمج

 نم هريغو .ٌفطلا ليتق ة/اربكألا نيسحلا نب يلع ئّتح لمشي ماع اذهو

 وأ ًامكح نيموصعملا نم ة9نيسحلا نب ىلع ّنأ عم ,مهريغو ٌفطلا ءادهش
 "اعوضوم

 كرمأ نم ةريصب ىلع تيضم» :هيف قداصلا لوق نم كلذ رعشتسي امبرو

 يف هّدع حلصي ال بونذلا فرتقم ّنأل ؛ «نييبنلل ًاعبّتمو نيحلاصلاب ًايدتقم
 .مهب نيدتقملا يف الو نيحلاصلا

 نم عيمج نأ ذإ "'«ينيد نع ًادبأ يماحأ يْنِإ» :ّفطلا موي هسفن لوق نمو

 يف نيدلا نع ةاماحملا اّمأو ,هنع عفاديو 920 نيسحلا نع هداهجب يماحي هادع

 ساتّبعلاف ؛هريغ ىلإ ذهب نيسحلا صخش تزواجت نإ ةلزنم كلتف نيّيومألا ةبراحم

 يتلا ةديعبلا تاياغلا نم يهو .اهليبس يف هداهج نوكي نأ ىلوأو اهتفرعمب ّقحأ

 .ةثافإ ةيكلتغو هك ريضإ ةؤقتب اهلا

 ظحالا] لاصخلاو ٠١[ ثيدح ه58] سلاجملا ىف قودصلا هاور يذلا ربخلا يف )١(

 نب هللا ديبع ىلإ رظن ام دنع كلذو ة2ٍْنيسحلا نب ىلع نع ٠١[ 7”ثيدح 18 :لاصخلا

 .ساّبعلا

 هللا بهذأ نيذلا تيبلا لهأ نم كلعجو» :لوق ىلع ةّجحلا لوق نم هترايز ىف ءاج امل (؟)

 لهأ ةيّرذ نم كلعجو» :اذكه هتارايز نم ريثك يف نكلو .«اريهطت مهرّهطو سجرلا مهنع

 .«...تيبلأ

 :هدعبو ؛هنيمي عطق دنع هدشنأ [147 :17/] «ملاوعلا» نع يورملا ساّبعلا زجر نم اذه (؟)

 .نيقيلا قداص مامإ نعو

 )غ١١(



 00 ااا 0000011 هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا

 سابّبعلا انّمع ناك» :"'«ةدمعلا» يف يورملا ربخلا يف ها قداصلا لاق دقو

 ًءالب ىلبأو ةين نيسحلا هيخأ عم دهاج ءناميإالا بلص ,ةريصبلا ذفان ةين يلع نبا
 .«أديهش ىضم ىّمح ًانسح

 نامألا هتوخإلو هل يقلأ هّنَأ هتريصب ذوفنو ةىن ساّعلا ناميإ ةبالص نم ّنِإ

 ىّتحح هتوخإو هسفنب هاساوو 36 نيسحلا هيخأ عم دهاجو ,"”ُةذينف ٌفطلا موي
 .هيدي نيب اولتق

 همامأ توملا ىلإ هتاصلخ هتوخإ مّدق ِهْنَأ هتريصب ذوفنو هناميإ ةبالص نمو

 ؛ مهئامدب بلاطلا وه نوكيو .هرجأ مظعيو هنزح ٌدتشيف ,مهبستحيو مهب ءزريل

 ."”مهل دلو ال مهْنأل

 ركذ دقو ٌفطلا موي ءاملا كلم اّمل هّنَأ هتريصب ذوفنو هناميإ ةبالص نمو

 ٌصخف ,شطعلا لامتحا يف ئّتح هل ًةاساوم هدي نم هضفن 4 نيسحلا هيخأ شطع
 .«يسا وملا خألا معنف» :(؟!99 قداصلا لوقب هعم نم رئاسو هتوخإ عيمج نود نم

 .[؟5057 :بلاطلا ةدمع] )١(

 دّيسلا ًاضيأ هلقنو .لتاقملا بابرأ نم هريغو ]٠١7 - ٠١5[ فنخم وبأ كلذ ركذ (؟)

 .[؟ هال :بلاطلا ةدمع] «ةدمعلا» باتك يف يدوادلا

 هتوخإل لاق ٍةِكْهّنِإ اذكه يربطلا ظفل نكلو ءمهب قوثوملا ريسلا لهأ نم ريثك كلذ ركذ (؟)
 حيحصلاو ًافيحصت هنوك دعبي ال اذهو ؛مكل دلو ال هنإف مكثرأ ئّتح اومّدقت يمأ ينب اي

 اذهو «هثاريم زوحيل رفعج هاخأ مدق ٍةِكاهَّنأ فنخم يبأ ةرابع معن .مكئزرأ وأ مكب أزرأ

 مهل نكي مل اذإ هتوخإل ثراولا ّنأ عم .كلذ لعفي نأ نم لجأ ةِئطساّبعلا ّنأل ؛ ةياغلا ديعب

 .هدلو الو ساّبعلا ال ,مازح تنب ةمطاف مِهّمأ وه دلو

 :يدهشملل رازملاو ١75, :ديفملل رازملا رظنا] لماكلا يف ةيورملا ةرايزلا يف عقاو اذه (؟)

 . ةَيطهنع ةزمح يبأ نع ١[
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 2 ةنيسعلا راعقلا لئاسور وبي توك اا هضم ول ماقالوا نمل ع

 .«ىلبأو رثآ دقف ساّبعلا يّمع هللا محر» :32!داّجسلا لوقيو

 عيمجو هتوخإو يا نيسحلا لا رئاس كلذكو .هسفنب ىداف ةغ ساتعلا ّنِإ

 الإ «ىساوو رثآ» هنوكب مهنيب نم 3 ساّبعلا ٌصخ امو .هتجهمب هادف ّلك هباحصأ

 شطعلال هلّمحت نوكي ٌفطلا موي ءاملا كلم دق نكي مل امل ساّبعلا ادع نم ّنأل

 ةبالصو هتريصب ذوفنل كل ساّبعلا ّنكلو .هشطعب ٍةْقننيسحلا ةاساومل ال .هسفنل

 تاملكلا كلتب ٌصخف .اهريغل ال ةاساوملا لجأل هدباكو شطعلا دي دش ىساق هناميإ

 ."!هريغ نود

 هبرش كرت هنأ ال .هب مهو ءاملا برش دارأ هنأ يهف ةعبت ساّبعلا ىلع تناك نإ

 نيملسملامامإو همامإ ىلإ هلاصيإ ءاملا كلم دقو هيلع بجاولا ٌنأل ؛ هدي نم هضفنو

 سفن ّلك ظفح نم ّمهأ اهظفح ّنإف .ةفيرشلا هتشاشح ظفحيل ةهن نيسحلا هيخأ
 .ةموصعم

 نم ةفرغ ةبرش نامز رادقمب يناوتلا هل غوسي ال هّنَأ ملع ساّبعلا ّنأ الولو
 يف هتريصب ذوفنو هناميإ ةبالص نم هّنكلو .اهيلع دازو ةفرغلا برشل .هديب ءاملا

 اا نيسحلا ىلإ ءاملا لاصيإ نع ةدحاو ةظحل رَّخأتي ملو دهجملا أمظلا دباك هنيد

 .مهألا بجاولل ةمّدقم

 رخف .ثيدحلاو ةريسلاو خيراتلا ىلع عالطالا يف هرصع دحاو ةقثلا عرولا لقن )١(

 ريمأ ّنأ «روهشلا ةّدع» باتك نع يفجنلا يناسارخلا يداه ازريملا خيشلا :نيركاذلا

 هّنأ دهعلا هيلع ذخأو .هاصوأو هينيع لّبقو هيلإ هّملضف ساّيعلا اعد هتافو دنع نينمؤملا

 .ناشطع نيسحلا هوخأو ةرطق هنم قوذي ال نأ ٌفطلا موي ءاملا كلم اذإ

 شطع ركذ ةفرغ ءاملا نم فرتغا امل :ساّبعلا يف لتاقملا بابرأ لوق نوكي اذه ىلعو
 الو شطعلا يف هيساوي نأ هشطع ركذ دنع ىصوم هّناو .هشطع ركذ هنأ اللا نيسحلا

 .هتود برشي

)1١15( 
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 هيلع ّلدي امكءسفنلابررضلا دج ىلع فقي ال عورشملا راثيإلا ّنأ ىرخأو

 .074ٌةَصاَصَّخ مهب َناَك ْوَلَو مهِسْفنَأ ىَلَع َنوُدِئْؤُيَول :ىلاعت هلوق
 ناسنإلا ّير نإ» ١340" قداصلا نع سينخ نب ىّلعملا ثيدح يف ءاج دقو

 ّقحلا ينعي - سماخلا» :هيف لاق «هّقحب فاحجإلا نم نمؤملا هيخأ أمظ عم

 الو ,.عوجيو عبشت ال نأ - ثيدحلا يف ةروكذملا ةعبسلا قوقحلا نم سماخلا

 .«ىرعيو سبلت الو .ًامظيو ىورت

 شطعلا لمتحاف ِةَكْيَي هللا لوسر "!كوبت ةازغ يف يرافغلا رذ بأ رثآ دقو

 لوسر هنم برشي ئّتح هقوذي نأ ىبأ دق ناك ًابذع ًءام لمحي هنوك عم ديدشلا

 عم ءاملاب هلابقتساب هللا لوسر رمأ امل شطعلا ديدش رذ وبأ نكي ملولو كيفما
 ,(2)هل ًالماح هنوك

 ءاروشاع موي ءاملا برش نع عانتمالاب رمأو ةهءقداصلا مامإلا بدن دقو

 .0!ةعاسب رصعلا دعب ام ىلإ

 )١( رشحلا] )05(: 9([.

 ؟6١٠ ]:١: «لئاسولا» يف هنع لوقنمو [؟ثيدح ١19 :5] «يىفاكلا» يف يورم ثيدحلا )(

 .جحلا باتك نم ةرشعلا ماكحأ باوبأ يف [170517/ثيدح

 نم ةنس كيلوا لوسر هازغ .ةلحرم رشع دحأ اهنيبو هنيب ماشلاب عضوم :كوبت (؟)

 ضرأ نم كوبت هركسع لزنأف .هوحن زّهجت مورلا كلم لقره ّنأ هغلب دق ناكو ؛ةرجهلا

 .ةيزجلا ىلع اهلهأ حلاصْوُأماَيأ اهب ٌدكيلَتْشا لوسر ماقأ ءصمحب ىه لزنو ءاقلبلا
 تايآلا ريسفت دع [5510 - 5914 :1] ميهاربإ نب يلع ريسفت يف يورم ليوط ثيدحلا (:)

 نم سداسلا ءزجلا يف ىيسلجملا هلقنو ,ةازغلا كلت يف ّيبنلا نع نيفّلختملاب ةقّلعتملا

 .[8؟9 :5؟] «راحبلا»

 اضم قداصلا نع نانس نب هللا دبع نع [!/87] :«حابصملا» يف خيشلا كلذ ىور ()

)111/( 



 در هيلا اهعلا ول اواي طواف ماس عمم حنا دس وا ١

 نع يهنلا حيحصلا ثيدحلا ىف ءاج لب .ًاعرش موصب سيل كلذ ّنأ عم
 ا"! ةموص

 ٍذئنيح مهنع ءاجيهلا تلجت ذإ !؟هتيب لهأو 991 نيسحلا ةاساومل كلذ سيلأ

 تتفت دق ,"'مهيلاوم يف هللا لوسر لآ نم ًاعيرص الجر نوثالث ضرألا ىلعو

 .شطعلا ةّدش نم مهدابكأ

 يف ةمّرحم نوكت وأ بدنت الو .هلتقم دعب كلذب 32 نيسحلا ةاساوم بدنتفأ

 !؟هتايح لاح

 .بوشأ رهش نبا نع(!«ملاوعلا» نعو ًالسرم''!«بختنملا» ىف يورملا نإ

 ىلع هسرف محقأ امل ةِين نيسحلا ّنأ يدولجلا نع فنخم يبأ نع (*”«راحبلا» يفو
 كردأ نيسح اي» :لوقي موقلا حئاص عمس.برشيل ةفرغ هنم فرغو هجلوو تارفلا

 .ةملاس ةميخلا اذإف ءجرخو هدي نم ءاملا ىمرف «تكته دقف ءاسنلا ةميخ

 نع لاؤسلل نّمضتملا قداصلا نع [!ثيدح ١47 :4] يفاكلا يف يورملا حيحصلا يف )١(

 ةِقآ نيسحلا هيف بيصأ مويف ءاروشاع موي اًمأو» :اْجل لاق ءاروشاعو اعوسات موص

 تيبلا ّبرو الك !؟مويلا كلذ نوكي موصف ؛ىعرص هباحصأو هباحصأ نيب ًاعيرص

 لهأو ءامسلا لهأ ىلع تلخد ةبيصمو فوخ موي الإ وه امو .موص موي وه ام مارحلا

 كلذو ءماشلا لهأو دايز لآو ةناجرم نبال رورسو حرف مويو :نينمؤملا عيمجو ضرألا

 .«ماشلا ةعقب ادع ضرألا عاقب عيمج هيف تكب موي

 [,785] يسوطلا خيشلا حابصم يف ةيورملا نانس نب هللا دبع ةياور ىف درو اذكه (؟)

 .ًاددع كلذ نم لقأ مِهَّنَأ روهشملاو

 5١5[. :بختنملا] (؟)

 .[؟6١5 :* بلاط يبأ لآ بقانمو <44 :مولعلا ملاوع ظحال] (5)

 101 :56 راونألا راحب ظحال] (0)
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 ؟ةميخلا ةمالس ملعي ال هارتأ .

 هديب ءام نم ةفرغ ةبرش نامز رادقمب ةميخلا يف ءاسنلا راعذنا مدع ّنأ مأ

 ءامسلا نيبو هنيب لاح يذلا شطعلا نم هسفن ةشاشح ظفح نم مهأ ناك

 ؟ناخدلاك

 ّمص نإ هدي نم اك نيسحلا هضفن اذاملف .مهألا وه ءاملا برش ناك نإف

 .ةعيشلا عيمج دنع موصعم 3ة8.نيسحلاو ؟كلذ

 رادقمب يناوتلاو رّخأتلا هل زوجي ال ثيحب .مايخلا ظفح هدنع مهألا ناك نإو

 لجأل هدي يف ةفرغ برش الان ساّبعلا كرت ّنإف .هديب ءام ةفرغل هبرش نامز
 نأ ىلوأ أمظلا نم ةسّدقملا هسفن ظفحيل 3 نيسحلا ىلإ ءاملا لاصيإ ىف عارسإلا

 .هسفن ٌرضأ نإو هيلع مزاللا وه نوكي

 ىلع ٌدش ٌفطلا ليتق ف نيسحلا نب يلع ّنأ :«بختنملا» يف يورملا نإ
 ءاملا هاتبأ اي :لاقو هيبأ ىلإ هب ءاج ءام اهألمف ةوكر هعمو مهقّرفف تارفلا سارح

 .ىلع هّبصف ءيش يقب نإو - عيضرلا ينعي - يخأ قساف بلط نمل

 ىمرف .هحبذف هقلح يف مهسب يمُر لفطلا يقسيل ةوكرلا نيسحلا ذخأ اًملف

 ."'هدلو مد ىقلتو هدي نم ةوكرلا نيسحلا

 لاقي اذامف ,اهؤام قيرهأو ةوكرلا ىمر ذى نيسسحلا ّنأ مص نإف
 !؟هتمصع يف ٌكشال ذا نيسحلاو

 نأ اهنم نّمضت اّمع ًالضف .ثيداحألا هذه ةّحص نمضأ مل نإو انأ

 هخّبو .برشي نأ سرفلا مهو ءاملا ىلع هسرف محقأ امدنع هن نيسحلا

 )١( :بختنملا] ١76[.
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 .مجعأ ناويح وهو برشلا نم عنتماف .هيلع برشلاب همّدقت ىلع 391 نيسحلا
 صئاصخلا» بحاص لوقي ام ىلع ءاروشاع موي صئاصخ نأ الإ

 يف طرخنت ال اهّنأل ؛ اهنم هفرعي الام ىلع ضرتعي نأ دحأل يغبني ال :«ةّينيسحلا

 ."7هفرعن ام كلس

 3فا ساّبعلا قتاع ىلع مثإلا لمح نع ًالدب - هللا هحماس- بتاكلا نأ ولو
 ينادأ ىلإ ًالهج وأ ًادمع ةيصعملا بسنت نأ هيف يعيشلا ىضري ال موي يف -

 الو ,ربخلا ةّحص ملعأ ال يّنِإ :لاق - مهئامظع نع ًالضف ذه. نيسحلا باحصأ

 كلذ صئاصخ نم هّلعلو ,ّمص نإ ءاملا برش نع قل ساّبعلا عانتما هجو فرعأ
 ىلعو رحبلا اذه نم نوكي ام ّلك يف اذكهو .تارثعلا ّلك نع ًايجن صلخل ,مويلا
 .ةيفاقلا كلت

 يسلجملا لوق يف ناك يذلا - ليقع نب ملسم عانتما ليبقلا اذه نم نوكي نأ ىسع )١(
 هّنأ عم ,حدقلا يف هايانث تطقس امل ءاملا برش نع - لقعلا روفوو ملعلا ديزمب ًازّيمم

 ًاملسم نكلو .هب سّجنتملا ءاملا نع ًالضف مدلا برش هعم زوجي ام أمظلا نم دباكي

 هيلع رذعتي ثيحب هايانث طوقس نوكي دقو .بتاكلا دنع دحاو نبل اعيضر ساّبعلاو

 نوتومي هعم نمو هلآ عيمجو غيط نيسحلا نأ تضتقا يتلا ةمكحلا تامّمتم نم برشلا

 ش ١١[. 6 :ةّينيسحلا صئاصخلا] ىشاطع

)0١( 



 هنوفج ةًبااضرلا حيرقت

 مظعأ نيعلاو - ءاكبلا نم هينيع نوفج ةٌكءاضرلا حرقيأ :ءاحلصلا ءاميس

 «انسوؤر ضعبو انرودص لّقألا ىلع حرقنف هب ىَسأتنالو - ةسيفن ةحراج

 8٠١)3". ص

 ٌحص نإف «هينيع نوفج ةكااضرلا حيرقتب هداهشتسا اًمأو» :هيزنتلا ةلاسر

 «مرحل الإو ًارايتخاو ًادصق ال .ًارارطضاو ًارهق لصح كلذ نوكي نأ ٌدبالف

 01١" ص

 نم هينيع نوفج تحّرقت ةظاضرلا ّنأ ًادبأ ةياور يف دري مل :هيزنلا دقنلا
 :هلوقب زمر هرصاعم نأ ّنظي بتاكلا ّنأ ىّنظو ءرئابعلا نم كلذ هيشو .ءاكيلا

 هنأ امبو ,هينيع نوفج تحّوقت ةئااضرلا ّنأ نّمضتي ربخ ىلإ «ةكءاضرلا حرقيأ»

 .«ّحص نإ» :لاق كلذكًاربخ فرعي مل

 قنا نبا ميهاربإ نع «هيلامأ» يف قودصلا هاور ام وه زومرملا نكلو

 حرقأ نيسحلا موي ّنِإ» :ليوط ثيدح ةلمج نم لاق هنأ ةظءاضرلا نع .دومحم

 )١( (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) ءاحلصلا ءاميس] 7: ١71[.

 )١( .[705؟ :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزئتلا]

 )1؟1١(



 ٠ ةيصيخلا ئاععلا ]تاهو يعتز واط واش ام يد قولا 720

 .«انزيزع ٌلذأو انعومد لبسأو اننوفج
 رئاسو وه لب .هينيع ءاكبلا حرق دق طقف ةكئاضرلا ّنأ ىلع لدي ال اذهو

 .مهنوفج تحدت دق 9ك نيسحلا ءانبأ عيمجو ةّمئألا

 ريغب مامإلا نم ردص دق - هيأر ىلع - مّوحملا حيرقتلا كلذ نإ :هلوق اَمأ

 هنع عفترمي ئّتسح .ةدارإلا بولسم هب نوكي مامالا ّنأ دارأ نإف ,رايتخاو دصق
 رايتخالا يف هلاح نأ ةّيمامإلا دقتعت يذلا .مامإلا ةمصع كلذ ىفان .فيلكتلا

 ةويغو ناو ةظفبلا يف هلاحك هيف هلاح ّنإو .مونلا يف ئىّتح فلتخي ال رارطضالاو

 ماني ال هانيع تمان اذإ هّنأل ؛ ةفرعملاو كاردإلاو رايتخالا ةهج نم ًائيش هنم رّيغي ال

 .هبلق

 .توملاو ضرملا دنع ئّتح رايتخا ريغب هنم ءيش رودص مدع يف اوغلاب دقو

 ."7 ىّطمتي الو بئائتي ال نإ :اولاق ئّتح

 - اذهف .ةّوبألاو ةّبحملا ةعيبطب هنم ردصي نافجألل حّرقملا ءاكبلا نأ دارأ نإو
 .رايتخالا يفاني ال هنأل ؛ فيلكتلا عفري ال - فلسامك

 هللا رمعل كلتو» .هرايتخاب هنم ردص دق مّرحملا حيرقتلا نوكي اذه ىلعو

 ةداعلا يف نكمي ال ةّيرايتخالا هبابسأب لصحي يذلا حيرقتلا نإ "'«رهظلا ةمصاق

 اهريغو «تاجردلا رئاصب» يف ةيورم ةريثك رابخأ كلذ ىلع تلد دق 16١[ :يلامألا] )١(
 يف يسلجملا اهركذو [1793 7703715315١ ثيداحألا ١67 :تارايزلا لماك]و

 .[ 7١ثيدح 7584 - 587 :584] «راحبلا»

 رمأف ركب يبأ ةفالخ ضراع امدنع اهدشنأ ةريون نب كلامل ةديصق نم تيب زجع] (؟)

 :لاقو هتلحار دعصف دجسملا نم هجارخإب

_ 

 (1؟؟)



 00000 0 ز] ] ز ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز] ] ] ز ] هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا

 .زايتخا ريغب اعقاو ةسقن ءاكبلا وكي نأ آلا هوايتشنا ريقي هوودض

 حيرقتلا بّترتب ملعي ال وهو دحأ نم حرقملا ءاكبلا ردصي نأ نكمي معن

 لهجلا نع ههيزنت بتاكلا دنع بجي مل نإ مامإلا نكل .هيلع مّرحملا

 ؛ هب ًالهج مارحلا لعف نع ةّيمامإلا ةفاك دنع هيزنتلا بجاو وهف .تاعوضوملاب

 الو وهلي ال يذلا سدقلا حورب هدييأتو ,بئاعملاو ساجرألا عيمج نم هتراهطل

 ."7لمعلاو لوقلا ىف لطخلاو راثعلا هنم ردصي نأ هدّدسيو هربخي .ماني الو لفغي

 لب .طقف هينيع نوفج ةكءاضرلا حيرقت ةهج نم ربخلا يف لاكشإلا سيل

 يأر ىلع مارحلا هعاقيإب هنمًارابخإ ناكًاقدص هريخ ناك نإف .هب هرابخإ ةهج نمو

 اًنإف ًابذك ناك نإو .هب ربخي ال نأ هلعف ثيح هب ىلوألا ناكو .ًالهج وأ ًادمع بتاكلا
 .كلذ لمتحي نّمم هللا ىلإ أربن

 ةحدافلا كلت نأش ىف ةغلابملا دروم ىف رداص هّنَأ دحأ لابب جلتخي امبرو

 ركب يبأ نأشو ينأش ام موق ايف اننيب ناك ام هللا لوسر انعطأ 3

 رهظلا ةمصاق هللا تيبو كلتف هماقم رمع ماق ركب تام ااذإ

 ربق ىلع موقي وأ امج دهاجي امّنأك راشعلا هاشغيو ٌبدي
 رمج ىلع مايقلا نكلو انمقأ ةباصع شيرق نم انيف ماق ولق

 سوؤر ىلع كلام هلاق ام تملع دق :هل لاقو ديلولا نب دلاخ هّجو ركب يبأل رمألا متتسا اًملف

 هداوج بكر دلاخ هاتأ نيحف .هلتقاف مثتلي ال ًاقتف انيلع قتفي نأ نمآ تسلو .داهشألا

 ىقلأ نأ دعب هب ردغ ّمث ,قيتاوملا هاطعأو هنمآف هنم دلاخ فاخف .فلأب ٌدعُي اسرف ناكو

 ةميلول روزج محل اهيف ردق يف هسأر لعجو .هتليل يف هتأرماب سرعأو .هلتقف هحالس

 .[!1 :ناذاش نبال لئاضفلا «رامحلا وزن اهيلع وزني تابو .هسرع

 )١( «رئاصبلا» يف ةيورم نيماضم ًاضيأ هذه ] 47١ثيداحالا ١ -١7[ :؟] «راحبلا»و ١1/5

 حديث١7 .[اهريغو ,17ثيدح 564 :10و
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 هى معلا داعقلا تانج وزو كوع وادم نو دا م يملا دف

 هجّتيو ءاهب سأب ال مامإلا هنع هّرنتي يذلا بذكلا نم نكت مل نإ ةغلابملاو .ةّضمملا

 .اهيلع ثيدحلا ةرقف لمح ذئنيح

 هّدجل هترايز يف - ّمص نإ - ةّجحلا لوق ًاضيأ لمحُي اذه لثم ىلعو
 :391 نيسحلا

 ءاكبلا ىلع ال "امد عومدلا لدب كيلع نيكبالو ًءاسمو ًاحابص كنبدنأل»

 هب دعي امّنإو .كلذ ىلع لمحيل هنم ءاكبلا عوقوب ربخي مل 3 هَّنال ؛ يرارطضالا
2 

 .ادعو

 ؟ًامد - ًايرارطضا ناك نإو - ءاكبلا نوكي فيك نكلو
 ؟ًامد نيعلا عمدت نأ نكمي لهو

 نأ ذإ ؟هترثكو هئاكب ةّدشب غلابي نأ دارأ ٍةِِنَأ ول ةغلابملا هجو وه امو
 ,كلذ هبشو «عمدلاب ضرألا هجو رمغي ءاكب نّيكبأل» :لوقي نأ اذه ىلع بسانملا

 .«أمد نيكبأ» لوق ال

 مظع نم هنافجأ حّرقتت ئّتح ةّدشو قارتحاب يكبي هْنأ كلذب ةئالديري دقو
 قدصي ذإ ,ةحيرقلا هنافجأ نم رجفنملا مدلاب هعومد جزتمت ئّتح ,ةبيصملا قرح
 نع يور ام فلسام نم كلذب انلّوأ اَنأ امك مد هّدج ىلع ىكب هّنِإ :لاقي نأ ٍذئنيح

 امد هألمي ئّتح ىكب ءام برشيل ءانإ ذخأ اذإ ناك هّنَأ ةغداّجسلا

 حيرقتلا كلذ وأ .صوصخملا ءاكبلا اذه ّنَأ يف بتاكلا يأر يتأي ٍذئنيحو

 ؟رايتخاو دصق مأ .رارطضاو رهق نع ٍةِيل ةّجحلا نم عقي له .هب دوعوملا

 )١( :يدهشملا نب دمحمل رازملا] 6١

 )غ؟1١(



 8 ءايبنألا ءاكب

 هللا ءانمأ .ماركلا ءايبنألا نع ردص اّمم مظعأب ةكءاضرلا نوفج حّرقت سيل

 ىكب كا مدآ ّنأ» :ةسمخلا نيئاّكبلا ثيدح يف ءاج دقف .همارحو هلالح ىلع

 ضرألا يف همادقأ تخاس ئّتحو ,ةيدوألا لاثمأ هيّدخ يف راص ئّتح ةّنجلا قارفل

 "!«هانيع تّضيبا ئَّمح فسوي قارفل ىكب بوقعي َّنأو .اهنالأو هعومد اهترمغ يتلا
 .اتيمع يأ

 نمو رانلا نم هئاكيو هتدابعو ةكلايركز نب ىبحي دهز ثيداحأ يف ءاجو

 اهيلع هّمأ تعضوف .هسارضأ نيرظانلل تناب ئّتح هيّدخّدخ عمدلا ّنإ :هللا ةيشخ

 .""!«اهيلع ردحنملا عمدلا برشيو اهرتسي ًادبل
 هيلع هللا درف يمع ئّتح هنم ةّيشخو هلل ًاّبح ىكب» هنأ 1ع بيعش يف دروو

 هيلع هللا دريف يمع ئتح ىكب مث .هرصب هيلع هللا درف يمع ئّتح ىكب مث .هرصب
 .هلل اح ناك هّنأب هحيرصتو ءاكبلا كلذ ىلع ّقحلا بتاج نم هتبتاعم دعو .هرصي

 كلذ ىور «342نارمع نب ىسوم يميلك كتمدخأ اذهل» :هل لجو ّزع هللا لاق

 )١( :لاصخلا] ١/ 71/9- 5ثيدح ١6 [.

 :قودصلل يلامألا] (؟) ٠١/- /7.[18ثيدح
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 "ج / «تنيحلا راعقلا ليا بة لووويفما و وتسمع لو داع حلاو 1

 .ىلابب ام ىلع '”«هداشر|إ» ىف ىمليدلا

 امّيس بتاكلا دنع مّرحم ررضلاو ؟تادابعلا ىف رارضألاو مالآلا هذه امف

 .ةدابعلا ىف

 نأ الول ؟ماركلا ءايبنألا كئلوأل رابخألا هب قطنت يذلا ءارطإلا كلذ وه امو

 .تاعاطلا لضفأ نم تادابعلا ىف سفنلا ءاذيإ

 نأ ٌنظي وأ ملعي نمو» :هتلاسر نم ١١ص بتاكلا لوق نم يرمعل اذه نيأ

 ؟"7«لقعلا مكحو عامجإلاب

 ,نافجألا حرقت نم ٌدشأ ىبحيو مدا يّدخ دّدختو بيعشو بوقعي ىمع ْنإ

 ةنامألاو ةّوبنلا ةبترم نم كلذب هطقسأ الو .ءايبنألا نم ًادحاو هيلع هللا خبو امو

 نيب مهركذ رشنو .هتكئالم مهب ىهابو ,مهلزانم عفرو ؛مهيعس ركش لب .يحولا ىلع

 .رشن بيطأ ةفاكلا

 نم نويعلا شمع» :مهنوكب ةعيشلا فصو ثيداحألا رتاوتم يف درو دقو

 .””«أمظلا نم هافشلا لبذ .ىوطلا نم نوطبلا صمخ ءاكبلا

 .ءاذيإلا نع ًالضف ,ررضلا ةمرح ىف عامجإلا ليذب ثّيشتلا نم هركذ ام اّمأ

 .هيف مالكلا انفلسأ دقف

 ةعيرشب صتخي الو ,ققحتو مت ول صيصختلا لبقي ال يذلا لقعلا مكح اذكو

 )١( بولقلا داشرإ] ١:/17؟71[.

 ) )1:؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا] 5١7؟[.

 :يسوطلا خيشلل يلامألا ظحال] (؟) ١7" داشرإلاو 7الا/ثيدح ١: يفاكلاو 5748و ؟11/ ':

  37ثيدح ٠١ 5ثيدح 77 :صيحمتلاو 5 ١ |.
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 00000001 1 هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا

 .ءاوس ًاعيمج هيف سانلا لب هّمَأ نود ةّمأبالو ىرخأ نود

 ماليإو مهسوفن رارضإ اودّمعت مهن نيموصعملا ةّمئآلاو ءايبنألا نع حص دقو

 مهنويع شمعو مهنافجأ حيرقت ةصاخو .مهتادابعو مهتاداع يف مهماسجأ
 .ةّيلكلاب اهرونو اهرصب باهذو

 هنوك نونظملا ءاكبلا ّنأب لقعلا مكح ىوعد - هذه لاحلاو - ّمصي فيكف

 .قالتخا الإ اذه ّنإ ؟ًالقنو ًالقع نايصعلا دارفأ نم نافجألل ًاحرقم

 الق - سوؤرلا حرج بدن - بدنلا ىلع ليلد ال هنأ بهو» :ءاحلصلا ءاميس

 16١". ص «ةمرحلا ىلع ليلد

 عفدو ؛ةمرحلا ٌرضملاو يذؤملا يف لصألا َّنأل ؛ فيرط اذه» :هيزنتلا ةلاسر

 079١". ص «ًالقنو ًالقع بجاو ررضلا

 ةءاربلا ةّلدأ قالطإ ىلع مغرلاب - انمّلس نإ اَنأل ؛ ف رطأ اذه :هيزنلا دقنلا

 هلام يفو لب طقف هسفن يف سيل هرارضإو ريغلا ءاذيإ يف ةمرحلا ةلاصأ - ةيلقنلا

 ؟هسفن لجرلا ءاّذيإ يف ةمرحلا يضتقي لصأ ّيأ نكلو .هضرعو

 ؟ءاذيإإلا نم ةمّرحملا ةبترملا يه امو

 ام رظننو اهارنل نوعّدملا اهاعّدا يتلا ةيلقتلاو ةيلقعلا ةلدألا هذه نيأو

 ؟اهنم دافتسي

 تسيلو :ىفخت ال لوقعلا ماكحأ ّنإف ءانيلع تيفخ ةتيلقنلا ةّلدألا ّنأ بهو
 دنع كالملا وه امف ,مكحلل ةّلع نوكي كالم الب ءايشألا ىلع مكحت يتلاب لوقعلا

 )١( (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) ءاحلصلا ءاميس] 7: ١71[.

 )١( :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا] 377 [.

 ةدففإ



 اا 000 ١

 ؟ًاررضإو ًءاذيإ بتاكلا هيّمسي اّمم هسفنب ناسنإلا هلزني ام ّلك ةمرح يف لقعلا

 ًاريثك ًامشو ءاضعألا نم اهريغو يديألا مشو ءالقعلا نيب فراعت دق هن

 .سفنلا ىلع ًاررضو ٌءاذيإ هنوك دّرجمل هعفدتو هيفنت مهلوقع ةرطف دجنالو

 فونشلاو طارقألا قيلعتل .ءاسنلل فونألاو ناذألا بقث اذه ىلع سقو

 .مئازخلاو

 لّمحت نم ىبأي ال هترطفب لقعلا ّنأ ىلع داهشتسالا ىوس اذهب ديرأ الو
 ةئيزلا بابحتسا ىلإ رظنلاب كلذ ناك نإو فلتلا ىلع هبحاصب يفوي ال يذلا ررضلا
 فنألاو ناذآلا بق زاوج ىلع ةلالد .طارقألاو فونشلا صوصخو ءاسنلل

 .ًاضيأ ًاعرش اهئامدإو

 بقث بابحتساو ملسم َّلك ىلع ناتخلا بوجو ةلالد يف لوقلا انفلسأدقو
 يف ًاعرش ماليإإلا زاوج ىلع انباحصأ نم دحأ هيف فلاخي مل يذلا .مالغلا ينذأ

 .ةلمجلا

 ناك نمو ءررضلا كلذب دقتعي ال هسفن حراجلا يعيشلا ّنِإ» :ءاحلصلا ءاميس

 186١". ص «أقافتا ررضلا هنم هل لصح نإو حرجلا نم عنملاب مزلي ال ةباثملا هذهب

 هنأ داقتعا ىلإ جاتحي الو ,مّرحم ءاذيإو ررض هسفن حرجلا» :هيزنتلا ةلاسر

 011 نع هتلر نوخ هيلع بكرت

 .ءاهقفلاو ,هقفلاو كيلي ىبنلا :ثالثل انهاه تاربعلا بكسنت :هيزنلا دقنلا

 دقتعي مل نإو ًامّرحم رضملاو يذؤملا لعف ناك اذإ هّنألف ؛ ككل َىبنلا ام

 )١( (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) ءاحلصلا ءاميس] ١: ١717[.

 )١( :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا] 771[.

 )4؟١1(



 0000011 1 ]1 ]زا هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا

 ىلع ىذألا هلاخدإب ةكبلَم ئبنلا ناك .هلعق ىلع ىذألاو ررضلا بّترتب ناسنالا

 ال وهو مارحلا لعف يف عقو دق .هلعف ىلع هبّرتب ملعي ال وهو ,هيمدق مّروتب هسفن
 .هللا هحماس بتاكلا يأر ىلع هيف هعوقوب ملعي

 نأ بيبطلل نإ ,هيقف ال بيبط ةملك «ررض حرجلا» :هلوق ْنِإف ,ءاهقفلا اّمأو

 يأر يف مارح ررضلا نأ امل مارح هّنَأب هيقفلا مكحيف «ررض حرجلا» :لوقي

 .هيقفو بيبط اذ وه اهف .بتاكلا

 حرجلا» :لوقي ال قذاحلاف هّنف يف ًاقذاح نكيلف .ًابيبط راص هنأ به

 .نوكي ال دقو ًاررض نوكي دق حرجلا لب .«ررض

 اًمأ ,مّرحم شدخبولو هءاذيإو هريغ ناسنإلا حرج نأ ةّيمولعملف؛ هقفلا اّمأو
 الو سفنلا فلت مزلتسملا ريغ ينيسحلا ءازعلا يف هسأر حرج وحن .هسفن حرج

 !؟هعنمي عرشو لقع يأ ملعن الف ,ندبلا ضرم
 ةّيبنجأ اهّنأ ًالّصفم انّيب دق .كلذ ةمرح ىلعًافنآ اهب كّسمت يتلا جرحلا ةّلدأو

 .ءاملعلل رفغت ال يتلا تالّزلا نم هيلع اهب لالدتسالا ّنَأو .هنع

 تادابسعلا ريغب ّصتخت مل ول «مالسإإلا يف ررض ال» ةدعاق ىلإ نوكرالو

 ال رارضإلا ةمرح ىلع ًءانب مث .مدقت امك هجوب ّمصي ال امم - ليق امك- ةّيندبلا

 بّئرت داقتعا ىلإ جايتحالا مدعب هلوقو .ررضلاب داقتعالا رادم اهنارود يف بير

 اهعوضوم ءزج ملعلاف تناك نإ ةيلقعلا رضملا ةمرح ّنأل ؛ مالكلا بئارغ نم ررضلا

 رثأ الو .ملعلاب الإ ةّيلعف نوكت ال تامّرحملا رئاس ةمرحك يهف ةّيعرشلا اّمأو .ًاعطق

 .مّرحملا عوضوملاب لهجلا عم ًافيلكت الو ًاعضو ةّيعقاولا ةمرحلل

 رّرضتلا مدع فّلكملا دقتعي يتلا ةّيررضلا تادابعلا ةّحصب ريثك حّرص كلذلو

 لد ام وه ررضلا ةمرحل كردملا ناك ءاوس ءرمألا سفن يف ةّرضم اهنوك عم اهب

)1١18( 



 ١ نإ ةييمعلا ءاقعلا لاو هبله 4 با مل حملا ١

 ىَلِإ ْمُكيِديأ أوُقلت آلّو) :ىلاعت هلوق لثم سفنلاب رارضإلا ميرحت ىلع مهمعزب
 لاثتما نع مهدنع عناملا ّنأل ؛ «مالسإلا يف ررض ال» ةدعاق وه وأ "74 ِةَكَلهتلا

 ةلأسمو .يهنلاو رمألا عامتجا زاوج مدع ةلأسم يف زجنملا يلعفلا يهنلا وه رمألا

 دنع ءاضقلا وأ ةداعإلا الإ رمثي ال يذلا ىنأشلا ىعقاولا ال .ةدابعلا نع ىهنلا

 .هنع ىهنملاب لهجلا عم ىهنلل ةّيلعف الو ءلاحلا فاشكنا

 مالك .ةدابعلا ةّحص نع يعقاو عنام ررضلا نأ ىوعد نأ ملعُي اذه نمو

 ىلع ًاّينبم اهتوبث ناك .ةفلاسلا ةيآلا لثمل تناك نإ ررضلا ةمرح ّنأل ؛ يرهاظ

 .ىهنلاو رمألا عامتجا عانتما

 ىنعأ .زجنملا ىلعفلا ىهنلا وه رمألا عم هعامتجا عنتمي يذلا ّنأ بير الو

 .هرّرضتب ملاعلا ردضتملل تباثلا

 انخيش يأر ىلع حضوأ داقتعالا رادم اهنارود ناك ,ةدعاقلل تناك نإو

 ىفنت امنإ ةدعاقلا 2 نم '”«ررضلا» ةلاسر ىف هب حّرصملا يراصنألا قّقحملا

 وه روكذملا مكحلا ّنأل ؛ ررضلاب ٌناظلا وأ ملاعلل تباثلا رّرضتملل ىلعفلا مكحلا

 ًادوجو لاحلا هيف توافتي ال يذلا يعقاولا مكحلا ال ءررضلا يف فّلكملل عقوملا

 الو فّلكملا ىلع ًانانتما هيفن نوكي الو ءررضلا ىلع فّلكملا مادقإ يف ًامدعو

 .رّرضتلاو لمعلا دعب ةداعالاب ًافيلكت الإ رمثي ال وه لب ءررضلا نع هل ًاصيلخت

 روهظ ىوعد نم نيققحملا ضعب نع هانفلسأ ام ىلإ رظنلاب ديعب ريغ اذهو

 مدعب داقتعالا ّنإف ءررضلا ىف ءاقلإلل ًاببس عراشلا لعج نوك مدع ىف ةدعاقلا

 .[156 :(؟) ةرقبلا] )١(

 .[118 :ةيهقف لئاسر] (؟)
 ةقركلا



 00 ا هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا

 ىلع فّلكملا مادقإ نوكي دروم ّلك يف يرجت ال ةدعاقلا نأ اوركذ اذلو

 .عراشلا ىلإ ررضلا دانتسا عوضوملًاعفار ررضلا

 ضرغلاو ,قباس دعوب ءافو هتركذ امنإو ءانه هيلإ ةجاحلا ٌسمتال مالكاذهو

 «ررض هيلع بت َرَّثي هّنَأ داقتعا ىلإ جاتحي ال هّنَأو .ررض حرجلا» :بتاكلا لوق دقن

 رثأ الو يعقاولا مكحلا عوضوم وه يعقاولا ررضلا ّنأ ىوعد الإ هل هجو ال هّنإف

 .هيلإ ًاقيرط هنوك ىوس داقتعالل

 يف هيفنو هتابثإ داري ام يف ةّيعوضوملاو ةّيقيرطلل رثأ ال هّنأب انفلسأ دق اًنكل
 اهتّيلعف نكل ,ةّيعقاولا ةمرحلا عوضوم هنأ انمّلس نإ يعقاولا ررضلا ّنإف :ماقملا

 عيمج يف راج وه لب .هب ررضلل صاصتخا الام اذهو .ررضلاب ملعلا ىلع ةفوقوم

 .طايتحالا اهب لهجلا دنع لقعلاو عرشلا بجوي مل يتلا ةّيعقاولا تامّرحملا

 بجوي هيف عوقولاب الإ هب ملعلا باي دادسنا ّنَأب اهنيب نم ررضلا ّصتخيو

 وأ ناك ًايفيلكت ,يعقاولا همكحلرثأ الو ,هّنظ وأ هب عطقلل يلعفلا مكحلا ةيعبت

 .ىفخي ال امك هب لهجلا عم هنع زجنملا يلعفلا يهنلا مدعل ؛ًاّيعضو

 اهب داج يتلا ةرشنلا نم ةذبن هنّمضُأ نأ لصفلا اذه ةمتاخ يف نسحي دقو

 ٌنإَف ''!«ةّينيسحلا بكاوملا» هتلاسر يف نيرصاعملا ءاهقفلا نم نيطاسألا ضعب ملق
 :ىلاعت هللا هملسلاق .ًاليلدو ىوعد ماقملاب ًاساسم اهل

 نم هتاذ ّدح يف هديب همد جارخإو هسفن ناسنإلا حرج ّنأ بيرال»

 .ىرخأ مرحي دقو ةرات بجي دق هّنكلو ,تاحابملا

 تاهجلابو هيلع ةتراطلا ةيوتاثلا نيوانغلاب الإ: هتمرتخو أ ةيوجو نينبلو

 ثالث نمضو ةّلقتسم تعبط ء(ه1777- ١؟<9:) ءاطغلا فشاك نيمسح دّمحم خيشلل] )١(

 .( 4 (ًاضيأ ةعومجملا هذه نمض تعبطو) .«تانيبلا تايآلا» مساب لئاسر

 ةحشلل



 ١ ةديسحلا رئاعشلا لئاشؤ مدعم عمدا قوق ةلوو وم اورو هد اك لام 7

 .تارابتعالاو

 .ةماجحلاو دصفلا ىف امك .هجارخإ ىلع ةّحصلا تفقوت ول بجيف

 .توم وأ ضرم نم رطخلاو ررضلل ًابجوم ناكول امكءمرحي دقو

 دما ةكيصءابا زر دنع فافانو فيدو ذل و هنتاي هوم لل ىطرعت نقو

 دصقب كبسح .هيوذو هبحص نم لساب نيعبسو ابعلا باحصأ سماخو ءابإلا
 "'مهيلع فّهلتلاو عّجفتلا راهظإو .(نيعمجأ مهيلع همالسو هللا تاولص) مهتاساوم

 ًاليثمت طقف وه سيل مهسوؤر هبايرأ يمدي يذلا فويسلا بكوم نأ ىلإ اذهب ريشي )١(

 ًاضيأ وه لب .مهباصمل عزاجلا رهظمب ًاروهظ الو .هباحصأو 1غ نيسحلا فقومل
 دقل انتعيش هللا محر» :اكَل قداصلا لوقل ؛ نزحلا يف ةاساوملا تعرش دقو ءمهل ةاساوم

 رصعلا دعبام ىلإ بارشلاو ماعطلا نع عانتمالابو .:ةرسحلاو نزحلا لوطب انوكراش

 هرطفأو تييبت ريغ نم همص»:هيفو قداصلا نع ىورملا ربخلا كلذ ىلع لد امك ,ةعاسب

 .ثيدحلا «ءام نم هبرش ىلع ةعاسب رصعلا دعب كراطفإ نكيلو ءتيمست ريغ نم

 :رومأ كلذ ىلع لديو ًاضيأ سأرلا ءامدإبو

 امّيأ» :ةًكط داَّجسلا مامإلا نع لتقملا باتك لوأ يف سوواط نبا دّيسلا هاور يذلا ربخلا :لّوألا

 .«رانلا نم هنمآو ةمايقلا موي ىذألا ههجو نع هللا فرص انيف ىذأ هّسم نمؤم

 ءاسن عمتجا ةزهح هّمع ىلع ءاكبلا مدع نم شحوتسا امل ٌُكيَمللا لوسر ّنأ :يناثلا

 نيكبي نهآرو ِةُكيلَيْشا لوسر جرخ اًملف ءليلا ثلث بهذ دقو دجسملا باب ىلع راصنألا

 .«يعم نتيساو دقل هللا نكمحر نعجرا» :نهل لاق هّمع نبدنيو

 .ةيلحلا ىف نالحد ينيزو «داوفلا نكسم» باتك يف ديهشلا كلذ ىور

 رهظأ وه ءامدإلاف ءهيلع نزحلا رهظم هنوكل .هلهأل ةاساوم تّيم ىلع دحأ ءاكب ناك اذإو

 .ةاساوم نوكي نأ ىلوأ عزجلا رهاظم
 :ةّمثألا قوقحو هّقحل ءادأو ءهللا لوسرل ةلصو .هيظءارهزلل داعسإ ِهّنِإ » :ءاكبلا ىف درو دقو

© 
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 0 اا ا هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا

 كلتب ىقترت ,ةفيرش تاياغو ةنّسحم تاهج دصاقملاو تاياغلا هذهب كيهان

 .لامكلا نقارم نلعا ىلإ ةطحلا ينارد نتخا قف لامغألا

 ضرملا ىلإ وأ توملا ىلإ ىّدؤملا مدلا فزني .ًانايحأ ررضلا برت ام

 وأ هيقف نع ًالضف بل يذ نم ردصي نأ يغبني ال مالك كاذف .هميرحتل يضتقملا
 ل

 اننيعأ بصن ماقت ةنس لك يفو ءنيّتسلا زهاني ام رمعلا نم انغلب دقف :ًالَوَأ ام
 يف هب انعمسالو .رّرضت وأ اهب تام ًاصخش انيأر امو ةّيومدلا دشاحملا كلت

 :ف اعلا

 رداونو ةّيتقو ضراوع يه امَنِإ اهلوصح ضرف ىلع رومألا كلتف :ًايناث اّمأو

 ىلع سيلو .ةدعاقل ًاكالم وأ مكحل ًاأطانم اهلعج الو ءاهطبض نكمي ال ,ةّيصخش

 .هتفيظو الو هيقفلا نأش نم تسيلف تاّيئزجلا اّمَأ ,ةّيلكلا ماكحألا نايب الإ هيقفلا

 :ةكئالملاو ةئألاو ءايبتالاب ةوساو :نيسحلل ةريضنو 2

 اودرو امل «ىسومو ميهاربإو مدآ» هئايبنأ نم ًاريثك هللا ءامدإ ىلع ةلادلا رابخألا :ثلاثلا

 .«ةجط نيسحلا مدل ةقفاوم تلاس مهئامد ّنإ» :اذه اهيف ءاج يذلا ظفللاو ءءالبرك ضرأ

 «لماكلا» ىف هيولوق نباو كم هللا دبع ىبأ نع «للعلا» ىف قودصلا اهاور ىتلا رابخألا:عبارلا

 ّنأ تنّمظت ىتلا ءالبلا ىلع ربصلا باوبأ يف «لئاسولا» يف اعيمج اهلقنو . هِي هنع

 ضعب يف امك هللا ليلخ ميهاربإ نبا سيلو ليقزح نب ليعامسإ وهو - ة2ِطليعامسإ

 كلم هاتأف .هسأرو ههجو ةدلج اوخلسف .هموق ىلإ هثعب هللا ءايبنأ نم ًايبن ناك - رابخألا

 عنصي امب ةوسأ يل» :لاقف .هموقب هعنص ديري اميف هتعاطإب هرمأ هللا نأ هربخي

 .« 32 نيسحلاب

 هللا ءانك نإ تأت رخآ نيواتكل لي .ةاساوم فوك ناوتعل ال ءنُخأ رومأ ةكعوزشملا ىلع ٌلَدِيَو

 ةدففلا



 « ا ةسحلا رئامقلا لآ ايتو طقس سلا زرت وكسر ا و يا دع مورا 1

 نسم لمع نمم هسفن ىلع ررضلا فاخي ام ٌلكّنِإ :لوقن نأ انيلع يذلاو
 نيبراضلا نسم ًادحأ ّنأ بسحأ الو ءلمعلا كلذ باكترا هيلع مرحي لامعألا

 مرح نئلو .هلعف ىلع مدقيو هسفن ىلع ررضلا كلذ نم فاخي فويسلاب مهسوؤر

 .هريغ ىلع هتمرح مزلتسي ال وهف هيلع لمعلا كلذ

 حضي .ةنّسحم تاهج هل ضرعت دق حابملا نأ نم هاندّيش يذلا لصألابو

 ."١«ةّينيسحلا بكاوملا يف ةّيئازعلا لامعألا كلت عيمج يف هجولا كل

 موعزملا تامّرحملا ءاصقتسا ىلإ دوعأو ,ةمكاحملا عطقأ ّدحلا اذه دنع

 .ةّينيسحلا رئاعشلا يف اهلوخد

 )١( (ةعومجملا هذه يف تانّيبلا تايآلا نمض ةعوبطملا) ةّينيسحلا بكاوملا] ١: 8760[.
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 عبارلا

 وهللا تالا لامعتسا

 جونصلاو -١" مامدلا - رمّرلاو لبطلا» :اذكه ةلاسرلا ةرابع يف يهو

 الإ كلذ نم ءاهقفلا نثتسي ملو ,عرشلا يف اهميرحت تباثلا .كلذ ريغو ةّيساحنلا
 ."!6 ص«جنص ريغب سرعلا يف فدلاو برحلا لبط

 !؟ثالثلا ةنونعملارومألا نم وهللا تالآ ناونع نيأ :دقنلا

 !؟راهزملا قم قوبلا نا

 !؟امهب لهجلا بتاكلا ىلع ّمصي لهو

 !؟رامزملا فالخب .وهللا تالآ نم سيل قوبلا ّنَأ ملعي ال وه لهو

 وه :ًاردصم رمزلا ّنإف ,طيلغتلا الول ماقملا يف رمزلا ظفل لخدأ يذلا امو

 !؟خفنلا ال يّتغتلا

 !؟رامزملاب يّنغتلا نم قوبلاب خفنلا نيأو

 خفنلاو جونصلا برضو لوبطلا قد» :اذكه ه ص ىفو ةلاسرلا نم ص يف عقو اذكه )١(

 .بتاكلا ملق نم وهس وأ يعبطم طلغ اّمأ وهو .أطخ عيمجلاو «(مامدلا) تاقوبلا يف

 ١97[. :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا] )١(
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 مد ةديسحلا رئاعشلا للاسر ووعد ك0 11 ا تل يس ومما ١

 اذه لبق اهمّرح اذ نم :هلأسأو .«ةّيساحنلا جونصلا» :لوق اذه ىلع سق

 !؟رصعلا

 !؟صوصخلاب اهتمرح ىلع ليلدلا دجو َةّنسو باتك يأ يفو
 .هريغ نيبو هنيب اهكارتشا يف بير الف .وهللا تالآ نم تناك نإ يهو

 !؟ةّيساحنلاب اهدييقت يف هجولا وه امو
 !؟ههبشوأ ديدح نم تناكاذإ ّلحت يه لهو

 ًامّلسم هقلطم ميرحت بتاكلا ذخأ فيك .لبطلا وهو هذه مظعأ ىلإ دع من

 !؟هنم برحلا لبط ءانثتساب لوقلا هل ىّئستيل

 !؟يّلك وحنب ىنثتسملا مّرح اذ نمو

 !؟باتك يأ يف كلذ ركذ هيقف ّيأو

 ًابرض هب برض نإو برحلا لبط ةّيَّلحب يضقي موعزملا ءانثتسالا لهو
 !؟طقف ءادعألا ىلع ليوهتلل برحلا يف لمعتسملاوحنلاب ناكاذإ وأ .ًايوهل

 نيع وهو .هزاوج ىلع قفّيملا ةلفاقلا لبط ركذ بتاكلا كرت ةمكح ّيأل مث
 !؟ةفص يف الو ةئيه يف الو تاذ يف هقرافي ال .ءازعلا يف لمعتسملا لبطلا

 ىلإ له ؟«اهميرحت تبانلا» :هلوق يف ريمضلا دوعي - يرمعل - ءيش يأل
 بيرلا هيف يذلا همالك يف نونعملا ىلإ مأ .هيف بيرال ّيذلا - وهللا تالآ - ناونعلا

 !؟طيلختلاو

 نود نم فرطب اهنم ذخآ وهو ةلأسم يأب ملكتي ّنأ هيقفلل يغبني ال هن
 هقف يف رمألا طوبهب رذنت نامزلا ريشابت نأ بطخلا نّوهي يذلا نكلو ,قيقحت
 .ةقيمعلا ةوهلا هذه نم لفسأ ىلإ ةعيرشلا

 ةدهلإ



 001 1 د هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا

 نأ الإ .ةملكب ابلا اذه يف رّرحأ نأ تاهجلا ضعب نم ّيلع مظع نإو ينو
 ناهذأ ىف اهيف مويلا لبق عقاولا سايتلالاو .باتكلا نم ثالثلا تالآلا ىف طلخلا

 ٌبحأ لازأ الو تنك يذلا بابلا اذه حتفأ نأ ابجوأ ءجذسلا رثكأو كاّسنلا نم ريثك

 .دبألا ىلإ د ونضوم ىقبي نأ

 ةدهفإ



 لبطلا

 لبط وه اهنم مّرحملا لب ًامّرحم اهّلك سيل ًالوبط لمشي سنج مسا وه
 وهو .ناعساو هافرطو قيض هطسو لبط نم نوثّتخملا هلمعتسي يذلا وهو :وهللا

 .امهريغو "”يناثلا قّقحملاو ''١ةمالعلا هركذ ام ىلع دحاو هجوب

 عقي ملو .نيتحتفب «رّبك»و مضلاب «ةبوك» ةغللا يف هّصخي يذلا همساو

 اها وس ةلدالا ف ءيش يف ةمرحلاب مكحللًاعوضوم

 لبطلاب :"7«سوماقلا»و '؟!«حابصملا»و '!«حاحصلا» يف ةبوكلا رشف دقو

 .هريغو ناسنإلا نم طسولا ةقد وهو :رّصختلا نم ءاخلا ديدشتب ءرّصخملا ريغصلا

 .رّصخملا ظفل طاقسإب ,ريغصلا لبطلاب رّسف هذه ريغ ىفو

 هطسو نوك نم يناثلا قّقحملاو ةمالعلا نع انه هانلقن ام رّصخملاب مهدارمو
2 

 ٠ ايبإ

6 
 .يهالملا بابرأ دنع مويلا لمعتسملاوه اذهو ءًاقيض

 )١( :؟ ءاهقفلا ةركذت] 487[.

 دصاقملا عماج] (؟) ٠١:1 ٠١(.

 حاحصلا] (؟) ١:  17١5.[«بوك»

 :ريثملا حابصملا] (؛) ٠01 .[«بوكلا»
 ) )5سوماقلا] ١:١51 .[«بوك»

)174( 



 0001 101 هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا

 .«ةكربند» :ةكبردلاب فورعملا وه :هدبع دّمحم خيشلا مامإلا ذاتسألا لاق

 قارعلا يف اهوقلأ نيذلا مه شبحلاو جونزلا ّنإف .ةّيشبح ةظفللا هذه ّنأ رهاظلاو

 .رصم يفو

 هّنأل ؛ ًاعطق «ةبوك» مامدلاب هنع رّبعي يذلا يئازعلا لبطلا سيلف ءّلك ىلعو

 هجوب لبطلا :ةغللا لهأ نم قافوب «رّبَكلا» ّنِإف .«أربك» الو .رّصخمالو ريغص ريغ

 .نيهجوب هادع ام عيمج ّنإف ,هاتفصو يذلا وهللا لبط الإ سيل اذهو .دحاو

 عّبتتملا هيلع فقي امك تاربكلاو تايوكلا نع الإ ةّلدألا يف يهنلا عقي مل اذإو

 ظفلب نولّوهملا اهّيأ يئازعلا لبطلا ةمرح ىلع ليلدلا وه امف ,لبطلا قلطم نعال

 !؟«ًاربك» الو «ةيوك» وه سيلو ,لبطلا

 ؟ال مأ ّيوهل وه له هب برضلا نأ يف رظني نأ الإ اذه دعب لهو
 نوح نا ةويكو يراصنألا قّقحملا انخيش مهتمتاخو نيققحملا راتخم نإف

 ثيح نم سيل .هريغ نيبو هنيب ةكرتشملا نع ًالضف وهللا تالآ ئّتح لامعتسا

 - حرفلا ةّدشو رطبلا ليبس ىلع برض يأ - وهل هنأ ثيح نم لب .ةلآلا صوصخ
 ."!راهطألا ةّمئْألا نع ةدراولا رابخألا نم دافتسي امبسح

 رطبلا ليبس ىلع ًاعقاو ًايوهل ًابرض يئازعلا لبطلاب برضلا نأ دحأ ىعّدا نإف
 :ةهلجلا هذه م اعدم ناك ,يهالملا لهأ اهلمعتسي يتلا ةّيفيكلا ىلعو حرفلاو

 ؛ توشطلاو سوطلاو عاصقلا ةروكذملا ةهجلا نم ةمرحلا يف ٍذئنيح هكراشتو

 ,ليباقو سيلبإ هب تمش مدآ تام امل» :لاق هنأ ةْجَلقداصلا نع ةعامس ةياور اهنم )١(

 اذه نم ضرألا يف ناك امّلكف ءمدآب ةتامش فزاعملا سيلبإ لعجف ,ضرألا يف اعمتجاف

 «كلذ نم وه امَّنِإف تاربكلاو تابوكلاو رامزملاو نفزلا نم سانلا هب ذذلتي يذلا برمضلا
 .[؟ ثيدح 5 يفاكلا]

)189( 



 ١14 ج1 ةفسعلا تاعقلا لئاسرات هروب سب خزام امم معلا ١

 .كالملا ةدحول

 وأ ًالبط اهنوك نم اهب ةّصاخلا اهنيوانعب عيمجلا لامعتسا ةمرح مدع ضرفو
 ىلع ليلدلا وه امف .ىنعملا كلذب ًايوهل ًابرض نكي مل نإو ةبوك وأ ةساط وأ ةعصق
 ١ ؟اهميرحت

 يف مويلا فجنلا يف هلامعتسا دوهعملا لبطلا 9 ينادجولا يهيدبلا نمو ءاذه

 ال اهسفنب يهو - وهللا اهب دصقي مل اهّنَأ عم ًاضيأ هيف ةموسرملا ةّينيسحلا بكاوملا
 ةعياشمو هفوقوو هريسمب نالعإلاو بكوملا ماظتنا اهب دصقي امّنإو .ًالصأ اهب وهل
 الول ًاريثك نيبدانلا تاوصأ ءافخب لّثخي هماظتنا نإف .بكوملا لهأ ةبدنل هتوص

 .اهل هتعياشم

 مّرحم لوبسطلا نم ًائيش نأ ةرورضلاب قّقحملا نم ناكامل هنأ يَنَظ
 مكحلا تاعوضوم يه يتلا - تايّمسملل ةّصاخلا ءامسألا تناكو ,لامعتسالا

 ءيش ءامسألا نم مهيدل قبي ملو .هلبق امو اننامز يف ةّماعلا دنع ةدوقفم- ميرحتلاب

 .مّرحملا وه هّنَأ اومّهوت ,سنج مسا وه يذلا لبطلا ظفل ىوس هنوفرعي

 .بعللا قلطم برضلا هيلإ فاضملا وهللاب دارملا نأ مّهوتي مهضعب ناك امّبرو
 ةمرحلاب مكحلل ًاعوضوم عقي مل يّلك وحنب لبطلا ّنَأ نم تفرع امدعب نكلو

 - يوهللا برضلابو وهللاب دارملا ّنأ نم هيلإ انرشأ ام دعبو .ةلدألا نم ءيش يف
 ىلع بعللا - ةّئسلاو باتكلا يف هلامعتسا دراوم نم ريثك عّبتت نم دافتسي امبسح

 يئازعلا لبطلا ريغ لامعتسالا مّرحملا لبطلا ّنَأ فرعت ,"”حرفلا ةّدشو رطبلا ليبس

 نييوغللا تاملكو رابخألا ىف دجويو ءاهّدع نع ماقملا قيضي ةريثك دراوملا هذه )١(

 يف هّرس سّدق لاق ءهانركذ ام وه - يراصنألا قّقحملا خيشلل ًاعبت - راتخملاو .اهفالخ
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 000 اا هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا

 .ةيوهل ريغ ةّيفيكب هب برضلا ناكاذإ

 لوقب لبطلا اومّرحي مل ءاهقفلا نأ نم هيلإ ترشأ ام ىلع كفقوأ انه اهو

 اومكحو ًادارفأ هل اوركذ لب ,بتاكلا لوقي امك برحلا لبط هنم اونثتسيو ق
 .وهللا لبط وهو اهنم ًادحاو الإ عيمجلا ةّيلحب

 «ءاهقفلا ةركذت» هباتك يف يّلحلا رّهطملا نب فسوي نب نسحلا ةمالعلا لاق
 :نايعألاب ةّيصولا لئاسم باب ىف اياصولا باتك يف

 ,ليوهتلل هب برضي يذلا برحلا لبط يف لمعتسي لبطلا ظفل :ةلأسم»
 ىلعو .لاحترالاو لوزنلا مالعإل هب برضي يذلا لفاوقلاو جيجحلا لبط ىلعو

 برضي ىتلا «ةبوكلا»ب رّسف دقو وهللا لبط ىلعو .مهل طفسوهو :نيراطعلا لبط

 لعلو .يهالملا تالا نم يهو .ناعساو اهافرطو قيض اهطسو .نوئّتخملا اهب

 ؛ ًاعامجإ ةّيصولا تّحص برح لبطب ىصوأ نإف ."”ريسفتلا نم ىلوأ اهب ليثمتلا

 امك ىهللا قلطم هب رّسف نإف ءوهللا ىنعم يف لاكشإلا نكل» :هبساكم يف هل مالك ةلمج 2

 روهشملل فلاخم ذاش هتمرحب لوقلا ّنأ رهاظلاف ,سوماقلاو حاحصلا نم رهظي

 مدع يف ًارهاظ فالخ الو ,وهل يئالقع ضرغل ال - ةكرحلا ىهو - بعللا ّنإف ءةريسلاو
 .هتمرح

 كلذ يف لخديو ,ءهميرحت رهظألا ناك حرفلا ةّدشب رّسفو ءرطب نع نوكي امب ّصخ ول معن
 .وهللا تالآ ةدئاف ديفي امّلكو ٌفدلا لدب تشطلاب برضلاو قيفصتلاو صقرلا

 قيضلا لبطلا اهنم ناعمب ترّسف ةبوكلا نأ ةظحالمب اّمِإ ةمالعلا نم ريبعتلا اذه )١(

 نأ ةظحالمب اّمِإو [«بوك» ١77 :1] سوماقلا يف امك جنرطشلاو درنلا اهنمو ءطسولا

 نم ّلك ىلع ةبوكلاب وهللا لبط ريسفت نوكيق ؛ةبوكب وه سيلو ًاضيأ وهل لبط ٌفدلا

 معألا ريسفت وحن .هدارفأ نم درف ركذب هتنابإو ىنعملا ديدحت ليبق نم نيظحالملا

 .ًاريسفت هلعج نم ريخ ًالاثم كلذ لعج لب ءًايقيقح ًاريسفت نوكي نأ حصي الو ءصّخألاب

)١١( 



 ١ نت سلا تاعقلا لت شروكي ان هم اد م ١

 لبطل حلصي لاحلل ناك نإف .وهللا لبط الإ لوبطلا يقاب اذكو ,ةحابم ةعفنم هيف ّنأل
 عضوم ىهتنا «''ةمئاق هب ةعفنملاّنأل ؛ ًاضيأ ةيصولا تّحص ًاعم برحلاو وهللا

 نم ةيصولا باب يف يلماعلا يكركلا لاعلا دبع نب يلع يناثلا ققحملا لاقو

 وهل لبطب ىصوأ ولو) دعاوقلا يف ةمالعلا لوق حرش يف «دصاقملا عماج» هباتك

 ىلعو .لفاوقلاو جيجحلا لبط ىلعو .برحلا لبط ىلع عقت لبطلا ةظفل» :(لطب

 .نوئّتخملا اهب برضي يتلا «ةيوكلا»ب هرّسفو وهللا لبط ىلعو ,نيراطعلا لبط

 .«يهالملا تاالآ نم يهو .ناعساو اهفرطو قّيض اهطسو

 رمأ هنم دوصقملا ضرغلا يذلا لبطلا ّنَأ ملعاف اذه تفرع اذإ» :لاق ّمث

 .هؤانتقا زوجي يداعألا بولق يف ليوهتلا لب .وهللا هنم دارملا سيل يذلا للحم

 هريغو وهلل حلص ولو «ةركذتلا» يف هللقن ًاعامجإ ةيصولا تّحص هب ىصوأ ولو
 هحالصإ نكمأ نإف .وهللالإ حلصي مل ولو .ةلّذحملا ةعفنمللًاضيأ ةيصولا تّكص

 مل الإو .ةّماعلا ضعبل ًافالخ ًاضيأ تّحص مسالا هعم ىقبي ريسي ريغت عم هريغل

 .ًاصخلم ةجاحلا عضوم ىهتنا «ٌّعصت

 ال .وهللا لبط وه زوجي اّمم ىنثتسملا َّنأ يف ناتحيرص ناترابعلا ناتاهو

 هب مّجهتي امك طقف برحلا لبط هلامعتسا زوجي ال اّمم ءاهقفلا ىنثتسا دق هّنأ

 .بتاكلا

 ةلقاقلا لبط كح اعمج اهنا تنقيتو: :لوبطلا هّنهب اريخ تطحأ أذا تنأو

 اوزّوج اذاملف .يهالملا لهأ هلمعتسي امك .يوهل برض اهب برضي نأ نكمي
 !؟اهءارشو اهعيبو اهءانتقاو اهب ةّيصولاو اهلامعتسا

 )١( :؟ ءاهقفلا ةركذت] 5/7[.
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 1 ا ا وم ال ا هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا

 !؟كلذل تئّيهالو تّدعأ ام اهّنأل سيلأ

 مالعإ برض وه لب ًابرطم الو ًاّيهلم سيل اهب يداعلا برضلا نوكل سيلأ
 !؟ءازعلا يف لمعتسملا لبطلا يف نأشلا وه امك ,ليوهت وأ هيبنتو

 ّنَأ بير الف ,هريغو وهللا نيب ةكرتشملا تاالآلا نم ناك ول يئازعلا لبطلا
 .ةبرطملا ةّيهلملا ةّيفيكلا ىلع هب برضلا الو ءبرطلاو وهللا لجأل سيل هلامعتسا

 قبطني ناونعل احجار ناك ام دادع يف هّرس سّدق ءاطغلا فشاك ّدع اذهلو

 .«روص هيباشتو ساحن برضو مالعإ لبط قد» نم ءازعلا يف ماقي ام رثكأ هيلع

 ال ءازعلا يف لبطلا اذه ذاخّتا بابحتسا اهحيرص لب ةرابعلا هذه رهاظو

 .هزاوج

 نيز خيشلا رّحبتملا هيقفلا خيشلا ىوس .هريغ نم اذه لثم ىلع فقأ ملو

 ,""يناردنزاملا يرئاحلا نيدباعلا

 يف ةعيشلا ماوع نم دحأ نيدلا جيورتو ملعلا يف هتلزنم لهجي ال نم وه ءاطغلا فشاك )١(
 .ءاملعلا نع ًالضف اهنادلب

 ءاهقفلا ةمتاخ ةذمالت صاوخ نم وهف يرئكاحلا يناردنزاملا نيدباعلا نيز خيشلا اًمأ

 هطبض ةّدشل خيشلا اذه ناكو ءهّرس سّدق رهاوجلا بحاص نسح دّمحم خيشلا رخاوألا

 نم هيلع درت يتلا تائاتفتسالا ةبوجأ ةباتك ىلع هذاتسأ هب نيعتسي رهاوجلل هظفحو

 .هتذمالت رئاس نود قافآلا

 بحاص ينيوزقلا ميهاربإ دّيسلا ةمالعلا ىلع ذملتت ءءالبرك نطقف ١١5١ ةنس قارعلا مدق

 .لئالدلاو طياوضلا

 سرد مزلف .فجنلا ىلإ لقتنا اهيلع نيداعلا ضعب نم ءالبرك ىلع راصحلا عوقو دنعو

 ىلإ لقتناف ه1777١ةنس روكذملا هخيش ىَفوت نأ ىلإ رهاوجلا بحاص مظعألا هخيش
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 ”ج / «تسحلا رئاعقلا لك انفو انو رم دنت قسما اياكم مث دف اوم ب اح ١6

 جنصلاو لبطلا مكح نع لاّوسلادعب هنإف ("'«داعملا ةريخذ» هتلاسر ىف

 هيف مهآر نم يذلا ملحلا ىف ٍةجطنينمؤملا ريمأ نييصول ا دّيس نم ردص رمأب ءالبرك 3

 رمألا ةماقتساو ءالبرك يف روكذملا خيشلا حاجن ايؤرلا كلت قدص تايآ نمو ءمهآر دقف

 ةنسلا رخاوأ يف اهب يفوت ىّتح ءالبرك حراب امو ؛ءءاملعلا ةيبرتو ملعلا ثب نم هنّكمتو هل

 .ةرجهلا نم فلأو ةئامثلثلا دعب ةرشاعلا

 حّرص نيعضوملا نيذه يفو 8750 ص و 778ص ه7١17 ةنس ةعوبطملا ئبمب ةعبط )١(

 دقو ؛مهوهل يف نيسحلا ةلتق لاح ةياكح هب دصقلا ناك اذإ وهللا لبط لامعتسا زاوجب

 ىلع خيراوتلا نم رهظي ام ىلع ضرغلا ناك اًملو» :لاقف ؛"5 ص يف كلذ هجو نع لئس

 مهراصنأ ءيجم تقو وهللا تالاب نولغتشي اوناك باذعلا ةنعللا مهيلع مهنأ نم ليق ام

 دصقب وهللا تالآ ضعب برض ضرف ولف .كلذ وحنو لاطبألا ةزرابم تقوو ًاديدج
 فالتخال هتمرح مدعو هتحابإ نم قياضن الف تاقوألا كلت يف هنولعفي اوناك ام ةياكح

 .ةيلحلا ضرف نكمي وهللا تالآ ضعبو ءانغلا يف ٍذئنيحف لمأت ءرصبتف دصقلا

 .ةمّرحم مّرحملاب ةياكحلا نإ :لاقي ال

 نم اذهو .ىهتنا «ملاعلا هللاو ةحابإلا لصألاو .دصقلا اذهب رومألا هذه ةمرح عنمن اَنأل

 باتكلا ةخسن نأ هنم برغأو .هيقف هيلع ءيرتجي نا بسحأ تنك ام يتلا بئارغلا

 عرولا ققحملل ةّيطخ يشاوحو ,نيسح خيشلا ةمالعلا هدلو ىشاوح اهيلع روكذملا

 اقلعي ملو كلذ ايضمأ دقو ه777٠ةنس ىفوتملا يرئاحلا يزاريشلا يقت دّمحم ازريملا

 نم ةيسرافلا هتغلب هّصنو ءًاصّخلم لصألا يف مجرتملا لاؤسلا باوج اذكو ًائيش هيلع
 دّيس ءازع عمجم داقعنا صوصخ ىارب وا عضو هك ىلبطو جنص :لاؤس :اذه 718ص

 نينج تداعو فرع رد دشاب هتخاس هللا دبع يبأ هيزعت سلجمو عمج مظنو ءادهشلا

 اي تسا لالح هيزعت رد لبطو جنص نينج نديبوك ايآ دنيوكيمن وهل تالآ لبطو جنص

 ؟مارح

 .ىهتنا «تسا بوبحمو بولطم هكلب درادن ررض :باوج

 ينعي «قباس طرشب» ةرابعلا هذه :«درادن ررض» هلوق ىلع يقت دّمحم ازريملا ةمالعلا قّلعو

 .ىهل هّنأ هيلع قدصي مل اذإ ىأ ,دنكن وهل قدص ركأ

 )غغ١(



 00 1 هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا

 نم وه لب .هب سأب ال» :هّصن ةمجرت امب باجأ ينيسحلا ءازعلا يف نيلمعتسملا
 .«ةبوبحملا ةبولطملارومألا

 ىلع نيذفنتملا ءاملعلا لحاطفب لفاحلا - يهبوبلا رصعلا خيرات نّمضت دقو

 تناك نأ دعب .ةلودلا ناطلس ماّيَأ تاقوأ ةسمخ يف لوبطلا برض - ناطلسلا

 '"اريثألا نبا خيرات نع رثؤي امسح ءةلودلا دضغ مايأ تاقوأ ةثالث يف برضت

 نم سيلو ةالصلا تاقوأ ىلع هيبنتلل برضلا كلذ ّنأ رهاظلاو ,"'ادفلا يبأو

 ظ .ةّيناطلسلا مسا ارملا

 لبط .برعلا ةريزج يف ىربكلا لفاوقلا بحص نم ّلك ىأرو انيأر دق
 .فجنلا يف ةّيئازعلا بكاوملا يف هلامعتسا فراعتملا ماّمدلا نيع وهو ,ةلفاقلا

 .ءاوس مجحلاو لكشلا يف امهنإ

 .ءاوس ديلاب ال ةلاب امهيلع برضلا نوك يفو

 .ءاوس ًاّصاخ ًاماظتنا ًامظتنم امهب برضلا نوك يفو

 .ءاوس مالعإالاو هيبنتلا امهبرض نم ضرغلا نوك يفو

 ؟ًاذإ قرافلا وه امف

 ةّيفيك يف ئّتح صاوخلا هذه عيمج يف لوبطلا هذه قرافي وهللا لبط نإ

 الو يهالملا لهأ اهفرعي ةّصاخ ةّيفيك ىلع وهللا لبط يف هّنِإف هيلع برضلا ماظتنا

 لبط برض يف الو مامدلا برض يف ةلصاح ريغ ةّيفيكلا كلتو .دحأ ّلك اهلهجي
 .ةلفاقلا

 .[؟ ١5 :ة خيراتلا يف لماكلا] )١(

 .[4 :1؟ ةيراهنلاو ةيادبلا] (5)
 (١:غ60)



 ١ محلا ءاهقلا لئاشلا وو دم دما هم ووجمم حملا 2

 يف تعقو يتلا يهالملا تالآ ءامسأ كل يصقتسأ لصفلا اذه ماتخ يف

 .هجوب اههبشي الو اهدحأ سيل يئازعلا لبطلا نأ فرعتل ؛ ةمرحلل ا عوضوم ةّلدألا

 .ًابرضالو ةئيهالو ًامجحالو ًالكشال

 :فدلا اهنم

 وهو .ةعسو ًاقيض هرطق فلتخي راطإب نوكي اذهو .ةغل متفلاو لادلا ٌمضب

 ىلإ يهالملا يف لمعتسملا وهو .ًابيرقت ديلاب عارذ رطق نم بلغألا ىلعو حوارتي
 عطق نع هراطإ ًايلاغ ٌكفني الو ءركذلا تاقلح يف لمعتسملا وهو ,نيعارذ رطق

 يهو هترود عيمج ىف هيلع قّلعت ةحارلا صمخأ ردقب راغص ههبش وأ ساحن

 .جونصلا

 هيلع ّلدت يذلاو .يئازعلا لبطلا سيل هنوك لهجي الو .دحأ هلهجي الام اذهو

 هانثتسا هّنإف .مهنم ضعبلا هدارم ٌلعلو ءسرعلا يف هونثتسا ءاهقفلا نأ بتاكلا ةرابع

 ."!حاكنلل ًانالعإ هب برضلاب صيخرتلا ىلع لدي ّيوبنل ؛ ناتخلاو كالمإلا يف

 ""!«رئارسلا» يف سيردإ نباو "'«طوسبملا» يف يسوطلا رفعج وبأ خيشلاو

 .«فدلاب هيلع اوبرضأو حاكنلا اذهب اونلعأ» :اذكه روكذملا يوبنلا(١)

 بتك ضعب يف لسرأ امّنِإو ثيدحلا بتك يف لماك صحف ريغب هدجأ ملو .هقيرط ققحتأ ملو
 .يّماع هنأ رهاظلاو ,عورفلا

 .«حاكنلا دنع فدلاب برضلا مارحلاو لالحلا نيب ام لصف» :ِلكي!َ,هلوق هلثمو

 .«كالمإلا يف الإ فدلا برض زوجي ال» :هلوقو

 ٠١[. :: طوسيملا] (؟)

 .[؟١ه :ا رئارسلا] (؟)

(1545) 



 18 ةي تاس ام لوسا ندا ابطا هيف انا وطبع هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا

 .هجولا وهو ءاقلطم هومالح مهريغو ا"!ءاثللا فشاكو ١)6ةركذتلا» يف ةمالعلاو

 .”!ةلالدو ًادنس زاوجلا ليلد فعضل

 :طبربلا اهنمو

 .!«سوماقلا» ىف امكدوعلا وهو :رفعجك

 عمجم» يف امك رّصخملا ريغصلا ليطلا اهنأ تفرع يتلا ةبوكلا وه :ليقو

 .2!«نيرحبلا

 مجعلا ّنِإ :تيكسلا نبا نعو ,مجعلا يهالم نم هَّنِإ :«حابصملا» يف لاقو

 ."«دوعلا»و «رهزملا» ةيّمست

 .ًأطيرب يئازعلا لبطلا سيلف لاح ّلك ىلعو

 :روبنطلا اهنمو

 ."!لمحلا ةيلإب هّبش «هرب هبند» هلصأ «سومأقلا» يف لاق

 ىف هليكشت ىضتقمو .ريغصلا لبطلا وأ دوعلا هنوك نع ئبني هيبشتلا اذهو

 )١( :؟ ءاهقفلا ةركذت] 081[.

 )"( ماثللا فشك] ٠١:593[.

 هدحو يوبنلا حلصي ال ثيحب هلامعتسا نع يهنلاب رابخألا ةضافتسالو .وهل هّنأل (؟)

 .هتلالد تاهجلا عيمج نم تمت ىل ًادّيقم وأ ًاصّصخم

 ) )5:؟ طيحملا سوماقلا] ١6٠ .[«طبربلا»

 ) )5نيرحبلا عمجم] ١ :5/»كوب«[.

 )١( :رينملا حابصملا] ١١ .[«طبريلا»

 ) )0«روبنطلا»175 :؟ طيحملا سوماقلا] [.

)1١1/( 
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 .«ةبابرلا» مساب ةفورعملا ةلآلا هنأ "'«دجنملا»

 :فزاعملا اهنمو

 روبتطلاو دوعلاك يهالملا :فزاعملا :«سوماقلا» يف لاق .فزعم عمج

 ."'ههبشو

 .” اهب برضي اّمم اهريغو فوفدلا يه فزاعملا :ةّيريثألا ةياهنلا نعو

 .؟!اهب برضي وهللا تالا :فزاعملا «نيرحبلا عمجم» نعو

 :ليق اذإ يرهزألا نعو .اهب برضي تالا :فزاعملا «حابصملا» ىفو

 فزعملا لعجي ثيللا ريغو :لاق .نميلا لهأ هذخّتي ريباتطلا نم عون وهف ءفزعملا
 .")دوعلا

 .دوعلا هبشت تالآ فزاعملا نأ رهاظلاو

 طبربل ًاريسفت تعمس دقو ,همساب هنع يهنلا ىلع ترثع امو .رهزملا :اهنمو

 .هب رقني ريبكلا فدلا وه :ليقو .هب

 .ديعب ريغ اذهو ,"”هب برضي يذلا دوعلا :ربنمكرهزملا :«سوماقلا» يفو

 سيلو ,"”اهلامعتسا نع ىهنلا عقو دق ةّيوهللا تالآلا نم عاونأ يه هذه

 )١( «بنط» [77- الا" :دجنملا] [.

 )١( «فزع» 7١ه :؟ طيحملا سوماقلا] [.

 .[«فزع» 5٠١ :؟ رثألاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا] (؟)

 .[«فزع» ١7/5 :؟ نيرحبلا عمجم] (؟)

 .[(«فزع» ١664 :رينملا حابصملا] (5)

 .| «رهز» ؛" :؟ طيحملا سوماقلا] (1)

 يف تاربكلاو تابوكلا صوصخ نعو اهنع يهنلا ىلع ةّلادلا رابخألا رثكأ ركذ دقو (0)
 )١54(



 0 00 هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا

 قارعلا نادلب نم هتيأر ام يف ةّينيسحلا بكاوملا يف لمعتسملا يئازعلا لبطلا

 ناك اذإ هلامعتسا ةمرح ىلع ليلدلا فرعأ الو .اهب ًاهيبش الو ةهبشالب اهدحأ

 .برطم الو يوهل ريغ هب برضلا

 اكل .ةّيعرشلا ةلدألا نم ءيش يف لبطلا نع يهنلا ىلع ترثع ينأ ولو

 عم ا ,لاجم اهمدعو يلاوحألاو يدارفألا مومعلا ىلع هليلد ةلالد يف رظنلل

 :لاق هّنَأ 14 يلع نع «تايرفعجلا» يف يورملا ىوس ىلع رثعأ مل ماتلا صحفلا
 ,نيلاّبطلا :ةعبرأ اودقف دقو اوحبصأف ,باذع ًاليل ليئارسإ ىنب نم ةفئاط قرط»
 031 عديتقملاو

 دقو مالغ انأو يبأ يب ّرم» :لاق هّنَأ ة9.قداصلا نع «مالسإلا مئاعد» نعو

 نّمم كلعل رم :لاقو يديب ذخأف .عمتسا نيباّعلو نيلاّبطو نيراّمز ىلع تفقو

 .مداب تمش

 ؟ةبأ اي كاذ فيكو :تلقف

 مدآب ةتامش سيلبإ هعنصامَنإ ءانغلاو وهللا نم هّلك ىرت يذلا اذه :لاقف

 نيذلا ملعلا لمأ ىلع ءيش لهسأ اهتظحالمو .ةراجتلا باوبأ تامّدقم يف «لئاسولا» 32

 .لاحلا ةفرعم مهّمهي

 نأ يف بيرلاو مالكلا امّنِإ هيف بير ال امم كلذو ءلبطلاب ةبوكلا ريسفت رابخألا يف درو دقو

 .صوصخم لبط يه يتلا ةبوكلا وأ ًاقلطم لبطلا ربخلا يف هنع يهنملا

 .لبط لك نع ال ةبوك ّلك نع ىهنلا ىلع لدي هيلإ راشملا ربخلاو
 اي» :اذه وهو ءروكذملا ربخلا نوري امدنع ماهفألا ضعب نع مّهوتلا عفرل اذه تركذ امّنِإو

 يهو «ةبطرع بحاص وأ ًافيرع وأ ًايطرش وأ ًارعاش وأ ًاراشع نوكت نأ كايإ فون

 :نوضطلا

 )١( لئاسولا كردتسم يف هنع لقنو 11 تايرفعجلا] ١7: 173ةغ8ا/1/ثيدح ١ [.

 )8غ١8(
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 ال - اهنم ريخألا ًاصوصخ - ةمرحلا تابثإ نع امهفعض عم ناربخلا ناذهو

 نأ - نيباّعللاو نيراّمزلاو نيّتغملاب نارتقالا ةنيرقب ولو - رهاظلا لب ءامهيف مومع

 .ًايهلم هب برضلا نوكي ام وأ وهلا لبط يلمعتسم نيلاّبطلاب دارملا

 لاممتشنا دش نيوامالا و>ةيلاعللا دع فق راعتملا نأ ىويظلا |ذهدت رو

 .اهريغ ال تاريكلاو تايوكلا

 امّنِإ ءانغلاو وهللا نم هّلك يذلا اذه» :ريخألا ربخلا ليذ يف هلوق ّنأ عم اذه

 ربخ كلذ ىلإ ّئمؤي امك ًاقلطم ال .يوهللا برضلا ةدارإ يف رهاظ .«سيلبإ هعنص
 ."”ىضترملا انخيش هاري ام ىلع مّدقتملا ةعامس

 لامعتسا ةمرح ىلع ةّلدألا ةماقإ اومار ةهقفتملا نم ًاعمج ّنأ بئارغلا نمو

 :29 هللا دبع يبأ لوقب لالدتسالاب اهوغرفأو مهتتانك عزهأ اومرف ,ثالثلا تالآلا

 ."”«اهرفكدقف رامزمب ةمعنلا كلت دنع ءاجف ةمعنب هيلع هللا معنأ نم»

 برضيو رمخلا برشي نم» :لاقف ةلفسلا نع لئس دقو ٍةْي هلوقبو
 .؟!«روبنطلا

 )١( :؟ مالسإلا مئاعد]  2٠١4ثيدح 710(.

 مدآ تام امل» :مالسلا هيلع هللا دبع ىبأ لاق :ةعامس ةياور يفف :هيفو 1:5 بساكملا] (؟)

 يهالملاو فزاعملا ليباقو سيلبإ لعجف ضرألا يف اعمتجاف ليباقو سيلبإ هب تمش
 ذذلتلاو ىّهلتلا قلطم ىه طانملا ّنأ ىلإ ةراشإ هيف ّنإف «...مدآب ةتامش [.

  5ثيدح 5-2775 يفاكلا] ١١ ءانغلا باب |.

 ) )4هَّنأ مالسلا هيلع هللا دبع يبأ ىلإ هعفري يراسيلا نع :هيفو 84 ثيدح ؟ :لاصخلا]

)١٠6١( 



 00 ا هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا

 اة يوصطو ا ضقت ا د ادق انين ةكئالملا لخدت ال» :اِظ هلوقبو

 ."!«عقعقي طبرب اهيف ةّمَأ هللا سّدقي ال» :لكاداجسلا لوقبو

 وه طيربلا ّنأو ءرامزمي سيل قويلا نأ فرعت نان امو هانفلسأ امم تنأو

 .«ةبابر» نآلا ىعدت دوعلا هبش ةلآ وه لب لبطب سيل روبنطلا ّنأو .راتألا وذ دوعلا

 يهو "”«ةبوك بحاص نوكت نأ كايإ» :فونل 39! نينمؤملا ريمأ لوق ام

 .ةبوك لبط لك سيل نكلو .ًاعطق لبط يهو ةبوكلا نع يهن وهف ,لبطلا

 جرخ حون هللا يبن نإ» :وهو ثيدحلا اذه ليذ - هيلع ّلدي لب - اذه دّيؤيو

 فيرع ةوعد الإ اهيف درت ال يتلا ةعاسلا اهِّإ امأ :لاقف ءامسلا ىلإ رظنف ةليل تاذ

 وك حاف وا ةيطارغ حتاكو ا يطرش وأ رشاعوأ رعاش ةوعدوأ

 ةبوكلا لامعتساو رامزملا لامعتسا نع يهنلا نّمضت امّلك اذه ىلع سقو

 .©!«تاربكلاو تابوكلا نعو رامزملاو نفزلا نع مكاهنأ» :كيلَيهلوقك

 نم رشأ امهدحأ نابنذ ءروبنطلاب برضيو رمخلا برشي نم» :لاقف ,ةلفسلا نع لثس 3
 .| «رخآلا

 :لاق هباتك يف سارف يبأ نب ماّرو :هيفو "1778 ثيدح /١7: ١6" ةعيشلا لئاسو )١(

 .,مهئاعد باجتسي الو ءدرن وأ روبنط وأ فد وأ رمخ هيف تيب ةكئالملا لخدت ال»:ةج لاق

 .«ةكربلا مهنع عفرتو

 .[ءانغلا باب 1١ ثيدح 474 :1 يفاكلا] (؟)

 1١[. ثيدح 778 :لاصخلا] (؟)

 ىلإ رظنف ةليل تاذ جرخ هلآو هيلع هللا ىَلص هللا يبن ٌنإف» :هيفو قباسلا ردصملا] (؛)
 ةوعد وأ رعاش ةوعد وأ فيرع ةوعدالإ ةوعد اهيف درت ال يتلا ةعاسلا اهّنإ:لاقف ءامسلا

 .[ «ةبوك بحاص وأ ةبطرع بحاص ىأ يطرش وأ رشاع

 .[ءانغلا باب /ثيدح 477 ١: يفاكلا] (5)

)١6١( 



 قوبلا

 ىف ةّماعلا ناسلب ىّمستو ةّيئازعلا بكاوملا ضعب ىف ةلمعتسملا ةلآالا وه

 ال اماذهو «رمزلا» :لوقي همالك حتتفم ىف بتاكلا نكلو .«يروب» نييقارعلا فرع

 نإ رامزمل عمسج نيتّمضب وه وأ .رامزملاب ءانغلا وه :ًاردصم رمزلا ّنِإف .فرعي
 ."! ص

 طيلختلا اذه امف ءأرمز هب تيوصتلا الو .ًارامزم سيل قوبلا ّنأ مولعمو
 !؟فرعلا ىف ققدت الو ةغللا فرعت ال ىتلا ةّماعلا ىلع ىلطني يذلا طيلغتلاو

 خفنلاب تّوصت اهّتكل .ّقزلا يف خفنلاو رانلا يف خفنلا وحن اهيف خفني ةلآ :قوبلا
 .امقتارم انجح ادانخ اتيوضت هي

 يف خفن :لاقي كلذلو ءاهيف خفني الو اهب ىّنغتي يأ اهيف رّمزي ةلآ :رامزملاو
 .قوبلا يف ىنَغو ,روصلا يف رّمز :لاقي الو ,روصلا يف خفن :لاقي امك.قوبلا

 ,ةرابعلا يف عّسوت "!«رّمزيو هيف خفني ةلآ قوبلا :«سوماقلا» يف هلوق ٌلعلو

 .رمزي الو هيف خفني اّمم وهو !؟هفرعتس امك هفارتعاب روصلا وه قوبلاو فيك

 1 هُرَّمْرُيو هيف ُحَفْنُي يذلا :ٌمضلاب ٌقوبلا» :هيفو «قوبلا»6١5 : طيحملا سوماقلا] (؟)
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 0000 ] ]| ]ز]ز]ز]ز] ]1 هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا

 دّوجملا خفنلا نيبو .عطقم توص وه يذلا :يّئغتلاو رمزلا نيب لج قرفلاو
 .هقباس فالخب ءانغب سيل هعبطب هيف عيطقت ال يذلا اذهو .توصلا عيطقت نع

 يذلا رمزلاب - هرصاعم مالك يف - قوبلاب خفنلا بتاكلا ليدبت هجو امفًاذإ

 !؟ةّماعلا ىلع ةيمعتلا هب داري

 !؟رامزم الو رمز اهيف سيلو .قوب الإ ةّينيسحلا بكاوملا يف دجوي لهو

 يف تناكو .اهب ىّنغتي يأ ءاهيف رّمزي ةلآ - ةغللا نم هفرعت امبسح- :رامزملا

 .يداوبلا يف بارعألا دنع مويلل ةيقاب لازت ال يهو .بصقلا نم ذختت رمألا ءدب

 ٌءانغ هب نوّنْغي «قبطم» نيبوبنألا وذو .«درفم» اهنم دحاولا بوبتألا وذ ىّمسي

 .راتوألا تاذ ةلآلا يّنغت امكأبرطم

 ."'بصقلا يف ىّنع ًاريمزت رّمز :«سوماقلا» يف لاق

 ءرامزملا برض اذإ .برض باب نم ءرّمزي لجرلا رّمز :«عمجملا» يف لاقو

 ."'اهب رمزي ةبصق :رسكلاب وهو

 رّمزي ةلآ :رامزملا :لاقو .اهيف رّمزي يتلا ةبصقلارامزملا :«دجنملا» يف لاقو

 ."”بصقلا يف - خفنلاب- ىّنغ ارم َرَمَّزو .اهيف

 بصقلا نع اوعفترا يهالملا بابرأ نم نوفرتملاو رضاوحلا ناكس نكلو

 عم بصقلل ةّيلخدم ال ذإ ,هريغو هبشلاب هولدبتساف .ىقبأو هنم مكحأ وه ام ىلإ
 مويلا ىّمسي ام ةيفيك ىلع ةلومعملا نداعملا نم هريغ يف اهنيعب ةدئافلا لوصح

 )١( «رمز» ؛٠ :؟ طيحملا سوماقلا] [.

 «رمز» 785 :؟ نيرحبلا عمجم] (؟) [.

 :دجنملا] (؟) 7٠١6»زمر« [.
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 ؟ 0 ةييحللا اعقل لاا ال ا ل ا وسل كب

 ىهلأ يه لب .بصقلا نيبو اهنيب تيوصتلا ةّيفيك يف قّرفي الو .«ين» وأ «رامزم»

 .برطأو ّقرأو

 ًايقاب لازي ال وهو .نورقلا نم ذخَتي رشبلا ةجاذس دنع ناك دقف قوبلا ام
 معازم ّصخي رم الو .«شيوارد» مجعلاو دونهلا نم ةلّوستملا حاّوسلا دنع مويلل

 .رّيغتي نأ هلكش ىلع نوظفاحي ءالؤه

 خفني يذلا نرقلا وه :قوبلا :ةغللا لهأ نم هريغو «عمجملا» بحاص لاق
 ")هيف

 ,"!هيف خفنُي ُنرَقلا وه - مضلاب - روصلا :«سوماقلا» بحاص لوقلو

 .هب ىّنغتي الو هيف خفني ءيش هّنَأو ءروصلا وه قوبلا ّنأ ىلع ٌلدتسي

 .""'هيف خفني نرقلا :روصلا :«دجنملا» يف لاقو
 .؟!هيف خفَنُي ليطتسم فّوجم ءيش :قوبلا :لاقو

 ةئيهو .نرقلا ريغ ةدام ىلإ ةلّوستملا نم تفرع نم ريغ دنع قوبلا رّيغ دقو

 نم غيص ول ئّتح - هتدام ترّيغت امهم وهو ,ةنجه ٌدشأو ًاتوص عفرأ اهب نوكي

 .ءانغ الو هيف رمز ال يذلا ينرقلا روصلا كلذ وه- بهذلا

 دادعأو تاقوألا ىلع هيبنتلل برحلاو ملسلا يف مويلا لمعتسي كلذلو

 .كلذ وحنو .ةدّنجملا لاجرلا بكاوم رييستو .ةقّرفتملا دونجلا رشحلو ,تاعاسلا

 )١( نيرحبلا عمجم] ١:  7764«قوب» [.

 )'( «ةروصلا»الا :" طيحملا سوماقلا] [.

 «راص» 579 :دجنملا] (؟) [.

 ) )5«قاب» 50 :دجنملا] [.
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 نع يهنلا الإ ةّلدألا يف دجوي ملو ءنآلل ءدبلا ذنم هب يّنغتلاو رمزلا دهعي ملو

 .تاقوبلا نع يهن ىلع انرثع امو ."'تاربكلاو تابوكلاو رامزملاو نفزا

 ؛ ًزاجم قوبلا ىلع رامزملا ظفل قالطال ةحّحصم ةقالع دجوت هنأ ّنظأ الو

 .رمزلا نع يعيبطلا هبيكرت يف ئتح هدعبل

 .برط ةلآال مالعإو هيبنت ةلآ ةقيقحلا يف وهف

 ضعب يف ءاج ام نايب يف ١774 ص راحبلا نم 1ج يف يسلجملا ةمالعلا لاق

 هيف خفني يذلا قوبلا يأ :زيربتلا قوب» :هّصن ام زيربتلا قوب قد نم ثيداحألا

 ."'«وزغلا ىلإ ركسعلا جورخل

 رامزملا نأ - قبسام ىلإ ًافاضم- رامزملا ريغ قوبلا ّنأ ىلع لدي يذلا نإ

 ريغ .ًادق يواستملا هبوبنأ يف ,ةينامث ىلإ ةعبرأ نم .ةريثك بوقتب الإ نوكي ال
 فلاخت ةصاخ ةمغن ةريثكلا بوقثلا كلت نم دحاو ٌلكلو .ةفشلا ىلي يذلا بقتلا

 ال وهو .ءاش ام حتفيو هتلمنأ فرطب هّدس ءاش ام رمازلا ّدسي .رخآلا بقثلا ةمغن

 .حتفو ٌدسب لازي

 ال كلذلو ءايلعلا هتهوف ريغ .هلفسأيف دحاو بقثب الإ نوكي ال وهف قوبلا اّمَأ

 شماوهلا ىف روكذملا ثيدحلا هنمو .ريثك تاربكلاو تابوكلا نعو رامزملا نع ىهنلا )١(

 .ةقباسلا

 لوخد دنع هّنأ :لتاقملا بتك يف ءاج معن ءرابخألا نم ءيش يف هنع يهنلا عقي ملف قوبلا اَمأ

 .قدت تاقوبلاو برضت لوبطلا تعمس ماشلا ىلإ دمحم لآ ايابس

 نأ رمأ ديزي ّنأ يور دقف ءسانلا هيبذتو دونجلا رشحل تاقوبلا لامعتسا ّنأ رهاظلاو

 .لاجرلا نم اذكو اذك ةيار لك تحت .ةيار نيرشعو ةئامب ايايسلا ليقتست

 )١( ثيدح 709 :7١راونألا راحب] 5 [.
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 2 هفنعلا رتاطعلا لا شوزن هد 0 داج عن نع ا عام 3

 ."!فلتخم ريغ ًادحاو الإ هنم جراخلا توصلا نوكي الو .ةمغن هل نوكت

 هّنإف .ىعيبطلا هبيكرت بسح هتهوف ةعس ىلإ دنتست اهّنإَف هتنجهو هتبالص ام

 ,ةنجهو ًاعافترا هتوص داز ايلعلا هتهوف تعستاو هب خفنلا عضوم ّقدو لاط امّلك

 اّمإو .ءاونلالا كلذب هلوط ةدايزل اّمِإ .هتنجه ةّدش ىف لخد ديزم هئاوتل ال ناكامبرو

 «ىقيسوملا قوجلا» نم ًءزج لعج هتنجهلو .دنجلا هيبنتل لمعتسا هعافت رالف

 لصحيل .اهنم دحاولا عونلا دارفأ فلتخمل .فلتخملا ةريثكلا تاوصألا نيب فيلأتلل

 .فلؤملا عمجملاب برطلا لامك

 .ابرطم الو ًايهلم نوكي نأ حصي الو نوكي ال اهنع درفتا ول قوبلا نكلو
 ةّصتخملا نع ًالضف .هريغو وهللا نيب ةكرتشملا تالآلا نم هّدع ىغبني ال كلذلو

 .وهللاب

 ًامجحوًاّدق اهل هتنيابمل ؛ ريمازملا نم الو وهللا ت الآ نم نكي مل اذإو

 ام ةلدألا يف دجوي ملو هميرحت ىلع ليلدلا وه أمف ًاتوصو ًابيكرتو ةئيهو ًالكشو

 اهلخدي ةريغص ةبصق وهو :عمجملاب اّلِإ هب رمزلا قّقحتي ال يبصقلا رامزملا ًاضيأو )١(

 هل يصوأ ول :انؤاهقف لاق كلذلو ءرامزملا سفن يف لخدم رخآلا اهفرطو همف يف رمازلا
 ,عمجملا ميلست ٍذئنيح مزلي الو .ةيصولا تّحص ًالّلحم ًاعاقتنا هب عافتنالا نكمأو ءرامزمب

 .«هيلع فّقوتي ال مسالا ّنأل ؛ هيتفش نيب رمازلا ةلعجي يذلا وهو

 .[4814 :7 ءاهقفلا ةركذت رظنا] .هريغو «دصاقملا عماج» يف كلذب حّرص

 بقث ول هّنأ يَّنظو .عمجم ىلع فّقوتي ىتح ىّنغتي يأ .هب رّمزي ال ِهّنأل ؛ هل عمجم الف قوبلا ام

 عمجملا ماقم موقي ام هب عنص وأ .مفلا يف هلك لخدي عمجمب هلفسأ لصوأو هطسو نم

 .هب رمزلا نكمأل هريغو ينلاك مهتالآ يف نييوهللا نيب ةفراعتملا تاّيفيكلا نم
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 000 0 هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا

 هقفلا بتك نم ىنرضح ام ىف هّمعي وأ هّصخي مساب هلامعتسا نع ىهنلا نّمضتي

 !؟ثيدحلاو

 ."7هيلإ ىندش ريف يريغ همي رحت ىلع روثعلاب ىظحي نأ ىسعو

 نم يتعاضبو امّيس ءّدح ىلع فقي ال عّبتتلا ّنأل ؛ هقباس يف الو اذه يف ىّدحتأ ال انأ )١(

 مزجلا بجوي ىل صحفلا نم لصاحلا ردقلا نكلو .,ةناكملا كلتب تسيل ثيدحلا بتك

 .ةيروذعملاو

 هذه وحن اهيف دجيو اّلِإ بورحلاو يزاغملا بتك نم باتك ىلع يتأي ناسنإلا داكي ال ,معن

 لوبطلا برضب نالف رمأ» وأ «تاقوبلاو لوبطلا اوبرض اوحبصأ اًملف» ةرابعلا

 رشحل ًاميدق برحلا لبط عم لمعتست ةلآ قوبلا ّنأ ىلع لدي امم كلذ هبشو «تاقوبلاو

 :ركسعلا

)161/( 



 جنصلا

 لمعتسي اذه .«سوط» فجنلا يف ةماعلا ناسلب هنع رّبعملا جونص درفم وهو

 نالعإلاو بكوملا ماظتتا نم لبطلا اهل لمعتسي يتلا ةّلعلل ةّيئازعلا بكاوملا يف

 ءافخب ّلتخي هماظتنا ٌّنإف .بكوملا لهأ ةبدنل هتوص ةعياشمو هفوقوو هريسمب
 مهدجت ال كلذلو ,جنصلا اذه توص الول رخآ نع مهنم دشحم دعابت اذإ مهتاوصأ

 .ٍظئنيح هنع مهئانغتسال .ًالثم راد يف مهمطل دنع هنولمعتسي

 ًاعطق نسحتسم هّنكل ءازعلا بكاوم يف ًامزال نكي مل نإو ماظتنالاو

 هب مزلم ال لبعرملا بكوملاو

 لاحترالاب مالعإلاف ءجنصلا كرتب بكاوملا شيوشت اومزتلا مهْنَأ بهو
 .هب الإ نوكي ال امهريغو فوقولاو

 حب نس ريع نم ةمالفلا هفرتخا ةضلا اذه نأ "اب افنلا نن قهاو ريغ خم ةعمتننقو

 هنامز يف ةلضافلا قالخألاو فطللاو عرولا لهأ ةودق لضافلا ةمالعلا دّيسلا مهنم )١(

 نسح خيشلا عرولا سّدقملا هيقفلا ةمالعلا خيشلاو .يفجنلا يناقلاطلا ىفطصم دّيسلا

 ملعلا نم امهتناكم فرعي ال نم مويلا فجنلا يف دجوي نم ّلقو ءامهرس سّدق رطم

 .امهب دهعلا برقل عرولاو
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 ةقزألل قرتخملا مطللا بكومل ًابحاصم ناريإ ىرق يف هّرس سّدق يسلجملا

 اوملعيو مهنم ةبيرقلا ىرقلا لهأ هتوص عمسيل ؛ متاملاو رودلا يف عمتجملاو
 يف رخآأ ءازع ةماقإب اّمإو ,مهعم عامتجالا يف اّمِإ .مهوكراشيل ءازعلل مهتماقإب

 موقي هّنأل ؛ لبطلا نع هب اوفتكا مهتيلو ,كلذ ريغل هلامعتسا سانلا درطتساف ؛مهتيرق

 .هنم ةدوصقملا ةدئافلا يف هماقم

 يف مويلا هبرض فراعتملا جنصلا ّدع شحافلا أطخلا نم ّنإف لاح ّلك ىلعو

 نع ًالضف .هريغو وهللا نيب ةكرتشملا تالآلا نم فجنلا يف ينيسحلا ءازعلا

 .ةّصتخملا

 رطبلا ليبس ىلع عقاولا وأ ,ماوعلا همهفي امك.بعللا قلطم وهللاب ديرأ ءاوسو
 دنع هب دصقي ال جنصلا برضف .قيقحتلا لهأ نع هلقن انفلسأ امك .حرفلا ةّدشو

 كلذو .هفوقوو هريسمب نالعإلاو يئازعلا بكوملا ماظتنا نم انركذ ام الإ هيلمعتسم

 !؟رطبلاو بعللا تالآ نم كلذل ةلمعتسملاة آلا ّدعت فيكف ًارطب الو ًابعل سيل

 جونصلا ةمرح نم هنهاوع ىلع بتاكلا هلسرأ ام يف هجولا امفًأذإ

 ؛اهب دييقتلا هجو وه امو .ةّيساحنلا

 ميرحت ىلع نوملسملا عمجأ يتلا رومألا ركذي هّنَأ معزي هتلاقم حتتفم يف هن

 عمجم ريغ وأ مّرحم ريغ اهنم ليلقلا نوك كلذ مزالو ,تاركنملا نم اهّنَأو اهرثكأ

 وه وأ هميرحت ىلع نوملسملا عمجأ امم جونصلاب برضلا لهف .هميرحت ىلع

 ةياده» باتك بحاص هرس سّدق يمظاكلا نيسح دّمحم خيشلا موحرملا ةذمالت نم اناك 2

 ىلع هدعب اذملتو .ةرجهلا نم 17017ةنس تايرخأ يف يفوتملا «مالسإلا عئارش يف مانألا

 .هرس سّدق فجن هط دّمحم خيشلا ًاعروو ًاملع ريظنب رهدلا هل يتأي نأ ّلق يذلا انخيش

 .ءايحأ مهب انعفن امك ًاتاومأ مهب هللا انعفن
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 ؟عامجإلا ريغب مّرحم

 وهللا تالآ نم جنصلا نكي مل اذإ ميرحتلا ىلع مئاقلا ليلدلا اذه وه امو

 ؟هب ةصاخلا

 يفجنلا يحيرطلا نيدلا رخف خيشلا نقتملا رّحبتملا هيقفلا خيشلا لسرأ .معن

 سيل .ثيدحلاو نآرقلا بيرغ عمجي باتك وهو - «نيرحبلا عمجم» باتك يف

 هنأ ىوس .هنع يورملا وه نمو ءيور قيرط ّىأ نم ملعُي ال ًاثيدح - هلثم ةّيمامإلل

 ,جناوصلاب برضلاو كاّيِإ» :هنتم اذ وه اهو ءجونصلا لامعتسا نع ريذحتلا نّمضتي

 ."!«كنع رفنت ةكئالملاو .كعم ضكري ناطيشلا ْنِإف

 يف انباحصأ بتك نم ثيدحلا اذهل ةبسانملا باوبألا يف ًاريثك ٌتصحف دقلو

 دعب «يسرنلا ديز لصأ» يف هتدجو يذلاو .هدجأ ملف «ةبيرغو ثيدحلاو عورفلا
 كعم ناطيسشلا ّنِإف ,جلاوصلاب كبرض اًمأو» :اذه وه ًاصحف هادع ام ءاصقتسا

 ."7«كنع رفنت ةكئالملاو ءضكري

 يف هماقم هللا ىلعأ يرونلا ثّدحملا انخيش هلقن امل ًأّصن قفاوم اذهو

 ."«يسرنلا ديز لصأ» نع ًالقن «كردتسملا»

 ضكري ناطيشلا ْناف جناوصلاب برضلاو كايا» :هيفو «جنص» 7:/777 نيرحبلا عمجم] )١(

 ش .[كعم

 .[رشع ةتسلا لوصألا ناونع تحت ىرخأ لوصأ عم عوبطملا ه١ :يسرتلا ديز لصأ] (؟)

 لماعلا ملاعلا ةخسن ىلع هخسنتسم «ىسرنلا ديز» باتك نم نآلا يديب يتلا ةخسنلا (؟)

 ىف مويلا ميقي يذلا .هللا همّلس ينارهطلا دّمحم ازريملا عّبتتملا ثحابلا سّدقملا عرولا

 .ءارهاسس

 باتك اهنم .لوصأ ةرشعو فين ةئامعبرألا لوصألا نم اهيف ةعومجمب خيشلا اذه ءاج
- 
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 000 00 0 هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا

 :ناجلوصلاو ,ناجلوص درفم .ميجلا لبق ماللاب ثيدحلا اذه يف جلاوصلاو

 ."!يرهوجلا هلاق .برّعم يسراف ,جاجوعا اهسأر يف ىصع وه

 بعللاو .«ةبوط» انفرع يف ةامسملا ةركلاو ناجلوصلاب بعللا نع يهن اذهو
 ربخلا مامتو .هفصو ىلإ ةجاح الف ,مويلل مهريغو برعلا دنع فورعم رمأ اهب

 نم يف لاق :اذكه 9. قداصلا نع - «كردتسملا» يف لوقنم وه امك- روكذملا

 نسع ةرخآلا بلط هلغش .كلذ نع لغش يفل نمؤملا ّنأو» :ًايهال ديصلا بلط
 ٌنإف .يهالمللو هلام .لغش يفل كلذ عيمج نع نمؤملا ٌنِإو» :لاق نأ ىلإ «يهالملا

 ناطيشلا ّنإف جلاوصلاب كبرض اّمأو .قافنلا ثروتو .بلقلا ةواسق ثروت يهالملا
 هتباد هب ترثع نمو .رجؤت مل ءيش كباصأ نإو .كنع رفنت ةكئالملاو .كعم ضكري

 .«رانلا لخد تامف

 برضلاو رامقلاو درنلاو جنرطشلاب بعللا باب «يوضرلا هقفلا» باتك يفو

 ,ميتاوخلاب بعللا قتاو» :لاق ّمث لوألا ةثالثلا يف يهاونلا قاسو .جلاوصلاب

 ةبرضلاو كاّيإو .باعكلاو زوجلاب نايبصلا بعل ئّتح رامق لكو ءرشع ةعبرألاو

 ىلع خستنم لصألاو .خسن ثالث فجنلا يف نينس لبق اهيلع تخسنتساف ءيسرنلا 3

 اهنمو لوصألا هذهب دّرفتي يرونلا ناكو «يه وه وأ هّرس سّدق يرونلا ازريملا ةخسن

 .هكردتسم يف لقني

 لحم ال لاجرلا بتك يف ًاروكذم ًامالك امهيباتك يفو يسرنلا ديزو دارزلا ديز يف ّنأ ملعيلو

 لاح نسحو نيباتكلا ةَحص ٌرخأت نم ٌلجو رفعج يبأ خيشلا دنع ققحملاو انه هقيقحتل

 .نيلجرلا
 كردتسم] مكحم ءانب وهو .هكردتسم رخآ ىف هّرس سّدق يرونلا انخيش ىنب كلذ ىلعو

 1111 :177 ةعيشلا لئاسو

 .[ برعم يسراف ,نجحملا ماللا حتفب ناجلوصلا» :هيفو «جلص»6 : حاحصلا] هلل

 )151١(



 ١ نر ةدعسحلا ئامتفلا لئاشإ واااو مام وع هدوم هك م حملا 12

 هتباد هب ترثع نمو .كنع رفنت ةكئالملاو .كعم ضكري ناطيشلا ْنإف .ناجلوصلاب

 .١)«رانلا لخد تامف

 ةبرضلاو كاّيإ» :هيف نأ لإ ,هلثم روكذملا باتكلا نع «دنتسملا» يف ىورو

 ."”«جلاوصلاب

 اّمع عنملا نّمضتي وهذإ ,هيف نحن اّمع ةّرملاب ًايبنجأ ربخلا نوكي اذه ىلعو
 ةركلاو ناجلوصلاب بعللاو ديصلاك برطلا تالآ ريغب ناسنإلا هب ىهتلي
 ترتعاذإو:نجؤي ال هيغل نم تدحدب ثدح اذا امهب ئّيلتملا ّنآَو .""امهريغو

 .راثلا لخدي تامف هتباذ ديصلا بلطي نمب

 .فراعتملا جنصلا لامعتسا ةمرح ىلع ليلدلا نيأف ,كلذك رمألا ناك اذإو

 !؟وهللا يف ًالمعتسمالو .ًاعطق يهالملاب ةصاخلا تالآلا نم وه سيلو

 !؟هتمرحب ءاتفإلا دنع هريغو «هيزنتلا» ةلاسر بحاص هدجو نياو.

 .[:1ثيدح 186 :ةكءاضرلا مامإلا هقف] )١(

 ١71١[. :18 ةعيشلا دنتسم] (")

 دهشيو .«ةلقنم» فرعلا يف ةامسملا رشع ةعبرألاو باعكلاو زوجلاو متاخلاب بعللاك (؟)

 :رومأ ىنعملا اذه ةدارإب

 قالخب .هعم ناطيشلا ضكريل براضلا نم هيف ضكر ال جونصلاب برضلا ّنأ :لوألا

 .ةركلا فلخ اهب ضكري اهّنإف جلاوصلا

 هباصأ نإ :لاقي نأ حصيل يندب ررض لوصح ضرعم يف سيل جونصلاب برضلا نأ :يناثلا

 تامدصلاو تارثعلا ضرعم اهب ضكرلا ٌّنإف .جلاوصلا فالخب ءرجؤي مل ءيش هنم

 ةزضعلا

 عمجي هنإف ناجلوص فالخب ءهريغو عمجملا ٌصنب جناوص ىلع عمجي ال جنص ْنِإ :ثلاثلا

 .هب هفيرحت ةيآ كلذو :ةجلاوصو جلاوص ىلع
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 0 هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا

 نع ٍفاو ٍثحب البو ليلدلا دوجو نع لماك صحف الب ىوتفلا ّمصت لهو .
 !؟هتلالد

 ةمرح ىلع ليلدلا بلطب ًاعيمج مهتيّدحتل ةميظع يفنلا ةنؤم ّنأ الولو
 رباكي نأ الإ .قارعلا يف ينيسحلا ءازعلا يف نيفراعتملا جنصلاو قوبلا لامعتسا

 باتك يف روكذملا ريغ «نيرحبلا عمجم» يف لوقنملا نوك ىوعدب مهنم دحأ

 فالتخاو ربخلا ةدحو روهظل ؛ دعبلا ةياغ يف اذهو .«يوضرلا هقفلا»و «يسرنلا»

 .هيف عقو ام يف «عمجملا» بحاص عقوأ يذلا وهو ,هيف خسنلا

 باتك يف «دنتسملا» بحاص ةخسنلا فالتخاو ةدحولاب حّرص دقو

 ال «جناوص» فّوحملا ّنأ يف ةحيرص تسيل هترابع نكل '''هنم تاداهشلا

 ةّيحالص مدع يف ٍفاك امهنيب دراولا ظفللا دّدرت نأ يف ةحيرص يه معن .«جلاوص»

 ."'جيناوصلا ةمرح تابثإل ربخلا

 امو «قوبلا وه» روصلاك وهللا يف يأ .هيف هلوخد يف ٌكشي ام هنمو :دنتسملا يف لاق )١(

 اذكو .«انرك» ةيسرافلاب هل لاقيو لالجلا ةمالعو ركاسعلا مالعإل ناطلسلا هذختي

 برضي صاصر نم ناتفد وهو :«سوماقلا» ىف هب هرّسف يذلا ىنعملاب جنصلا

 .سانلا مالعإل ىرخألا ىلع امهدحإب

 «كنع رفنت ةكئالملاو كعم ضكري ناطيشلا ّنإف جناوصلاو كايإ» :مهلوق نم يور ام اًمأو

 .ىهتنا لمأتف «جلاوصلا» رثكألا يف نإف ,ةخسنلا فالتخ ال ؛ ةمرحلا تابثإل حلصي الف

 عم موقلا دنتسم وه ىوضرلا ناك اذإو ؛ «يوضرلا هقفلا» خسن فالتخا هدارم ّنأ رهاظلاو

 .هفعض ىلع ًافعض هب لالدتسالا داز هخسن فالتخا

 .هريغ ال «جلاوص» وه دراولا نوك نييعتل ةيقايسلاو ةّيظفللا دهاوشلا انمقأ دق نحنو (؟)

 بابلا ناونعو .«ناجلو ص» ةعوبطملا «يوضرلا هقفلا» ةخسن يف دوجوملا ّنأ ىلع

 .ةخسن هّنأ دنتسملا لوق الول «جناوصلا» ظفل نيأف ءجلاوصلا نع يهنلا
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 1 ةييسخلا زاهقلا لانواع يات وت وسلا هولا لماما ارز نورا ما زوما ف

 وهو .ةياورلا مّلسم هنتمب «عمجملا» يف روكذملا ثيدحلا انذخأ اذإ اَنإ مث

 تابنثا انباحضا لوصأ ىلع ّمصي لهف ءثيدحلا عماوج يف لوقنم ريغو لسرم

 ب يديرخل ىح
 ماكحألا يف ربخلا اذه لثمب نولمعي ال ًاثيدحو ًاميذق انباحصأ نإ ءالك

 .ةهاركلاو بابحتسالا الإ هلثمب نوتبثي الو .ةّيمازلإلا

 ريذحتلل عوضوملا ظفللاب وه يذلا - يهنلا لمح ّنإف ءاذه نع ّضغلا عمو

 سميلو .لاقم وأ لاح نم هيلع ةنيرق ال ميرحتلا ىلع - هتئيهب الو يهنلا ةدامب ال

 ضرفلا بسح اهيلع عامجإ الو .اهيف ًارهاظ وأ ةمرحلل ًاعوضوم يهنلاك ريذحتلا

 .هنم اهتدارإ ىلع ةينيرقلل حلصي

 :ناعم ةغللا يف هل جنصلا ّنإف ًاضيأ اذه نع ءاضغإلا عمو

 ."!راتوأب ةلآ

 ,9فّدلا راطإ يف قلعت ساحن عطق

 .””ىرخألاب امهادحإ برضي رفص نم ذختت ةلآ

 دنع ىّمست .اهب نوقفصي مهعباصأ فارطأ يف نوصقارلا اهذختي يتلا ةلالا

 )١( حاحصلا] ١: «مجعلا هب صتخيف راتوألا وذ جنصلا اًمأو» :هيفو «جنص»71؟60 [.

 )١( ساحنلا نم فدلا راطإ ىف لعجي امل لاقي ىأ» :هيفو «جنص» 778 :؟ نيرحبلا عمجم]
 «ًاضيأ جونصأ راغص ةرودملا [.

 حاحصلا] (؟) ١:  3:6رفص نم ذختي يذلا وهو ءبرعلا هقرعت يذلا جنصلا» :هيفو «جنص»

 «رخآلاب امهدحأ برضي | ٠
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 11 ا ع ا عمو مو و هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقتلا

 .يناعملا نم كلذ ليعو ,'!«جنص» بدعم وهو «كنز» ىهالملا بابرأ

 ,ينيسحلا ءازعلا يف مويلا لمعتسملا وه ام ىلع قبطني اهنم ثلاثلا ىنعملاو

 وهل ال هتاذب هّنأل ؛ هب يّهلتلا دصق نكمي ال جنصلا اذه لامعتساَّنأ مولعملا نم نكل

 .برطاالو هيف

 بعللا ةمرح ّنأ ةريثكلا رابخألا نم دافتسملا ّنأ فلس ام يف تعمس دقو

 ليبس ىلع برض يأ .وهل هنأ ثيح نم لب «ةلآلا صوصخ ثيح نم سيل تالآلاب
 .حرفلاو رطبلا

 رجضلا بجوي بكاوملا يف فراعتملا جنصلا قد تدجو تلّمأت اذإ تنأو

 ًاّقد ساحنلا ىلع ةّيديدحلا مهقراطمب نيراّفصلا قدك الإ وه امو .برطلا ال

 اذه وه سيل يهالملا تالآ نم ٌدعي دق يذلا جنصلا نوكي نأ دعبي الو .ًامظتنم

 يف نوصقارلا هذختي ام وه لب ,قيفصتلا ماقم مئاقلا ىقيسوملا جنص الو .جنصلا

 .«كنز» انفرع يف ةامّسملا ةلآلا نم هب نوقّفصي مهيديأ عباصأ

 ًاردق راتوألا تاذ ةلآلا تناكو .ناعم نيب ًادّدرم َةغل جنصلا ناك اذإ مث

 ناك .ظفللا نم هب دارملا كوكشم كلذ ادع امو مكحلا عوضوم لعج اّمم ًانّقيتم

 نأ ةيميرحتلا ةّيموهفملا ةهبشلا يف طايتحالا بجوي ال نمل ّنفلا لوصأ ىضتقم
 .هتمرح ال هزاوجب لوقي

 ٌّقد» ةحجارلا رومألا نم ّدعي ذإ ,ءاطغلا فشاكن يبو ءاذه نيب قرف نم مكو

 عرئاجلا عيملاوءاطنلا كفاك أ ىو ىناسن بوسع هالئعإ لبن

 اهب برضي عباصألا يف تبثت ...:جنصلا :هيفو «جنصلا» 71/ :ءاهقفلا ةغل مجعم] )١(

 .[ مهوحنو نوصقارلا
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 ب هيييعلاا راعقلا لن اننر ةس  ل ١

 المح دق .يميرحت يهنلا ّنأو ءانرابخأ يف هنع يهنلل نينّقيتم اناكول ''يناردنزاملا

 ءحرفو رطب برض هب برضي يذلا .برطملا صوصخ ىلع هنع ىهنملا جنصلا

 ."'هعوضومو مكحلا نيب ةبسانمللةظحالم

 )١( ىبمب يف ةعوبطملا «داعملا ةريخذ» هتلاسر نم 78ص يف سنة171١7.

 ةمرح ىلع قافّتالا نم نيرصاقلا ةبلطلا ضعب هب قطني ام نأ ملعي ركذ ام عيمج نم (؟)
 يقت دّمحم ازريملا مالسإلا ةّجح لئس امل كلذلو ,ماقملا نع يبنجأ وهللا تالآ لامعتسا

 عاونأ نم يه يتلا ىهالملا عاونأ رئاسو روبنطلاو لبطلاك .وهللا تالآ نع يزاريشلا

 .وهللا تالآ كرت هريغ يفو هيف بجي هّنأِب باجأ ,ينيسحلا ءازعلا يف فزاعملاو لبطلا

 نكلو .ءازعلا يف هلمعتسم ريغ وهللا تالآ رئاسو فزاعملاو ريبانطلا ّنأ تفرع دق تنأو

 .اوءاش امب نوملكتيف وهللاو فزعملاو روبنطلا نوفرعي ال نيرصاقلا
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 سماخلا

 ءاستلاب لاجل هققت

 ."!«عرشلا يف تباث هميرحتو .ليثمتلا يف عقي اذه» :: ص ةلاسرلا لوقت

 هيبشتلا يف فالخلا عوقو لهجي ال ةلاسرلا بحاص نأ دقتعا يّنَأ امبو

 ذإ ,عرشلا يف ةنايخ «عرشلا يف تباث هميرحت» :هلوق ّدعأ يّنإف .ًامكحو ًاعضوم

 ىوس انين دنب مل ءلجرلا ثّنأت ةروص يف ولو يأ ,ةلمجلا يف هتوبث دارأ نإ هنأ

 .ليوهتلا

 .كلذك توبثلا مدع نم هلهجي ال امب ًاجوجحم ناك ًاقلطم هتوبث دارأ نإو

 .ديلقتلا يف مهعجارم ىلإ ةّماعلا داشرإ ةلأسملا هذه لثم يف مزاللا ّنِإ

 ال هنهأر ةقيقح هنأ رهظمب .ةفاكلا نيب هيأر بتاكلا ءادبإ ال .مهيلإ مهرمأ لاكيإو

 .نيطلاغملا نم الإ ردصي ال كلذ ّنإف ءاهيف فالخ

 هنرق نم دوسأ رازإب لجرلا ليلجت وه ليثمتلا يف هعوقو ىعّدملا هيبشتلا ّنِإ
 .هأرمأ هنأ هيلإ رظانلل ىئارتيل ةّيلاجرلا هسيالمو ةتئيهب وهو .همدق ىلإ

 .اروهظو ا اضن كلذب ًالثاق انرجو الو هييرحت عرشلا سيول كم الهو

 قارعلا يف ةّيئازعلا تاليثمتلا يف نآلل ةنس نيسمخ ذنم تيأر ام يْنَأ ىلع

 )١( :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا] 775[.
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 ا 1 ا 8

 ام لبق نم هريغ يف دجوي ام نوكي نأ ىسعو .لجرب ةأرما الو ةأرماب لجر هيبشت

 .ةقيقحلا ىلع هيبشتب سيل وهو ,تقؤملا يروصلا هيبشتلا نم ركذ
 ,ةأرما هسفن ٌدعيو لجرلا ثنأتي نأ وه هيبشتلا نم هميرحت مولعملا ردقلاو

 دّوجمبال ءءاسنلا ءايزأب ذخأيو هّيز نع جرخي نأ - ثْنأتلا دصق عم - كلذ رهظمو

 .")يزل ليدبت نودب نهسبالم هسبل

 ققحملا انخيشو "'«تاتشلا عماج» يف يّمقلا ازريملا ىتفأ اذهبو

 ققدملا قّقحملا انخيش :مهنم انرصع ءاملع رثكأو ,"7«بساكملا» يف يراصنألا

 هيقفلا خيشلاو .؟!هّلظ ماد يورغلا ينيئانلا نيسح دّمحم ازريملا هللا ةيآ ةمالعلا

 يناقماملا هللا دبع خيشلا مالسإلا ةّجح ةريثكلا تافّئصملا بحاص نّفتملا ةمالعلا

 .مهريغو ''هالع ماد يفجنلا

 .رابخألا بتك هرضحت ال نم امهيلع علطيل نيلوألا ةرابع ركذي فتكألو

 هللا نعل» :روهشملا يوبسلا ركذ دعبب هباتنك يف يراصنألا ةمالعلا لاق

 :«لاجرلاب ءاسنلا نم تاهئشتملاو .ءاسنلاب لاجرلا نم نيهبشتملا

 ؛روصق- هيبشتلا قلطم ةمرح ىلع يوبنلا ةلالد ينعي - هيلع هتلالد يفو»

 سابل امهدحأ سيل دّرجم ال :ىثنالا ركّذتو ركذلا ثْنَأت هيبشتلا نم رهاظلا ّنأل

 نهسبلأ ةأرما نيعبرأ ةنيدملا ىلإ ةرصبلا نم رّيس ةْكلاَيلع نأ :انرابخأ يف ءاج )١(
 .حامرلاو فويسلا لمحب نهرمأو ,عوردلاو ةيدرألاو قطانملاو مئامعلا

 6١/. :؟ تاتشلا عماج (؟)

 ١: 17-1١75 بساكملا] (؟)

 .روهشم عوبطم هل روشنم يف كلذ ركذ (5)

 .ةعوبطملا ىواتفلا نم هريغ كلس يقو ًالقتسم ًارارم عبط دق هل ءاتفتسا يف كلذ ركذ (0)
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 0 0000 ]ذي هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا

 .هيبشتلا دصق مدع عم .رخآلا

 دجسم يف ْثّنَأت هب ًالجر ىأر ِئ!أّيلع َّنإ» :«للعلا» نع يكحملا هدّيؤيو
 لوسر تعمس ينأف كيلي هلا لوسر دجسم نم جرخأ :هل لاقف َكَكْتََي هلا لوسر

 ءاسنلا نم تاهئشتملاو ءاسنلاب لاجرلا نم نيهئشتملا هللا نعل :لوقي كلم هلا

 ."!ًاضعب نهضعب نحكني يئاللاو نوئّتخملا مهو .لاجرلاب

 ًاهيبشت هبوث لجرلا ٌرجي نأ ةهارك ىلع امهادحإ ّلدت نيتياور ركذ م

 ,ةهاركلا يف روهظ دروملا ةنيرقب ىلوألا ًاصوصخ امهيف ّنإ»:لاقو ءاسنلاب
 .ىهتنا "!«لاكشإ نع ولخي ال ميرحتلاب مكحلاف

 نم دافتسملا» :اذه هتمجرت صخلم ام هّرس سّدق يّمقلا قّقحملا لاقو

 لوخدلاو امهدحأ ّيز نم جورخلا وه .ءاسنلاب لاجرلا هيبشت نم ةعناملا رابخألا
 هّبشتلا اَمأ .سكعلابو .ءاسنلا فنص نم هسفن لجرلا دعي ثيحب ,رخآلا ّيز يف

 ."”رابخألا فرصنم نع جراخ وهف ءٌصاخ ضرغل ليلق نامز يف ةّصاخ ةأرماب

 رخآو ذى نيسحلاب دحأ هبّشتك لجرب لجر هّبشت همالك ءانثأ يف درطتساو

 رومألا نم هوحنو ءاكبالا هب دوصقملا ناكاذإ كلذ ناحجر هجوتساو .هئادعأ دحأب

 هللا ةعاطل اهلالذإو سفنلا زهق نم هيف امل ؛ ءادعألاب هّبشتلا ًاصوصخ .ةحجارلا

 يف يورملا ربخلا همار ام ىف يراصنألا ققحملا هركذ امم رهظأ نوكي نأ ىسع )١(

 ءاسنلاب نيهّبشتملا لاجرلا نم نيثّدخملا نعل هّنأ كيل رَيبنلا نع تايرفعجلا
 .لاجرلاب تاهّبشتملا ءاسنلا نم تالجرتملاو

 - ةكئالملا تنعلو - هللا نعل لاق ّيبنلا ّنأ يرفصعلا ديعس يبأ لصأ نع يورملا ربخلاو

 .[رشع ةتسلا لوصألا نمض عوبطملا 18 :ديعس يبأ لصا] ترّكذت ةأرماو ثنأت ًالجر

 )'( بساكملا] ١: ١76[.

 76١[. :؟ تاتشلا عماج] (؟)
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 ١ را ةكيسحلا رئاجقلا لل ايو 1 وا لاو يسحو هع و طووا 1

 .مهب هّبشتلا سفنب

 رئاسو "١«ةريخذلا» يف يناردنزاملا يرئاحلا هيقفلا ىرجملا اذه ىرجو

 .يرئاحلا يزاريشلا ازريملاو ءردصلا دّيسلاو .هدلوك اهيشحم

 مل اذإ اميس .هل ًانيهوت 39 نيسحلاب لجر هّيشت نوكب نورصاقلا جهلي دقو
 .فرشلاو حالصلا لهأ نم نكي

 لعفب قّقحتي ال ناونع نيهوتلا َّنإف ًاهيومت هنوك دحأ ىلع ىفخي الام اذهو
 ىلع عقي هتاذب لعفلا نوك عم .ًارهق نيهوتلا عوقوو بيدأتلاو ملظلاكهدصق نودب ام

 .لقعي ال اّمم ةريثك هوجو

 لاعفألا يف هّنكل .هدصق نودب لوقلاب يرهقلا نيهوتلا لصحي دق ,معن

 لاعفألاب فيكف .دصق ّلك نع تلخ ول هقّقحت نكمي ال هوجو ىلع عوقولا ةنكمملا

 ةعقاولا هلاعفأ ةياكحو .34 نيسحلا تابطاخم ءاقلإ دنع ءاكبإلا اهب دوصقملا

 ال اميف لجرب لجر هّبشت رابخألاو ريسلا تنّمضت دقو !؟ٌفطلا موي هئادعأ هاجنا

 .ةراوملا نأ صحتي

 يذلا نوعرف كحضم نأ «مولعلا ءايحإ» باتك يف يلازغلا دماح وبأ لسرأو
 هديسبو ةريصق فوص ةعردم سبل دق ,منغ يعارك نارمع نب ىسومب هّبشتي ناك

 ةمارك - باذعلا هنع عفر وأ - قرغلا نم هللا هاجنأ دق .همنغ ىلع اهب شهي ىصع

 هئاسلجو نوعرف كحضُي نأ لجأل كلذ ناك نإو هب ههّبشت سفنل 32 ىسومل
 ."!هيلع

 )١( :داعملا ةريخذ] 74 ١[.

 ) )1نيدلا مولع ءايحإ] ١: 1١6[.

 هدا



 سداسلا

 جداوهلا ءاسنلا باكرإ
 تكفي هللا لوسر تانبب اهيبشت هوجولا تافّشكم

 :ةلثملاو كتهلا نم هنّمضتي امل ؛ هسفن يف مّرحم وهو» :6 ص ةلاسرلا لوقت

 ةرصبلا يف يضاملا ماعلا يف ىرج املثم ,ةعانشو حبق ىلع لمتشا اذإ اّمع ًالضف

 امك سانلا نم الم ىلع ةرساح جدوهلا اهباكرإو بنيزب ةئطاخ ةأرما هيبشت نم
 .ىهتنا ١٠6 يت ايس

 هيبشتلا كلذ عوقو يرصبلا هليمز نع لقنو ١". ص يف اذه نم ًاوحن ركذو

 ."اه40١ ةنس نم يضاملا يف نئاشلا

 ىضقو .هنادلب نم ريثكب ّرمو ,قارعلا يف رهدلا نم ةهرب لجرلا شاع :دقنلا
 !؟ءاسنلا ليثمت دجو نيأف .ةّيروسلا دالبلا يف هرمع لج

 !؟كلذ تاقثلا هل لقن وأ ةدهاشم هنيعب هآر لهو

 دحأ نأ وأ كلذ دهش هنأ لقان انل لقن الو .هانعمس الو كلذ انيأر ام انف

 )١( :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا] 177[.

 )١( .[؟87:؟ قياسلا ردصملا]
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 ل 0 ]1 1 ١

 .هّدِج نع هلقن وأ هدهش نولعألا هدادجأ

 لهأ بهذم ىلع - انحّحصوأ .ًامّلسم ةرثكب كلذ عوقو انذخأ ول اَنإ

 وأ ةيرق يف وأ دلب يف ةّرم اهيف هعوقوب ةّيئازعلا رئاعشلا عيمج ةذخاؤم - ليوهتلا

 نأ ٌبحن اّنِإف ,ةنس نيعبس وأ نينس عبس لبق نم وأ - معزي امك يضاملا هماع يف

 :مرحملا وه ءيش يأ ملعن

 ؟ءاستلا تؤكز

 ؟جداوهلا يف بوكرلا نوك مأ

 ؟اههجو ةزربلا ةأرملا فشك مأ

 ؟ةأرماب ةأرما هّبشت مأ

 ؟ألخ يف مأ عقو ألم يف .عومجملا وه مّوحملا مأ

 ًائيش ّنأ ةفاك هّمألا ءاملع ىواتف يف الو ةنسلاو باتكلا يف اندجو ام انف

 !؟ًامارح تالّلحم عامتجا نوكي فيكو .اهعومجمالو ًامّرحم نيوانعلا كلت نم

 رظن وأ ءاههجو ةأرملا فشكوه ةفلاسلا رومألا نم هنود ملقلا فقي ام ّدْشأَنإ

 هركذل لحم الو .هقفلا بتك يف ركذي مالك اذه يفو ,فوشكملا اههجو ىلإ لجرلا

 .ماقملا يف

 :ةثالث ًالمج بتاكلا درسي

 .جداوهلا ءاسنلا باكرإ

 .هوجولا تافشكم

 لّوألا رهظي ثيحب ةأرماب ةأرما هيبشت اهرخآ .كْفإَتلوسرلا تانبب نههيبشت

 .«هسفن يف مّرحم وهو» :لوقي مث دي اعيفح اهْنَأ رظنلا

 (؟/١7(



 00000 0 ز ز ز ]8 هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا

 ؟درفملا ريمضلا اذه دوعي مالعف

 ؟اهنم نّيعم ريغ دحاولأ

 ؟تالّلحملا نم عومجملا مأ

 عقوم امف - لوقي امك- هسفن يف ًامّرحم هيلإ ريشي يذلا رمألا ناك اذإ مث

 !؟ةلثملاو كتهلا نم هنّمضتي امل هتمرح ّنأب هلوق

 ليوهت ةغللا يف رّرحملا هانعمب هماحقإ ّنإف ,"7«ةلثملا» ةظفل داقتنا كنع عد

 .موعزملا كتهلا نم دارملا ةفرعم يف ذخو نيب

 هب فاطي .ًابولجم ًايبس موقلا باكر مامأ نهقوسو .ءاسنلا راهشإ وه :كتهلا
 ةّيمأ لآ هلعف امك .ةناهتساو راقتحا ّلكب ةّقزألاو قاوسألا يفو نادلبلا يف

 .ةلت دححم لا تارّدخمب

 يف ليثمت ٌلك هنم أربي يذلا - ليثمتلا يف هعوقو بتاكلا يعّري ام ام

 .ًاحبقتسم نوكي ئّتح ءاسنلا راهشإب سيل وهف - ًاضيأ اير وس ءاملعو قارعلا
 كلت يه اهّنأ سانلا يرت مجحلا ةزراب لجرلل ةرّتستملا ةأرملا روهظو

 سيل ةرقتحم ةناهم مهباكر مامأ تقيس امنيح ةّيمأ ينب جولع نيب ةّيبسملا ةأرملا

 .ةلّثمملاالو ةلّثمتملا ةأرملل كتهلا نم ءيش هيف

 ليثمتلا يف هنم عقاولا ىلع أرطي وأ ءًامّرحم نوكي - هذه ةلاحلاو - فيكو

 ,ةلثم ةأرملاو لجرلا راهشإ سيلو .هئاضعأ نم وضع عطقب ناويحلاب ليكنتلا :ةلثملا )١(
 ماقملا تيسان ءركذلاب ةمّرحملا نيوانعلا ريثكت «ةلثملا» ظفل ماحقإب ديري بتاكلا ٌلعلو

 .بسانت مل مأ

 )9/١(



 "2 ةييسحلارءاعشلا لئاشل وكفالة ان ةمزا هرالاو املا ودعا و1 1

 !؟ًاحبقتسم ًاناونع

 لئاقع يبس نم نايفس يبأ لآ هبكترا ام حبق ىلإ تافتلالل بجوم وه ءمعن

 .نيلّتمتملا الو نيلّثمملا ىلع كته الو هيف حبق الو ,ةلاسرلا

 يف وهو - يضاملا هماع يف بنيزب ةئطاخ ةأرما ليثمت نم هلقن ام ام

 لبق نم مهّنَأ امك,ةرصبلا يف ليزنو يرصب ّلك هحماسي نأ يغبنيف - ه1741١/ ةنس

 يف وهو ًاضيأ يضاملا هماع يف ةرصبلا يف عقاو هّنَأ لقن نم اوحماس نيتنس

 عقي مل :ةيضام نينس عبس ىلإ .ضام ماع ىلإ ءضام ماع نم مكف ("!ه17046١ ةنس

 .كلذ نم ءيش ةرصبلا يف اهيف

 لماحملا دحأ يف اهسفن ءاقلت نم ةئطاخلا كلت تبكر ه1" 1 ةنس يف ,معن

 هّبشتت نأ نود نم يبسلل نيِلّثمملا لافطألاب ةئلتمموأ ةيلاخ ,ليثمتلا يف داقت يتلا

 اهبوكر ىلع ضمي ملو كلذ ّنظي اهاري نم ّنأ ديب ءاهب ًاهيبش دحأ اهلعجاالو .ةأرماب
 اهلثم بوكر ّنأ فرعت مل اهّنأل اهنم ةعفادمالب لمحملا نم تلزنأ ئّمح قئاقد عضب
 ."”ةنئاشلا رومألا نم

 ّقحلا ةلوص» هتلاسر يف (ه708١ت) ينيوزقلا يوسوملا يدهم دّمحم دّيسلا ىه] )١(

 مّرحم رهش لئاوأ يف اهفّلأ يتلا (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) «لطابلا ةلوج ىلع
 ِ .[ه86١17١ ةنس

 ىأرو ةلاسرلا يف يرصبلا رظن اذإ يرعش تيلو ءنيّيرصبلا تاقث ًارتاوتم انل كلذ لقن (؟)

 ٌّنظي اذامف .ًالصأ عقاو ريغ كلذ ّنأ ملعي وهو «يضاملا ماعلا يف كلذ ىرج» اهيف

 !؟ءاملعلا لاوقأب قثي فيك ىرحألاب و .بتاكلاب

)١,7( 



 عباسلا
 بناجألا لاجرلا نم عمسمب ءاسنلا حايص

 ّنأل ؛ مّرحم بناجألا لاجرلا نم عمسمب ءاسنلا حايص» :بتاكلا لوقي

 .ةءورملاو بادآلل فانم نئاش بيعم وهف ,هميرحت مدع ضرف ولو .ةروع اهتوص

 .(")هتلاسر نم ؛ ص ىهتنا «هنع متاملا هيزنت بجي

 ةأرملا توص» درو ةّئسو باتك يأ يف يردي مّجنملا الو يردأ تسل :دقتلا

 عامجإ دقعم وأ ًاثيدح كلذ نوك هنم رهظي بتاكلاو ,هانعم نع ثحبي ئّتح «ةروع
 ليلعت يف هجولا وه امف آلإو ءاهب لومعملا رابخألا نم ةدافتسم ةدعاق وأ ''هلّصح

 !؟كلذب ميرحتلا

 ؟ٌصاخلا هناونعب اهحايص وه وأ

 ؟هل كنا اهتوص بناجألا عامسوأ

 دييقتو ًاقالظإ ًاتابثإو ًايفن ميرحتلا يف انئاهقف مالك لحم ّنإف
1 
 عامتسالاوه

 )١( :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا] ١70[.

 ) )1.هوجو نم هب رابتعا الف دعاوقلا حورش ضعب يف لوقنملا عامجإلا امأ
)١ 760 



 7 ةينيستلا رئاعقلا لئاشزب داماس نق كاف لوو ان هد تا وما 44

 .ةّنبلا مّرحمب سيلف لجرلا نم عامتسا الب عامسلاو مّلكتلا اّمأو ""هريغال

 ملكت نع ىهنلا اهضعب نّمضت نإو 22+ ىدهلا ةّمئأ نع ةرداصلا رابخألاو

 نم تبث امب ةدّيؤم يهو .هزاوجب حيرص اهرثكأ َّنأ الإ ءاهيلع مرحم ريغ عم ةأرملا

 هيلع ترج امب '”ةرورض الب هباحضأ رضحمب مالسلا مهيلع مهعم ءاسنلا مّلكت

 ردقلا ىلع ديزي امي ءاسنلا عم مّلكتلا نم اننامز ىلإ لّوُألا ردصلا نم ءاملعلا ةريس

 .يرورضلا

 ,ةروع اهتوص ّنأل ال ,ىتوملا ىلع ةأرملا حايص اّنم ضعبلا مرح امّبر ,معن

 هدوجتساو .[017 :5] «ةركذتلا» يف ةمالعلا عطق هبو ؛ةبيرو ذّذلت نع ناك اذإ وأ ًاقلطم )١(
 ]١6١[. «حيتافملا»و .[41/ :؟] ةيافكلا» ابحاصو [57 :!ل ماهفالا كلاسم] يناثلا ديهشلا

 .مهنع رخأت نم لجو

 ًاسلاج تنك» :لاق [الا ثيدح ٠١١ :4] «يفاكلا» يف يورملا ريصب يبأ ربخ كلذ نم (؟)

 وبأ لاقف ءرمع نب فسوي اهعطق ناك ىتلا دلاخ مأ انيلع تنذأتساف هللا دبع يبأ دنع

 ؟«اهمالك عمست نأ كّرسيأ» هللا دبع

 ةأرما يه اذإف تّملكتف تلخد ّمث :لاق .ةسفنطلا ىلع هعم ينسلجأو اهل نذأف ؛معن :تلقف

 .«ةغيلب

 ةحاينلاو .هرمأبو ّيبنلا عمسمب ةزمح ىلع نهئاكبو ءاسنلا ةحاينب ةريسلا تحفط دقو

 ءاسنلا اهيقلت رعشلا نم عيطاقمب ةبدن يه لب ءطقف توصلا عم ًادّرجم ءاكب تسيل

 امك ؛قيعزو حايص كلذ للخت امّبرو ,ةريسلا نم ملعي امك ءاهل ئكبتف «ءاشنإ وأ ًاداشنإ

 .اَجَط نينمؤملا ريمأ لتق موي اهتانب حايصو ءاهيبأ ىلع ةمطاف حايص نم ملعي

 توص يبنجألا عامس وه مّرحملا ّنأب ه4 ص «هعانقإ» يف حّرص بتاكلا ّنأ بيرغلا نمو
 .لصألل كلذ ادع ام ةحابإب مكحو .,توصلا زييمت عم ةأرملا

 هّلعلو ؛ ءاسنلا حايص اهعوضوم لعجو ةمرحلا قلطأف ءدييقتلا نع بضغلا هاهلأ انههو
 .ةمرحلا حرجلا يف لصألا ّنأ امك :ةمرحلا وه ةأرملا توص يف لصألا ّنأ هدنع ققحت



 0000 اا ا هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا

 :اولاق مهّْنَأ 224 ىدهلا ةّمئأ نع ةحيحصلا رابخألا يف ءاج يذلا عزجلا نم هّنأل لب

 ."!«نيسحلا ىلع ءاكبلاو عزجلا ىوس هوركم ءاكبلاو عزجلا ّلك»

 جرجو .روهظلا ىلع ديدحلا لسالسب برضلا نم ةعيشلا هلمعت ام لك نإ

 .عزجلا رهاظم نم رهظم وه ءجيجضلاو حايصلا نع ًالضف ,فويسلاب سوؤرلا

 ءربصلا ّدض وهو .فرعلاو ةغللا يف فورعم رمأ عزجلا ّنإف ,ةقيقح عزجب سيلو

 هدروتو هربص بلغت ةثداحل قهاش نم هسفن يقلي وأ لقاعلا لجرلا رحتني نأ وحن
 .كالهلا

 ,مدلا جورخ بجوي ًافيفخًاحرج ةيدُم وأ فيسب سأرلا حرج نم اذه نيأو

 نع بهو نب ةيواعم نع [؟18ثيدح ]١77 «يلامألا» يف خيشلا هاور ظفللا اذهب )١(

 نع أضيأ خيشلا نع [191715ثيدح ]١4: 5٠5 «لئاسولا» يف هلقنو 1ك قداصلا

 مولظملا يدج ربقو تنأ نيأ» :خيشل لاق ةُ/ِلهَّنُأ ثيدح يف بهو نبا ةيواعم

 ؟,ة21نيسحلا

 .هنم بيرقل يّنِإ لاق

 ؟«هل كنايتإ فيك» :لاق

 .رثكأو هيتأل يّنِإ :لاق

 .«هب هللا بلطي مد كاذ» :ةِغ لاق

 .«نيسحلا لتقل ءاكبلاو عزجلا الخ ام هوركم ءاكبلاو عزجلا ّلك» :لاق مث

 ةزمح يبأ ىلإ ًادنسم دعس نع هيبأ نع [187ثيدح ؟١١] «لماكلا» يف هيولوق نبا ىورو

 ام عزج املك يف دبعلل هوركم عزجلاو ءاكبلا ند :لوقي هتعمس :لاق ةكاسلا دبع يبأ نع
 .«روجأم هيف هّنإف ةِيلنيسحلا ىلع ءاكبلا الخ

 .«انل عزجلا لهأ نم نودعي نيذلا نم كنإ اًمأ»» ةكيطقادصلا نع نيدرك عمسم ربخ يفو

 يف دعب نع نيسحلا روزي نميف 1ك رفعج يبأ نع ًادنسم حابصملا يف خيشلا هاور اميفو

 .«هيلع عزجلا راهظإب ةبيصملا هراد يف نم مقيلو» :ءاروشاع موي

)١1/0/( 
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 ةّيئالقع ضارغأل بكتري امم اهريغو ةماجحلا هملؤت ام رادقمب الإ ملؤي الو

 ضعب نوكل نّمضتملا لسرملا حّحصي ءامظعلا ضعب ناك رابتعالا اذهبو

 تحطن» هسأر اهل حال امل .اهتمظعو اهتمصع ىف ٌكشي..ال نّمم ةا نيسحلا لايع

 روهظ ةهج نم الإ هيف دعب ال كلذ ّنأ ذإ .«اهمد لاس ئّتح لمحملا مّدقمب اهنيبج

 ىلع ليلد ال ضرملا وأ كالهلا ىلإ يّدؤملا ريغ ماليإالاو .اهسفن ماليإو اهنم عزجلا
 رابخألا نم رهاظلا لب ,ةريثكلا رابخألا يف هيف بغرمو بودنم عزجلاو .هتمرج
 .هّدشَأو عزجلا شحفأ :ةغللا ةّمتَأ هركذ ام ىلع وهو ًاضيأ علهلا زاوج

 فيكو ."'علهلا هنم ردص دق ةِظِيداّجسلا ّنَأ :ةدئاز نب ةمادق ربخ نم رهظيو

 ."امد هؤلمي ىّتح يكبي برشيل ءانإ ذخأ اذإ نم علهي ال

 امف .هئاضعأ ٌرعأو قرأ نم هرايتخاب مدلا ليسي نأ ةيلداجسلل غاساذإو

 حايصلا نع ًالضف .فويسلاو لسالسلا برض نم ةعيشلا نم ردصي ام نأش وه

 !؟مويلا ركني يذلا

 يف درو ام ىلع ةأرملا حايص ةمرح يف ركذ ام يف دمتعا بتاكلا نأ ولو

 ىهن» هيلي هللا لوسر ّنأو ,"'«تّيملا ىلع خارصلا يغبني ال» هنأ نم رابخألا ضعب

 لوق نم هيف ءاجو [ خسنلا ضعب يف :64غ| «تارايزلا لماك» يف هاور روكذملا ثيدحلا )١(

 يّمع دلوو يتمومعو يبأ ىرأدقو علهأو عزجأ ال فيك» :هتّمع باطخ يف ظل داّجسلا

 .«نوراوي ال ىعرص

 «راحبلا» يف هنع هلقنو «بقانملا» نع ربخلا اذه لقن ةكاداّجسلا ءاكب ةلأسم يف ّرم (؟)

 .«نويعلا ءالج» ىفو

 ام :هل تلق :لاق مالسلا هيلع رفعج يبأ نع رباج نع» :هيقو ١ثيدح 777 7 يفاكلا] (؟)

- 

)117/4( 



 00000 1 ب هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا

 ."!«ةبيصملا يف ةّنرلا نع

 هجولا مطلو .ليولاو ليوعلاو خارصلا» ب عزجلا ّدشأ ديدحت نم درو امو

 ةحاونلا ماقأ نم» :اهيف ءاج يتلا ةحاونلابو '!«يصاونلا نم رعشلا ّرجو ,ردصلاو
 .””«ربصلا كرت دقف

 روبثلاو ليولاب ةأرملا ءاعد نع يهنلا نم ةضيفتسملارابخألا نم درو امو

 .(2!ةبيصملا دنع

 عطق عم ناكلو .نيماضملا هذه قالطإب ًاذخأ ؛ ّنفلا دعاوقب بسنأ ناكلو

 باحصألا رثكأ مالك رهاظ ّنإ» :هّرس سّدق «قئادحلا» بحاص لوق نع رظنلا
 لوقلا ّنإف .رخآ لمحم ىلع اهلمحو اهليوأتو رابخألا هذه نع ضارعإلا

 :هوجوب ًادودرم *'«روهمجلا نم ثيدحلا باحصأ نم ريثك بهذم ميرحتلاب

 متاملا ةمرح ال .خارصلا سفن ةمرح الإ يضتقي ال كلذ ّنأب :ًالوأ

 ليثمتلاو متأملا نع ةجراخلا رومألا نم هّنأل ؛ كلذ اهيف عقي يتلا تاليثمتلاو

 .هنراقي ام ةمرح هجوب يضتقي ال نراقملا جراخلا مّرحملاو ءامهل ةنراقملا

 ةزانج 34! رفعج وبأ رضح :لاق ةرارز نع ًاحيحص «يفاكلا» يف يور دقو

 نم رعشلا ّرجو ردصلاو هجولا مطلو ليوعلاو ليولاب خارصلا عزجلا دشأ :لاق ؟عزجلا 3
 .[ «...يصاونلا

 .[ «ةبيصملا دنع ةّئرلا نع ىهن» :هيفو 5٠١ :قودصلل يلامألا] )١(

 ١[. ثيدح 77” :؟ يفاكلا] (؟

 .| ١ ثيدح 777 :قباسلا ردصملا] ("

 ١15[. :؟ يمقلا ريسفت] (#

 .[57١ص :؛ ح] ةراهطلا باتك نم ىتوملا ماكحأ باب يف (5

(1198) 

) 

) 

) 

) 



 7 ةينيسحلار ئاغشلا لئاتشو انو عاب هند ومو هانا مراسم وأ مور مثلا اد محا 1014

 :ءاطع لاقف ,ةخراص تخرصف ءءاطع سانلا يف ناكو .هعم انأو شيرق نم لجر

 ءاطع نإ :ة4ارفعج يبأل تلقف .ءاطع عجرف .تكست ملف ,نعجرنل وأ نيتكستل
 لطابلا نم ًائيش انيأر اذإ اَنَأ ولف ءانب ضما» :لاقف ,ةخراصلا خارص ناكمل عجر

 ."7ثيدحلا «ملسم ّقح ضقن مل ّقحلا هل انكرت

 .بيرقت ىلإ جاتحي ال ثيحب هيلإ انرشأ ام ىلع ةلالدلا حوضو نم اذهو
 ."!291نيسحلا ريغ ىلع مرحي وأ هركي امّنِإ خارصلاو حايصلا نب :ايناثو
 بودنم وهو .هيلع عزجلا رهاظم نم هّنأل ؛ ةهارك الو ةمرح الف هيلع اًمأو

 ,ةحاونلاو ردصلاو هجولا مطل وه عزجلا ديدحت يف تادودعملا مظعأو فيك .هيلإ

 .ةماع متآملا ّدس مزل الإو ءاهبابحتساب رابخألا تحفط اّمم ةريخألا هذهو
 نع ريدس نب دلاخ ربخ هزاوج ىلع ٌلد دقف ,ردصلا نع ًالضف ّدخلا مطل اَمأ

 ىلع تايمطافلا دودخلا نمطلو بويجلا نققش دقلو» :هيفو ةِظاقداصلا

 ."«بويجلا قشتو دودخلا مطلت هلثم ىلعو ,34ط نيسحلا

 ١8٠ :"] لئاسولا يف هلقنو [؟ثيدح 1171-١5 :] «يفاكلا» يف يورم ثيدحلا اذه )0(

 .زئانجلا عييشت باوبأ يف [13777ثيدح

 وحن نم ًاقلطم ّصخأ نيسحلا ىلع جيجضلاو خارصلاو حايصلا زاوج ىلع ٌلدام ّنأل (؟)

 مومعلاب هل هتضراعم ناك نإو اهنم ماع وه امو .«تّيملا ىلع خارصلا يغبني ال» :هلوق

 يف رّبدتملا بّردتملا ىلع ىفخت ال ,ةديدع هوجو نم هضراعم نم حجرأ هّنكل .هجو نم

 .رابخألا

 نأ ىفخي الو ءريدس نب دلاخ نع [707١ثيدح ”١ :1] «بيذهتلا» ىف خيشلا كلذ ىور (؟)

 عقي داكي الو ءاهنم مدلا جورخو اهدادوسا لب ءمطللاب اهرارمحا نع كفني ال دودخلا مطل

 لجرلاو سأرلا حسمي امك ديلاب هحسم هجولا مطل نم داري نأ الإ كلذ نودب هجولا مطل
 .ءاملأب

)18( 



 0000 هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا

 نم بئاطألا ىلعف» :ةبدنلا ءاعد يف 92 ةّجحلا لوق قالطإ ىلإ ًافاضم اذه

 عومدلا فرذتلف مهلثملو ,نوبدانلا بدنيلف مهاّيِإو ,نوكابلا كبيلف يلعو دّمحملا

 ."'«نوّجاعلا ٌجعيو نوّجاضلا ٌجضيو نوخراصلا خرصيلو

 ةخرصلا كلت محرا مهّللا» :9©.قداصلا نع بهو نب ةيواعم ثيدح يفو

 ."'«انل تناك يتلا

 ."'ةديدشلا ةحيصلا :ةخرصلا :«سوماقلا» يف لاق

 نم عمسمب ءاسنلا حايص اهيف عقي يتلا .ةّيئازعلا رئاعشلا هذه ّنأب :ًاثلاثو

 قودصلا ىور دقف .اهباورمأو مهرود يف 230 ةّمّألا اهدقع دق :شاجألا لاجرلا

 ىلإ ىهتناو ةروهشملا هتيئات ةًيئاضرلا دشنأ اّمل يلع نب لبعد ّنأ *'«نويعلا» يف

 :هلوق

 تارف طشب ًاناشطع تام دقو ًٌالّدجم نيسحلا تلخ ول مطافأ

 تانجولا يف نيعلا عمد تيرجأو هدنع مطاف ّدخلا تمطلل أذإ

 ًاديدش ءاكب ةظءاضرلا ىكبو .رتسلا ءارو نم خارصلا العو ءاسنلا تمطل

 .نيتّرم هيلع يمغا ئّتح

 )١( لامعألا لابقإ] ١:5-8[.

 .[١١ثيدح 5/7 :5 يفاكلا] (1)

 .[(«خرص» 577 ١: طيحملا سوماقلا] (؟)

 معن ؛ انباحصأو انخياشم بتك نع كلذ تلقن امّنِإو .«نويعلا» باتك نآلا يدنع سيل ()

 نب لبعد ةمجرت ىف ]5:/١9[ «صيصنختلا دهاعم» باتك يف يساّبعلا لضافلا كلذ لقن

 ١١١ يف 1١4:5 ةمغلا فشك 198 :؟ ةكااضرلا مامإلا رابخأ نويع] .يعازخلا يلع

 [ًاتيب
)185( 
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 ىلع يريمحلا دّيسلا لخد امل هنأ ريس دتس ")م رفلا وبأ ىورو

 .ةقن نيسحلا هذج ءاثر يف هدشنتسا مث ,رتسلا فلخ همرح دعقأ ذك قداصلا

 ها رفعج عومد تيب ارقال : - "!ثيدحلا يوار ينعي - لاق ,ةريثك تايبأ هدشنأف

 «كسمأف كاسمإلاب هرمأ ئّتح هراد نم خارصلا عفتراو .هيّدخ ىلع ردحنت

 .ثيدحلا

 .هديدش وأ توصلا :خارصلا اندجو ةغللا سيماوق ىلإ انعجر اذإ اّنِإو

 .7ةدشو دجو ةثاغتساب حايصلا وه :خارصلا :لوقي «عمجملا»و

 - لاجرلا نم عمسمب ءاسنلا اهيف خرصت ىتلا - متاملا هذه وحن ىرج دقو

 :اذكه ةرات هذه يف ءاج يذلا ظفللا نكلو ءيريمحلا ةصق ريغ يف ةكقداصلل

 .؟!«ءاسنلا جياهتو ذهن قداصلا ىكبف»

 اي :رتسلا ءارو نم ةيكاب تحاص ..ىلإ داشنالاب تيهتنا اًملف» :اذكه ةراتو

 )١( :/]7صالج يناغألا يف 51١[.

 .ثيدحلا يوار ليعامسإ نع ىلع دلأو ىميمتلا ليعامسإ ىهو (؟)

 1٠٠١[. :7 نيرحبلا عمجم] (؟)

 ىلع تلخد :لاق فوفكملا نوراه يبأ نع [؟١١ثيدح 7٠١ ] «لماكلا» يف كلذ ىور ()
 دنع هيثرت امكو .نودشنت امك ءال» :لاقف .هتدشنأف «يندشنأ» :لاقف ايم هشا دبع يبأ

 ع

 :هت دشن أف ««هريق

 ةيكزلا همهظعأل لقو نيسيكلا وح ىلنع نرتتنفا

 :هتدشنأف «ينادز» : :لاق ّمث .تررمف «رم» :لاقف ,تكسمأ ىكب اًملف ىكبف

 . كاكبب ىلوعاف نيسحلا ىلعو كالوم يبدناو يموق ميرم

 .ءاسنلا جياهتو ىكبف

 (3845؟)



 ا 1 1 1 1 يا هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا

 ."«هاتبأ

 توص» ّنأ بتاكلا ىوعد ىف قباسلا مالكلا ميمتتل اذه دعب نم دعألو

 ّنظأ الو ءاهيلع ثيدحلا بتك نم انيدل ام ىف رثعن مل ىتلا ةرقفلا «ةروع ةأرملا

 ."!هيقفل ةرابع هقفلا بتك ريغ ىف اهدجو بتاكلا

 نم .«ةروع ةأرملا» ّنأ نم درو امب هيلع رمألا سبتلي نأ دعبلا لك دعبيو

 فيك .هئافخإ بوجو ةهج نم كلذك اهتوص نوك مّهوتيف ءاهيلع رتسلا بوجو ةهج

 ,ةروعو ّىع ءاسنلا» :اذكه اين قداصلا نع ماشه اهاور ىتلا ةياورلا نتمو

 :لاق بلاغ نب هللا دبع نع هدنسب ًاضيأ [199ثيدح ]7١9 - 7١٠١ «لماكلا» يف هاور )١(

 اذه ىلإ تيهتنا اًملف ءيلع نب نيسحلا ةيثرم هتدشنأف ٍةِئهْشلا دبع يبأ ىلع تلخد

 : عوضوملا

 بارتلا رفع ىرثلا ةاقسمب انيسح وسكي ةيليليف

 .هاتبأ اي رتسلا ءارو نم ةيكاب تحاص
 .ريثك هذه وحنو

 نم أدحأ دجأ ملو [597:1] عئارشلاك ةّيهقفلا نوتملا ضعب يف تركذ ةملكلا هذه (؟)

 ىعّدا [18 :4] ماثللا فشاك ّنأ بيرغلا نمو ءاهانعمل عنام اهل دار وهو الإ حاّرشلا

 ّرخأت نّمم دحأ هب نتعي مل اذلو ءعامجإلل لقنلا اذه بّذكي عّبتتلا ّنأ عم ءاهيلع عامجإلا
 .هنع

 ,.هفالخ ىلع نيّنيدتملاو ءاملعلا نم ةرمتسملا ةريسلاب [48 :55] رهاوجلا ىف هّدر دقو

 ةبطاخم نمو .بناجألا روضحب اهتانبو 8 ءارهزلا مالك نم مولعملا وأ رتاوتملابو

 نيدل رارطضالا ىلع هليزنت الو هؤاصحإ نكمي ال هجو ىلع ةّمئألاو كيم يبنلل ءاسنلا

 [14 :17 دصاقملا عماج] يكركلاك ةعامج حّرص هريغو اذل هّلعلو» :لاق مث ءايند وأ

 زاوجب هريغو يسلجملاك هنع رَّخأت نّمم امهريغو هتركذت نع يكحملا يف لضافلاو

 .ىهتنا «زاوجلاب عطقلا هيقفلل لصحي كلذ ةظحالمب لب ءاهتوص عامس
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 2 ةديسحلا زتاععلا لئاسوب وتل و 1

 ."”'«توكسلاب ّىعلا اورتساو .تويبلاب تاروعلا اورتساف

 اهتوص ّنأ وأ .ةروع اهنوكل ال .اهّيعل توكسلاب رمألا ّنأ يف ةحيرص يهو

 ."!اهتوص ءافخإل تيبلاب اهرتس ةروع اهنوك ةهج نم مزلي امنإ هنأ .ةروع

 بجو - حايصلا يأ - هميرحت مدع ضرف ول» :هلوق هقفلا بئارغ نم نإ

 وه امق ,مّرحم ريغ ضرفلاب ناك اذإ هنأ ذإ «ًنئاش ًابيعم هنوكل ؛ هنع متآملا هيزنت

 .هكرت بجي ال مّرحملاريغو !؟هكرت بوجو يف هجولا

 نع [4 ثيدح 516 :ه] «ىفاكلا» يفف .25ةّمئألا نع ةياورلا ضيفتسم ظفللا اذه )١(

 .«ةروعو ّىع ءاسنلا» 1 ِةكيلي شا لوسر نع] قا ىلع

 .هنم برقي ام [877/7 ثيدح 4٠" :7] «هيقفلا» يفو

 نع يلع نع [«اورتساف» «اووادف» لدب هيفو ١7٠١ ثيدح 5805] «خيشلا يلامأ» يفو

 .«تويبلاب نهتاروعو توكسلاب نهّيع اووادف تاروعو ّىع ءاسنلا» :دَكْفلَي ّيبنلا
 ىلإ نهوعدت الو :مالسلاب ءاسنلا اوئدبت ال» :ةجل ىلع نع [5 ثيدح 5170 :0] «يفاكلا» يفو

 اورتساو .توكسلاب نهّيع اورتسا [ةروعو ّيع ءاسنلا :لاق ٌةٌكيلَظّيبنلا ٌنإف] ماعط

 .«تويبلاب نهتاروع

 .اهريغ هذه وحتو

 هتنراقم الول يذلا .ةنيدملا لهأ هنم ىَّذأت يذلا 8ع ةمطاف ءاكب ىسنُي نأ يغبني ال انه (؟)

 .ةنيدملا خويش ةحار قلق بجوأ امل حايصلل

 ءاسنلا تردابتف .,تخرصو تجرخ ذإ ءاهيبأ ةافو نم نماثلا مويلا يف اهل ثدح ام ىسنُي الو

 اليكل حيباصملا تثفطأو .ناكم ّلك نم اوءاجو .سانلا جضو «نادلولاو دئالولا تجرخو
 .ءاسنلا تاحفص نيبت

 اهّنأ يور دقف هل هتافو دنع يل ىلع تاذب رئاسو #8 ةليقعلا بنيز هتلعف ام ىسنُي ال اذكو

 ىتح ٌنهنم ةحيصلا تعقوو .دودخلا نمطلو بويجلا نققش دقو سانلا عيمجو تجرخ

 ْ .اهلهأب ةفوكلا هل تّجترا اميظع ًاحايص اوحاصو نوعرهي سانلا ءاج

 (148غ)



 0000 1 1 1 1 هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا

 ًامّرحم هلعف ناك- لوقي امك- ًانئاشو ًابيعم هنوكل ؛ كرتلا بجاو ناكاذإو

 .هميرحت مدع ضرف دقو .ةلاحمال

 ضع ارش نا فدونو تدالاو ةئووفلل فاتمو انتاننو امعم هوك نأ

 نكي مل الِإو .ًامارح هلعف ناك ,كرتلا بوجول ةّلع حلصي ناك نإ ,سورطلا همقرب
 !؟ةّجحالب كرتلا بوجوب ءاتفإ الإ وه لهو .ضقانتملاكالإ اذه امف .ًابجاو هكرت

 مكحلا يف لّهمتي نأ ,هتمرح مدع ضرفي امدنع بتاكلا ىلع مزاللا ناك هن

 اذإ ام يف 254 ةّمئتألا ّنأل ؛ًانئاش ا بيعم هنوكب ليوهتلا ىلإ عّرستي الو .هكرت بوجوب

 .ًانئاشو ًابيعم هوري مل هولعفو هب اورمأ

 !؟نئاشو بيعم ىنعم وه أمف

 !؟هيأر يف ءيش ّيأل بيعمو نئاش

 ًابيعم ءيشلا نوك ةّيلقعلا وأ ةّيعرشلا ةمّرحملا نيوانعلا يف بجوي لهو

 !؟ًانئاشو

 !!ليواهتلا لمعتسي نأو ليلد ريغب يتفي نأ هيقفلل بيعمو نئاش نإ يرمعل

 اذإ نوكي اذامف :ةمرحلاب مكحلا ةمّلسم ةّيضق «ًابيعمو ًانئاش» هنوكانذخأ اذإ

 ليثمت اهينيع بصن ىرت وأ .ءادهشلا دّيس ةّيزر اهينذأب عمست امدنع ةأرما تحاص

 لوقي امكبدألل فانمو ةروع اهتوصّنأل ؛امّرحم هدحو اهحايص نوكيأ .هتبيصم

 .نيمّرحم ةءارقلاو ليثمتلا نوكي نأ

 ةمّوحملا رومألا كلت ّنِإ» :" ص يف هلوقب هيلإ زمري ام لطب لّوألا ناك نإف

 .«اهياوث لاطيإو اهعفانم داسفإل ًادصق رئاعشلا يف تلخد

 مّوحملاّنأ نم .ةّيلوصألا دعاوقلا هب تضق امبًاجوجحم ناك يناثلا ناك نإو

 ال .هجارلا هب نونعتي ًايوناث ًاناونع وأ بجاولا تاذل ًامزالم نكي ملام نراقملا
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 م يلا تافقلا لت اسر وج يدخ اج ف ام ا مم 1

 .هتّيحوجرم الو هتمرح بجوي

 حجارلاب اهنارتقا دروم يف تناكول ةّيقافّتالا ةقرافملا ضارعألا ّنأو

 نم عنملا ناكلو .جحلا عنُمو ''روصلا ضعب ىف ةالصلا تمرحل .هتمرح بجوت

 حايص نم اهيف امل ؛ عنملاب ىلوأ ىلاعت هللا ىلع ميركلا مظعألا ديهشلا كلذ ةرايز

 ةسّدقملا ةفيرشلا دهاشملا كلت طسو ىف نهزوربو لاجرلا نهتمحازمو ءاسنلا

 .عمسمو مهنم ىئرمبو سانلا نم ًالمب هوجولا تافّشكم

 هيف-عقو وأ هيف اهيلإ رظن ىل ّجحلا اذكو .ةالصلا لاح ةيبنجألا ىلإ رظنلا ةروص يف امك )١(

 .تادابعلا رئاسو لسغلاو ءوضولاو موصلا اذكهو .هّبس وأ دحأ ملظ
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 نماثلا

 ةحيبقلا ةركنملا تاوصألاب قيعزلاو حايصلا

 ,ٌىلقع ناهرب نع ًالضف «ئعانقإ ليلد ةماقإ نع انه بتاكلا ملق فقو امك

 ةّجح ّيأ قيفلت نع بتاك ّلك ملقو ًاضيأ يملق فقي ,قيعزلاو حايصلا ةمرح ىلع

 ."7كلذ ىلع ةّيليوهت

 هاركتسا مت املا يف ةيزعتلا ءاّرق ىلع ىعني نأ هذه هتملكب ديري ال هّنإ

 )١( نامقل] 4 َكِتْوَص نِم ٌضْصْعاَو َكيْشَم يِف ْدِصُقاَو» نآرقلا يف ءاج .معن )١(: 114
 .فيلكت ال بدأ بلط ٌَكشال اذهو

 ام ضورع نع رظنلا عطق عم .هتاذ دح يف توصلا هيضتقي ام نايبل دراو وه كلذ عمو

 .ةكلَك ئبنلا ىلع ةالصلاو ةيبلتلاو ناذألا يف امك .هعفر بابحتسا بجوي

 ناّتشو .قالخألا نساحم نايب ماقم يف ةيآلاو ءركنملا راكنإ ماقم يف بتاكلا ّنإ لصاحلاو

 ّيبنلا ىلع ةالصلاب توصلا عفر ّنأ ةحيحصلا ثيداحألا يف ءاج دقو .نيرمألا نيب

 كلذ ىور .دلولا رثكيو ضارمألا يفني لزنملا يف ناذألاب توصلا عفر ّنأو ,قافنلا بهذي
 [71 : ] «عماجلا» يف يلحلا ديعس نب ىيحيو 4١[ :عنقملا ظحال] «عنقملا» يف قودصلا

 ةليل نينمؤملا ريمأ ّنأ يورو [5077ثيدح ١6١ - 18] «تاوعدلا» يف يدنوارلا بطقلاو

 ةفوكلا يف ىقبي ال نّذَأ اذإ ناكو ءنّذَأ َمث هينذأ يف هيتبابس عضوو ةنذأملا الع هتداهش

 .[778 :4؟ راونألا راحب] هتوص هقرتخا الإ تيب
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 ١ ترا ديسلا'رافعلا لت اسير و ناد ماعم ا يكسو 1

 ريشي ِهّنِإ كش الف .ءانغلا لامعتسا مهيلع ركني ةعاسلا لبق نم ناك هّنأل ؛ مهتاوصأ

 مهتغلب ءادهشلا دّيس ةبدن نم ةقزألاو رودلا ىف مهرودص نومداللا هلمعتسي ام ىلإ

 مهل عفترت ءاضوض ىلإ وأ ,ةلمجلا ىف عفترم توصب ةحيصفلاوأ ةّيفرعلا ةجرادلا

 .ًانايحأ

 ,ناذألاو ةيبلتلاكت وصلا عفر هيف ٌبحتساام ىف عرشلا نأ ملعي نأ هتاف دقو

 اذه طرتشي ببس ألو اذاملف .هركتسم ريغ وأ ًانسح توصلا نوك هيف طرتشي

 ريغو عفت رسم ريغ توصب نوكت نأ - ءادهشلا دّيس ةبدت زّوج دقو - بتاكلا

 !؟هركتسم

 نم - هاركتسالاو عافترالا يف ًائيش ديزي ال كئلوأ قيعزو حايص ّنإ يرمعل
 مهلك سيل ٌحاجحلا ذإ .«كيبل» :توصلا عفرب ٌجاحلا لوق نع - توصلا سفن ثيح

 مأ اومّلكت ءاثرب .هاركتسالا نابّشلا ريغ تاوصأ ىلع بلاغلا لب توصلا نسح

 .ناذأب مأ ةيبلت
 ةاساومل مهلاومأو مهسفنأ اولذب نيذلا ءاسعتلا كئلوأ توص ناك اذإ ,معن

 مهتدئفا عزف ةهج نم .سانلا رارضإل ابجوم مهحارفاو مهنازحا يف مهتّمْئا

 نم لب .,توصلا حبق سفن ةهج نم ال .هجو اهتمرحب لوقلل ناك ,ةركنملا مهتاوصاب

 .ريغلا رارضإ باب

 ١ذم١(



 عساتلا

 ةعنشلاو كتهلا بجوي ام لك

 كتهلا بجوي ام ةمرح ليلد نايب نع طقف سيل بتاكلا ملق فقو انه

 تحت لخدي ال» هّنَأ معزي ؛ ص يف هنأ ديب .هب ناققحتي ام ركذ نع لب ,ةعنشلاو

 ."7«عاقصألاو راطقألا ىلإ ةبسنلاب هيف لاحلا فلتخيو ءرصحلا

 بئاغ ىلع مكحي لب .هنّيعي الو هطبضي الو اذه ّدحي ال هسفن بتاكلا ّنأكو

 .ىنعم ّلكب هنع

 !؟نم ىلع ةعنشو!؟نم كته

 !؟ناققحتي اذامبو ؟ةعنشلاو كتهلا ىنعم وه امو

 ,سوؤرلا ءامدإ ةعنشلاو كتهلا بجوي امب ديري نأ ّمصي ال بتاكلا نإ

 الو ءاسنلا هيبشت الو - لوقي امك- رمزلاو ءانغلا الو ءرودصلاو روهظلا برضو

 درفأ دق هذه ّنأل ؛ ةركنملا تاوصألاو قيعزلا الو ,جداوهلا ٌنهباكرإ الو .ٌنهحايص

 «ةعنشلاو كتهلا» ناونعلا أذه لعج يتلا هتامّرحم دادعت يف هّصخي ًامالك اهنم ّلكل

 .اهل ًاعسات

 )١( :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا ١7/0.
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 ١ ح1 تسع ركانوقلا لئاسزو روع تدع ال رس ني يي عاما 0

 هتلاسر ىف لوقي هّنأل ؛ًاضيأ ليثمتلا ريغو اهريغ ًارمأ نوكي ةلاحم الف

 نم هّنأبو .هناحجرو هنسحب لوقن اّمم هيبشلاب ىّمسملا ليثمتلا نإ ,معن» ١9: ص

 الو ءرخآ محم ىلع لمتشي ال نأ طرشب نكل ٌنزحلا رئاعش ةماقإ بابسأ مظعأ

 .")«ةعنشلا بجويو بادآلا ىفاني ءىش

 ال ًامزالم نكي ملام يجراخلا مّرحملا نأ انحّرص مث انأموأ دق نحنو

 ام ّنأ انفرعو .هطرتشا يذلا هطرش طوقس بجوي كلذو .هنراقي ام ةمرح ىضتقي

 نكلو ,مّرحمب سيل ةّيعرشلا دودحلا ةزواجم ّدح غلبي ملام بادآلل ًايفانم هيّمسي
 هفلسأ امريغو هانركذ امريغ نينّيدتملا وأ نيدلا ىلع ةعنشلا بجوي يذلا اذه ام

 !؟بتاكلا

 ةرقاعم ةعونتملا مهبكاوم يف ةّينيسحلا رئاعشلاب نومئاقلا لمعتسي لهو

 !؟ةعمسلا ءوسو ةعنشلا بجوي اّمم كلذ وحنو .روجفلا تاّبر ةهكافمورومخلا

 ىلإ جورخلاو ,لويخلا دوقو .مالعألا رشنو .نافكألا سبل الإ يقب لهو

 .ةعنشالو ًاكته بجوي ال اذهو ,ةرثؤملا تائيهلا كلتب ةّقزألا

 سبل نم عنشأب سيل وهو ,نافكألا سبل وه كلذ باجيإ يف هذه رهظأ ٌنإف

 ماّيأ ةسمخ سمشلا ٌرحل داب رعشلا رفاو سأرلا رساح وهو مارحإلا يبوث لجرلا

 هتوص عيفرب يداني وهو ,قاوسألاو ةقزألا لّوجتي وهو .رثكأو رهش ىلإ لقألا ىلع

 .«كيبل»

 كلت ّنأ «نيقي يعملألا ّنظو» يّبظ ىلع بلغي يذلاف ءلاح ّلك ىلعو

 نع 0 ص هتلاسر يف اهلقن يتلا يهو .ةعنشلاو كتهلا بجوي امي هدارم يه لامعألا

 )١( :؟ قياسلا ردصملا 558.
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 00 هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا

 ركذ اهسفن ةفيحصلاا يف هّنإف ,ءاروشاع موي اهايإ سانلا لعف نّسح هّنأو هرصاعم

 اهنم ليست ىّتح فويسلاو ىدملاب اهحرجو سوؤرلا فشكو .نافكألا سبل»

 ,تاقوبلا يف خفنلاو ,.جونصلا برضو لوبطلا ّىدو .نافكألا كلت اهب خطلتو ءامدلا

 .ىهتنا "'«ةلاحلا كلتب عراوشلاو قاوسألاو ةقزألا يف ريسلاو

 همعزب ّلدت ,ةعستلا رومألا نم هفلسأ امريغ هوجو ءادبإب قربأو دعرأ مث

 :اهعحوجرم وأ لامغألا كلت ةمرخ ىلغ

 نم يناثلا ءزجلا يف ًاليلدو ىوعد كلذل ضدرعتنس هنوعو هللا ريسيتب نحنو

 ًاضيأ تضتقا هزاجنإ ريخأت تضتقا امك ةّيتقولا ضراوعلا ٌنإف ,باتكلا اذه

 هلوطو هللا لوحب هيليو ءّدحلا اذه ىلإ امهنم لوألا يهتني ءنيئزج ىلإ هراطشنا

 هيف ركذن انّلعلو .بدألاو نيدلا ةعرش يف مهأ اهنايب ناكامّبر رومأ يف يناثلا ءزجلا

 ٌدمتسن هللا نمو ءراطشنالاو ريخأتلا اذه بابسأ «شيرق يمنص» باتك يف وأ

 ىّلصو هيلع رداقلاو كلذ يلو هّنِإ ءوفهلا نع وفعلاو ةّينلا صولخ هلأسنو قيفوتلا
 ."”نيعمجأ هلآ و دّمحم ىلع هللا

 :قياسلا ردصملا )١(

 ءزجلا اذه يف عقو :نالعإ» :ةرابعلا هذه تدرو ةلاسرلا هذهل ةقباسلا ةعبطلا يف أ

 بعوتسي أعم حّهصملاو ةعبطملا لامهإل ؛ ًاَدج ةريثك طالغأو .ةريثك تاملك ناصقن

 أطخلا لودج ُئراقلا ةظحالم مدعو طلغلا ةرثك ىلإ أرظنو ,:ةديدع تاحفص اهركذ

 .«ةخسن لكل ملقلا حيحصتب انمزتلاو هانكرت ابلاغ باوصلاو
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 هبزنتلا ةلاسر نع هبومتلا فشك

 فيلأت

 يجنكلا دمحم خيشلا

 (ًابيرقته ١170 ت)





 هيبنتو حاضيإ

 هذه انبتكامُنإ انْنإ ,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 كلذلو .ضارغألاو

 انناوخإ مومعل فشكنيو .ةقيقحلا نّيبتتل مهاواتفو مهلاوقأ انيّحوت دقو
 هذه ّنأو .نوثدحملا اهثدحي ةحابقو ةعانش ّلك نع هّرنم يماسلا انبهذم نأ ةعيشلا

 .ءيش يف هنم تيشنل رومألا

 ةقيقح نابأف .هذه هتلاسرب ىتأ امّنِإ نيمألا ةماعلا ّنأ راهظإ ددصي انإ الولو

 موحرملا ىوتف ىلإ رظنأ .هتباتك نم مظعأ وه ام بتك ءاملعلا نم هريغ ّنأو ,نيدلا
 انيتأ اكل .كلذ ليصفت يتًايساّمم امهريغو ,يقارنلاو .يدزيلا مظاك دّمحم دّيسلا

 .لوقلا عيدبب اندنع نم

 ءاملعلا نم انريغ لاوقأ راهظإ ىلع انربجأ سانلا ةّماعل ةقيقحلا فشك نكلو

 .كلذ لثم لهجت ال ةّصاخلا ّنأو .نيطاسألاو

 نيدلا ةيهويسلا ةيالعلا نغ ترددض ةضقي هتطنقلا هذه: هينغأ انو

(01) 



 ” ح7 ةنيفخلا راعفلا لئاشوا وختام سس حل 2

 نأ رومألا هذه ىف ماوعلا لاح يف هبتكاّمم ناكف "اه ١774 ةنس يف يناتسرهشلا

 ةّجض تراثف ءفرشألا فجنلا ىلإ ةديعب ندمو لود نم زئانجلا لقن هميرحت ىهو )١(

 يف ًالئاق ,كلذ نع عه ١405 ت) يليلخلا رفعج ذاتسألا انثّدحي كلت هاوتف لوح ةريبك
 7١7:9 -5١0: «مهتفرع اذكه» هباتك

 دّيسلا ةكرح مهفأ نأ تعطتسا كانهو .زئانجلا لقن ميرحت باتك يناتسرهشلل تأرق»

 جايهلا ببس أدّيج تمهفو .(زئانجلا لقن ميرحت) هباتك يف ًاصوصخ رثكأ يناتسرهشلا
 هذه هتوعد تربتعاو ءرطخ يف هتايح تحبصأ ىّتح يناتسرهشلا هب هبوج يذلا ميظعلا

 ةقدنزلاو رفكلا هل بسنف ضعبلا أرجت دقو ,عرشلل ةفلاخم ةوعد هباتك اهلمح يتلا

 .اهيف لغوأو داهتجالا ةلحرم غلب دق ناك نيح يف ءبوتيو هّبر رفغتسي نأ هنم بلطو

 ةبه دّيسلا ّنأ ىف صّخلت ,فرشألا فجنلا ىلإ ةيئانلا نكامألا نم زئانجلا لقن ميرحت ةوعدو
 ببسي ثيحب .تّيملا ةمرحب لقنلا اذه ّلخأ ام اذإ زئانجلا هذه لقن حيِبُي ال ناك نيدلا

 .ةبيرقلا نكامألا ىلع هتوعد يف لقنلا رصحو اهب ةناهتسالا وأ اهخّسفتو ةثجلا ةنوتن
 نم ًاددع  ةليوط ةّدمب جايهلاو ةّجضلا ثودح دعب هتأرق يذلا اذه هباتك ىف دروأ دقو

 اهدروأ يتلا صصقلا نم دهاوشلا كلت نيب نمو .نادبألا اهركذل رعشقت يتلا صصقلا

 :يه ينهذب ةقلاع تلظو هباتك يف

 نم ةفلتخم روبق يف ةنوفدم تناك يتلا زئانجلا نم ةزانج يتئام وحن لمحت تناك ةلفاق نأ

 ضرألا صاصتمال يفكي يذلا نمزلا ّنم اذإ ىّتح .(ةنامألا) ليبس ىلع ةيناريإلا عاقبلا

 يف ةثج ّلك ماظع تّرصو .ةيمظعلا لكايهلا هذه تجرخأ ,مظعلا قّرعتو ةّثجلا داوم
 .ةسّدقملا تابتعلا يف اهنفدو قارعلا ىلإ اهب هاجّتألل قيدانص يف تلمحو ,ةّرص

 .كرمكلا ةحاس يف تلزنأو (مويلا رهشمرخ) ةرّمحملا ىلإ ةلفاقلا هذه تلصو نأ ناكو

 كرمكلا ةرئادب تلصتا نأ تثبل ام ّمث «ةبيرقلا نكامألا دحأ يف رانلا ةليللا كلت يف تّبشف

 .ًادامر اَّلِإ اهكرتت ملو اهتقرحأف زئانجلاب ّمث

 ريغ ؟ثداوحلا نم اهلاثمأو ةثداحلا هذه نع لوؤسملا وه نَم ىرت: نيدلا ةبه دّيسلا لأسو

 ءتّيملا ةمرح نوبلسيف .زئانجلاب نيرجاتملا مهتوكس عمطُي نيذلا ايتفلا لهأ توكس
- 
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 0 هيزنتلا ةلاسر نع هيومتلا فشك

 .ضارمألا ىودعو ميثارجلا راشتنا نم لقنلا اذه ببسي اّمع ًالضف 3

 لقن ميرحتب .ءاملعلا رابك ىواتف نم ريبك ددعب هيأر زَّزعو ,ةّدشب اذه هباتك يف لمح دقو

 يف ةدايز فارغوكنزلاب ىواتفلا كلت ّلك تبثأو ءًالقع ةلوبقملا دودحلا يف الإ زئانجلا
 .ديكأتلا

 ةرايز دصقب ناريإ نم ءاج دق ناكو اّيح لزي مل لجرب تّيملا نفد ةنامأ (ةنامألا) ينترّكذو
 .هرمأ ةلفاقلا ىلإ اكش ىَّثح .هبوكر هبعتأ ًأاحومج ًارامح ىطتما دق ناكو .تابتعلا

 وأ ةعاس يف حومجلا هرامح ضيورت ىّلوتيل هرامح هلدابي نأ ةلفاقلا دارفأ دحأ هيلع ضرعف

 .ًانزّتم ًائداه هيلإ اهدعب هديعي نيتعاس

 حار يذلاو ءرامحلا ضيورت رمأ ىّلوت يذلا هبحاص رامح ىطتماو هرامح نع لجرلا لزنف

 ال وهو .ًابرغمو ًاقرشم رامحلا ديري ثيح عفدناو ,ةلهو لّوأ نم ًابرض رامحلا عسوي

 .ةّوق نم يتوأ ام ّلكب هبرض نع ٌفكي

 ,ةّرص هنم بناج يفو .ًاجرخ هتحت ىفلأ ىَّتح ضّورملا رامح يطتمي داك امف انيحاص اَمأ

 هيلع يوتحي ام اهنم جرختسيل ةحتف ةرصلا ىف حتفي نأ لكألل هتيّهش وأ هلوضف هعفد

 حالمألا نم لباوتلاب نوجعملا (سّمحملا) زبخلا نم رسك هب اذإف ءلوكأملا نم سيكلا اذه
 اهلكأيو رسكلا ضعب ةّرصلا هذه نم جرخي أدبو ءرانلا ىلع فّقجملاو ضماوحلاو

 هل ركشف .نانبلا نم عوطأ حبصأ دقو ءضّورملا هب داع حومجلا رامحلا ضيورت ّمت ذإو

 ّدمأ نأ ىلإ يب تعفد يتلا يتحاقو وأ يتأرج يل رفغت نأ وجرأ : هل لاقو هدي هيحاص

 ..كناذئتسا لبق (سّمحملا) زبخلا نم ًائيش لوانتأو كجرخ نم ةّرصلا هذه ىلإ يدي
 ش ؟هينعت ىذلا اذه زبخ يأو : لجرلا لاق

 لكأ دقلف ّيلإ اولاعت : حاصو هسأر ىلع مطلو لجرلا خرص ىّتح .ةرّصلا ىلإ ريشي داك امو
 .لولوي ٌلظو .ًاسّمحم ًازبخ اهبسحي وهو ةرخنلا يبأ ماظع لكأ دقل يبأ اذه

 ,رطخلل اهيف ضّرعت يتلاو ,نيدلا ةبه دّيسلا ةخرص اهتثدحأ يتلا ةّجضلا رثإ ىلعو : لوقأ
 قر

 وف



 ا سلا راجعلا لئاشر روت ا سما ل

 نوجيهيو «ةّينيد ةّيملع رومأ يف ضوخلا مهنم ّمصي ال لاهجلاو ماوعلا نإ» :لاق

 بلاطملا يف اودمتعي نأ مهيلع مزاللا لب .قعان ّلك عم نوقعنيو .كيرحت ىندأب
 نعم هنوضراعي نّم ناك اذإ امس :نيدلا ىف قيقحتلا لاجرو ءاملعلا ىلع ةملعلا

 .لوحفلاو مالعألا تاملكو لوقنملا حيحصو لوتتبلا حيرصب هتملك يف كّسمتي

 مّجنملل راطيبلا ضارتعاب هبشأل ةّيملعلا رومألا ىف ماوعلا ماحتقا ّنَأو

 اع يف ماوعلا ةاعارمو لاّهجلا ةارادم ملاعلل ّمصي الو .هيقفلا ىلع عاّرزلا داقتناو

 بلاط لك دعقت_ ءاسؤرلا ةريس تحبصأ نإو مهتاعارم ّنأو .هعرفو هلصأ نيدلا

 يفو ةءانبتألا عرف حالصإلا قاّشع اهضفري كلذ نم راصو .هتبلط نع حالصإلل

 ةيديفملا خيشلاك رصع لك يف غباونلا كلذكو .ةٌكِيآَيدمحم مهمتاخ مهتمّدقم

 ."”يناسارخلا مالسإلا ةّجح انخيشو

 حنج سّدقملا هعو رشم يف حجن امل هموق لاّهُج ةاعارم ٌددكْيْلَي ئبنلا دصق ولف

 مهدصقم ىلإ اومّدقت امل ماوعلا ةأارادم نيحلصملا نم هريغ دصق ول اذكو ,ةضوعب

 ىلع سيلف .مهتياغ غولب نع اورَّخأت .لاّهجلا اوعار ام رادقمبو .ًاربش الو ًاعارذ
 قيرط مهودهيل .ءاملعلا اوعبّتي نأ ماوعلا ىلع لب .ماوعلا ليم اوعبتي نأ ءاملعلا

 .«هليبس كولس مكايإو هللا انقزر ,ةاجنلا

 نأ هللا مراحمل ًابضغو .نيدلا ىلع ٌةريغ نيمألا ةمالعلا مايق نإ : لوقأو

 يف ثعبي امل كلت مهدج ةعيرش ةمرح كهتنتو .راطقألا نم اهريغو هدالبل بّرستت

 نورهسي ًالاجر مالسإلا يف نأ كلذ نم رهظيو .مالسإلا ىلع نانئمطالا سوفنلا

 .نيدلا هلاثمأبو هب هللا ديأ .هتنايصو هظفحل عجاضملا نوّضقيو هتسارح ىلع

 ام ىلع ءاهنطوتسيو ءالبرك ىلإ فجنلا نم رجاهي نأ يناتسرهشلا دّيسلا ٌرطضا 3
 .ةاورلا لقن

 .دنخآلاب ٍبّقلملا ,ةيافكلا بحاص .يناسارخلا مظاك الم خيشلا )١(



 فلؤملا ةملك

 نم قا ةيبيعلا تايم يبأ ءادهشلا دتس:ءارغ ةفاقا نأ تاملستلا نم

 ءانيدح هتمانآلا رئاعتف نم تامددتملا عم هّرنملا هيبشلا ّنأو .تاّيحتسملا لضفأ

 نأ انهكل ديو ب داعي ان اوتو هما ينب لامعأ ةعاظف نّيبتت اهب يتلا

 ضعتبل ''«ءاحلصلا ءاميس» يف ام ىوس ةلاسرلا هذه فيلأت ىلإ ينادح امو

 لوب هيسألا نيج دعلا ريهتقلا ةيقلفلا : ظاوح رأ ءاعذا' ني ةيطنلا لاجر

 هال اهي لاش كم ًاثيدح ةّينيسحلا بكاوملا اهيلع تلمتشا يتل | عي عيضاوملا

 .رظن الو ةيورام نود نم غرافلا ءاعّدالا كلذ لوح دارفأ سيوهتو ,ةّمألا ءاملعو

 ةمالعلا ءارآل ةقفاوملا مالعألا ءاملعلا ىواتف نم ًةلمج ةلاسرلا تنّمض دقف

 مهلماحت يف مهأطخ هئاعّدا لوح سّوه نّمو «ءاميسلا» بحاص يرأل ,نيمألا

 سووؤرلا مشو ٍجوُنَّصلاو لوبطلا ةلأسم ّنأ ىلإ لفاغلا دشرألو .هيلع عورشملا ريغ

 لئاسملا نم اهنأو هيلع علّطتس امك- ًاثيدحو ًاميدق ءاملعلا فالخل ٌحرسم

 .باصأوأ أطخأ دهتجملا اهيلع رجؤي يتلا ةّيعرفلا

 .مهحالصإ ليبس يف سّوهتلاو هيلحتنم نم نيدلا ءاملعب ءارزإلا ّنِإ ءلجأ

 ىلماعلا ىطاينلا يماّيخلا قداص ميهاربإ نيسحلادبع خيشلل «ءاحلصلا ءاميس» رظنا )١(

 ./ :؟ ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا (ه ١7175 ت) يفجنلا

)6( 



 ا 1 ب 0

 ءادعأ اهمدختسي يتلا لماوعلا ىوقأ نمو .مالسإلا ىلع ىربكلا بئاصملا نمل

 ةريغ وذ هيلع ربصي ال يذلا ركنملا نمو .نيملسملا نيب ةقرفلا قيقحت يف نيدلا

 .ةّيمالسإ ةّيمحو ةّينيد

 ةفيحص تنّمض .ةّيمالسإلا تاّيلَّوُألا نم ركنملا راكنإ بوجو ّنأ ثيحو

 اوعّرذت نيذلا دارفألل ايجار .«هيزنتلا ةلاسر نع هيومتلا فشك» يتلاسر دوجولا

 ءاوس هللا مهاده .ىلاعت هنم ةياده .ةّيصخشلا مهتاياغ ىلإ لوصولل ركنملا اذهب

 .ليبسلا

 هعم انرشحو .نيدلا رئاعش ةماقإو 92 نيسحلا ةمدخل مكايإو هللا انقفو

 006م بلعب هللا ىَنأ ْنَم الإ َنوَُي الو َلاَم ُعَفْنَي ال ْمْوَيذ

 )١( ةح (؟55) ءارعشلا - 85.
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نيرهاطلا هلآو دّمحم ىلع هللا ىَلصو

 هنوفداصي ام هللا نيعبو ءاهلاهج نم كنتّمَأ ىقلي ام ةَكْيِلَي هللا لوسراي هللا نيعب

 .ءاحمسلا ةحضاولا ةلهسلا كتعيرشو ميوقلا كنيد رشن ليبس ىف قاشملا نم

 :تلقف ديدهتلا ناسلب كنّمَأ ءاملع تيصوأ كيلع هللا ىّلص هللا لوسراي كن

 3١ «هّنلا ةنعل هيلعف لعفي مل نمف .هملع ملاعلا رهظيلف عدبلا ترهظاذإ»

 نأ ملاعلا ىلعف عدبلا ترهظ اذإ» 224كتيب لهأ يقداص نع مهاتأ دقو

 ."!«ناميإلا رون بلس لعفي مل نإف .هملع رهظي

 ,هفوج يف نمؤملا بلق هيف بوذي نامز سانلا ىلع يتأي» :كنع مهاتأو

 ثادحإلاو ءالبلا نم ىري امل الإ كلذ امو .رانلا ىف (صاصرلا) كنألا بوذي امك

 ."!«ًارييغت هل نوعيطتسي الف مهنيد يف

 اذإ» :لكيلَمْتا لوسر لاق : هيفو .«سيئاقملاو يأرلاو عدبلا» باب ,؟ ثيدح 54 ١: يفاكلا )١(

 .«هللا ةنعل هيلعف لعفي مل نمف .هملع ملاعلا رهظيلف ىتمأ يف عدبلا ترهظ

 هلجأ نم ليق يذلا بيسلا» باب .,؟ ثيدح ٠١7:١ ةيءاَضرلا مامإلا رابخأ نويع (1)

 .ةًبطرفعج نب ىسوم ىلع فوقولاب

 1١77. ثيدح 018 : يسوطلا خيشلل ,يلامألا (؟)

 ف



 ا "0

 قفاوي .كنيد ريغ ًانيد هنم سانلا بلطي ام دنع هللا لوسراي ملاعلا لعفي اذام

 رفكلا طاحأ دقو هللا لوسر اي ملاعلا لعفي اذام ؟مهضارغأو مهتاداعو مهلويم

 ؟هليجدتو ههيومتب اهنيب قّرفي ذخأو اهسابل سبلف ؟اهطاسوأ يف لغلغتو كتم

 (7١تئلم ام دعب ًالدعو ًأاطسق ضرألا ًالميف كتّمُأ نم دوعوملا جرخي ىتمف

 .ارزخو امل

 ("”هسحلا نباي كراظتنا لوطل نتحسلا تومج تداكو ًاربضأ

 )١( عئارشلا للعو :45 ثيدح 8 : قودصلا خيشلل .يلامألا ١ ١7١ باب 7 ثيدح ١79,

 دواد ىبأ نذسو ,71/ :7 ليتح نب دمحأ دنسمو  0٠١6 5ىلع كردتسملاو , 7 ثيدح

 دئاوزلا عمجمو «64 نيحيحصلا /7 1

 اهدروأ .(ه ١7765 ت) ىنيوزقلا دّمحم دّيسلا ةمالعلا رعاشلل ةديصق علطم تيبلا (؟)

 :ىهو ,75931- 585 :28 «ّفطلا بدأ» هتعوسوم ىف ربش داوج دّيسلا

 نسحلا نياي كراظتنا لوطل ندشسلا تومك تداكو ًافلخأ

 نكثولا نيد عجريو ىحمُي ّيبنلا َكيِبأ نيد َكشوأو

 نحملا ميظع نم اهلانام كيلإ وكشت كاياعر يذهو

 نجشلل ةيدب مو كيلإ بيحنلاب ةنلعم كيدنق

 نزملا ّنهكحت ملف نيرج ًاعمدأ اهلان امل يرذتو

 نذألا كنم غصت ملو اهيلإ ٍةفأر يف كقرط مرق ملو
 نئمطم ىلع اوتابف كادبع ليطتسملا كلاهمإ ّرغ دقل

 نيرئاغ مكئيف ىلع اوداعو

 ةبهر يف كنم اودتغي ملو

 اودكمدتتساو:نؤملا انكَع دم

 نمك دق ام نغضلا نم اودبأو

 نحإلا اهنم مويلا ترهظأو

 نزحلاو اهلهس ىلع معو

 نكت مل ىدهلا نبا اي كّئأك

 نطولا اوحابتساو انلاومأب

- 



 3 ا ما منا هسا و ا يا هيزنتلا ةلاسر نع هيومتلا فشك

 ىلع ضباقلاك هنيد ىلع ضباقلا» : هيف تلق يذلا نامزلا وه اذه .لجأ .

 ."”«رمجلا

 انراصبأب كيلإ انصخش 3

 نكت مل نإف انثفتسا كيفو

 كاهد ام ىلع ّصغت ّم ىلإ

 اهب يدهعو نوفجلا يضغتأ

 يذلا تسل وأ اضقلا كانث

 ضوهنلا كنع ٌّرخأ نهولا مأ
 ذُم كيضام مهك نبجلا مأ

 كئابآ يئاصم ىسنتأ

 يصولا بصغو ّيبنلا باصم

 فوفطلا موي لثم ال ّنكلو

 ةيتف يف طبسلا ىضق ةادغ

 عيجنلاب مهماسجأ لّسغت

 تارفلا تيلف اشاطع اونافت

 ثداح مكلان ام مظعأو

  مكلحر ىلع ودعلا موجه

 ريجهلا يف مهنيب ام نردوغف

 ظاشتلا ةيانفاسلاب هفازتك

 الو ميض عفادّروت ملو

 هلام: امل عوتمدلا ىووتست

 نفسلا رمل قيرغلا صوخش

 نّمف الإو أريجم ًاثيف

 نتفلا عقو رظنتو ًانفج

 نسولا اهيرتعي ال ميضلا ىلع

 نك تلق نإ ءيشلا كل نوكي

 نهولا كيرتعي نأ كيشاحأ
 نيجلا كالع اشاح تيخارت

 نكرلا اهاهد امم ّده يتلا

 نسحلا ٌمسو نيسحلا حيذو

 نمزلا يف ةيئان موي يف

 نج ليللا اذإ رون حيباصم

 نفكلا تايراذلا اهل يدستو

 نجأ دق هؤام مهلان امل

 0 ا
 نهداربأ لياقعلا بلسو

 ندبلا فجع قوف نم نيكرو

 ندرلا لضفب ًاهجو رتستو

 يلا اهلا ووخللا ىرطسمو
 يتأي» ريل هللا لوسر لاق هيفو ٠١١. ثيدح 485- 444 : يسوطلا خيشلل يلامألا )١(

 .«رمجلا ىلع ضباقلاك هنيد ىلع مهنم رباصلا نامز سانلا ىلع

 ىلع ضباقلاك هنيد ىلع ضباقلا نوكي» 77:1١ يدابآ ميظعلل دوبعملا نويع يفو

 .«رمجلا
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 0 1 5 كح

 ةمايقلا يف ّنِإ سانلا اهّيأ» :كبطخ ضعب يف كيلع هللا ىلص لوقتل كن

 لا في ١ يحتال قاعي قوذي نومرلا | شعر هنا وتو يعم اهازقاو اناره

 دش تتر | دي ودم عوف ترق
 ؟هللا لوسراي ةاجنلا ام :كل ليقف

 :لوقأف ةمايقلا موي رختفأ يّنإف .ءاملعلا يدي نيب مكبكر ىلع اوئجأ» :تلقف

 :هرضتيت الو ديلع اوذرش الو ًاملاع اويكتل الأ :ليئارسإ يدي ءايننأك حا ءابلغ
 نمو .ينناهأ دقف ًاملاع ناهأ نمو الأ .قافن مهضغبو صالخإ مهّبح ّنإف هوّبحأو

 دقف ًاملاع مركأ نمو الأ .رانل ىلإ هريصمف هللا ناهأ نمو .هللا ناهأ دقف ينناهأ

 هللا ّنأو ,ةّنجلا ىلإ هريصمف هللا مركأ نمو .هّللا مركأ دقف ينمركأ نمو .ينمركأ

 ."7«هبضغي نم ىلع طّلسملا رمآلا بضغي امك ملاعلل بضغيل ىلاعتو هناحبس

 وهو نازل اذه نق كنأ ءاكلع نم املاع تدار ول هلل لؤسو اب: كلي تك

 ءاوهألا لهأ ههجوب موقيف .كماكحأ ةقيقحو كنيد رصنب رهجي .كدالوأ نم دلو
 عمو .كنم هتبارقب نيثرتكم الو .كيلإ هتبسنب نيلابم ريغ هنم نولانيف .ضارغألاو

 .هيف حدقلاو هكتهب كيلإ نوبّرقتيو كنيد نع نوعفادي مهّنَأ نومعزي مهف كلذ

 ثادحألا هراثأ يذلا قاقشلا اذه نم انرجأو انذعأ كنارفغو مهّللا كناحبسف

 .انم نورورغملاو

 )١( نيدلا لوصأ ىف نيقيلا جراعم : ١٠١١-١١١ ثيدح 1573.



 مالسإلا

 امب هشهدأف ,ةعئارلا هنيناوقب ملاعلا ىلع رهظ دقو .ةرطفلا نيد :مالسإلا

 رصعلا اذه ىف تذخأ ىتلاو .ةّيقيقحلا ةّيندملا ىه ىتلا ةدلاخلا ةمظُنألا نم هيوتحي

 :ةايحو ةداعس نم ةتادابغو ناستالا تالئاعم فاني ةئتوكلا هنارسأ نع فكك

 راس ءرهابلا همّدقت رارسأ ىلع حوضوو ةحارصب انأديل يمالسإلا خيراتلا نإ

 "7 4ٌةَرْخإ َنوُنِمْؤُملا اَمَّنِإ9 هراعشو هليبس ىف ةاداقملاو ةاواسملا أدبم ىلع مالسإلا

 ؟ةوننع نباو ةيحأب درفتاو دعما نم نينتا لك نيد ةكفتشا لور ىلا َدقَلَ

 رمأب هتّوخإب هّصتخاف ذب بلاط يبأ نب يلع "'مظعألا قورافلاو ربكألا قيدصلا

 )١( تارجحلا )65(: ٠١.

 64 : عئارشلا للع 48 ثيدح 77١ : لاصخلا 57١, ثيدح ٠7+ : قودصلا خيشلل .يلامألا (؟)

 :» يذمرتلا نتس .«أرضخ رضخلا يّمس اهلجأ نم يتلا ةّلعلا» ه6 باب 7 ثيدح 11-

 نيطمسلا ررد مظن 1١494, و ٠١98 :7 ٌربلادبع نبال باعيتسالا 5805 ثيدح

 1١:/117. يلزتعملا ديدحلا يبأ نبال ةغالبلا جهن حرش .45 :يفنحلا يدنرزلل

 ,514 :1 يناربطلل ريبكلا مجعملا : رظنا .نيمسالا نيذهب ٌةُكلَمهللا لوسر هاّمس (؟)

 ,5؟58 :17 يلزتعملا ديدحلا يبأل ةغالبلا جهن حرش ١7/44 : 6 ٌربلادبع نبال باعيتسالا

 ٠١7. :9 يمثيهلل دئاوزلا عمجم
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 .لجو ّزع هللا نم

 كلا طستخ نتف ترسب ءالا يع كدقتا ىتلا ةققننلا ةؤخالا يابو
 ةازغ يف مهنم لجرلا ناك ىتح «ةتباث ةميزعب نوملسملا اهيلع يشميو ةيمالسإلا

 77 هنيب هلاومأ ًامستقم هلايعل ًالفاك ةنيدملا يف هوخأ نيو لف بهذا ندإ

 .هسفن ىلع مهل ارثؤم
 نأ ىّتح ,"!لّوَألا ردصلا يف نيدلا ةّمئَأ يرجي ناك ةاواسملا هذه لثم ىلع

 لابي ملو .عيضولاو عيفرلا نيب ىواس لاملا مستقا اذإ ناك ذي ًايلع نينمؤملا ريمأ
 فورس ره اك نر وتسيعا كح

 قئاقد رهظت تذخأو ,مالسإلا مّدقت ةّمألا يف نّكمت يذلا داحتالا اذهبو
 .ةّيهلالا هماكحأ

 .فرملا نيتلنع جلغو وومألا هالو ىف تالا نجح نأ اهل ةوورتقلابو
 لماوع تلصح .مالسإلا مهيف اهثعب يتلا ةّيماسلا حورلا كلت رقهقتت تدَحأَو

 .سلدنألا ندمو رصمو دادغب يف هذوفنل فعضلا ىرسف ,ةقرفتلا

 ةلفغ نم ًاديور ظقيتستو ""اهقامآ حتفت و تناك تقولا كلذ ىفو

 .مالسإلا ءامكح يديأ ىلع ةّيجمهلا

 ةايحو ةداعسةكلاتع نأ تفرعو ةييلسلا توزعلا دن كيتا اريخأو

 ةمكح اهيلع هيلمت ام دردزت تأدبف ءفرعت ام ريغ نيملسملا فوفص نيب ةّيقيقح

 مت ىّنح مههيبنتو اهئانبأ ميلعت يف نوّداج نيملسملا نم ءاملعلاو .هتّيندمو مالسإلا

 )١( ةيزوجلا مّيق نبال .دابعلا ريخ يده ىف داعملا داز 1:7 65.

 )١( قودصلا خيشلل .ىلامألا : ١١ ثيدح 588.

 .«قأم»١ هه :غ حاحصلا .فنألا ىلي امم اهفرط : نيعلا قّؤُمو ءقْوَُم عمج )0



 007 ]1 هيزنتلا ةلاسر نع هيومتلا فشك

 .كلذ اهل

 تضهنو .ةيواسنرفلا ةروثلا دي ىلع ينارصنلا دومجلاو ةّيجمهلا تضفرف

 مكح نم اهيلع هالمأ ام ّلك تلّبقتف .هماكحأو مالسإلا نيناوق يف ثحبتل

 كفر اهلبو

 راثأ يتلا ةقرفتلاب نوّلستي وأ نوهلتي كلذ ّلك نع نولفاغ نوملسملاو
 :ايورأ بلق ىف رامعتسالاو و أتلاو ةرئإلا تمن نكمفانأ ىلإ ءاهاظل مهنلع لهخلا

 .مهسوفنو مهلاومأ ركتحت ,نوهاس ةلفغ يف مهو نيملسملا ىلع تمجهف
 يف رفحت ريشبتلا لسُر يديأب مدهلا لواعم تذخأ ىّبح كلذ ٌلكاهفكي ملو

 .ًاقالخأو ًانيدو ًاخيرات هتاسّدقم نمثأ ىلع ىضقتل مالسإلا ساسأ

 ,اهتجرهب رهاوظب نيذوخأم .ةّيبرغلا ةيّئدملا رايت يف نوملسملا ماعف
 نويبرغلاف ,ةنسح ّلك نيكرات ءاهولهأ ىّتح اهنم ٌجضي .ةئّيس ّلك اهنم نيسبتقم
 نم نوملسملا هدافتسا يذلا ام نكلو .هتضهن ّرع يف مالسإلا ةّيندم نم اودافتسا

 !؟برغلا ةضهن

 اوّذغيل انعوبر يف داحلإلا ةاعدو نيرّشبملا يطخت ًاّدج انملؤيو انءوسيل هن

 يه هذه .تايفشتسملاو يداونلاو سرادملا يف ءاوس ءانتئشان ةئّيسلا مهئدابمب

 .اهنم انتاسّدقم ىلع ىشخن يتلا يهاودلا

 مايق وهو الأ ءٌرمأو كلذ نم ىهدأ وه ام رضاحلا لاحلا يف انضرتعي نكلو

 مهنم هللا ىلإ اربي وهو ,يناحورلا فنصلا اذه ىلع اولّفطت نيذلا ةقزت رملا نم دارفأ

 ,هسايلب نيدلا ىلع اوماق ءاوماق ام سئب ايو ءاوماق .فسوي مد نم بئذلا ةءارب

 يمالسإلا ملاعلا هنم مهئّربي ام مهب نوقصليو ءنيّيتاحورلا ءاملعلا نوفذقي اوذخاو

 نم هلجأل ىشخي امب ماوعلا ىدل نولّجديو نوهّوميو مهيلع نوبذكيو .هّلك
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 "نا لسع ناعتقلا تانجو ربما عدو م ا دما "1

 .سّدقملا ٌفنصلا اذهب ةماعلا ةقثلا عزعزت

 ضهن ,قّرفتلاو ةلاهجلا ءادب نوملسملا هب يلُب يذلا بيصعلا رصعلا اذه يفف

 نيرعبملا ةيداع هنغا رثنيوتيذلا اود ويل نيغلصتلاوءانلعلا رايك قزناةغ امج

 .ةلفاسلا ضارغألا لهأ نم نيلّجدملاو

 ةمالعلا هللا ةيآو نيملسملاو مالسإلا ةّجح ةرضح مهنم ةعيلطلا يف ناك دقو

 .يلماعلا نيمألا نسحم دّيسلا ءايروس يف ةعيشلا عجرم ,ريطخلا دهاجملاو ريبكلا

 هتايح سّرك دقو ,ةليلجلا تامدخلا نم هيلإ هادسأ ام يمالسإلا ملاعلا فرع يذلا

 كلذ فرعي ءرصمو رطق ّلك تلمشو تّمع هتاحالصإو ,نيملسملاو مالسإإلا عفنل

 تلمش ىّيح ,نادلبلا نم اهريغو قشمدب ةدلاخلا هراثآو هبتك ىلع علّطا نم ّلك

 .دنهلاو ايسور يحاون ىّتحو ءاكيرمأو اقيرفإ يف نيرجاهملا

 هنورباخي مهو .هدي ىلع يعيشلا بهذمللاودتها سانلا نم ريثك كلانه ّنإف

 اتت انك قنن يتللظي مهلا يسر دقو يهق نوما سررمأ لك هواك
 :ةسايسلاب هينا لاقي هنا دلجت نك ةيوكعلا تشق: ةفازكلا

 لومخلاو لهجلا نم هيف مه امو :ماشلاب ةعيشلا لاح ىلع علّطا نم ٌلكّنأو
 ,ةّيولعلا ةسردملا يف نيمّلعتملاو ناّبشلا لاح ىلع علطيو .اهل دّيسلا فيرشت لبق

 .هتيادهو ملاعلا لجرلا اذه ريثأت نم كلذ ّنأ فرعي ,ةدابعلا يف اهلهأ نّشخت ىلعو

 ىرت.ضئارفلا تاقوأ يف ةّيولعلا ةسردملا تلخد اذإ هللا كاعر تنأو

 ٌفطصا اذإو .لاجرلا لبق ءوضولل هنومحتقيو ءاملا ىلإ نوقباستي راغصلا اهءانبأ

 لمكأ ىلع نيظفاحم هتبترمب لك ةرّخْؤملا يف مهدجت ةعامجلا ةالصل سانلا

 .قالخألاو بادآلا

 نسلا رغص نم هيف ام ىلع وهو ًاشنيل مالغلا ّنإف :مهنيب ةالصلا ميلعت ام

 )غ١(



 0 ا هيزنتلا ةلاسر نع هيومتلا فشك

 هيلع مهطبغي اًمم ءداّصلاب حيحصلا مهقطن نم الإ بجعت الو .اهتءارق دعاوق ًاظفاح

 .لاجرلا نم ريثك

 نم اهيف نوري امل .لابقإلا ّلك ةسردملا هذه ىلع نولبقم قشمد لهأ ّنأو
 .فراعملاو مولعلا يف مهّيقرو مهئانبأ ةنايد ظفح

 ءالؤه بهذي الفأ ,ةسردملاهذه نكت مل ول ,ملسملا اهنأ كّبرب يل لق
 ؟مهلاح نوكي اذامف اهلثمل اولخد مه اذإو ءتوريب ةّيْلكك سرادملا ةّيقبل ةذمالتلا

 ؟حالصإلا نم كلذ ّدعي الفأ ,مهناميإ عزعزتي ِهّنِإ :لوقت كن ٌكشال

 سلاجملاو .عوبسا ّلك يف ةّيولعلا ةسردملاب ماقتل ءادهشلا دّيس ةيزعت ّنأو
 كل لّتمتت هتلخد اذإ اهنم سلجم ّلكو ,ةريثك قشمدب دّيسلا اهأشنأ يتلا ةتوعتلا

 .هيف رضاح هّنأك ىّتح هتلالجو ة4ل نيسحلا ةمظع هيف

 نيبج يف ةّرغ يه ىتلا ةريثكلا هتافّلْؤم ىلع تعلّطاو هبتك تيأر اذإ تنأو

 .ةمظعلاو ةناكملا نم لجرلا كلذل ام تملعل .يعيشلا خيراتلا

 ةريدج ماع عفن ةلواحمو ميظع حالصإ هريغو قارعلا يف مويلا هل رهظ دقو

 هيزنت اهيف بلطي يتلا «هيبشلا لامعأل هيزنتلا» ةديدجلا هتلاسر وه كلذ ءريدقتلاب

 لماحت ام اهيف عفديو ,ةّيعرشلا تامّرحملا باكترا نم هنيشي اّمم ينيسحلا متأملا

 ,لضف نم هللا هات ام ىلع دقحيو هزكرم دسحي ناك نّمم "١هموق ضعب هيف هيلع

 )١( ت) يفجنلا يلماعلا يطابنلا يماّيخلا قداص نيسحلادبع خيشلا هب دوصقملا ١١1١

 فحصلا ضعب يف نيمألا نسحم دّيسلا هبتك ام ىلع اهب در ةلاسر فّلأ يذلا .(ه

 .«ءاحلصلا ءاميس» ب هتلاسر ىّمسو .ةّينيسحلا رئاعشلا ضعب اهيف دقتني .ةيتوريبلا

 .دئاوفلا عماج هباتك نم نوعيسلاو ةيناثلا ةدئافلا ىهو
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 امن ةفتيسلا رئاعغلا لئاضزا يمزج يب ع تن وياج وما 1

 .تآرتفالا هذه نم هللاب ذوعن ."'«ةّمّألا ءاملعو ةّمألا فلاخ هّنإ» :هلوق كلذ

 ىلع هّومي ْدْخأف ةبارقب هيلإ بستنيو هب ّثمي نم ضعب هلاونم ىلع جسن دقو

 ىدل روهشمو فورعم وه اّمم .بذكلا هيلع يرتفيو قلتخيو .ءاطسبلاو جّدسلا

 دئاوم ىلع نيلفطتملا ضعبل ًاشحف ةءولمم ةعوبطم قاروأ تجرخ دقو .عيمجلا

 ."!«ينتمطل راوس تاذ ول» بح باب نم مهركذ نع مركتنو :مهريغ

 ىلع نيدلا اوعن ىّتح ةعيقوو بابس نم اهيف ام ىلع ءالقعلا علّطي داك امو
 .جراخلا يف ةحيضف نم اهلثم يف امب مهروعشل ؛هلهأ

 يف نيمألا ةمالعلا اذه تاملك ضعب ىلع كعلطن نأ ٌدون عورشلا لبقو

 ءالؤه هيومت فشكل ةئطوت كلذ نوكيلو .هتناكم ام ملعتل ,ينيسحلا متأملا رارسأ

 .نيلفطتملا

 )١( ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا «ءاحلصلا ءاميس» ةلاسر رظنا 7: ١7.

 ٠١٠١ :5 حاحصلا .اهل وقكب تسيل نَم اهتمطل ةأرما هتلاق ««ينتمطل راوس تاذ ىل» (1)

 .«مطل»

 هادف يذلا ريسألا ناكف .ةزنع ينب يف ًاريسأ ناك نيح يئاطلا متاح هلاق» :447 :دجنملا يفو

 ,ينتمطل راوس تاذ ول :لاقف ةيلح مهدنع سبلت ال ةّمألاو .هتمطل َةَمَأ ّنأ ناكو ؛هسفنب

 ول رمألا فافختسا يف لثملا اذه برضي .ّيلع رسيأ رمألا ناكل ينتمطل ةّرح ّنأ ول :يأ

 نودو ًاليلذ ًاريقح ال ًاهيجو نيهملا ناك ول وأ ءعقاولا يف اًمم لضفأ ةروص ىلع ناك
 .ًاردق ناهملا
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 ينيسحلا متأملا

 تّيملا نيبأتو .نزحلا راهظإو .متاملا ةماقإل سولجلا يف :'"!عبارلا لصفلا

 .ىرجملا اذه يرجي امو .هرثامو هبقانم ركذو .رثنلاو مظنلاب

 اذن ةناكتلا لغأ ئه قتلا ناكاذا ةتاخجرو لب فزاوج لصألاو

 .هنم عنملا ىلع عرشلا نم ليلد ّلدي مل ذإ .ىلاعت

 زاوج نم ''مّدقت ام ةليضفلا لهأ ّقح يف هناحجرو هزاوج يف يفكيو

 ءرثنلاو ”مظنلاب نيبأتلاو "'نزحلا راهظإو ,ةليضفلا يوذ ىلع هناحجرو ءاكبلا

 )١( «متاملا ةماقإ ىف مئاللا عانقإ» هباتك نم : 5١١.

 .؟17١ : متاملا ةماقإ يف مئاللا عاتقإ (؟)

 ١. 79/71 ثيدح ١5383171٠٠١ ثيدح ١86 و ١178 ثيدح ١47 :تارايزلا لماك (؟)

 .الياشا دبع ىبأ دنع انك :لاق ءماحشلا ديز نع : هيفو 508 ها/5 :؟ ىشكلا لاجر (5)

 ّمث ,هاندأو هبّرقف ٍةِك شادبع يبأ ىلع ناّقع نب رفعج لخدف «نيّيفوكلا نم ةعامج نحنو
 .«رفعج اي» : هل لاق

 .كادف هللا ىنلعج كيبل : لاق

 ؟«هديجتو جا نيسحلا يف رعشلا لوقت كنأ ينغلب»: لاق
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 "را ةسحلا رتاطعلا لت اعراب تو انو حول لا 7”

 .هل سولجلا زاج ًاحجار ناك وأ كلذ زاج اذإ هنأ ةرورض

 ال يتلا نيسحلا ةبيصم يف امّيس .هدعُبو دهعلا برق نيب لاحلا توافتي الو

 : هلظّدم لاق ّنأ ىلإ ...مايألا اهيلبت

 ةّينيدلا دئاوفلا نم متاملا هذه يف ام ىلإ ةراشإلا يف :"”سماخلا لصفلا

 .ضرغلاو ىوهلا هامعأ نم الإ ,ءالقعلا ةقاكاهب فرتعا ىتلا ةّيويندلا

 ,ماع لك يف مهئامظعل ىركذلا ديدجت ىلع ةفاك ءالقعلا هيلع قْفّتا كلذلو

 .هلجأل لمعت يذلا صخشلا مظع ردق ىلع اهب مامتهالاو

 - باتكلا اذهب لغتشن نحنو- ايروس دالب رئاسو قشمد يف تميقأ دقو

 دهع يف '''اشاب لامج مهبلص نيذلا ."'نطولا ءادهش مهنوّمسي نمل ًاراكذت ةلفح

 .كادف هللا ينلعج ءمعن : هل لاقف 2

 .هتيحلو ههجو ىلع عومدلا تراص ىّتح هلوح نمو هك هدشنأف .«لق»: لاقف

 يف كلوق نوعمسي انه اهنوبّرقملا هللا ةكئالم كدهش دقل هللاو .رفعج اي» : لاق مث

 هتعاس يف رفعج اي كل ىلاعت هللا بهوأ دقل و .رثكأ وأ انيكب امك اوكب دقو ,ةَغ نيسحلا

 .«كل هللا رفغو اهرسأب ةّنجلا

 ؟«كديزأ الأ رفعج اي» : 1غ لاقف

 .يدّيس اي معن : لاق

 .«هل رفغو ةّنجلا هل هللا بجوأ الإ هب ىكبأو ئكبف ًارعش نيسحلا يف لاق دحأ نم ام»:َةج لاق

 )١( متآملا ةماقإ يف مئاللا عانقإ : ه٠؟.

 - ١850 ) يراخبلا ميلس نب لالجو .(م )148171١-1511 ىوارهزلا ديمحلادبع : مهنم (؟)

 .(م7

 .51/9 ١: ةّيبرعلا تاعوبطملا مجعم :رظنا

 ماَيأ يف ماشلا دالب يف رهتشا يذلا عبارلا ينامثعلا شيجلل ّماعلا دئاقلا وه : اشاب لامج (؟)
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 "0 هيزنتلا ةلاسر نع هيومتلا فشك

 نطولا ريرحت يف اوعس مهّنأل كلذو ؛ةّيمومعلا برحلا ناّيإو ةينامثعلا ةلودلا
 مهل تميقأف .مولعم وه ام مهلامعأ ةبقاع تناك نإو كارتألا ملظ نم هصيلختو

 تراصو .بطخلا تيلتو .دئاصقلا مهنيبأتو مهئاثر يف تدشنأو ,نزحلا رئاعش

 وحلا تارانق لمحت تكاؤملا

 لتقم ىركذل قشمدب عفادملا فصق عمسن نحنو روطسلا هذه بتكنل انِإو

 ,ةّيح تقرحأو اهموق نطو ليبس يف تلتُق يتلا ةّيسنرفلا ةاتفلا "”«كراد ناج»

 ."'ثلاثلا لصفلا ىف ّرم امك

 اهيف َبلط .لودلا نيب ب حلصلا سلجم يف ةّجض تماق ديعب ريغ دهع نمو

 ملو ."!ليندردلا بنجب مهالتق اهيف تنفد يتلا ضرألا كّلمت كارتألا نم زيلجنإلا

 .؟!ًاضيأ ثلاثلا لصفلا يف ّرم امك .كلذ مهوطعأ ىّتح حلصلا ةدهاعم اومربي

 .مالكلا لوط بجوي ليبقلا اذه نم وه ام دادعتو

 ّيأو .دئاوفلا نم هيف هوملع امل الإ سيل كلذ ىلع ممألا ءالقع ةظفاحمو

 .ةينامثعلا ةلودلل ةنايخلاب مهماهّت ال ؛نيريثك ءابدأو نايعأ مادعإب ىربكلا برعلا 3

 ١: ٠١/. ةّيبرعلا تاعوبطملا مجعم

 ةنس يمرمود يف تدلو .ةّيوسنرف ةلطب : نايلرأ ةدّيسو ءلسوبالب فرعّتو ءكْرَد ناج )١(

 .م 1837١ ةنس رايأ 7١ ىف نور يف تقرحأو ١

 .510 :7 يناتسبلا سرطبل فراعملا ةرئاد

 19١. : متآملا ةماقإ يف مئاللا عانقإ (؟)

 مساب فرعي ًاميدق ناك .«يزاغوب ةيناطلس ةعلق» ةيكرتلاب فرعّيو ءليندردلا (؟)

 ةرئاد .ايسآ نع اًبروأ لصفيو ءةرمرم رحبب ليبخرألا رحب لصي زاجم «تنوبسله»
 .197 :9 ةيمالسإلا فراعملا

 59١. : متآملا ةماقإ ىف مئاللا عانقإ (5)
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 "ع ةييسحلارئاعسلا لئاسوز هيدا هنا 2001110 "7

 ةماقإل ؛ةميظعلا لامعألا نم 3ظم ىلع نب نيسحلا هب ماق ام لثمب ماق هّمَأ يف ميظع
 ملظلا مواقو ءيمالسإلا نيدلا مدهل نوملاظلا هسّسأام مدهو لطابلا ةتامإو ءّقحلا

 .لئاسولا ىوقأب دادبتسالاو

 ننغلا متاملا هذه يف ةعيشلا ةطخ اوّدعت ام نيملسملا عيمج فصنأ ولف

 فيزوج مالك لقن دنع فرعتس امك,مهورّكفمو ممألا ءالقع اهدئاوف ميظعب فرتعا
 ."”يناملألا نيبرامو '١يسنرفإلا

 روهظلا ةياغ يف يه ءاهميقن يتلا مت املا هذه دئاوف نم ةلمج ىلإ ريشن نحنو

 .اهلوصأ ىلع تميقأو اهطورش تيعور اذإ فصنأو لّمأت نمل ةهادبلاو

 ""هدلو لتقل نيزح هّنإف .مهيلع هللا تاولص هتيب لهأو يبنلا ةاساوم : لّوألا

 روتكدو نيبرام ويسم :ةّينيسحلا ةسايسلا» : 5١6 : ةّيفجنلا تاعوبطملا مجعم يف )١(

 .«ةحفص 01 .ةّيسراف ةغللا ءٌفكلا مجحب .ه 7١غ1/ ةنس ةّيولعلا ةعبطملا .فيزوج

 ىلع دّيسلا نبا نسح ازريم دّيسلل 12 نيسحلا هللادبع يبأ لتقم» :74 :؟؟ ةعيرذلا يف (؟)

 ةداهش ةفسلف ىف ىناملألا نيبرام ويسوم مالك بيرعت هرخآ يفو ...ينيوزقلا

 .«اك1ط نيسحلا

 ةسايسلا) هاَّمس باتك نيبرام يناملألا فوسليفللو» :؟47 :؟ يلكرزلل مالعألا يفو

 .«نيسحلا داهشتسا فصوب هيف ضافأ (ةّيمالسإلا

 عم هيل نيسحلا ناك» : لاق 3ك للادبع ىبأ نع :هيفو 17١ ثيدح ١5 :تارايزلا لماك (؟)

 هللا كلهأو .كيبلاس هللا نعلو .كيلتاق هللا نعل : لاقف كيلي هللا لوسر هذخأف .هلمحت هّمأ

 .كيلع ناعأ نم نيبو ينيب هللا مكحو ,كيلع نيرزاوتملا
 ؟لوقت ءيش ّيأ ةبأ اي : 8عةمطاف تلاقف

 يف ٍذَئموي وهو ,يغبلاو ردغلاو ملظلاو ىذألا نم كدعبو يدعب هبيصي ام ٌثركذ هاتنب اي :لاق

 عضوم ىلإو مهركسعم ىلإ رظنأ يّْنأكو ,لتقلا ىلإ نوواهتي ءامسلا موجن مهّنأك ةبصع

_ 
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 00 ردا هارت نع كو روقلا نك

 .اهلاحم يف تمّدقتو .ثيداحألا نم ةلمج هيلع تلد دقو ءبيدالب

 .ةلكبإَي هتاساوم نم ةدئاف مظعأو بجوأو مهأ رمأ ّيأو

 لهأو يت ئبنلل هّبح ىوعد يف ًاقداص ءرملا نوكي نأ نكمي لهو

 هيلع ىَّلص هنزح موي ذختي وأ ,"!'ههحرفل حرفي الو مهنزحل نزحي ال وهو 0 هتيب

 ةقز 1
 ءارورسو ديع موي هلاو

 .مهتبرتو مهلاحر 2

 ؟فصت يذلا عضوملا اذه نيأو ةبأ اي : تلاقف

 رارش مهيلع جرخي ةّمألا ىلعو انيلع ءالبو برك تاذ يهو .ءالبرك هل لاقي عضوم : لاق
 نودّلخملا مهو ,هيف اوعّفش ام نيضرألاو تاوامسلا يف نَم هل عفش مهدحأ ّنأ ىلو ,يتّمأ

 .«رانلا يف

 نم كّنأ اَمأ» عمسمل اك للادبع وبأ لاق : هيفو 55١, ثيدح 7١7-7١5 : تارايزلا لماك )١(

 .«اننزحل نوتزحيو انحرفل نوحرفي نيذلاو ءانل عزجلا لهأ

 : هل تلقف : يمشاهلا لضفلا نب هللادبع لاق : 17 باب ١ ثيدح 757:١ عئارشلا للع يف (؟)

 لتق اّمل» :لاق ّمث 1غ ئكبف ؟ةكرب موي ءاروشاع موي ةّماعلا تّمس فيك هللا لوسر نب اي

 زئاوجلا هيلع اوذخأو ءرابخألا هل اوعضوف ءديزي ىلإ ماشلاب سانلا بّرقت ةِقطنيسحلا

 نم هيف سانلا لدعيل .ةكرب موي هَّنَأو ,مويلا اذه رمأ هل اوعضو اّمم ناكف «لاومألا نم

 هللا مكح .هيف دادعتسالاو كّربتلاو رورسلاو حرفلا ىلإ نزحلاو ةبيصملاو ءاكبلاو عزجلا

 .«مهنيبو اننيب

 هّدعت ءاروشاع موي ناك» : لاق هنع هللا يضر ىسوم يبأ نع :؟5 :؟ يراخبلا حيحص ىفو

 .«متنأ هوموصف كلَ يبنلا لاقف ًاديع دوهيلا

 ينعي ءًأاموي نوموصي مهدجو ةنيدملا مدق امل للم ئبنلا نإ : ٠١1:7 أضيأ يراخبلا يفو

 ,نوعرف لآ قرغأو ىسوم هيف هللا ئّجن موي وهو- ميظع موي اذه : اولاقف ءءاروشاع

 .«همايصب رمأو هماصف ءمهنم ىسومب ىلوأ اّنإ» :لاقف هلل ًاركش ىسوم ماصف
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 ؟-/ ةيتيسلا رئاسعلا لئاشوو واول هالوك اع نوعا احم قت

 يهو .هل ةتامإو لطابلل ًانالذخو هل ءايحاو ّقحلل ٌةرصن اهيف نأ : يناثلا

 بلقلاب ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا هللا بجوأ اهلجأ نم يتلا ةدئافلا

 مل نإف .بلقلاو ناسللا ىلع رصتقا حراوجلاب نكي مل نإف .حراوجلابو ناسللابو

 .بلقلا ىلع رصتقا ناسللاب نكي

 .اهلهأل ةيماسلا تافصلاو لضفلا ةفرعم بوجو ىلع ًاّنح اهيف ّنأ : ثلاثلا

 .ىفخيال ام مهب ءادتقالا بوجو ىلع ٌثحلا نم كلذ يفو

 ةدئاف ماع ّلك يف اهرّكذتو ةميظعلا ةعقاولا هذه رابخأ ةوالت يف نأ : عبارلا

 .اهطبضو اهظفحو خيراوتلا نيودت ىف ةدئافلا يه .ةميظع

 ىلإ اهرمأ لآو تيسنل ماع ّلك يف اهركذ ةداعإ الول هنأ : سماخلا

 .اهعئاضف راكنإو اهراكنإ ىلإ ةليسو ضارغألا لهأ دجولو .لالحمضالا

 يأ ينسب نأشب هيوندتلا ديري نم ضعب ماقف ءانرصع يف كلذ عقو دقو
 ريغبو هرمأ ريغب عقو هْنإ :لوقيو ها نيسحلا لتق ديزي نع يفني مهل بّصعتيو

 رينم نبأ لوق كلذب انرّكذف ءربانملا ىلع ًابيطخ اهب موقيو هتافّلؤم كلذ عدويو .هيأر

 :روهشملا هتيئار يف

 رجف الو رومخلا برش امديزي نإ لوقأو

 "ريغ ام رفكت ديم ارحلا تيبلا عم هلو

 هذه ّنأ بسحف .هلبق نم نيمألا دّيسلل لصح امك ءاذه ميركلا فّلؤملا ىلع رمألا هبتشأ )١(

 .2ِط نيسحلا لتق نم ةيواعم نب ديزي ةأربت ةلواحمو ةّيمأ ينب حدم يف تليق تايبألا

 سداسلا نرقلا يف ةعيشلا ءارعش نم - (ه54/ت) رينم نبا - رعاشلا اذه ّنأ عقاولاو
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 00 اا هيزنتلا ةلاسر نع هيومتلا فشك

 انه لقتن نحنو .ءابقنلا دحأ عم هل تلصح ةيضق يف كلت هتديصق لاق امّنِإو .يرجهلا 3

 يف نيمألا دّيسلا ىأرب هبقعن مث رعاشلا اذه نع 454 :5 ريدغلا ىف ينيمألا ةمالعلا لوق

 .ءىراقلا اهيلع فقيل ةديصقلا تايبأ درونو ,167 : هنايعأ

 :رينم نبال هتمجرت يف ينيمألا ةمالعلا لاق

 برد لزان .يماشلا يسلبارطلا حلفم ني محا نب ضتم ني دعحأ نيدلا:تّدهم نيسحلا بأ

 .يلامشلا ريبكلا عماجلا باب ىلع يروباخلا

 رثكأ دقو ءضيرقلا ةغاص نم ايلعلا ةقبطلا ىفو بدألا ةّمئَأ دحأ ءافرلاب ريهشلا نامزلا نيع

 رخفلاو دلاخلا ركذلا هل تقبأ .ةّيدجسع دوقع ه'تيبلا لهأ ةّمئأ ىف هلو .داجأو

 ةرهز ناكف ءسلبارط هب تبجنأ .اهّلك ةّيبدألا مولعلاو ةغللا نقتأ دقو ءدلاتلاو فيرطلا

 .اهضابرأ ءاورو ءاهضاير

 لئاضف نييومألا ةمصاع يف رشنف .هردملا اهبيدأو ,قلفملا اهرعاش ناكف ءقشمد طبه مث

 نع مهاوز وأ مهأوان نم ىلع رّمذتي قفطو «قئارلا همظن نامجب ةرهاطلا ةرتعلا

 .850تيبلا لهأ نع نيدياحتملا ظهبف ءٌقحلا هبهذم هيف ًاققحم ,مهقوقح
 .ناسللا ثيبخ ناك هّنِإ : لئاق نمف : دادح ةنسلأب هوقلسو .تاّماطلاو فئاذقلا هيلإ اوهّجوف

 ايؤر هيلع ٍلعتفم نمو ءضفرلا هيلإ بسان نمو .ةباحصلا ىلع لماحتلا هيلإ وزعي رخآو

 مغرلاب بدألا يف هفقوم رابكإو .هئارطإ نع أدحتلُم مهل عدي مل رهاظلا هلضف نكل .ةلئاه
 .تاجلهلا مكلت لك نم

 نم ةرثأم ّيأ لبقو .ماجسنالاو ةسالسلاب ئهدزاو «ةلازجلاو ةّوقلاو ةقرلا نيب هرعش عمجو

 بحاصو :ناكّلخ نباو ءركاسع نبا هركذ امك .ميركلا نآرقلا ظاّقح دحأ ناك هّنإ .هرثآم

 .بهذلا تارذش

 مدقو رعشلا لاقو ءبدألاو ةغللا مّلعتو ,نآرقلا ظفح : (11/ / ؟) هخيرات يف ركاسع نبا لاق

 ناسللا ثيبخ ٌءاَجه ناكو .ةّيمامإلا بهذم دقتعي ًاثيبخ اَّيضفار ناكو ءاهنكسف قشمد
 .ةّيماعلا ظافلألا هيف لمعتسيو ءهرعش يف شحفلا رثكي

 ب

 ةفرلا



 2 / نفسا ئاطغلا لئاسو دعب ندين مصر م كو سما 1

 ىلع مزعو ؛ةّدم نجسلا يف قشمد ريمأ نيكتغط نب يروب هنجس هنم ىجهلا رثك اًملف 2

 اًملف ءقشمد نم هيفنب رمأو .هل هبهوف بجاحلا زوريف نب فسوي هبهوتساف .هناسل عطق

 هنع هغلب ءيشل ليعامسإ هيلع رّيغت ّمث ءقشمد ىلإ داع يروب نب ليعامسإ هنبا ىلو

 قحلو قشمد نم جرخ ّمث ًأماَيأ ريزولا دجسم يف ئفتخاو برهف ءهبلص دارأو هبلطف

 .بلح ىلإو رزيش ىلإ ةامح نم لقتني .ةّيلامشلا دالبلاب

 اًملف ,يناثلا رصحلا قشمد رصاح امل لداعلا كلملا ةبحص يف ةمدق رخآ قشمد مدق مث

 ملو ةّرم ريغ هتيأر دقلو ءاهب تامف بلح ىلإ ركسعلا عم عجرو دلبلا لخد حلصلا ٌرقتسا

 نب ناطلس ركاسعلا يبأ ريمألا نبا ليعامسإ لضفلا ىبأ ريمألا ىندشنأف .هنم عمسأ

 .«...هسفنل رينم نبا ىندشنأ : لاق ذقنم

 :ةديصقلا هذه ىلع ًابّقعم ينيمألا ةمالعلا لاقو

 يف يومحلا ةّجح نبا تايبأ )٠١7( اهلوطب اهركذ  ةّيرتتلا ب ةفورعملا ةديصقلا هذه»

 تيب (18) (754 / )١ بدألا ةنازخ هباتك يف اهنم ركذو «.(48- 45 / ”) قاروألا تارمث

 ,ةركذتلا نع ًالقن ( 457 ص) نينمؤملا سلاجمو ,قارعلا نبأ ةركذت يف اهتّمرب دجوتو

 بحاص يتارحبلا 778 / 5 انخيش لوكشكو .(755 ص) ناخ ىلع دّيسلل عيبرلا راونأو

 «(1764 ص) يكاطنألل قاوسألا نييزتو .(785 / )١ ناروشناد همانو ٠١(. ص) قئادحلا

 (؟5 / )١ لمآلا لمأ يف ىلماعلا ٌرحلا خيشلا ركذو ءرعشو عّيشت نميف رحسلا ةمسنو

 هيلإ بتكف .هل دوسأ ٍدبع عم ةّيدهب يوسوملا ىضترملا فيرشلا ىلإ رينم نبا لسرأ

 انيلإ هب تثعب داوسلا نم أّرش ًانول وأ دحاولا نم ّلقأ أددع تملع ىلف دعب اّمأ : فيرشلا
 .مالسلاو

 عم هسيفن اياده زّهجف .هيلع سانلا ّرعأ عم الإ ةّيده فيرشلا ىلإ لسري ال نأ رينم نبا فلحف

 ىتم هَّنِإ ئتح .هقارفب ئضري الو ًاريثك هّبحيو أّدج هاوهي ناكو ءرتت ىّمسي هل كولمم

 .هب ام لوزيف هيلإ رظن ةنحم هيلع تضرع وأ هّمغ ٌدتشا
- 
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 0 هيزنتلا ةلاسر نع هيومتلا فشك

 دوسألا دبعلا نم ًاضيوعت هاياده ةلمج نم هّنأ مُهوت فيرشلا ىلإ كولمملا لصو اًملف 3

 الإ فيرشلا دي نم هكولمم صالخ يف ةليح َّري ملف رينم نبا ىلع ةلاحلا تّرعو .هكسمأف

 ريدغلا ةّصق نم هيلع ملاستملا وه ام راكنإو .هيلإ هعجري مل نإ عّيشتلا نع عوزنلا راهظإ

 .ةديصقلا هذهب هيلإ بتكف ءاهريغو

 كولمملا زّهج ّمث .ٌروذعم وهف هيلع انأطبأ دق : لاقو ًاكحاض مّسِبت فيرشلا ىلإ تلصو اًملف

 : هلوقب رينم نبا هحدمف .ةسيقن اياده عم

 امس دق ةّيربلا ىلع ٌمامإ  ّىطملا َّمُح ئيضتر ملا ىلإ

 امسلا وه ّيمشاهلا ّيكزلا لجتنو  ُهَدنع لئاضفلا يف ًاضرأ سانلا ىرت

 روكذم ةديصقلا عم همامتب ىهو «ىلماعلا ىيحي ميهاربإ خيشلا ةمالعلا ةّيرتتلا ٌسمخ دقو

 ريمس نم لّوألا ءزجلا يفو ءءاطغلا فشاك لآ ىلع خيشلا ةمالعلا انخيش ةعومجم يف

 دمحم دّيسلا ةمالعلا انليمزل (7؟7 ص) قئارلا عومجملا يفو .هل رفاسملا عاتمو رضاحلا

 .«مولعلا رحب لآ قداص

 ,«ةّيرتتلا»ب تفرُع ةروهشم ةيئار ةديصق» 18١: :1 هنايعأ يف نيمألا نسحم دّيسلا لاقو

 ةّدوم ءابقنلا نم فارشألا ضعب نيبو رينم نبا نيب ناك هّنأ ةديصقلا هذهل هلوق ببسو
 عم مالغلا فيرشلا سبتحاف «رتت» ىّمسي هل كولمم عم ةيده هل رينم نبا ىدهأف ءةديكأ

 هذه رينم نبا لسرأف .هكّرحيو رينم نباب ثبعيل ؛اهتلمج نم هبسح هّنَأ ًامهوم ةيدهلا
 .هل ةديصقلا

 ؛ةروهشملا ئضترملا فيرشلاا هنأ مهوت نَم سانلا نِمو ءوه نَّم يردي ال فيرشلا اذهو

 رينم نبا ةدالو نيب ّنِإف ءدساف مهوت وهو .«يوسوملا فيرشلا» ب اهيف هنع ريبعتلل

 ابأ ىّنكي ىوسوم رخآ فيرش عم ةعقاولا هذهو ؛ةنس نيعبرأ وحن ىضترملا ةافوو

 .«رضم

 ركفلاب يم سج تبذأو رهسلاب ىقرط تبذع

- 
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 هرستو ىوهلا يفخت

 نداشل ءادفلا ىحور

 اوحفلا هل ناشتك اننكو

 ًارامولوذعلالذع

 يبص ءوض نيزي رمق

 ىف هالحأام هاليو

 نمو هيف ىعس نمبو

 يوسوملا فيرشلا نئل

 رهسلاب ينفج تلحكو

 ريطصم كهجو نسح نع

 رغت مكو رورغلاب عد

 رغألابو ءابظلا نم

 رظنلا هرظان ماهسبب
 رطخ ىلع نهسأب نم

 2 7 5ك كك
 نسم الا لو انويكلا نشب

 رزخلا ءانبأ نويع ل

 ركأاهل نه تأكو

 رهظ دق كرس يفخو

 رطخ ىلع هاوه نم انأ

 رطخ وأ ىنثت نإرط
 رذع نياع نيح ف ه

 رعضشللا ]يل هنيبحج ح

 ركئأهيفاهلىرتف

 رفس نإ ًانسح ردبلاو
 نممأ انو يجشلا يبلق

 رفص يىتاذلعييرو

 رجحلاو مسقأ رجحلاو تيبلاو

 رمتعاوأ فا طو ىَّيل

 رضم وبأ فيرشلا نبا

6 

 ؟ج / ةينيسحلارئاعشلا لئاسر



 هيزنتلا ةلاسر نع هيومتلا فشك

 دري ملو دوحجلا ىدبأ 3

 لا ةّيلمأ لآ تيلاو

 رديح ةعيب تدحجو

 تاهجسلا نك قوصهتا ذا

 يتخيش مدقملا تلق

 نلمع انظ طق لبس الف

 وتبنلا ةدنض الو السك

 امو ىنسحلا اهباقأو

 يهشلا نامثع تيكبو

 هتالص نسح تحرشو

 هحصم قاروأ نم تأرقو

 يبزلاو ةحلط تيثرو

 زأو امههربق روزأو

 نمؤملا ّمأ لوقأو

 اسو لمج ىلع تبكر

 يحج نيبي حلصتل تتأ و

 ٌلسو نسح وبأ ىتأف

 ىدرلا هتوغخإ قاذأو

 افع ول هيلع اذم

 مكماابإ ّنإلوقأو

 اعم ىطخأ نإ لوقأو

 اعمردفي ملواذه

 اقي هتءو سب لطب

 (؟1/)
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 رجز الو ثارقلا نع ل

 رقبا الو باتكلا قش

 رضحلا ناوسنت ءاكي د

 ركتعملا مالظفلا حتج

 ندم ةلازب ةرا زد ةيحتف

 رجز وأ يناحل نم رج

 ريكلا ىدحإ اهقوقع ني

 رمز يف اهينب نم تر

 ررغ ىلع نيملسملا ش

 نيمو انيك وتس دج

 رقع مهَحَُأ ريعبو
 ردق ذإ مهن ع ٌفع وأ

 رقو نيفصب ىلو

 ردقلا ىطخأامفةيو

 ركم ورمع الوةيو

 رككذلا همراصي ال لت
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 اونلا بطر نم تينجو 2

 يجراخلا بنذ لوقأو

 يلاتخحتلا نناحجعت

 قوؤيامب يرعشثألاو

 ًارينم يل اويصنالاق

 انسه تعلم ناسف وق ونش

 امديزي ّنإلوقأو

 نع ٌفكلاب هشيجلو

 ارحلا تيبلا عم هلو

 ّرحمل ا رشع يف تقلحو

 هراهت موص تيونئو

 وث لجأهيف تسبلو

 ويحلا خبط يف ترهسو

 انضأ ًالخث كم تؤدنغو

 يرطلا طسو يف تفقوو

 وقبلا ريجرج تلكأو

 آملا يخ اهتعطجو

 ًارضاح يىلجر تلاسغو

 الصلا يف رهجأ نيمآ

 ىبقلا مينست ّنسمأو

 هيلا و سعت ئوجتاذاو

 لا نانهتط و ردحتفاا اأو

 مّلسأالانأ يل لاق وأ

 رمتخاو رمتتتام بص

 رفتغقم يلع ىلع ن

 رثأالو ناورهنلا ىف

 رعش مهرمأه يلإ ل

 رطخلا نم ءيربلاانأف

 رصتخاو زجوأو مكبح

 رجف الو رومخلا يرش

 رمأ ةمطلاف ءتنبأ

 ريغامرفكت ديم

 رعتشلا نعم لاطتسا انه

 ربغ نم براش صقأق

 رحبلا يرج محلب ل

 رضخلاو هكاوفلاو لك

 رفسلا يف يفخ تحسمو

 رفتحي ربق لكل ر

 ربخلاحص ام لوقأ ري

 رمتساو ىلوق درو ليل

 نق ننق انت علان
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 هترجزو هتفف كو 3

 آشلا لالخم ةتحتنغعأو

 خلا يف تنعطو مهتعطأو

 يدنقاو قلج تنكسو

 مهيحب ىرت رقب

 مهئاوههك مهؤقاوههو

 احت موي يف لوقأو

 اهيط رشني فح صلاو

 ينأضأ فير شلا اذه

 ىرولا يف لضم يلام

 يرشلا ديب ذخ لاقيف

 انكتفوظع نزع ةحتاول

 عف ءوسبب هلإلا شخاف

 اهفاتحشتوا ةيياححغ

 يننا نق يأو ىردو

 ةديرتك ةديصقو

 (؟9)
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 رجدزم يلوقب ىفكو

 ويهتاملا لالحتفلا ناتعاو

 رثألاو نعنعملا رب

 رقب اوناك نإو مهيب تل

 رفنت اذإ ميلظلا شيط
 نةدبتقلا ينام ةيلنحسو

 رفتكتم ةثانيدلا يتشأو

 ريعلا هيف مهليق كو

 رشف دق ةيرشافلاب

 رطق اهيف يتريطفو

 رجح نم تدقو تلبج

 رصبلاو رئاصبلا هلر

 ررشلاب يمرت رانلاو

 رظنلاوةيادهلادعب

 رضم ويأ فيرشلا الإ

 رقيش امك وة سوسان

 رذت الو هيلع ىقبت

 رذحلا لك نرذحاو كل

 زدقدسلا ولت يبق اذ

 رضحلا اهات قرل تقر

 رفقا ناس متل نك

 ررد يظطافلأو رحب

 ربحلا يف لفرت ءاددغ

- 



 "2 كسلا ءاعقلا لئاع و يوي دما وراد كر مك نادم حو وتاحما# فق

 نيسحلا ّنإ : هل ليق نيح ةعيشلا ءاملع ضعب عم عقو ام ًاضيأ كلذب انركذو
 ؟ماع ّلك يف هلتق ىركذل مكديدجت ىنعم امف ءنينسلا نم تائمو فلأ لبق لق
 ."ريدغلا ةعيب متركن امك هلتق اوركنُت نأ انفخ :لاقف

 رطملا ةركاب نزحلا ض ورك تدغف اهتربح 23

 رهيتاو اهارق امل اهتثتع ب فير فشلا ىلإو

 نسصأ الو ندوحجلا ىلع 5 متساامو مالفغلاّدر

 ربص دقل لاقوًأاركش هتيزجو يىنباقثأو

 رفشفلا هابق ع ربصلاو ىنملاب هنم ترفظو

 ةعوبطملا) (ةّينيسحلا بكاوملا) ةلاسر يف (ه ١50١ ت) يناقماملا هللادبع خيشلا لاق )١(

 دئاوف هب عراوشلا قارطتساو روكذملا هيبشتلا يف ّنِإ مث ١: 7١4» (ةعومجملا هذه نمض

 :هيلع ةبترتم ةّيعرش ةّيئالقع رخأ

 لاجم راكنإلل ئقبي ال ىَّتح ءىمظعلا ةعجافلا هذه عوقوب سانلا مومع بولق ءىلم : اهنمف

 .ةرورض

 نكي مل ولف ءظح بتكلا نم هل سيلف يّماعلا اّمأو ءءاملعلا مازلإ يف عفني بتكلا يف تبثلا ّن

 نم راكنإلا دي اهتلان ريدغلا ةعقاو ّنأ امك ءراكنإلا دي اهتلان جراخلا يف هيبش ةعقولل

 .ةرتاوتم ةنوحشم اهتياورو اهلقنت مهبتك ّنأ عم ,ةّماعلا مومع

 نم رثكأ ىلع ءانبتك نع ًالضف .ةعامجلاو ةّنسلا لهأ بتك يف عّبتت ريسي دعب ترثع دقلو

 .ريدغلا ةعقو لقنل ةلّقكتم ةياور نيعبرأ

 :مارحلا ةّجحلا يذ نم رشع نماثلا مويلا يف ةنس لك يف جراخلا يف لاثم ةعقولل ناك ولو

 .اهراكنإ دحأ عسي ملو ءسانلا مومع دنع ةملسم نآلا ىلإ ةّيضقلا تناكل

 عمج ىلع ركسعلا ىشاب نبا[ه 11١6 ةنس يف يأل أبيرقت ةنس نيثالث ذنم ضرتعا دقلو
 اذهام هّنأِب : هادف انحاورأ ءادهشلا دّيس انالوم نحص يف رودصلا ىلع نومطلي اوناك

 ؟كلذب مكضرغ امو .تاقرطلاو عماجملا يف ءاغوغلا

- 
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 0 1 1 1 هيزنتلا ةلاسر نع هيومتلا فشك

 ءاهروص حبقأب اهرّوصت اهْنِإ ثيح .ةوسقلاو ملظلل ًانيجهت اهيف ّنأ :سداسلا

 .يفخيال ام هلهأو ملظلا ضغبو اهنع دعابتلا ىلع ٌثحلا نم كلذ يفو

 .مولظملل راصتتالاو ةقفشلاو ةمحرلا ىلع ثعبتو بولقلا قرت اهّنَأ :عباسلا
 ,سفنلا ىلع دامتعالاو ,ةليضفلا بح سفنلا يف سرغت اهْنَأ :نماثلا

 دهجلا ىصقأب هتمواقمو ملظلل عونخلا مدعو ميضلا ءابإو ,سفنلا ةّرعو ,ةعاجشلاو
 ايف لع ذل ترعو ةكذلا نع ةننملا رالف ةينسحلا نت نسا اطفا رمان

 : هلوقب ريبزلا نب بعصم راشأ كلذ ىلإو .مائللا ةعاط ىلع ماركلا ةتيمو .ّلذلا

 "!ايَسأتلا ماركلل اوّنسف اوّسأت مشاه لآ نم فطلاب ىلوألا ّنأو

 ,سانلا تاقبط عيمجل ةدافتسالاو ميلعتلا اهيف لهسي ةسردم اهّنَأ :عساتلا

 .كلذ ريغو .ةغللاو رعشلاو ةباطخلاو ريسفتلاو قالخألاو خيراتلا اهيف نومّلعتيف

 نم اهيف ام ىلع ةدايز ءرثنو مظن نم مالكلا غيلب ىلع عماسلا فقوتو

 اّمم ءىش نم ًابلاغ ولخي ال اهيف ىلتي ام َّنأل ءاهيف ةليضفلا سرغو سوفنلا بيذهت
 1 .ركذ

 اهنع ثحبلاو ملع ّلك نم ةّيملعلا لئاسملا ةركاذمب ةّصاخلا اهيف لغتشيو
 .هريغو قارعلا يف ةفولأملا ةداعلا يه امكءاهيف ءارآلا لدابتو

 كلذ هنكمي الو ءًارجأ هيف ّنأ تابثإ ىلإ جاتحال ءرجألا كلذب بلطن اّنأب : باجأ نإ هنأ ىأرف 2

 انمزتلا .مكدنع اهرتاوت ىلع ريدغلا ةعقاو متركنأ مكاندجو امل اّنِإ : لاقف ءلاحلا كلت يف

 اذه عوقو راكنإ مكعسي ال يك ؛عراوشلاو عماجملا يف ةعقاولا هذه مايأ يف ءاغوغلاب

 مكعسو امل هلثمب ريدغلا ةعقاو يف مزتلن اًذك ولو .هللا هنعل ديزي نم ميظعلا ملظلا

 .«اهراكنإ

 )١( ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا /:587.
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 نر يسع ناسقلا لئالقو وم امم اوامر  تومو قو

 امو .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو داشرإلاو ظعولل ٍدان اهنأ :رشاعلا

 قرطلا نسحأب هتيصعم نع داعيإو هللا ةعاط ىلإ بلج اهيفف ىرجملا اذه يرجي
 داّبعلاو داهزلاو نيحلاصلا اياضقو ةرثؤملا ظعاوملا نم اهيف ىقلي امب .اهعفنأو
 .كلذ ريغو

 عامتجا نع ًاعنام نوكي سلاجملا كلت يف عامتجالا ّنأ :رشع يداحلا

 ّنإف ,نامزلا اذه لثم يف ًاصوصخ .اهلاح مولعملا سلاجملاو يهاقملا يف نيلاطبلا
 ىلع وأ ريخ ىلع اّمِإ .هسنج ءانبأ عم عامتجالا نم هل ٌدبالو .عبطلاب يندم ناسنإلا

 امّيسال ,ٌرشلا سلاجم يف عامتجالا نع عنام سلاجملا هذه يف عامتجالاف ءّرش

 .اهيف اهّغريو اهيلإ سوفنلا بذجي ام ىلع لمتشت اهنأ

 دصقم ىلع بولقلا اهيف عمتجت ةّينيد ةّيمالسإ ةعماج اهّنَأ :رشع يناثلا
 تفي يبنلا ةاساوم وهو .ضرألا راطقأ عيمج يف دحاو فده ىلإ يمرتو .دحاو

 عمجو .مهلبحب كّسمتلاو .مهنأش ءالعإ كلذ يفو مهباصم يف 22هتيب لهأو

 .ىفخي ال ام مهيهن نع ءاهتنالاو ,مهرمأب رامتئالاو .مهّبح ىلع بولقلا

 نيعمتجملل هيف ىّنستي يويندو ينيد رمتؤمو عمجم اهّنأ :رشع ثلاثلا

 ,ةيويندلاو ةينيدلا مهنع نيئانلا مهناوخإ نوؤشو مهنوؤش يف ءارآلا لدابتو ثحبلا

 .ةقشمالو ةفلك ر يغب

 يف 220تيبلا لهأ بهذمو يمالسإلا نيدلاب ريشبت ىدان اهّنَأ :رشع عبارلا

 ًاريثأت اهّدشأو ءاهطسبأو اهلهسأو اهعفنأو لئاسولا ىوقأب ,ةرومعملا ءاحنأ عيمج

 مه نيذلا- تيبلا لهأ لذب نم نيعمتسملا بولق يف هعدوت امب ءسوفنلا يف

 . مالسإلا نيد ةرصن يف مهءامدو مهلاومأو مهسفنأ- يمالسإلا نيدلا ءاسؤر
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 000 0 ببد 8 هيزنتلا ةلاسر نع هيومتلا فشك

 يتلا هتازجعمو هتاياو هايازمو مالسإلا نساحم راهظإ نم هيلع لمتشت امو

 هيلع لذبت ام هينادي ال امم ,مهلاوحأو مهنوؤشو مهلاعفأو مهلاوقأب اهنع اونابأ
 :ةميظنلا قانغملا هلجأل لهحتو ألا نئاس نم ةلئاظلالاومألا

 ىأر اذإف ,ةّيزر ّلك نع ةولسو ,ةبيصم ّلك نع ءازع اهيف نأ :رشع سماخلا

 مهيلع ىرج :ىفطصملا تيب لآو سانلا تاداس لب :نيملسملا تاداس ّنأ ناسنإلا

 روهشملا لثملا يفو ,ةبيصم ّلك هيلع تناه ءىرج ام بئاصملاو ملظلا عاونأ نم

 :رعاشلا راشأ كلذ ىلإو "!«هتبيصم هيلع تناه هريغ ةييقم ار نم»

 «"ةدينالا اياززلا كوهو تفلس“ . ىتلا انابازر كرو كفمأ

 اذإف ,ةرخآلا يف ةبغرلاو ايندلا يف دهزلا ىلع ًاّنح اهيف نأ :رشع سداسلا

 بئاصملا هذهب اولتبا دق ةّوبنلا تيب لهأو مهتمئأو نيملسملا تاداس ّنأ ءرملا ملع

 يىواست تناك ول ايندلا نأ ملع .ةرخآلا ىف مهتجرد ولعل ًاببس تناكف ءايندلا ىف

 رفاكلا ىقس املو .مهالتبا امب اهيف هءايلوأ ىلتبا امل ةضوعب حانج ىلاعت هللا دنع

 اهّنإف ىب هتبيصم ركذيلف ةبيصم هتباصأ نم» :هيفو ,1197 ثيدح 7١١ :7 لاّمعلا زنك )١(

 .«بئاصملا مظعأ نم

 نيسحلا دبع خيشلا 29ه ءتيبلا لهأ رعاشل .أتيب نيثالثو ةثالث يف عقت ةديصق نم ءزج (؟)
 :اهعلطمو (ه ١747 ت) مسعألا

 هيلامو رايدلل ام اهلهأ نم ةيلاحلا رايدلا يدلج تنهوأدق

 : هدعبو هلبق يذلاو تيبلاو

 ةيراجلا عومدلاب ينم ٌلتيت الو مدب البرك مكنم ٌلتبت

 ةيتآلا ايازرلا تنّوهو تفلس يتلا انايازر مكتّيزر تسنأ

 ةيقاب ةمايقلا ىلإ يهو لوزتو ةّدم ئقبت مايألا عئاجفو
 .51/ مثاللا عانقإ 15 :ةرهاطلا ةرتعلا بئاصم يف ةرخافلا سلاجملا : رظنا

 هولا



 0 0 000-بب 1

 :رعاشلا هيلإ راشأ امكو '"”رثألا يف ءاج امك.ءام ةبرش اهنم

 اهيرقي هللا روج يف سفنأو >> ةلمهم اضمرلا ىلع موسج مهل

 "”اهييحم فيسلاب اهلتاق نإ ١ اهعفان ّيضلاب اهدصاق ناك
 .هب فيرشلا هملق ىرج ام ىهتنا

 :نيلصف ىلع ةلاسرلا اذه انتر دقو

 .ةّيديهمت ةمّدقم ركذ يف لّوأْلا لصفلا

 لقن عم .اهتّلدأو هيبشلا يف بكترت يتلا ةّيعرشلا تامّرحملا نايب يف :يناثلا

 :ةناعتسالا هللابو لوقنف ,ءاملعلا ىواتف

 يذلاو» : لاق هنأ ةُكْفلَ,َيبنلا نع ,ةِئا شادبع يبأ نع :7/5 ثيدح 45- ؛8 صيحمتلا يف )١(

 ًاقفانم الو ًارفاك ىطعأ ام ةضوعب حانج لاقثم هللا دنع لدعت ايندلا تناك ول ءهديب ىسقن

 لدعت ايندلا تناك ول» :لاق ديَكْفلَيْشلا لوسر نع :7877 ثيدح 717 ٠: يذمرتلا ننس يفو

 .«ءام ةبرش اهنم ًارفاك ىقس ام ةضوعب حانج هللا دنع

 .(ه 551 ت) ئضترملا دّيسلل تايبألا هذه تبسن 877 :ءاملعلا صصق يف (؟)

 :اذكه اهدروأ يمعفكلا حابصم ىفو

 اهيراب تاّنج ترواج سفنأو ةبئاذءاضمرلا ىلع موسج مهل

 اهييحم فيسلاي اهلتاق ّنأ وأ اهعفان ٌرضلاب اهدصاق ناك
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 لوألا لصفلا

 بال ّمألا يف ةدايسلاو ةمامإلا يسرك ىلع زكرمتي ريبك حلصم ٌلكنأ ملعا

 بّتري نم كانه نكلو .هيلع دقحيو هدسحي نم سوفنلا ىضرم نم هل أيهتي نأو

 هللا بقاعي يذلا وه اذهو .لفسألا كردلا ىف ىوهيف .دسحلاو دقحلا اذه ىلع رئألا

 هنمو «ءايشأ ٌمست ىتَمأ نع عفر» فلو هلوقب عفرلا ثيدح نم رهظي امك .هيلع

 .(("!'دسحلا

 لماحتلا ىل فشكناف "!«ةعوبطملا قاروألا» كلت تعلاط : لوقأ انهو

 يف لكآتت تناك داقحأو ةّيصخش برام نع أشن يذلا حيرصلا بذكلاو ديدشلا

 ًايلع هيوبأو ءارهزلا هّمأو - كفيه لوسر هّدج اهب نوقلي فوسلو .رودصلا

 :هيفو :ةعستلا باب 4 ثيدح 0١5/:لاصخلا )١(

 امو :نايسنلاو ءأطخلا :ةعست ىتمأ نع عفر :ٌةكالَيْشا لوسر لاق» :لاق ةغطشلادبع يبأ نع
 :ةريظلاو يحلو ىلإ اوزطحسا انورووقيظي ال اهون: ةوفلعن آل اهو :ةيلع اوهَوكأ

 .«ةفشب قطني مل ام قلخلا ىف ةسوسولا يف رّكفتلاو

 ,(ه 1775 ت) يلماعلا قداص نيسحلادبع خيشلل «ءاحلصلا ءاميس» ةلاسر اهب دصقي (؟)

 .(ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا)
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 ا للا رئاعقلا لتس نت هع احلا اد و اع قري

 .نوزاجيف مهرشنو مهرشح موي 852 نيسحلاو

 دّيسلا تاملكر يسفتو جييهتلا تارابع نم رثكت قاروألا هذه ّنأ ركذن انهو
 39) نيسحلاو مالسإلا حدمب اهيف اوبنطأ دقو ,يّماعلا ىّتح كلذ فرعي .هدارم ريغب

 .هيف عازن الو عوضوملا نع جراخ وهامب

 لوقي ثيح مهو لفاغلا يّماعلا ىلع هيومتلا هب دصقي امّنِإ كلذ نكلو

 نولمعتسي .«ةيئازعلا متاملاو ةّينيسحلا بكاوملا ىلع ةمقنلا فيس دّرج»:مهضعب

 هيبشلا سفن مّوح دّيسلا ّنأ يّماعلا نهذل قبسي ىّتح كلذو هيومتلا برغأ
 امَِإ دّيسلا ّنأ دعب ام يف رهظيسو قبس ام يف تفرع دقو .كلذ اوعاذأ امك.ةيزعتلاو

 هيزنتلا» هتلاسر ناونع نم كلذ رهظي امك.هيبشلا يف بكترت يتلا تامّرحملا عنم

 .«هيبشلا لامعأل

 هد لادقق تافاكتلا نتي ةؤس نافل ةقارتع ا وززن ل وفي قالا قطعي

 .«عبطلا اهّجميو عرشلا اهرظحي تارهاظملا

 لاق يتلا فزاعملا متنسحتسا اذإ تافاخسلا كلت يه ام :مهلأسن نحنو

 ."'«ريمازملاو فزاعملا قحمأل ينثعب دق هللا ّنِإ» :اهيف كيلي هلا لوسر

 )١( :قودصلا خيشلل يلامألا ” 6١هيفو 18/8 ثيدحلا :

 ةدابع ّلجو ّرع يّبر هنع يناهن ام لوأ نإ :ككيَتلا لوسر لاق» :لاق ةيسللا دبع يبأ نع

 ,نيملاعلل ةمحر ىنثعب ئلاعتو كرابت هللا ّنِإ .لاجرلا ةاحالمو ءرمخلا برشرو «ناثوألا

 .«...ةيلهاجلارومأو .ريمازملاو فزاعملا قحمألو

 :هيفو ١7195 ثيدحلا 485 :© لامعلا زنكو

 قحمأل ينثعبو ءنيملاعلل ةمحرو ىده هللا ىنثعب» :لاق رَكْبَم شا لوسر ّنأ سنأ نع

 .«ةيلهاجلا رمأو ناثوألاو فزاعملاو ريمازملا

 مس



 000 هيزنتلا ةلاسر نع هيومتلا فشك

 نم دّيسلا هركذ ام عم ىهو .عبطلا اهّجمو عرشلا اهرظح يتلا هذه ءالؤه اي

 .عرشلا اهرظحيو عبطلا اهّجمي رخا ءيش اهريغ سيلو تامّرحملا

 ةعومجم اهّنأ .قاروألا كلت يأر ناسنا ّلكلو ءىراقلل حضتتا دقو

 ماوعلا سوفن اهنم تزأمشا دقو .فذقو متشو تاءارتفاو تالبعزخو '!تاهّرت

 .عرشلا باداب بّدأتلاو ةيبرتلا مدعو لهجلا وه اذه .مهريغ نع ًالضف

 نعمة الا الرهن قي رع مقتل لتر الز نأ قب اكو
 : هّلظ ماد دّيسلا لاق ,نيدلا قيرط

 كمااذَه لبو عنذلا قرط: نم شاتلا قولي امئأ هناوعاو سلبا نآك علوا

 نيف يأ اهيف ام هناوعأو سيلبإ ىأر املو : لاق ّنأ ىلإ - لالضإلا قرط رض

 ليحلا نم مهدنع ام عيمجب اهلاطيإ مهنكمي ل هّنأو دئاوفلاو عفانملا نم- تادابعلا

 تاركنملاو عدبلا اهيف اولْخدُي نأ ىلإ مهلمحب سانلا ءاوغإ ىلإ اولّسوت .دئاكملاو

 اروبا اهنف ولع :ان اها ع: لاطإ و اوتانسل اسفل اورق كن ايغألا يع اعيقرا و
 .هرخآ ىلإ "!«تاركنملا نم اهّنأو ءاهرثكأ ميرحت ىلع نوملسملا عمجأ

 كتريصب نيعب لّمأتو ,ةرقف ةرقف ةعوبطملا قاروألا علاطو .كلذ ّلك رّكذت

 .نيدلا بوث مهاوعد سابلإب ةقيقحلا اوفخأ مهّنَأ فيك ئرتل

 اهمّرح ىتلا داوملا نيحراش .كلذ نايب يف لخدن نأ ديرن نآلا نحنو

 : لاكتالا هللا ىلعو لوقنف .كلذ ىلع ةحيرصلا ةّلدألا نيركاذ .دّيسلا

 ّمث ,ٌّبرعم يسراف ,ةهرت ةدحاولا ءاهنع بعشتت ةداجلا ريغ راغصلا قرطلا : تاهّرتلا )١(

 ءامسأ نم وهو .حصاحصلا تاهرتلاو .سباسبلا تاهرتلا :ليقف لطابلا يف ريعتسا

 .«هرت» 7779 :7 حاحصلا :لطابلا

 .158 :؟ ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا .«هيبشلا لامعأل هيزنتلا» ةلاسر (؟)
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 يناثلا لصفلا

 يف بكترت يتلا ةّيعرشلا تامّرحملا نايب يف
 ءاملعلا ىواتف لقن عم .اهتّلدأو هيبشلا

 .اهيذك مولعملا ةبوذكملارومألا ركذب ,بذكلا اهنمف» : هّلظ ماد دّيسلا لاق

 لفاحملا يفو ربانملا ىلع ىلتُت يهو .باتك يف اهلقنالو .ربخ يف اهدوجو مدعو

 نإ ةيتآلا انتاملك يف كلذ نم ًافرط ركذنسو .عدار وأ ركنم نم الو ,ةّيشعو ةركب

 وأ كيلي هلوسر وأ هللا ىلع ًابذك ناك اذإ امّيس .قافّتالاب رئابكلا نم وهو .هللا ءاش

 .ىهتنا 00( ملا دحأ

 بذكلا» :بساكملا يف يراصنألا ىضترم خيشلا هللا ةيأ لاقو : ل وقأ

 ."!«ةعبرألا ةّلدألا هيلع ّلديو .نايدألاو لوقعلا ةرورضب مارح

 َنوُنِمْؤُي ال َنيِذلا بِذكلا يِرتَْي اََّنِإُ) ئلاعت هلوق باتكلا نم يفكي : لوقنو

 )١( :؟ قباسلا ردصملا ١7١.

 ) )1بساكملا 7:١١.

 لحتلا (؟) )13(:1١6.
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 00 هيزنتلا ةلاسر نع هيومتلا فشك

 .004 ِبْذَكْلِل َنوُعاًَمَس9 :ىلاعت هلوقو

 ."084 َنيِيْذاَكلا َنِم َناَك نإ ِهْيَلَع هللا َةَنْعَل نأ و

 بذكللرظنلاب "”«قافتالاب» دّيسلا لوقو .رئابكلا نم ءاملعلا رثكأ هّدع دقو
 .ككفلَيهلوسرو هللا ىلع

 ةسمخ» :لئاسولا يف ٍةفيهلا لوسر لوقف كلذ ىلع ةلادلا ةّنسلا اّمأو

 هللا ردقب بّكملاو ,يتّنسل كراتلاو .هللا باتك يف دئازلا :باجُم ّىبن ّلكو مهتنعل

 .!«هل لحتسملا ءيفلاب رثأتسملاو .هّللا مرح ام يترتع نم ٌلحتسملاو

 :ملسم هّنَأ معزو ىّلصو ماص نإو ًاقفانم ناك هيف ّنك نم ثالث» :ةُكْيإَم لاقو
 .0!«فلخأ دعو اذإو ءبّذك ثّدح اذإو .ناخ نمتئا اذإ نم

 معزو» :ةكيلَيهلوق رّكذت هللا كاعر تنأو رمغ نم ةرطقو ريثك نم ةلمجاذه

 نم لحتسملا»و :ةكتهلوقو .ءاملعلا ىلع ءالؤه بذك كل نّيبتي امنيح «ملسم هن

 نم وهو .حلصملا ملاعلا اذهب ةعيقولا مهلالحتسا ركذت امدنع «هللا مّرح ام يترتع

 .ةبّيطلا ةرجشلاو ةرهاطلا ةرتعلا كلت

 )١(المائدة :(ه) 4١.

 ./:(؟4) رونلا ()

 هذه نمض ةعوبطملا) .«هيبشلا لامعأل هيزنتلا» هتلاسر يف نيمألا نسحم دّيسلا يأ (؟)

 17١. :؟ (ةعومجملا

 54١:16 ةعيشلا لئاسو .هناكرأو رفكلا لوصأ يف باب ١4 ثيدح 597 :؟ يفاكلا ()

 .هيساني امو سقنلا داهج باوبأ نم 45 باب ,4 ثيدح

 - 759:16 ةعيشلا لئاسو .هناكرأو رفكلا لوصأ يف باب 8 ثيدحلا 19١ :7 يفاكلا (5)

 .هيساني امو سفنلا داهج باوبأ نم 5 باب :4 ثيدح 4٠
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 ؟ نر" ييدحلا زئاعجلا لئاسو رابط دوو دمت جاتو وش واموت "7

 هلوسرو هللا ىلع ةبوذكملا ثيداحألا ةءارق مّرح دّيسلا نإ :انه لوقأو

 اهوقلت مهنإ لب .نوبذكي مويلا ةيزعتلا ءاّرق نأ «ةبوذكم» ىنعم سيلو ,82+ةمئألاو

 ثيداحأ نودروي :لاق امّنِإ موهوملا لئاقلاو» :دّيسلا لوق نم رهظي امك .ةيوذكم

 ."!«دانسإلا ةفيعض اهّنإ : لقي ملو ,ةبوذكم
 نيفراعلا ريغ لب .ثيداحألا هذه نوأرقي نيذلا مه ةيزعتلا ءاّرق ّلك سيلو

 : كل اهركذن نحنو اهنم ًافرط دّيسلا ركذ دقو ,مهنم

 نوكت نأ ةفاخم عالتلا هذه دّقفتأ ٌتجرخ :ثيدح مأ» هلظ ماد دّيسلا لاق

 ,ثيدحلا اذه باتكّيأ يف انّديلف آلإو .نولمحتو نولمحي موي ليخلا موجهل انظم
 !؟"!«ةحيحصوأ ةفيعضهب تءاج ةياور ّىأو

 رصعلا اذه يف ناك نم ال ءءامدقلل يه يتلا بتكلا نم ديري دّيسلا نإ : لوقأ
 نع اولقن نإو .بولطملا وهو .ءامدقلا نع اولقن اذإ الإ ّمهللا .هلبق رصع وأ

 .ديفم ريغف دنتسم ريغب نيرصأعملا

 ترثعو» : هلبق لاق هّنأ الإ "'«ةبكاسلا ةعمدلا» بحاص هركذ ربخلا اذهو

 فقأ مل نإو انه اهركذ تببحأف .مهتافّلْؤم يف انيرصاعم ضعب اهلسرأ ءايشأ ىلع

 .!«ةربتعملا بتكلا يف اهيلع

 يف اهيلع علطي ملو .هيرصاعم ضعب نع اهلقن «ةبكاسلا ةعمدلا» بحاصف

 )١( :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) .«هيبشلا لامعأل هيزنتلا» ةلاسر 184.

 - هيزنتلا_ ةلاسرلا هذه ىلع انقيلعت دنع هنع ثيدحلا ّرم دق .157 :7 قياسلا ردصملا (؟)

 .ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا

 .578- 517/5 :4 ةبكاسلا ةعمدلا (؟)

 .؟17/؟ :قياسلا ردصملا (:)



 00 هيزنتلا ةلاسر نع هيومتلا فشك

 .انيديأ نيب اّمم هباتك ريغ يف ةدوجوم يه تسيلو .بتكلا

 .ميدق ريغ هلثم فلْؤم وهو ءاهركذ فلؤملا اذه ّنأي دّيسلا ىلع تحي الو

 نعطي مّدقتملا مالكلاب هسفن «ةعمدلا» بحاصو .ءامدقلا بتك نع لقني امهنم ّلكو

 .هرخآ ىلإ «ءايشأ ىلع ترتعو» :هلوق ىلإ رظنا ,ربخلا اذهب
 ةحفلو .مصألا لبجلا لزلزي ال دربلا ّنِإ :ثيدح مأ» :هلظ ماد دّيسلا لاق

 ."7«مضخلا رحبلا ففجت ال ريجهلا

 ,"!«ةّيولعلا راونألا» هباتك يف يدقن رفعج خيشلا ربخلا اذه ركذ دقو :لوقأ

 عرّوتملا ةئاحبلا مالسإلا ةّجح هركذ ام ماقملا يف لقنن نحنو .ًادنتسم هل فرعناالو

 راكنإلل اصوصخ هفلا يذلا «ناجرملاو ُولّوللا» هبأتك يف ة*يرونلا نيسح ازريملا

 نع هبيرعت ام لاق .ًاصوصخ ربخلا اذه ىفو ,ةبوذكملا ثيداحألا نم أرقي ام ىلع

 1 : ةيسرافلا

 هدف واختتم نيذلا»نيرك اذلاو ةيدعتلا ءادق ىم ًاضعي نأ كيلع ىفخي الإ

 لهأ نم الو ثيدحلا ّنف يف ةربخلا لهأ نم اوسيلو ؛مهل ةفرحو ًابسكم ةدابعلا
 نين بلانك ىف هويلخيو ام لك ريالا ىلعت نولقتيفتيداحألا ديقنت يف ةريصبلا

 ضعبل ةفّلؤملا «ةربتعملا ريغ عماجملا يف وأ ؛هميقس نم هحيحص اوزرّيمي نأ نود

 .ًالصأ هوفرعي مل نإو لب .اهفلوم ةلادع اوز رحي مل نإو لقنلا يف نيحماستملا

 ىلإ بوسنم لتقم يف هدجو هّنأب كباجأ امّبر هلقن ذخأم نع هتلأس اذإ لب
 الو ,رثأ الو نيع لتقملا كلذل نوكي ال امّبرو .فيطقلا وأ نيرحبلا ءاملع نم ملاع

 مَّدقتو .7:/191(ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) .«هيبشلا لامعأل هيزنتلا» ةلاسر )١(

 هذه نمض ةعوبطملا- هيزنتلا_ ةلاسرلا هذه ىلع انقيلعت دنع ًالّصفم هنع ثيدحلا

 ظ :ةعومجتلا

 587 :ةيولعلا راونألا(١)

 )١غ(



 مي يملا راما لئاعو و نق ون وسو وس سوما "5

 ,.هلقن ام هيف دجت مل .هتصّحفتو هتدجو اذإف .ينالفلا لتقملا ىلإ كلاحأ امئرو

 ناصغأ اهب تبنت ةيتابن ةّوق ربخلا كلذل ّنأك .هلقن اّمع ةصيقن وأ ةدايز هيف تيأر وأ

 ىلع هلقن لحم ىلإ هل لصحتو ىّقرتي امير لب .ةيرط ةفلتخم ناولأب داروأو قاروأو
 تاهج ىلإ ةظحلوأ ةحمل ّلك يف لقانلا لايخ ملاع يف اهب ريطي ةّيناويح ةّوق ربانملا

 :ةلوعجم اهّنأ ىلإ ريشنو ةينامث اياضق رابخألا كلت نم ًالَوأ ركذنلف ,ةفلتخم

 داع نفعت هنتا ونوح هنن بينبع هع ورك ذلا ور لوألا

 هسأر َّمأ ىلع مجلم نسب نمحرلادبع نيعللا هحرج ام دعب ذِغ نينمؤملاريمأ

 الإ دحأ مهتمامو روضح 7 سيمخلا ةطرشو لئابقلا ءاسؤرو فارشألاو .فيرشلا

 .32 نينم ؤملاريما ىلع انزح اهداوس ىلع قرقرتي هينيع عمدو

 ,ةمّدقملا :ماسقأ ةسمخب مّسقي هّنأل هب يّمس .شيجلا سيمخلا : سيمخلا ةطرش )١(

 .مئانغلا هيف سّمْخُت هّنأل : ليقو ,بلقلاو ,ةرسيملاو :ةنميملاو .ةقاسلاو

 ةبخنو .ناطلسلا دنج رايخو ءبرحلا رضحت ةيبتك لوأ : ةكرحلاو نوكسلاب ,ةطرشلا

 ةفرغ لثم «طرش» عمجلاو .ءارمألا مهو هدنج نم مهريغ ىلع مهمّدقي نيذلا هياحصأ
 .فرغو

 .عمج هَّنأل ؛طرشلا ىلإ ال ةطرشلا ىلإ بوسنم نوكسلاب .يطرشلاو
 .587:7 يناردنزاملا حلاص ىلوملل يفاكلا لوصأ حرش ظحال

 هللا دبع - هل لاق :هيفوال :ص صاصتخالا نم رهظي امك ةِكط نينمؤملا ريمأ ٌصاوخ نم مهو

 هللا مكاّمس ,سيمخلا ةطرش نم كوبأو تنأف ىيحي نيا اي» ل نينمؤملاريمأ- ئيحي نبا

 .«ءامسلا يف هب

 اي سيمخلا ةطرش متيّمس فيك :هل تلق :لاق غبصألا نع» : 0 أضيأ صاصتخالا يفو

 .«حتفلا انل نمضو حيذلا انمض اّنِإ :لاقف ؟غبصأ

0) 



 00007 ]11 ا هيزنتلا ةلاسر نع هيومتلا فشك

 ُتننظو الإ سّفنتم مهنم سّفنت امو ,مهسوؤرب نيقرطُم هدالوأ تيأرو :لوقي

 ةئرب مهنم "'ورمع نب ريثأ رمأو .ءابطألا اوعمجف .هسافنأ نم جرخت هبلق اياظش نأ

 هلأسف هسأر خمي ةخّطلم يه اذإف ءاهجرخأو هحرج يف اهلخدأو اهيف خفنو ةاش

 .هتايح نم اوسئيف كلذ هنم اومهفو .هناسل ججلتو سرخف كلذ نع نورضاحلا

 الإ .هيلع مرحلا عالطا نم ًارذح توص ريغ نم هيلع نوكبي مهسوؤرب اوقرطأو
 هنيع ذي حتفف .هتوص ًايلاع هتربعب قرش نأ نود قطي مل هّنِإف ةتابن نب غبصألا

 .تاملكب مّلكتو

 ةزئاخ ريغ كعرح تاوزئزتام فاتلزوب ذل مسا انآ اني كلق بيب لقي

 ّلصلاو .مضخلا رحبلا فّمجت ال ريجهلا ةحفلو .مصألا لبجلا لزلزي ال دربلا ّنإف

 .شدخ اذإ ىرضي ثيللاو ,شعترا اذإ ىوقي

 روضحلل اهاعدف .تكبو مونلك ّمأ هتعمسو باوجب 32 ينباجأف :لوقي
 :ثلاقف روض ةعامجلاو ترطخ اهنا لقنلا اذه: نم رهظيو-:تلخذف ةَدِنغ

 اهتمجأ مقرأو .دّصرتملا اهبيثك ساسو .نييمشاهلا رمقو نيّيبلاطلا سمش تنأ»

 .هرخآ ىلإ ءالق ريثكلا بكوملا لق اذإ انعمجو .ًالذ هوجولا تهاش اذإ انّرع .دّقفتملا

 نكلو ,سوفنلا هعامس نم ذلت تناك نإو ىفقملا عّجسملا ربخلا اذهو

 حاّرجلاو ورمع نب بيبح روضح ربخ معن .ًالصأ هل لصأال ربخلا اذه ّنإ فسأللاي

 كلت نم ءيش هيف دجوي الو .دوجوم ديمح نب مصاع ليلجلا ةقثلا لصأ يف

 بحاص ًابّيطتم ناكو .ينوكسلا يتاه نب ىرمع نب ريثأ» :؟5 نيبلاطلا لتاقم يف )١(
 مهباصأ ديلولا نب دلاخ ناك نيذلا ًامالغ نيعبرألا نم ناكو .تاحارجلا جلاعي يسرك

 .«مهابسف رمتلا نيع يف

(495) 



 2 ةنينعلا رتامعلا لئاعوبو وتننكزا وحاجات ”11

 نم يناهبصألا جرفلا يبأل '1«نييبلاطلا لتاقم» باتك يف روكذم وه امك.تاملكلا

 .ىهتنا ."!«حرشلاو يشاوحلا نود

 .ريبكلا ثّدحملا اذه اهركنأ ةبوذكملا رابخأألا هذه نم ريثكو :لوقأ

 .”«يجراخلا نباي ًايح كدعب ثيدح مأ» :هلظ ماد دّيسلا لاق

 ؛ربخلا اذهل ضدرعتلا نع ةعوبطملا قاروألا باحصأ مجحأ انهو : لوقأ

 .هيلع ةرهاظ ةّيماعلا ةغللا اذإ .هبذك روهظل

 معز يتلا ثيداحألا كلت ضعب ّنأ ىلع» :هلوقب هبذك نع مهضعب راذتعاو

 نم اهانعمسام- يتآلا_فدصلا ةّرد ثيدحو- اذه- رمش ثيدحكاهبذك ةحارص

 سيلف ءاهدوجو مدع تبثي ال .اهعامس ىعّدا نم اتدجو الو .داوعأ ىلع بيطخ

 دالبلا يف نورشتنم مهو امّيس ,مهنم عمسيو مهسلاجم رضحي ةيزعتلا ءاّرق لك
 .«رطسأ لبق هلوق ضقاني اذه هلوق نأ ىلع ,راطقألاو

 لباحلا طلخي نّمم قيتاسرلاو ىرُقلا ضعب يف ءاّرق دوجو عفادنال انِإ:لوقأ

 ًارقيو ,دجي ام ظفحي دق وهف ,نافرع مدعو روصق نع لب .دمعو ملع نعال لبانلاب

 هذه دوجوب هنم فارتعا اذهو .فيرحتلاو فيحصتلا نم ريثكلا هيفو .ظفحي ام

 .هراكنإ دعب ةبوذكملا ثيداحألا

 ثيدح مأ «بنيز كل هدشت حرج يأ :ثيدح مأ» 1 مأد دّيسلا لاق

 .؟!«نامألا هتوخإ ىلعو هيلع رمش ضرع نيح ةْقلسابعلل بنيز ةبطاخم

 .؟4 : نييبلاطلا لتاقم )١(

 .8+5765-5175 :ناجرمو ؤلؤل ()

 .19/8 :؟ ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا .«هيبشلا لامعأل هيزنتلا» ةلاسر (؟)

 .1959 :؟ قياسلا ردصملا (5)

 4١



 00000 1 ] ز ] ز] ز] ز ]ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز]1]1 8 هيزنتلا ةلاسر نع هيومتلا فشك

 بتكلا نوطب يف سيلو .ةيشعو ةركب نآرقي ًاضيأ ناربخلا ناذهو : لوقأ

 مدعل اوريسشي ملو ,ةعوبطملا قاروألا باحصأ اهركذي ملو ءرثأ الو نيع امهنم

 .لقألا ىلع امهدوجو

 ينب عم هيبأ نفدل نيدباعلا نيز ءيجم ثيدح مأ» :هّلظ ماد دّيسلا لاق

 .(")«(دسأ

 هيفني هّنَأ الإ ,ًالسرم '!«ةبكاسلا ةعمدلا» ىف ركذ نإو ثيدحلا اذه : لوقأ

 ونب مه هنفد يذلا ّنأ هنع ًالقن «ةبكاسلا ةعمدلا» يفو .«داشرإلا» يف ديفملا ثيدح

 :177 ص فطلا ةّيضق رخاوأ يف ةناشرإ يف هيلع هللا ناوضر لاقف 50

 ىلإ ةيرضاغلاب ًالوزن اوناك_ دسأ ينب نم موق جرخ دعس نبا لحر اًملو»
 اونفدو ءنآلا هربق ثيح 34نيسحلا اونفدو .مهيلع اوّلصف .هباحصأو ذه نيسحلا

 هباحصأو هتيب لهأ نم ءادهشلل اورفحو .هيلجر دنع رغصألا نيسحلا نب يلع هنبا

 .ًاعم ًاعيمج مهونفدف مهوعمجو 1غ نيسحلا يلجر ىلي اّمم هلوح اوعرُص نيذلا

 ثيح ةيرضاغلا قيرط ىلع هيف لتق يذلا هعضوم ىف 3ك ىلع نب سابّعلا اونفدو
 000 ,"ىهتنا .«نآلا هربق

 نب رمع لصفنا اّملو :يوارلا لاق» 75/8 ص فوهللا يف سوواط نبا لاقو
 رهاوطلا ثثجلا كلت ىلع اوّلصف دسأ ينب نم موق جرخ ءالبرك نع هللا هنعل دعس

 .!«نآلا هيلع يه ام ىلع اهونفدو .ءامدلاب ةلّمرملا

 ةلاسرلا هذه ىلع انقيلعت دنع ًالّصفم هنع مالكلا مّدقتو .199 :؟ قباسلا ردصملا )١(

 .(ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا)_ هيزنتلا

 1١-١5. :60 ةبكاسلا ةعمدلا )١(

 ١١. :0 ةبكاسلا ةعمدلا يف هنع لقنو ١7 : ١١4. داشرإلا (؟)

 /6 :فوهللا(؛)

 (غ6)



 م تتيح رنافقلا لئاطر وزو وتين يم يصمم "1

 نباو ."7فوهللا نع ًالقن 11 ص راحبلا رشاع يف يسلجملا لاق كلذكو

 رهش نبا نع القنا” راحبلا يف ركذ كلذكو ,ةرابعلا كلت نع''”نازحألا ريثم يف امن
 .(47بوشا

 رهظي امك.هلثم موصعم لإ هنفدي ال موصعملاّنأ انرابخأ يف ركذي ملو : لوقأ
 .موصعم الإ هلّسغي ال موصعملا نأ دراولا لب ديفملا ربخ نم كل

 هتوم دعب هلّسغت نأ ةياداجسلا ةّيصو يف درو امل ؛ًاضيأ اذه يف شقون دقو

 .8دلو ّمَأ

 : مظاك دمحم عبط ١4 ص ةعمللا يشاوح يف امك #*ىضترملا دّيسلا نعو

 وأ ءرثكألا بلغألا ىلع لمحلاب اهليوأت نم ٌدبال موصعملل موصعملا لسغ رابخأ نإ

 عم دادغبب 1م رفعج نب ىسوم توم نم اندهاش امل .ةردقلاو ناكمإلا لاحب دييقتلاب

 .ةنيدملاب ةىاداوجلا هنباو سوطب ةكااضرلا تومو .ةنيدملابذئموي ةكءاضرلا نوك

 نم ماسجألا هللا لقني نأ يف عانتما ال هّنأِب باوجلا اًمأو» :ةمحرلا هيلع لاق

 .ديعبلا هل يوطيو تاقوألا برقأ يف يناثلا ناكملا

 .هيلع هللا تاولص هلتق نع ةرخأتملا ثداوحلا باب ١ ثيدح ٠١ /::55 راونألا راحب )١(

 .56 :نازحألا ريثم (؟)

 دمع ةفوكلا ىلإ اولحترا اًملف ...:بلاط يبأ نب دمحم لاقو» :هيفو 17 : 44 راونألا راحب (؟)

 اوناكو : بوشآ رهش نبا لاقو ,مهونفدو مهيلع اوُلصف .دسأ ينب نم ةّيرضاغلا لهأ

 .«ًاضيب ًارويط نوريو ًاروبق مهرثكأل نودجي

 .؟09 :؟ بلاط يبأ لآ بقانم (4)

 نب قاحسإ نع : امهيفو ١, ثيدحلا ١ : ٠٠١ راصيتسالا 47 ثيدحلا :55 ١: بيذهتلا (6)

 ,تام اذإ هل دلو ّمأ هلّسغت نأ ئصوأ نيسحلا نب ىلع ّنأ :يِطهيبأ نع ,رفعج نع ءراّمع

 مع س١



 0 0 00017 هيزنتلا ةلاسر نع هيومتلا فشك

 نأ الإ ,840ةمئألل تاداعلا قرخو تازجعملا راهظإ نم عنمن ال انإ :هيفف ٠

 نوكي نأ زوجي ال مسجلاو .ليحتسملا نود رودقملا داجيإ يف وه امّنِإ قرخلا
 لسغل رشابملا نأ خيراوتلا يف لوقنملا ّنأ عم .ةصوصخم ةنمزأ يف الإ ًالقتنم

 ."١'فيرشلا هظفلب ىهتنا «مهريغ وه نم هي نيمامإلا

 .لاحلا ةقيقحب ملعأ هللاو .ملعت نَم امهو ءىضترملاو ديفملا مالك اذه :لوقأ

 عم تبراح يتلا فدصلا ةّرد ثيدح مأ» :هّلظ ماد دّيسلا لاق
 ."7«غط نيسحلا

 باحصأ ىّتح ,باتك يف ركذي مل اًمم وهو ءحيرص بذكربخلا اذهو :لوقأ
 .هبذك روهظل هوركذي مل "”«ةعوبطملا قاروألا»

 3فا نيسحلا مدب تغّرمت يتلا رويطلا ءيجم ثيدح مأ» :هلظ ماد دّيسلا لاق

 .؟!«رويطلا كلت نم اهيبأ لتقب ىرغصلا ةمطاف ةفرعمو .ةنيدملا ىلإ
 دقو .ًالسرم ركذ هنأ الإ "'راحبلا رشاع يف ركذ نإو ثيدحلا اذهو : لوقأ

 ."7ليسارملا نم هيلع دمتعي مل ام هيف لقن هْنإ : راحبلا ةمّدقم يف يسلجملا لاق

 .مامإلا لسغ ىّلوتي نم يف ةلأسم ١55-١51 :؟ ئضترملا لئاسر ظحال )١(

 مالكلا مّدقتو ١". 5 :؟ ةعومجملا هذه نض ةعوبطملا .«هيبشلا لامعأل هيزنتلا» ةلاسر (؟)

 .ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا- هيزنتلا_ةلاسرلا هذه ىلع انقيلعت دنع هنع

 ,(ه ١1179 ت) يلماعلا قداص نيسحلادبع خيشلل «ءاحلصلا ءاميس» ةلاسر اهب دصقي (؟)

 .,/ :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا)

 مالكلا مّدقتو 7٠١7 :7 ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا .«هيبشلا لامعأل هيزنتلا» ةلاسر (4)

 .(ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا)- هيزنتلا_ ةلاسرلا هذه ىلع انقيلعت دنع ًالّصفم هنع

 .777- 11/١ :#4 راونألا راحب (5)

 )١( قياسلا ردصملا /٠١1:158.
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 م0 ”ةسمخلا رئاعتلا لت اسزاو هدرز عام هجم اقم طم هو يدا "0

 ةنيطلا ربخ نم ١8١ ص فنخم يبأ باتك يف ام ربخلا اذه يفاني :لوقأو

 ."'هذي ذقن نيسحلا لتق موي تجّرُض ةنيطلا هذه ّنأو .هملسٌّمَأ اهب تظفتحا ىتلا

 نوا1غ1 عيصحلا لقب هنا أ فرفتاورأ شيب ةقورتملا ةنالقلا يقعاهو

 :ىرفضلا ةمطاف قرت الو ةماعلا ذه

 يف تناك ىرغصلا ةمطاف نأ : 359 ص راحبلا رشاع شان اضيأ هيقاننو

 .""”يحاضألاك نيرّزجم هباحصأو اهتبأ ىلإ رظنت ةميخلا باب يف ةفقاو ءالبرك
 لقن .؟”«ةيلاغلا ةؤلؤللا» يف ليلجلا دّيسلا هركذ ام كل ركذن نأ انه نسحيو

 هءايبنأ هللا رابخإ باب 58 ثيدح 4١" :55 راونألا راحبو 145 :4 يمثيهلل دئاوزلا عمجم )١(

 ش : هيفو .«هتداهشب ةركةرانّيبنو
  نيسحلا ينعي هلتقت كتَمأ ّنإ : لاقف لكْفلرَيبنلا ىلإ ليئربج ءاج :تلاق ةملس مأ نع»

 .كدعب

 ؟هتبرت نم كيرأ الأ : لاق ّمث
 مأ تلاق نيسحلا لتق ةليل ناك اًملف ؛ةروراق يف هللا لوسر ٌنهلعجف .تاّيصحب ءاجف : تلاق

 : لوقي ًالئاق تعمس ةملس

 ٍليكذتلاو باذعلاب اورشبأ ًانيسُح ًالهج نولتاقلا اهّيأ
 ليجنإلا بحاصو ئبسومو دواد ناسل ىلع متنعُل دق

 .«مد اهيف ثدحأ دق اذإف ةروراقلا تحتفف ءُثيكبف :تلاق

 :تلاق ىرغصلا ةمطاف ّنأ بتكلا ضعب يف تيأر : لوقأ» : هيفو ٠١ : 44 راونألا راحب (؟)

 ىلع يحاضألاك نيرّزجم هباحصأو يبأ ىلإ رظنأ انأو ةميخلا بابب ةفقاو تنك

 .«..لامرلا

 (ه ١756 ت) ينئاقلا ينيسحلا بارت يبأ نب بلاط يبأ دّيسلا فيلأت «ةيلاغلا ةؤلؤللا» (؟)

 .8؟:؟ ةعيرذلا

 ( ل١



 00 ا هيزنتلا ةلاسر نع هيومتلا فشك

 اذه ّنإ» :هبيرعت ام لّوألا ءزجلا نم 55١ ص '”رمحألا تيربكلا يف كلذ هنع

 ةعانصلا هذه لهأل يغبني :ربنملا لهأ لاوحأ يف ًادّيج ًامالك ركذ ليلجلا دّيسلا

 ةرثكو .رظنلا راركتو ,ىوقتلاو ليصحتلا ةدوجو .ملعلا ليصحتو .مزحلا لامك

 .ّنفلا اذه لهأل مزال اذهو ,ةظفاحلا يف عادبإلاو ,ةعلاطملا

 /؟!ربلا نم ّرهلا نيب نوقّرفي ال ثيح ربنملا لهأ بلغأ نم ًابجعاوف : لاق مث
 ًانايحأ اورظن ولو لب .ةربتعملا ربزلا نم اهيف نّود ام يف نورظني الو .نوعلاطي الو

 ,ةعيفرلا اهتجرد ىلع نوجرعيو ,يه امكاهيف نولّمأتي الو يغبني ام ىلع سيلف

 نم ىتتح نولوقي ام يف دحا نموت الو ١ نايت ءابآ مهّنأك نوملكتيو

 )١( ةنس ًارّركم ناريإب عبط يسراف لتقم «ربنملا لهأ طئارش يف رمحألا تيربكلا» ١7١

 وه ١7775 نسح ىئلوملا نب رقاب دّمحم خيشلا جاحلا رهاملا ثّدحملل ءاهدعبو ه

 ةعيرذلا ءيفاصلا يدنجريبلا ينئاقلا /١1: 570.

 : لثملا اذه يف اوفلتخاو .«ّربلا نم ّرهلا فرعي ال» :برعلا لاثمأ نمو (1)
 .اههبشت ةبيود وأ تاغللا ضعب يف ةرأفلا : ربلاو .رونسلا :ّرهلا : ينامّرلا لاقف

 ّربلا ردصملاو .راربأ ةررب موقو .هيلع ّرهي نمم ّربي نم فرعي ال :هانعم : شفخألا لاقو

 ١:/1617. يسوطلا خيشلل نايبتلا رظنا

 غلبأ هّنِإ ثيح نم نآرقلا يف ةكئالملا اهب ّصخ ةرربق «ةررب مارك»١ :بغارلا تادرفم يفو

 : ليقو ءاذه نم ءّربلا نم ّرهلا فرعي اال .مهلوقو ...راب عمج راربأو رب عمج هّنِإف ءراربإ نم
 .«هيلإ ءىيسي نمو هّربي نم فرعي ال هانعم ّنأ حيحصلاو ,توصلا اتياكح امه

 بيطخ .ةلهاب نم .يلئاولا سايأ نب رفز نب نابحس» 76 :7 يلكرزلل مالعألا يف (؟)

 ناكو مالسإلا يف ًانمز شاعو ةّيلهاجلا يف رهتشا «نايبلا يف لثملا هب برضي ,حيصفو

 .«غرفي ىَّتح فّقوتي الو ةملك ديعي الو .ًاقرع ليسي بطخ اذإ
 ٠١ :7 ثيدحلا بيرغ ىف قئافلا يفو .«لئاو نابحس نم غلبأ» ؟917/:١٠ بدألا ةنازخ يفو

- 
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 ,نونملا بيرو تاهّرتو تافرخزم نم نوؤاشي امب نوتأيف .ملعلا يف نيخسارلا

 .هرخآ ىلإ «ةّنبلا ةكلهم اهّنإف ةّيجسلا هذه نم مهايإو هللا انذاعأ

 فشاك يداه خيشلا ربكألا مالسإلا ةّجح هلاق ام كل ركذن نأ انه نسحيو

 ةبوذكملا ثيداحألا ةءارق ىلع ًاركنم ."!«ةّينيسحلا ةلوبقملا» هباتك يف ءاطغلا

 :برطلاو وهللا تالاو ءانغلاو

 بايطألا ةّمئألا يبأ ىلع باصملا يف نزحلا راعش مّظع

 عرش ام ريغب همظعتالو 20 عطتست امهم عورشملاب همّظع
 امّرحم هلاعف نوكيامب امظعي نأب ىضري ال طبسلاف

 ىيرظو ءاتبغو نسوا تالا تحف لاح لك يف هنأو

 نارسخلا كحبر نوكي ىّتح ناطيشلا كعدخي ٌّنأب رذحاف

 :هّلظ ماد اهيف لوقيو

 ربتعم باتك نتم يف َورُيمل 2ربخ وأ ثيدح لقن نم كاي

 دزت الوهظفاريغببولو دروام لقنافرمألا تملع نإو

 تايبألا رخاوأ ىلع فقو 2 تاوصألا نسحأب ءىجو حصفأ

 انغلا ّدح ىلإ كاذ لصي مل نإ ىنملا كاردإل ًأرقا تئش فيكو

 نم قطنأ- حصف أ بطخأ» 14 : يلكرزلل مالعألا يفو .«لئاو نابحس نم نيبأ» 3

 .«نابحس

 ت) ءاطغلا فشاك ربكألا خيشلا نبا يلع خيشلا نبا سابع خيشلا نبا يداه خيشلا )١(

 ةنس «ةّينيسحلا ةلوبقملا» تعبط دقو ؛ةعومجملا هذه ىف هتمجرت تمّدقت .(اه

 .«ءادهشلا دّيس لتقم يف ءابنألا زجوأ» باتك عم- هيثارم يهوه 7



 ا ا ماا هيزنتلا ةلاسر نع هيومتلا فشك

 عاطُي ال هلا ىصعُي ثيحو عامجإلا هميرحت ىلع ماق.

 ناسللاب فراعلا _مذخو  ناحلألاو فيرحتلا نم رذحاو

 برعلا لاوقأ فرعت هب ًائيش بدألا ملع نمو وحنلا نم أرقاو

 لوبقملاو دودرملاوهامو لوقت ام تلق نإ هب يردت

 ناحلإلا ةمصو بيدألادنع 2ناسللا يف بويعلا حبقأو

 نجع لاةه ليرصتو بذك "كح تاك نسف اكن

 ىلع عامجإلا ماق يذلا .ءانغلاب نيحلتلا اهنمو» : هّلظ ماد دّيسلا لاق

 قودي ءادقلا نم ةلمج هلطعتسم اذهؤ:نوحللا وأ رورسلا ةراثال ناك ءاوس:ةميزخت

 لوقت ال نأ طرشب سارعألا يف ةأرملا ءانغ الإ كلذ نم ءاهقفلا نثتسي ملو ,شاحت

 ام يف رئابكلا نم "'يئابطابطلا ةماعلا هّدعو ,بناجألا اهتوص عمسي الو .ًالطاب
 ِثيِدَحلا َرْهَل يِرَتْشَي ْنَم ساّنلا َنِمَو» :ىلاعت هلوقل "'رهاوجلا بحاص هنع هاكح

 01014 ٌنيِهُم ٌباَذَع ْمُهَل َكِيلوُأ ًاوُرُه اَهَدِحّتَيَو ِمْلِع ِرَْمِب هللا ٍليَِس ْنَع َلِضُيِل
 اهب نآرقلا ةءارق نع يهنلا درو يتلا يصاعملاو قوسفلا لهأ نوحلو : لوقأ

 امك7«قوسفلا لهأ نوحلو مكايإ» كيت هلوق صن وهو .ءانغلل قيداصملا رهظأ

 )١( الا/ ةّينيسحلا ةلوبقملا -58.

 لئاسملا ضاير (؟) 8: 156.

 :7؟ مالكلا رهاوج (؟) 44.

 )4( نامقل )981(5.

 ) )0:؟ ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا «هييشلا لامعأل هيزنتلا» ةلاسر ١7١.

 ) )1يفاكلا  1١4 :7.«نسحلا توصلاب نآرقلا ليترت» باب ” ثيدح

 ف



 ا ةديعلا زئاعقلا لئايتزاوبو يت تست فقم هع ا وما "0

 ."!'بساكملا ىف

 :نيكلتلا اهتمو:ةلوق خم رهظي امك قلذ يري قتنبلاو

 . ءاّرقلا قئارط ضعبل يتأن مث ؟وه ام نحللا نع لأسن انهو

 ئارطلا ىأ ةغوضوملا ةغوضنلا كا وصلا نم ىعللا» سوماقلا يف لاق

 برط هت ءارق يف نحلو- رثأتتو سفنلا اهعم كّرحتت ةّيفيك نع سانلا اهغوصي يتلا
 ."!ىهتنا «اهيف

 نوُحُلِب نآرقلا اوأرقأ- ثيدحلا يف يأ هيفو» :ةياهنلا يف ريثألا نبا لاقو

 نوكللا .نْيباتكلا ٍلْهَأ نوحلو قشعلا ٍلهأ نوحُلو مكاّيإو .اهتاوصأو برعلا

 رعسشلاو ةءارجلا نيبكتو تْرَّصلا عيجرتو بيِرطَتلا وهو : نْحَل عمج ناحلألاو

 نوأرقي يملا نوُحّللا نم نامل ءاَرُق هلي يذلا اذه دارأ نوكي نأ هبْشُيو .ءاّتغلاو

 .«كلذ نم ًاوحن مهبتك نوأرقي ىراصتلاو دوهتلا ّنإف ءلِفاَحملا يف رئاطُنلا اهب

 7 هتنا

 . ءاّرقلا ضعب قئارط نيع وهو : لوقأ

 .؟!«هنيزحت و توصلا نييزت هّنَأ ىلع ءاملعلا رثكأو» :ضايرلا يف لاقو

 عيجرتلا وه نحللا نأ رهظ دقف .ىفخي ال امك توصلا نسح ريغ وهو
 :ةييحتلاو

 ةّيملعلا زكارملا نع ةديعبلا قطانملا يف ءاّرقلا ضعب قئارطب لوقن امف

 )١( بساكملا ١:550

 .(نحل) 527:5 طيحملا سوماقلا (؟)

 رثألاو ثيدحلا بيرغ ىف ةياهنلا (؟) 5: 55١.

 لئاسملا ضاير (غ) 8: 16.
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 70 عاب ااا ما هيزنتلا ةلاسر نع هيومتلا فشك

 ةذحاو هئابةدعلاو قف عهتاةنؤات عوض حرب وذل تاق اضوصتو ةقسوزلا

 !؟بابلألا يف لعفت ةصوصخم ةقيرط ىلع

 نسم ضعب ىلع ٠١ ص بساكملا يف خيشلا اهب در تارقف كل لقنأ انهو

 يئارملا هرصع يف ثدحت مل هنأكو» :لاق يئارملا ىلع ءانغلا قادصم يف كّكش

 وهللا سلاجم روضح نع ءاسنلاو لاجرلا نم نوفرتملاو وهللا لهأ اهب يفتكي يتلا
 يذلا اننامز يف عئاشلا وه امك.رامزملاو بصقلاب ىّئغتلاو زاتوألاو:ةوعلا يرضاو

 03 ريعنا ةزرحأ ىلإ «هلوق يف هريظنب ّىبنلا ربخأ دق

 يئارم يف ءانغلا نسحتسي نم كرصعب ثدحي مل هّنأكو :#خيشلل لوقنو

 !هتقيقح اهنع ىفنيو هلّوأتيو ذك هللادبع يبأ

 لامعتسا نيب قرف ال هْنَأ انركذ امم رهظو» :7 ص ًاضيأ بساكملا يف لاقو

 عّجري توصي يئارملاو ءاعدلاو نآرقلا ةءارقف .لطاب وأ ّقح مالك يف ةّيفيكلا هذه

 ةيصعم اهنوكل .اهباقع فعاضت يفاالو ءاهتمرح يف لاكشإ ال وهللا ليبس ىلع هيف

 .يثرملاو وعدملاو ءورقملاب ًافافختساو ,ةعاطلا ماقم يف

 لجأل هسفن هوعدت دق رّدستملا لجرلا ّنأ ناطيشلا تاليوست حضوأ نمو

 ,ةيهلملا ةمزمزلا نم هنع ةلاسكلا عفرو هطاشن بجوي ام ىلإ ذّدلتلاو هّرنتلاو جّرفتلا

 وأ .هب ىّنغتيف اهوحنو يئارملاو مكحلا يف موظنملا رعشلا نم تيب يف كلذ لعجيف

 قاتلا لا :تاحتصا راطدخا لجلال ملجم دعب هيرو كلذ لمت نم نتع طع

 نم راتوألا برض نم هل لصحي ال ام كلذب هل لصحيف .ةيئرملا سلجم هيّمسيو

 .طاسبنالاو طاشنلا

 )١(المكاسب ١:؟5١.
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 نع ةبئاغلا ,هبلق يف ةزوكرملا مومهلا لجأل ؛كلذ لالخ يف ىكبي امّبرو

 زافو ةيثرملا يف يكبي هنأ لّيختيو .ةّيوهشلا ةّوقلا هرضحتست ام دقف نم .هرطاخ

 هللا ىلإ الإ أجلم الف ,ةيواهلا تاكرد ىلإ لوزنلا ىلع فرشأ دقو .ةيلاعلا ةبترملاب

 ."!ىهتنا .«ةيواغلا سفنلاو ناطيشلا رش نم

 ىلع هتيشاح يف يدزيلا مظاك دّمحم دّيسلا مالسإلا ةّجح موحرملا لاقو

 :1؟ ص يف ١؟؟0 ةنس يراسنوخلا اضر دّمحم ملقب ةعوبطملا .بساكملا

 ةقرح لصحت ظافلألا ضعب ركذو سانلا ضعب ةيزعتب ّنأ دهاشملا ٌنإف»

 رخآ ظفلب الو هريغ ةيزعتب لصحت ال .هياحصأو 4! نيسحلا ىلع بلقلل ةصاخ

 .فدارم

 ةّدعملا .بلقلل ةقّقرملا رومألا نم نحللاو ظفللاو توصلا َرأ : قيقحتلاو

 ظفللاو توصلا نوكف .لاوحألا رّكذتب ءاكبلا لصحي اهدادعإو اهقيقرتبو .ريثأتلل
 .هراكنإ نكمي ال امم ءاكبلا ىلع ًانيعُم

 .ىهتنا (ناحجر مومع َّنأ عم) :ضرتعملا لوق اّمأو

 نوك نيح ةمرحلا عنمل لب ءّربلا ةناعإ زيوجت ٌلدتسملا دارم سيل هنأ : هيفف
 تامومع عم ءانغلا ةمرح تامومع ضراعت ىلإ ًادانتسا .ءاكبلا ىلع ًانيعُم ءانغلا

 ىضتقم ىلع ضراعتلا لحم ىقبيف .حّجرملا مدعو ّربلا ىلع ةناعإلا ناحجر

 مومعلا ةّيرهظأب ءانغلا تامومع حيجرتو ّربلا ىلع ةناعإلا مومع عنمو .لصألا

 : لاق نأ ىلإ .زاوجلا ىلع ةمرحلا حيجرت لجأل وأ ةّيرثكألاو

 نم اذه اننامز ىلإ خياشملا نمز نم مالسإللا دالب يف هفراعت ىوعد اًمأو

 )١( بساكملا ١:/ا5958-759.

)65( 



 ا هيزنتلا ةلاسر نع هيومتلا فشك

 :هيفف ءريكن ريغ

 ناكام اّمأو .هيف ءانغال ام وه امّنِإ ًافراعتم ناك يذلاو .كلذ نم عنملا :ًالوأ

 كلذ نم نوموقي لب .هنع نوضرعي ىوقتلا لهأو ءاملعلا ّنإف ءانغلا ىلع ًالمتشم

 قباسلا نامزلا يف رمألا ناك هّلعلو .ءاملعلا نم اننامز يف ًاريثك عقو امك .سلجملا

 .لاونملا اذه ىلع

 نود نم قالطإلا ىلع ءانغلا ةمرحب خياشملا مكح ّنإ :لوقي نأ لئاقل لب

 .هنع توكسلاو هئاضمإ ىلع ةريسلا مقت مل هنأ ىلع ليلد .ءانثتسا

 ثيح هجولا اذه ىلإ كلاسملا يشاوح يف :.يناهبهبلا قّقحملا راشأ دقو

 نطعلج أون امدكسلا امر اة كونا ةمرحب اومكح خئاشملا نأ ىرن اَنأ عم :لاق

 فورعملا وه امك.يئارملا ءانثتسا ىلإ اوريشي ملو ؛ليلد اهل فرعي ال يتلا عضاوملا

 .ىهتنا «ىنثتسا نم ٌذشو ءسانلا نيب ةلوادتملا ةروهشملا ةفورعملا بتكلا يف

 رمتست ملو .ديفُي ال هدّرجمب كلذ نإف .سأنلا نيب هفراعت لول هنأ :ًايناثو

 .ًاعطق عونمم وهو .ةظموصعملا نامز ىلإ ةريسلا
 زاوخ نايا ني ةزكذ اه ىلإ اداهنا ءاشلاب ةحاشلا زاوخي هديب اتا اّمأو

 اهلامتشا ىلإ ةبسنلاب ةحاينلا زاوج ميمعت رابخألا كلت يف سيل هنا فيقق ةجابنلا

 .قالطإلا هجو ىلع درو ةحاينلا يف صيخرتلا نأ بابلا يف أم ةياغ .ءانغلا ىلع

 يه ثيح نم ةحاينلا سنج نوك وهو .رخآ مكح نايبل رئاد قالطإلا نأ رهاظو

 زاوجلا ميمعتو .ءانغلاب اهنارتقا ىلإ رظنلا نم وه نيأو ,تامّرحملا ليبق نم سيل
 !؟ًاضيأ لاحلا كلذ ىلإ ةبسنلاب

 فلاخم وهف .نزحلا الإ سيل لب .برط يئارملا يف سيل هّنأ نم هركذام اّمأو

 مدع ةهج نم هركذام ىلع رمألا ناك هنامز يف هّلعلو ًانايع اذه اننامز يف هدجنامل

 (ه6)
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 .يثارملا يف ةبرطملا ةيئانغلا ناحلألا عويش

 نمل ة44قداصلا لوقب زاوجلا دييأت نم "'دنتسملا بحاص هركذ ام اّمأو
 : هيفف ,قارعلاب يأ "!«مكدنع امكأرقا» :ةيث رم هدنع دشنأ

 يف دوهعملا ّنأ زارحإ دعب الإ ًالصأ ةيئرملا يف ءانغلا زأوج ىلع لدي ال هَنأ

 ىنأو .هجولا كلذ ىلع ناك بلاغلا ّنأ وأ .ءانغلا هجو ىلع ةيثرملا وه ناك قارعلا

 !؟هاوعد نكمي فيكو !؟كلذ يعّدملل

 يف ةفراعتملا ةيثرملا يف ءانغلا دوجو لصأ ملعي مل هّنِإ :لوقي نأ لئاقلو

 .ءانغلا هجو ىلع اهعيمجو اهدارفأ بلاغ نوكي فيكف .قارعلا

 ىلع ال ءاكبلا قلطم ىلع نيعُم ءانغلا ّنِإ : لاق نم در يف هركذ ام اّمأو

 ءاكبلا قلطم نوكو .ةق! هلاوحأ رّكذتب نوكي امّنإ هّنإف 32 نيسحلا ىلع ءاكبلا
 رمأ طقف هلاوحأ رّكذتب 340 نيسحلا ىلع ءاكبلا ةَّلع صيصخت ّنأ نم عونمم .ًاريخ
 :هيفف ,"'تاوصألاو ظافلألا ريثأت انسفنأ نم دهاشن انف .نادجولل فلاخم

 نوك ىقبي ال ,ءاكبلا لوصح يف تاوصألاو ظافلألا ريثأتب فارتعالا دعب هنأ

 لصحي ىّتح ًاينادجو ًأرمأ هيلإ فاضي نأب ين نيسحلا ىلع ءاكب ءاكبلا اذه لثم
 .ةوه هلعف مك .هيف ًامكاح نادجولا

 )١( ةعيشلا دنتسم 154:1١64.

 :تارايزلا لماك (؟)  7٠١8,هتدشنأف لاق /نيسحلا ىف يندشنأ نوراه اي»ا/هلادبع ىبأ لاق

 هتدشنأف :لاق .ةقرلاب ينعي «نودشنت امك يندشنأ» :لاقف ,ئكبف :

 ةّيكزلا همظعأل لقف نيسحلا ثدج ىلع ررمأ
 .«يندز» :لاق مث ,ىكبف :لاق

 ةعيشلا دنتسم (؟) 1١4: 154.
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 اذإ مهّنأ ةظحالمو .فرعلا لهأ ىلع اذه ضرع ذئنيح مزاللا ّنأ ةرورض

 ناسنإلل تئدحأف .تامغنلاو تاوصألا هتجّيه دق اّمم ءاكبلا اذه لثم نوكب اوملع

 ال مأ .هيلإ هنوفيضيف #9 نيسحلا ىلع ءاكب هنوكب نومكحي له .ًءاكبو ةقر

 .هل هجوال اّمم ماقملا اذه يف نادجولا مكحيف

 .هئانغو يثارلا ةحاصف نيب نوقّرفي فرعلا ىلإ عوجرلا دعب هّنَأ رهاظلا نأ مث

 ثودح نوكو ةدوقتملايويحملاوومألا ركذ' ىف نيمأت ةوقدل ىلاقلا ذأ كوع نس
 ًاصاخ ًاببس ّدعي ال هتّوق لامكتسا مدعل هّنإف ,لّوُأْلا نود ءاهقارف لجأ نم ءاكبلا

 لصحي مل ةحاصفلاّنأل ؛3ة4إ نيسحلا ىلع هّنِإ :هيلع لاقي حيصفلا ةيثرمل يكابلاف
 ركذل جّيهملا ىّنغملا ةّيئرم يف يكابلا فالخب 39. نيسحلا ركذ ناسحإ ةّوق لإ اهنم

 رومأل رّكذتلا ثروأ ءانغلا ّنِإف .اهقارفل يكبي يتلا ةدوقفملا ةبوبحملا رومألا

 .ربدتف هبئاصم نع ةجراخ

 ىلإ (ناحجر مومع ّنأ عم :ضرتعملا لوق اّمأو) :هلوق ليذ يف هركذ ام اّمأو
 بلا ىلع ةناعإلا ناحجر ةمرحو ءانغلا ةمرح تامومع ضراعت نم .هرخآ

 :هيفف ,"'ضراعتلا دروم يف لصألا ىلإ عوجرلاو

 ٌربلا ىلع نواعتلاب رمألا مومع ىلع ةمكاح ءانغلا ةمرح تامومع ّنأ

 .تابوثملاو تادابعلا رماوأ نم هريغ ىلع لب :ىوقتلاو

 ةموكحلا ناسل َنِإف .هجو نم مومعلا وه امهنيب ةبسنلا نوك كلذ نم عنمي الو

 ملعُي انه نمو ءهجو نم وأ ًاقلطم صوصخلاو مومعلا يه ةبسنلا نوك هيف توافتي ال
 .ًاضيأ ةيثرملا رماوأ سفن ىلع ةمكاح ءانغلا نع يهنلا تامومع نأ

 (0ا/(
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 ءهجو نم ضراعتلا ققحت نأو ءهجو نم مومعلا يه ةبسنلا نوك حدقي الو

 اهريغو بذكلاو انزلاو طاوللا نع يهنلاو .ًالثم نمؤملا ةجاح ءاضق ىلع لد امنيب

 امي هللا عاطُي ال هنأ عرشلا تايرورض نم ٌنإف هنالطب مولعملا نمو ,تامّوحملا نم

 ."7١هب ىصعُي

 يف "'ىوصقلا ةياغ يف #يدزيلا مظاك دّيسلا هيقفلا مامإلا اذه ضيا لاقو

 :هيفو 4١:5: ١106 ةغالبلا جهن )١(

 .«قلاخلا ةيصعم يف قولخمل ةعاط الر : لك لاق

 :هيفو 05 سلجملا :457 :قودصلا خيشلل يلامألا

 ؛هللا طخسي ام ىف اَّلِإ هيصعت الو هعيطت نأف :كلملاب كسياس ّقح اًمأو ةط ىلع مامإلا لاق

 .«قلاخلا ةيصعم يف قولخمل ةعاط ال هّنإف

 :هيفو «ةثالثلا» باب ١68 ثيدحلا ١79 :لاصخلا

 :ةثالث مكنيد ىلع اورذحا»: لوقي ةِكايلع نينمؤملاريمأ تعمس :يلالهلا سيق نب ميلس نع

 .«كرشلاب هامرو هراج ىلع هفيس طرتخا هتجهب هيلع تيأر اذإ ىّتح نآرقلا أرق الجر

 ؟كرشلاب ئلوأ امهيأ نينمؤملاريمأ اي :تلقف
 .«ىمارلا» :لاق

 ّرع هللا هاتآ ًالجرو ءاهنم لوطأب اهدم بذك ةثودحأ ثدحأ امّلك ثيداحألا هتفختسا ًالجرو

 ةعاط ال هّنأل ؛بذكو .هللا ةيصعم هتيصعمو هللا ةعاط هتعاط ّنأ معزف ًاناطلس لجو

 يف ةعاط الف ,هللا ةيصعمل هّبح نوكي نأ قولخملل يغبني ال ,قلاخلا ةيصعم يف قولخمل

 هللا رمأ امّنِإو ءرمألا ةالولو هلوسرلو ل ةعاطلا امّنِإ هللا ئئصع نمل ةعاط الو .هتيصعم

 يلوأ ةعاطب رمأ امَّنِإو .هتيصعمب رمأي ال رّهطم موصعم هّنأل ؛لوسرلا ةعاطب ٌلجو رع

 .«هتيصعمب نورمأي ال نورّهطم نوموصعم مهَنأل ؛ رمألا

 دّيسلل هلصأ ,.«ىقثولا ةورعلا ةمجرت يف ىوصقلا ةياغلا» 01 / ١7: ١5 ةعيرذلا يف (؟)

 هلئاوأ ةمجرت .ةّيلمعلا عورفلا يف ه ١77/8 ىفوتملا .يدزيلا يئابطابطلا مظاك دّمحم

- 
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 لصحت ةقيرطو توص :ءانغلاو ؛مارح ءانغلا :يناثلا» :هبيرعت ام ا/ص ةراجتلا باب

 مارح نكامألا عيمج يف ءانغلاو .نزحلا وأ رورسلا عماسلل لصحيو .ةشعرلا اهيف

 ءانغ زوجيو .لبإلا ريسمل ءانغلا مهضعب زّوج دقو .ءادهشلا دّيس ةيزعت ىف ناك نإو

 :نهتوص حلا مس الو ًالطاني نلقي هل نأ طرق نارغألا ىقاءاستلا
 ذخأ تايرطملاو تايّتغملا ءاسنلل مرحيو .عيمجلا نع بانتجالا طوحألاو

 رخو «بذتكلا قلع ةلمععم نوكت نآي لطابلاب ةحايفلا ردضم كلذكو ةرجألا

 ."!«اقلطم كرتلا لطابلا يف طوحألاو .كلذل ةرجألا ذخأ

 ةمغنلاب يثارملا :لاؤسلا» :هبيرعت ام/١ ص ىوصقلا ةياغ يف ا ضيأ لاقو

 ؟اهمكحام لبطلا برضو

 يف لبطلاو .نآرقلا ةءارق يف كلذكو .رثكأ هبنذ يئارملاب ءانغلا :باوجلا

 ا اف يئارملا

 برضب اهيلع ررضلا لاخدإو سفنلا ءاذيإ اهنمو» :هّلظ ماد دّيسلا لاق

 ىلإ كلذ يّدؤي ام ًاريثكو ءاهمد ليسي ىّتح فويسلاو 71 نملاب اهحرتتو قاوينللا

 برضبو .حرجلا ءرب لوطو توملا وأ ضرملا ىلإو ريثكلا مدلا فزنب ءامغإلا

 وه امو .لقنلاو لقعلاب تباث كلذ ميرحتو .كلذ ريغو .ديدحلا لسالسب روهظلا

 ةّجحلا يذ 77 ىفوتملا يّمقلا اضر دمحم نب سابع خيشلل هتالص باتك نم ةلمجو 3

 دادغب يف هعيمج عبط .يناهفصألا مساقلا وبأ دّيسلل هتمجرت نم ةّيقبلاو ه6

 ه6

 )١( :؟ ىوصقلا ةياغلا 56١٠.

 .5؟9 :7 ىوصقلا ةياغلا (؟)

 .«ئدم» 45 :1 حاحصلا .ئدمو تايدم عمجلاو ءرسكُت دقو .ةرفشلا :ٌمضلاب «ةيدُّملا (؟)
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 مكتئج» :هلوقب كبي هللا لوسر اهب حّدمت يتلا اهتحامسو ةعيرشلا ةلوهس نم مولعم

 :ىلاعت هلوقب نيدلا يف ةقشملاو جرحلا عفر نمو ."'«ءاحمسلا ةلهسلا ةعيرشلاب

 ""'ىهتنا ١4" حَرَح ْنِم نيّدلا ىف ْمُكْيَلَع َلَعَج اَمَول

 .ةّيلقنلاو ةّيلقعلا ةلدألا نم هيلع ديزم ال ام انه هّلظ ماد دّيسلا ركذ :لوقأ

 ءاملسعلا نع كل هلقتت امب احاضيإ هديت امنأو ءركذ ام.راركت ديرنةل نكتو

 :لوقت ىيرحانملاو ءامدقلا نم نيظاسألاو

 ةبجوم ةّقشملا :ةيناثلا ةدعاقلا» :هدعاوق يف لوقي لّوألا ديهشلا اذه
2 1 2 

 0 0( :ةكْيلَي يبنلا لوقو

 ةدعاقلا هذهو .ةزمهلا فذحو داضلا رسكب ”«رارض الو ررضاال» هلوقو

 هللا ينلسري مل» :هيفو «هابلا كرتو ةينابهرلا ةّيهارك» باب ١, ثيدح 515 : 5 ىفاكلا )١(

 .«ةحمسلا ةلهسلا ةّيفينحلاب ىنثعب نكلو ةينايهٌّرلاب ئلاعت

 :اهيفو .57/5 :0 دئاوزلا عمجمو ٠١7/45 ثيدحلا 7١8:5 لامعلا زنكو ,117:0 دمحأ دنسمو

 .«ةحمسلا ةّيفينحلاب تثعب»

 1/8 :55) جحلا (؟)

 ١7/1. :7 ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا .«هيبشلا لامعأل هيزنتلا» ةلاسر (؟)

 ./8 :(5؟) جحلا (4)

 ةياهنلاو .«ةلهسلا ةحمسلا ةيفينحلاب تثعب :ثيدحلا هنمو» :هيفو ١77:75 راونألا راحب (0)

 0١1:١. ريثألا نبال ثيدحلا بيرغ ىف

 بيذهتو .؟ ثيدحلا «رارضلا» باب 597 وه ثيدحلا «ةعفشلا» باب 58١ :© يفاكلا )١(

 ىلع كردتسملاو 774٠ ثيدحلا 9/84 :؟ ةجام نبا نئسو 10١, ثيدحلا /1:/١81 ماكحألا

 .0/ :؟ نيحيحصلا
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 000 11 هيزنتلا ةلاسر نع هيومتلا فشك

 "'!.هرخآ ىلإ ىهتنا «ةصمخملا يف ةتيملا لكأكءعرشلا صخر ٌعيمج اهيلإ دوعي

 ةقشم سوؤؤرلا حرج ةّيضق يف ّنأو .ةقشملا يه ام نّيبن نأ انيلع ىقب : لوقأ

 :دئاوف انهو» :قباسلا مالكلا دعب ةديهشلا لاق :لوقنف ؟ال مأ

 كلذو .ًابلاغ ةدابعلا هنع كفنت ام يه فيفختلل ةبجوملا ةّقشملا :ىلوألا

 ىلإ لقتني انه مكحلا ْنِإف .ءوضولا نيح سأرلا عجوو حورجلاو ٌفكألا ققشتك

 .ةيآلاب ةيفنم يه يتلاو .ءوضولا نم لصحت يتلا ةقشملاو ررضلل ؛مّميتلا

 يف يأ - تاربسلا يف لسغلاو ءوضولا ةقشمكءالف هنع كفنت ال ام اَمأ

 لوطو حلا ةّدش يف موصلاو ,تاريهظلا يف ةالصلا ةماقإو  ةدرابلا تاقوألا

 ."”«داهجلا ةرشابمو ,ّجحلا رفسو ,راهنلا

 يه ةّقشملا هذهف ,قبس ام لثمب ةّصتخم يه لب .ةّقشم دعت ال هذه لئم ّنأ يأ

 .ًامكح اهيف عرشلا لعجي ال ةّقشم سوؤرلا حرج ّنأ بير الو .مكحلا طانم

 )١( دئاوفلاو دعاوقلا ١:١57.

 دئاوفلاو دعاوقلا (؟) ١:/١77.
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 #4: لّوَألا ديهشلا ىوتف

 حرجلا ةمرح

 هسفن حرج نع ناسنإلا يهن ةدعاق» "٠١: ص دعاوقلا يف ديهشلا لاق

 :ليق ٌمث نمف .هزاوج لاكشإو حرجلا ةحابإ ملع مدع ميرحتلا يف يفكيو .اهفالتإو

 ."!هرخآ ىلإ «ًاحابم نوكي الف ءلاكشإلا عم حرج هّنأل .ىننخلا نتخي ال

 :ةرابعلا هذه ىلع هتيشاح يف "!ينيسحلا دّمحم دّيسلا ريبكلا ةمالعلا لاقو

 ناتخ جرخ ام هنم جرخ .مّرحم وهو .ىذألا ةلمج نم حرجلا ّنأل كلذو»

 .«مومعلا تحت يقابلا يقبو مدلا جارخإ ىلإ جاتحملا دصفو لجرلا

 مالسإلا ةّجح ىوتف اهنمف:بابلا اذه يف ءاملعلا ىواتف ضعب كل ركذن انهو

 :ةّيسرافلاب هّصن ام لاق 19 ص ىوصقلا ةياغ يف :يدزيلا مظاك دّمحم دّيسلا

 لثم ىمخز ىصخش هادف انحاورأ ءادهشلا دّيس ترضح رادهيزعت رد :00 ذل ًايدننفأ)

 )١( دئاوفلاو دعاوقلا ١: 57١.

 دهشملا يف يفوت ؛ينارهطلا يناساوللا ينيسحلا دومحم دّيسلا نبا دّمحم دّيسلا (؟)

 يوضرلا ١707 ديهشلل دئاوفلاو دعاوقلا ىلع ةيشاح هلو .«راصع»ب صّلختي ناكوه
 1 .ه ١17١4 ةنس ناريإ ىف دعاوقلا عم تعبط لوألا

 197:37 جوال ع :7 ةعيرذلا



 1 يوم هراصستلا جما ةق ينل هارب وح هيزنتلا ةلأسر نع هيومتلا فشك

 ؟هنأي تسا زياج دنزب دوخرب هريغو غيت

 ,غلاب ريغ هج و دشاب غلاب هج ىركيد ندبرب ىصخش ركا نيريدقتلا ىلعو

 ,دشاب غلاي ركا شدوخ ركا شدوخ نذاب ,دنز ىمخز .رّيمم ريغ هج و زّيمم هج

 هدزو ديرب تيب افلكتو ًاعضو دراد مكح هج .دشاب غلاب ريغ ركا شيوبا نذابو

 ؟هدنهد نذا و هدش

 دصقبار لاعفا نيا همّدقتم روص عيمج رد ىسك ركا زاوج ريدقت ىلعو

 ؟دراد مكح هج دروا اجب تدابع ناونعب و تيعورشم

 .؟هن اي تسا لمع لطبمو مارح ال نيسح ترضح هيزعت رد ايرو

 لمع نيا لعف طايتحا ىاضتقم هقباس قوقش عيمج رد زاوج ريدقت ربو

 ؟كرت اي تسا

 دشاب ىوحنب دياب هادف انحاورا ءادهشلا دّيس ترضح ىرادهيزعت :باوج

 ناشيازا نذا ندز مخز لثمبو .هديسر مهيلع هللا تاولص ىده هّمئا دوخ زا هك

 ركم دهدب هدادن تصخر مه مهيلع هللا ناوضر ءاملعزا نيقباس و .تسا هديسرن

 رد و .,تسأ دمع نوج تسين تباث هيد ندز ضرف رب و ,عاجوأ جالع ماقم رد

 ركم .,تسين مولعم هدوب نذاب نوج مه صاصق توبث و .هّيد هن تسا صاصق دمع

 غلاب ريغ ىاري زا سي .درادن رمث مه ىلو نذا و .,تسين رّثؤم وا نذا هك غلاب ريغ رد

 ناونعب و تيعورشم دصقب ةروكذم لامعاب نايتا و .تسا تباث صاصقلا قح

 (١).«تادابع عيمج رد تسا مارح ءاير و .تسا عيرشت تدابع

 حرج ول هادف انحاورأ ءادهشلا دّيس ةيزعت يف 0 ةلأسملا» :اهبيرعتو

 .578:7؟ ىوصقلا ةياغلا(١)

0 



 ا ليسا زئادتعلا لت اوم مورا دبر رخص ا يي بم 3

 ؟ال مأ كلذ هل زوجي له .هريغبو فيسلاب هسفن صخش

 غلاب ريغ وأ ًاغلاب ناك ءاوس .هريغ ندب حرجي ًاصخشّنأ ول نيريدقتلا ىلعو

 همكح امف غلاب ريغ ناك نإ هيوبأ نذإبو .ًاغلاب ناك نإ هنم نذإب .زّيمم ريغ وأ ًازّيمم

 ؟صّخرمللو حورجمللو حراجلل ةبسنلاب ًافيلكتو ًاعضو
 دصقي ةمّدقتملا روصلا عيمج يف دحأ ناكاذإ زاوجلا ريدقت ىلعو

 ؟همكحامف ,ةدابعلا ناونعب اهب يتأيو لاعفألا هذه يف ةّيعورشملا

 ؟ال مأ لمعلل لطبمو مارح ءادهشلا دّيس ةيزعت يف ءايرلاو

 اذه لعف طايتحالا ىضتقمبف ةقباسلا قوقشلا عيمج يف زاوجلا ريدقت ىلعو

 ؟هكرت مأ لمعلا

 نه او وحتي وكت ناو ديال ةأذق انحاورا ءادهشلا هت ةيزهت# ةاوجلا

 نوقباسلاو .مهنم ةصخرلا تدرو ام حرجلا لثمبو .مهيلع هللا تاولص ىدهلا ةّمئأ

 نإو ريغلا ندب حرج اوزّوجي ملو ءاوصّخري مل ًاضيأ مهيلع هللا ناوضر ءاملعلا نم
 تبثت ال حرجلا ضرف ىلعو .عاجوألا جالع ماقم يف الإ ,حراجلل حورجملا نذأ

 سيل نذإلاب الإ صاصقلا توبثو .ةيدلا ال صاصقلا دمعلا يفو .دمع هنآل ,ةّيدلا

 ريغلف .هيف ةرمث ال يلولا نذإو .هنم نذإلا ريثأت مدع نوكل .غلابلا ريغ يف الإ ًامولعم

 ناونعبو ةّيعورشملا دصقب ةروكذملا لامعألاب نايتإالاو تباث صاصقلا ّقح غلابلا

 .تادابعلا عيمج ىف مارح ءايرلاو ءعيرشت ةدابعلا

 يدهم دّمحم خيشلا ريبكلا يقالخألا عّروتملا مالسإلا ةّجح ىوتف : اهنمو
 «ةداعسلا جارعم» هباتك يف لاق «تاداعسلا عماج» باتك بحاص #يقارنلا

 دنتسه مجني عون» :ةيسرافلاب هصن ام ةلفغلاو رورغلا لهأ عاونأ لصف يف يسرافلا

 اعمار اهنا دناةعكفارس ادع تاذانغ ار ةةناعو رشا اذ ف اطيق فزت هيك
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 000 ا اا ةييدتلا ةلاسر: نع هي وننلا ققشك

 نياو .دنناديم هديزرما اردوخ هكلب ,دنراد شزرمأ عقوت اهنأ هطساوبو ,دنروآ ىم

 .دراد رايسب لاثم ار عون

 ارنا و دنريكيم ارمدرم لام متس و ملظب ارم درم هملظ زا ىضعب هكنيا لثم

 .دننكىم اني طابر و لي و هسردمو دجسم اي ,دنهديم ارقفب

 صخش دهب فيلكت لفاحم و عماجم رد ملع لها زا ىضعب هك تسا ليبقزاو

 دننادىمنو .دهدب ريخ ىانب تهجب اي ىريقفب غلبم هك دننكىم ىئوربا بحاص

 دشكى م تلاجخو ا ٌدرزا هراجب ناو .هناي تسهوا هّمذ رب هبجأو هوجو زا ىزيج

 .دسرت ىم هك دشاب اسب هكلب

 هكا نيسح مامإ ترضح هيزعت رد هك ناناوخ هيزعت زا ضعب هكنيا لثم و

 .دنيامنيم لعج غورد ثيداحأو .دننكىمانغ

 ةقاءادهشلا ديس ترضح هيزعت رد سانلا ماوع زا ىضعب هجنا لثمو

 اراجنا ماش و هفوك لهأ دئتام و دننكى م تنيز ار ىعضوم هك دنوش ىم بكترم

 اياعر و ارقف لام زا ار اهنا تنيز ملظ لها زا ىضعب هكلب .دندنبىم نييا

 .دنر يك ىم

 و اهلعشم و دننكىم هتسارآ اهلفحم و اهسلجم مّرحم لّوا هد رد ىعمج و

 و .دننكى م رايسب ىياهفارسا هليسو نياب و ,دنيامن ىم بصن اهتروص و اهسوناف

 ىالاب رب ءىدرم ايار ىرسي و .دنزاس ىم رضاح عمجم كي رد نادرم ايار نانز

 ار نادرم هك دشاب اسب و .دناوخب هملك دنج مارح ىانغ تامغنب أت دننكىم ربنم

 دنبوكىم هراقن و سوك و لبط و .دنروايم نوريب تاهيبشت و دنناشوبب نانز سابل

 هكيكر هحيبق لامعا نينج لعف زا و .دنمان ٍةْقا نيسح مامأ هيزعت أر هماكنه نياو

 هطساو نياب و بحتسم تسا ىرما هيزعت هكنيازا لفاغ ,دنراد باوث و رجأ عقوت
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 7 ةينيسحلا رئاعشلا لئاسر د رق الواوا ف اك قوما اقوول ةطاقطوج نت اد ووش اج كت 571

 تسا بعلو وهلو هجيزاب رما نيا هكنيا دوجو اب ,دبايم ققحت هددعتم تاعورشمان

 .7(تييضم هنو هيزعت هن

 نوعقوتي لامعألا هذه ةطساوبو ءاهب نوتأيو ةدابع ٌتاعورشملا ريغ ّنأ اودقتعا

 :ةريثك ةلثمأ عونلا اذهلو ,مهنارفغ ىلع نونبي لب نارفغلا هللا نم

 .رطانقلاو سرادملاو دجاسملا ءانبل ةناعإ وأ ءارقفلل اهنوطعيو

 ضعبل لفاحملاو عماجملا يف ملعلا لهأ ضعب فيلكت ليبقلا اذه رعو

 دجوي.أ لئاقلا ملعي الو ءيريخ لمعلوأ ريقفلل غلبم ءاطعإب نيمرتحملا صاخشألا

 ملاعلا اذه مالكّدر نم ىحتسي مرتحملا لجرلا اذهو .ال مأ هوجو صخشلا اذه دنع

 .ءانغلا نولمعتسي 99 نيسحلا ةيزعت يف ةيزعتلا ءاّرق ضعب ةلثمألا هذه نمو
 ' مهسفنأ دنع نم رابخألا نوقلتخيو

 عضاوملا ضعب مهنييزتك«كلذ نوبكتري نيذلا سانلا ماوع ضعب لمع لثمو
 كلت نيّرب ملظلا لهأ امبرو .ماشلاو ةفوكلا لهأ لعفك ايارملاو تاقّلعملاب
 .نيكاسملاو ءارقفلا لام نم سلاجملا

 كلت نونّيزي مرحملا رهش نم ىلوألا ةرشعلا يف نيملسملا نم ةعامجو

 ةليسولا هذهبو ءروصلاو تاقلعملاو جرسلاو ليدانقلاب لفاحملاو سلاجملا

 نوعفريو ءدحاو لفحم يف ءاسنلاو لاجرلا نيب نوعمجيو ,ةلئاط ًالاومأ نوفرسي

 .18؟ :ةداعسلا جارعم )١(
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 0 هيزنتلا ةلاسر نع هيومتلا فشك

 ضعب يفو .مّرحملا ءانغلاب تاملكلا ضعب أرقي يك ربانملا ىلع لجر عم أدلو

 لوبطلا ىلع نوبرضيو تاهيبشتلاب نوتأيو ءاسنلا سابل لاجرلا نوسبلي نايحألا
 . 390 نيسحلا ةيزعتب شهدملا ملاعلا اذه نوّمسيو ,مامدلاو ١" جونصلاو

 نولفاغ مهو .باوثلاو رجألا نوعقوتي ةكيكرلا ةحيبقلا لامعألا هذه نمو
 عم .ةدّدعتملا تاعورشملا ريغ قّقحتت ةطساولا كلتبو بحتسم رمأ ةيزعتلا ّنأ نع

 .«ةبيصمالو ةيزعت ال بعلو وهل رومألا هذه ّنأ

 ةلاسرلا يف كةيدزيلا مظاك دّمحم دّيسلا مالسإلا ةّجحل ىرخأ ىوتف :اهنمو
 اهب لأس ٌتالاؤس ةعومجم يهو !"'«ةيطقسملا لئاسملل ةّيلعلا ةبوجألا» ةامسملا

 يف عوبطملا «ىدهلا رانم» باتك بحاص ينارحبلا يلع خيشلا ريبكلا ملاعلا

 نب دّمحم نب دمحأ خيشلا لضافلا هذيملت ةبوجألاو ةلئسألا هذه عماجو .ءيبمب

 .يلع خيشلل نيدّلقملا نينمؤملا ضعب سامتلاب ينارحبلا ناحرس نب دمحأ

 دّمحم دّيسلا مالسإلا ةّجح موحرملا يشاوح اهيلع ءيبمب يف ةعوبطم ةلاسرلاو

 هذهب لمعلاب سأب ال» اهنم ةحفص لّوأ يف فيرشلا هطخب بتك دقو .يدزيلا مظاك
 .«يئابطابطلا مظاك دّمحس رقحألا .يشاوحلا نم اهيلع تقّلع ام عم ةلاسرلا

 يقت دمحم ازريملا موحرملا هللا ةيآل ىرخأ ةيشاح ًاضيأ اهيلعو همتاخب اهمتخو

 : لئاسلا لاق اهنم ص لّوَأ يفو يزاريشلا

 اًمأو .رخآلاب امهدحأ برضي ءرفص نم ذخّتي يذلا وهو :برعلا هفرعت يذلا جنصلا )١(

 . (جنص) 776 ١: حاخصلا .نابرعم امهو .مجعلا هب ٌصتخيف راتوألاو جنصلا

 .ةعومجملا هذه يف اهعاونأ نايبو اهنع ثيدحلا مّدقت دقو

 يلع خيشلا نبا هللادبع خيشلا نبا ىلع خيشلل ةّيطقسملا لئاسملل ةّيلعلا ةبوجألا )١(

 .ه ١7١18 ىفوتملا ء.يطقسملا ينارحبلا يرشلا

 ."ا/ا/ ١: ةعيرذلا
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 زوجي له .مّرحملا نم رشاعلا يف مهريغو مجعلا هنولمعي يذلا هيبشلا»

 ؟«ال مأ هلامعتسازوجي لهو ؟ةيزعتلا دصق لجأل هدنع روضحلا

 هللا ىلإ هب بّرقتلا هجو ىلع هنولعفي هلهأ ناك نإ روكذملا هيبشلا» :باوجلا
 نم ةّيفيقوت ةدابعلاو ,ةدابع هللا ىلإ هب بّوقتي يذلا لمعلا ّنأل ,ةعدب وهف ىلاعت

 ,ةحابإلا لصأ ةدابعلا يف يرجي الو .هيبشلاب دّبعتلا عرشلا يف دري ملو .عراشلا

 .هلثم اهب يضارلا اهدهاشم .رانلا يف ةعدبلا بحاصو .ةعدب نوكيف

 اهلعفو .يهالملا نم وهف .ثبعلاو ةوهشلا هجو ىلع هنولمعي اوناك نإو

 .قسف اهروضحو

 ّلك ىلع ًامارح نوكيف ,ةعورشم ةيزعت سيل هيبشلا نأ :رمألا لصاحو
 مهفاف ,سانلا ٌبحأ ثيح نم ال ءٌّبحأ ثيح نم دبعُي نأ دارأ ىلاعت هللاو لاح

 .ىهتنا .«مالسلاو

 ءاش نمف .هريغو فجنلا يف ءاملعلا نم ريثك دنع ةدوجوم ةلاسرلا هذهو

 يف لاق ,يئيدزيلا مظاك دّمحم دّيسلا مالسإلا ةّجححل ىرخأ ىوتف :اهنمو

 ام يرئاحلا نيدباعلا نيز خيشلا موحرملل «داعملا ةريخذ» باتك ىع هتيشاح

 ٠*0: 1 ص نم هبيرعت

 هيبش هيف لعجيو .ةئ6 نيسحلا ةيزعت هنم دارُي يذلا هيبشلا جورخ : لاؤس»

 ؟همكح امف ءريغال لجر بنيز هيبش نأ عم .بنيز هيبشو رمشلا

 نم ولخي ال عومسملا وه ام ىلع نامزلا اذه يف فراعتملا هيبشلا :باوجلا

 .«لاكشإ لحم ةأرملا سابل لجرلا ءادترا زاوج ّنأ عم .ةّيجراخلا تامّرحملا
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 "'(مامدلا) رْمّرلاو لبطلاك وهللا تالآ لامعتسا اهنمو» :هّلظ ماددّيسلا لاق

 نم ءاهقفلا نثتسي ملو .عرشلا يف اهميرحت تباثلا كلذ ريغو ةيساحنلا جونصلاو

 ."!ىهتنا .«جنص ريغب سرعلا يف فدلاو برحلا لبط الإ كلذ

 برحش نس ةياضلاووهللا ثذلا نمر ومألا هذه نأ ىف فالخ آل :لوقأ

 ّيأب ةقلطم ةلدألا لب ,سفنلا بيرطت ىلع اهلامتشا ثيح نم طقف سيل اهل عراشلا
 .تناك ةّيفيك

 ال ءازعلا بكاوم يف لوبطلا اهب برضت يتلا ةّيفيكلاّنإ :لوقنف لّرنتن نأ ىلع
 اهلعجي ال تاقوألا ضعب يف ًايلاع اهتوص نوكو ,يهالملا تاّيفيك نيبو امهنيب قرف
7 

 ةدّيقم ريغو ةقلطم يه يتلاو ,لوبطلا نع عنملا يف ةدراولا رابخألا ام

 هللا معنأ نم» :لاق كا هلادبع يبأ نع لئاسولا يف درو امف .ىرخأ نود ةّيفيكب

 .ىهتنا ."”«اهرفكدقف رامزمب ةمعنلا كلت دنع ءاجف ةمعنب هيلع

 !؟رامزمب اهيف انئج ول 39[ نيسحلا ةيزعت ةمعنب رفكن الفأ : لوقأ

 رمخلا برشي نم» :لاقف ,ةلفسلا نع لئُس هّنَأ ًاضيأ لئاسولا يف ةهنعو
 .*!«روبنطلاب برضيو

 .فيرشلا هملق نم وهس وأ يعبطم أطخ اّمِإ يهف ءانه اهل ىنعم ال نأ رهاظلاو ءاذك )١(

 .179/7 :7 ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) «هيبشلا لامعأل هيزنتلا» ةلاسر (؟)

 بسك زاوج» هب بستكي ام باويأ نم ١7 باب ,0 ثيدح ١717 :17 ةعيشلا لئاسو (؟)

 .«ءانغلا» باب ١١ ثيدح يفاكلا نع .«..قحلاب ةحئانلا

 .نينثالا باب 84 ثيدح 17 :قودصلا غيشلل لاصخلا

 لامعتسا ميرحت» هب بستكي ام باوبأ نم باب ١١ ثيدح ١7: 7١6 ةعيشلا لئاسو ()
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 اي» :لاق ثيدح يف ىلع نينمؤملاريمأ نع ١فون نع ًاضيأ اهيفو

 بحاص وأ "ًافيرع وأ ًايطرش وأ ًارعاش وأ "'ًاراّشع نوكت نأ كايإ ءفون

 حون هللا بن ُّنإَف - لبطلا يهو - !*!ةبوك بحاص وأ روبنطلا يىهو - ا*!ةبطرع

 ةوعد اّلِإ اهيف درت ال يتلا ةعاسلا اهّنأ اّمأ :لاقف ءامسلا.ىلإ رظنف ةليل تاذ جرخ

 بحاص وأ ةبطرع بحاص وأ يطرش وأ رشاع وأ رعاش ةوعد وأ فيرع

 .ىهتنا 1'2«ةبوك

 .نينثالا باب 88 ثيدح 77 :قودصلا خيشلا لاصخلا نع .«يهالملا 2

 ليقف .ءلمحلا ةيلإ هبش يأ :«هرب هبند» هلصأ ,ليخد بّرعم يسراف .فورعم :روينطلاو

 .(رينط) 6٠5 :5 برعلا ناسل روبنط

 )١( ٍةقَل يلع بحاص .يلاّكبلا فون .

 .514 :18 ديدحلا يبأ نبال ةغالبلا جهن حرش رظنا

 لاومأ نم رشعلا ذخأ وهو : ريشعتلا نم ذوخأم :نيشلا ديدشتو نيعلا حتفب ءراشعلا (؟)
 /١71. :؟ ةغالبلا حابصم .ملاظلا رمأب سانلا

 .مسالا كلذب فرع هّنأل هب يّمس :مهيلع فرع موق رمأب مّيقلا :فيرعلا (؟)

 .(فرع)١؟١ :" نيعلا

 ١77. 1:85 راونألا راحب .ةملظلا ليق نم بوصنملاو ملظلاو لطايلاب سيئرلا اذه دارملاو

 5١1:7 ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا .روبنطلا ليقو .دوعلا : مضلاو حتفلاب .ةبطرع (؛)

 .(بطرع)

 :" نيرحبلا عمجم ظحال ءروينطلا ةبوكلاو لبطلا ةبطرعلا ليقو :لبطلاب ترّسف : ةبوكلا (5)

 : ليقو .درنلا يه :ةبوكلا» هيفو (بوك) 7١ : : ريثالا نبال ةياهنلاو (بطرع)

 .«طبربلا ليقوءلبطلا

 لامعتسا ميرحت» هب بستكيام باوبأ نم ٠٠١ باب 17 ثيدح 716 /١7: ةعيشلا لئاسو (1)

 .5 ٠ ثيدح 777 :قودصلا خيشلل لاصخلا نعو «...يهالملا

00870) 
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 ةيانو عقعقي طبرب اهيف ةّمأ هللا سّدقي ال» لاق 3ة22نيسحلا نب يلع نعو

 .ريغصلا لبطلا يهو .ةبوكلا : طبربلاو

 كلذ عمو .برطم توصب تسيل ةعقعقلا ّنإف «عقعقت» هلوق ىلإ رظناو : لوقأ

 .«عقعقي طبرب اهيف َةّمأ هللا سّدقي ال» :32لاق دقف

 رامزملاو "!نفزلا نع مكاهنأ :ةَكْيتل وسر لاق» :لاق ذيل هللادبع ىبأ نعو

 .7«تا 500 وكلا نَعَو

 .؟!سوماقلا يف امك.لبطلا :كيرحتلاب ةربكلاو

 .مكحا مث «مكاهنأ» يت دلوق ىلإ رظناو :لوقأ
 ًاتيب ةكئالملا لخدت ال» ٍةقي لاق :لاق (*!هباتك يف سارف يبأ نب ماّرو ركذو

 .7!«ةكربلا مهنع عفرتو مهئاعد باجتسُي الو ,روبئط وأ ٌفد وأ رمخ هيف

 لامعتسا ميرحت» هب بستكي ام باوبأ نم ٠٠١ باب ؛ ثيدح /١7: 7١7 ةعيشلا لئاسو )١(

 .«ءانغلا» باب 5١ ثيدح 474 :7 يفاكلا نع «...يهالملا

 ىلع هعضي هب براضلا ّنأل .,تيرب هلصأو ,بّرعم يسراف وهو .دوعلا هيشت ةاهلم : طبربلاو

 .«طبرب» ١: 1١7 ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا .رب :ردصلا مساو .هردص

 .(عقعق) // :4 ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا .توص هل عمسي ءيشلا ةكرح ةياكح :ةقعقلاو

 .(نفز) 17:/1517 برعلا ناسل .صقرلاب هيبش ىهو ءًانفز نفزي نفز ءصقرلا :نفزلا )١(
 .«ءانغلا» باب / ثيدحلا ؛؟7 :7 يفاكلا (؟)

 .«ريك»١؟5 :؟ طيحملا سوماقلا (؛)

 نم .نادمح نب ماَرو سارف يبأ نب ماّرول «رظانلا ةهزن»ب ةموسوملا ماّرو ةعومجم (5)

 7١: ١٠١35. ةعيرذلا .ه ٠6 ةنس يفوت ءرتشألا كلام دافحأ

 باتك نع ًالقن «...يهالملا لامعتسا ميرحت» باب ١؟ ثيدحلا 7١10 :11 ةعيشلا لئاسو (1)

 .سارف نأ نب ماَرو
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 "ل جر تيما اهنقلا لت ايوب نان زا دج و مام يح تا يملا 0/4

 برضيو» :ةٌياهلوق يف لّمأتف ,رابخألا نع ةّلدألا ضعب هذه : لوقأ

 .بناج ىلإ ضرغلا ىقلأ نمل حضاو كلذ ّنأ يرمعلو .هريغو «مكاهنأ»و «روبنطلاب
 : ءايشألا هذه ةمرح يف ءاملعلا ىواتف كل ركذن نأ انه نسحيو

 نسح دّمحم ازريملا دّدجملا هللا ةيأ مالسإلا ةجح ىوتف : اهنمف

 .2:يزاريشلا

 همتاخب موتخملاو ءيبمب يف عوبطملا «لئاسملا عمجم» باتك يف لاق

 : 714 ص ةيسرافلابدصن ام فيرشلا
 لثم .دوشن ركيد مارح بكترم رّكا تسين مارح ندروأ رد هيبش :ةلأسم»

 درم سايل نز اي نديشوي نز سابل درم و .هريغو ندز انرس و لهدو ندناوخ انغ

 اي اهتيصعم نيا ثعاب هك نز و درم عامتجا اي .ندناوخ عورد راعشا اي ,نديشوي

 ."7«ملاعلا هللاو تسا مارح مامت هكاهنأ ريغو ندش ركيد تيصعم

 ءانغلاك مّرحم لعف اهعم بكتري مل ام مارحب تسيل هيبشلا لامعأ :هبيرعتو
 :كجرلا نينابل ءارملا وا ءازملا نسانل لجرلا هذ كواو :قوبلا يوضو لدطلا توضو

 يصاعملا هنم أشنت ثيحب ءاسنلاو لاجرلا عامتجا وأ :ةبذاك راعشأ ةءارق وأ

 .ملاعلا هللاو ,ةمّرحم اهعيمجف ءاهريغو

 ىف

 هلظ ماد دّيسلا روشنم

 .يزاريشلا دّدجملل (ىسراف) لئاسملا عمجم )١(

 فق
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 دّيسلا ميظعلا هيقفلاو ربكألا دّيسلا ماعلا دّلقملاو مالسإلا ةّجح هبتكام :اهنمو

 لاق .ةيزعتلا بكاوم يف مانألا سوؤر ىلع هلالظ هللا مادأ يناهفصألا نسحلا وبأ

 :هّلظ ماد

 اذه ىف ليوعلاو ءاكبلاو نزحلا راهظإ 93 نينمؤملا انناوخإ ىلع ىفخيال»

 رهاظتلاو علهلاو عزجلا ّنأ امك .تاعاطلا لضفأو تابرقلا نسحأ نم ليلجلا ءزرلا

 عفرو .داوسلا سبل نم .باصملا نأش ةلالجو ةبيصملا مظع نع ءىبني ام ّلكب

 كلذ ريغو رودصلا ىلع مطللاك نزحلا رهاظم رئاسو ,لعاشملاو دوسلا مالعألا

 840 مهتّمئأ ركذ ءايحإو كف مهيبن ةلص كلذب نوغتبي .ةّيمامإلا رئاعش رهظأ نم

 .نونب الو لام هيف عفني ال موي مهتعافش كلذب نوجريو

 بويجلا نققش دقلو» :342قداصلا انالوم نع ليوط ربخ يف درو دقو

 دودخلا مطلُت هلثم ىلعو ./ ىلع نب نيسحلا ىلع تايمطافلا دودخلا نمطلو

 ."7«بويجلا قشتو

 غئاسلا رمألا ىلإ ٌمضنيو ,عورشم ريغ ًارمأ عورشملا رمألا مزلتسي امّير معن

 هللا ىضر بلطيو هللا بقاري نّم لك ىلع مزاللاف .فيرشلا عرشلا هغوسي ال ام
 نم هللا عاطي ال هّنِإ ثيح .كلذ لاثمأ نع بّتجتلا باوثلاو رجألا يغتبيو هلوسرو

 .هرخآ ىلإ «ىصخُي ثيح
 .هرخآ ىلإ «امّير معن» :هّلظ ماد هلوق يف لّمأت : لوقأ

 ,يرئاحلا يزاريشلا يقت دّمحم ازريملا عّروتملا مالسإإلا ةّجح ىوتف :اهنمو

 يدادغبلا ىفطصم خيشلا لاضفملا ةمالعلا دنع فيرشلا همتاخو هّطخب اهانيأر دقو

 .تاراقكلا باب 17٠١7 ثيدحلا 7760 :8 ماكحألا بيذهت )١(

 (ا/؟)



 ”2/ ةيلا رئاعقلا لئاطو كلل لا هع لو ون وع اوم "1

 :اهّصن اذهو .هنم اهبلطيف ءاش نمف هللا هّديأ

 لبطلاك يهالملا تالآ يف هلظ ماد_مالسإلا ةّجح انالوم بانج لوقي ام»

 اهلامعتسا زوجي له .فزاعملاو لبطلا عاونأ نم يه يتلا تالآلا رئاسو روبنطلاو
 ؟هيلع مطللا يف وأ 396 نيسحلا ءازع يف

 مالو ١



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 .دراوملا نم اهريغك ءازعلا ةماقإ لثم ىف وهللا تالأ كرت بجي :باوجلا

 .«ىلاعت هللا مكققو ًاقلطم اهتالآو يهالملا نم ظّفحتلاب ىلوأ يهو

 يرئاحلا ىقت دمحم رقحألا

 ,ليثمتلا تقو ىف ءاسنلاب لاجرلا هبشت اهنمو» :هّلظ ماد دّيسلا لاق

 ىهتنا ."!«عرشلا يف تباث هميرحتو

 لاق .رهاظلا فالخ .ثنأتلا وه هّبشتلا نم رهاظلا ّنأ :لوقلاو : لوقأ

 :ٌةُكبْلَي يبنلا نع للعلاو يفاكلا نع يكحملاو» :53 ص بساكملا يف ين خيشلا

 يفو (”«لاجرلاب ءاسنلا نم تاهّبشتملاو .ءءاسنلاب لاجرلا نم نيهّيشتملا هللا نعل»

 )١( :؟ ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا «هيبشلا لامعأل هيزنتلا ةلاسر ١79/7.

 :ه يفاكلا (؟)  06٠0نعل» :لاق ةقاشادبع يبأ نع :هيفو .هسفن نم نكمأ نم باب ؛ ثيدحلا

 :لاق ءلاجرلاب ءاسنلا نم تاهّبشتملاو ءءاسنلاب لاجرلا نم نيهّبشتملا دكيةيهللا لوسر

 .«اضعب نهضعب نحكني يتاللاو نوثّدخملا مهو

 :؟ عئارشلا للعو ١7 .للعلا رداون 786 بابلا 77 ثيدحلا
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 ؟  ةعسعلا تاعقلا لئاسرإ ومد هدنالفكب كح نو امم اح بدات 1

 ."!هرخآ ىلإ «هيبشتلا نم رهاظلا ّنأل ؛ روصق هتلالد
 ىلع ١١ ص بساكملا ىلع هتيشاح يف يدزيلا مظاك دّمحم دّيسلا لاق

 :«روصق هتلالد يفو» :هلوق

 : تالامتحا عبرأ اهيف ةياورلا ّنأ هلصاح» :لوقأ

 .ًايمازلإ مكحلا نوك عم :مالكلا لحم وه ام دارملا نوكي نأ :امهدحأ

 سايللاب ناك ءاوس .ىئنألا رّكذتو ركذلا تْنَأت ًاصوصخ دارملا نوك :يناثلا

 هل دهشيو .مهدادع ىف اهسفن لخدت وأ .نهدادع يف هسفن لخدي نأب :هريغب وأ

 .للعلا نع يكحملا

 اننارومل ةينعي و ةقعن يسفلا و طاوقللا دوش نافل قوتك :قلاقلا
 ةجيدخ ىبأو !'''بوقعي 0) 0

 ,يمازلإ ريغ مكحلا نوك عم نكل لّوألا ىنعملا دارملا نوكي نأ : عيارلا

 .ناتريخألا ناتياورلا هل دهشيو .ةهاركلا ةّدش ةهج نم نعللا نوكيو

 .اهسفن ّدح ىف ةياورلا روهظل ؛ةمرحلاب مكحلا ىوقألا كلذ عمو ءاذه

 )١( بساكملا ١:177.

 ابأ لجر لأس :لاق رفعج نب بوقعي نع :هيفو «قحسلا» باب ؛ ثيدحلا 557 :0 يفاكلا (؟)
 ةنوعلم» :لاقف سلجف ًائكّتم ناكو «ةأرملا قحاست ةأرملا نع ةهلءميهاربأ ابأ وأ شادبع

 نم لاجرلاب تاهّبشتملا هللا نعل :دكلَيْا لوسر لاق نهيفو ...ةبوكرملاو ةبكارلا
 .«ءاسنلاب لاجرلا نم ندهّبشتملا هللا نعلو .ءاسنلا

 يبأ نع ةجيدخ يبأ نع :هيفو «هسفن نم نكمأ نم باب  ثيدحلا 050 :ه يفاكلا (؟)

 نم تاهّبشتملاو ءءاسنلاب لاجرلا نم نيهّبشتملا ٌةُكيلَمْتا لوسر نعل» :لاق ةغِطشادبع

 .«أضعب ٌنهضعي نحكني يتاللاو نوثّتخملا مهو : لاق ءلاجرلاب ءاسنلا
 2 ا
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 .ةرهشلاب اهدنس روصق رابجناو

 :دهاشألب تاليوات ةرؤكذملا لماحتملاو

 ,كلذ هّبشملا نم دارملا ّنَأ ىلع ّلدي ال للعلا ربخ ّنأل ؛ حضاوف :لّوألا ام

 مارح سابللا يف هّبشتلا قلطم نوكي نأ يفاني ال اذهو .مارح ثنأتلا ّنأ هتياغ لب
 .ىفخي ال امك .مومعلا يفاني ال يوبنلا يف داهشتسالاو .ًاضيأ

 طاوللاو ةقحاسملا نم ّمعأ يوبنلا نم دارملا نوك ناكمإلف :يناثلا اّمأو

 اعنا

 ىلع لدي ال «ةَكْيِلَي هللا لوسر لاق نهيف ّنإ» :بوقعي ةياور يف ةِكاهلوقو

 :نيدتف نضحلا

 يف ًارهاظ ناك نإو «نوثّتخملا مهو» :ةجيدخ يبأ ةياور يف يل هلوقو

 ,يوبنلا دّدعت ىوعد ناكمإ عم .ىلعألا درفلا ركذ باب نم نكمي هنأ الإ ءرصحلا

 .لّمأتف .ّمعألا رخآلا يفو ,ىنعملا اذه صوصخ كيلي دارأ امهدحأ يفف

 الو .ًاصاخ ًاهبشت هنوكل ًاهوركم بايثلا رج نوك لامتحالف :ثلاثلا اّمأو

 ةهاركلا ظفل ّنأ عم .كلذ يوبنلا نم دارملا ّنأو كلذك هّبشتلا قلطم ّنأ ىلع لدي

 ناكاذإ هّبشتلا ّنَأ دارملا نوكي نأ نكميف ,ةهاركلا يف مهحالطصا يف ةقيقح سيل

 .هوركم هجوب هّبشتلا هبشي يذلا بايثلا ّرجف- ًامارح يأ ًاهوركم

 رجزلا نوك لامتحال ؛اهنم ةهاركلا ةدارال هجو الف ةريخألا ةياورلا اّمأو

 .ميرحتلا ىنعمب عنملاو

 تاليوأتلا ىلع ةدهاش تلعج يتلا رابخألا هذه ّنأ ىلإ ًافاضم اذه

 .«ةرهشلاب روبجم هّنإف ّىوبنلا لصأ فالخب اهل رباج الو فاعض اهّلك ةروكذملا

 لك سابللا نم ناتعطق ناك اذإ : عبارلا» ١17: ص بلطملا رخآ يف كي لاقو
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 ١ ىلإ ةتلسحلا رئاععلا لئاجردجب ان اامحل م امس يسوم 0

 .امهدحأ ٌصاوخ نم امهنيب عمجلا نكل ةأرملاو لجرلا نيب كرتشم امهنم دحاو
 .ىهتنا ."'«حضاو وهو .هب هّبشتلا قدصل ؛ رخآلا ىلع عيمجلا مّرح

 خيسشلا ةمالعلل «ربنملا طئارش يف رمحألا تيربكلا» باتك يف ام :اهنمو

 ةمرح امأو» :هبيرعت ام 01 ص ىف لاق لّوألا ءزجلا نم .يناسارخلا رقاب دّمحم

 نع رظنلا عطق عم .ءاسنلاب ةّضتخملا بايثلا سبلب ءاسنلاب لاجرلا هيبشت

 .ءاسنلاو لاجرلا عامتجا نم .سلاجملا كلت اهيلع لمتشت يتلا ةريثكلا تامّرحملا

 نّيزتلاو .ءءانغلاو وهللا تالآ ىلع لمتشت اهّنأل ؛اهيلع بّترتت يتلا دسافملاو

 هذهو ءيفخ ريغ وه امكرفكلا نولوقي مهلعلو .بيذاكألا ةءارقو ءريرحلاو بهذلاب

 .ءانثتسا ريغب مالسإلا ءاملع نيطاسأ ىوتف يه ةمرحلا

 هيلع عامجإلا لمتحاو ,ةمرحلا روهشملا «ةعيشلا دنتسم» يف يقارنلا لاق

 ."'"سكعلابو .ءاسنلاب لاجرلا هّبشت عنم يف ةدراولا صوصنلا ثيح نم

 ."'«دصاقملا عماج» يف يناثلا قّقحملاو

 سبلسي نأ نيسب ةمرحلا يف قرف ال» :لاق «كلاسملا» يف يناثلا ديهشلاو

 ةجاونفل اهويسلب وا وه اهشلب نأ نيب وأ «نسكفلا وا ءاسلا:تاضتخم لخرلا

 .4!«مارح سييلتلا ىلع ةرجألا

 )١( يدزيلا دّيسلل بساكملا ةيشاح ١:17-17.

 ةعيشلا دنتسم (؟) 777:154.

 .كلذك ًاضيأ هب ةأرملا نييزتو :(مارحلاب لجرلا نييزتو) :هلوق» :15 : ؛ دصاقملا عماج (؟)

 .«رخآلا ةنيز امهنم لك سبل ول امك

 ):( ماهقألا كلاسم ٠: ١٠١ نم هيلع مّرحملا :(هيلع مرحي امب لجرلا نييزتو :هلوق» :هيفو

 يسحم اهب ةضفكسلا نايثلاو :لاكلكلاو نارسلا شلك ماسلا نكتحسلا وهن ةنيؤلا
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 00000 0 00 هيزنتلا ةلاسر نع هيومتلا فشك

 .""روهشملا قفاو «رهاوجلا» يفو

 لاذرألا هيبشت ميرحتب مكح «ةيلاغلا ةؤلؤللا» يف ليلجلا دّيسلا نإ لب
 .ارهق نيهوت هلال ةرجفلا :رقكلابراعاسملا وءانيلفلا وأ :ةظ: ديهشلا نتحلاب

 .هوجولا تافّشكم جداوهلا ءاسنلا باكرإ اهنمو» :هّلظ ماد دّيسلا لاق

 كتهلا نم هنمضتي امب ,مّرحم هسفن يف وهو كلي هلا لوسر تانبب نههيبشتو

 ماعلا يف ىرج املثم ,ىرخأ ةعانشو حيبق ىلع لمتشا اذإ اّمع ًالضف .ةلثملاو

 ةرساح جدوهلا اهباكرإو 8: بنيزب ةئطاخ ةأرما هيبشت نم ةرصبلا يف "'يضاملا

 .ىهتنا ."!«يتأيسامك.سانلا نم الم ىلع

 !؟ةّينيدلاو ةّيبرعلا ةريغلا نيأ ,ةعانشلاو ةعاظفلا يه هذهو :لوقأ

 ةأرماب نينمؤملاريمأ تنب بنيز لّثمتو ,ميظعلا رمألا اذه بكت ريفأ
 .هتالوم نع ًالضف همراحمل دحأ هاضري ال اًمماذهو !؟!ةئطاخ

 ةفورعملا ةّيضقلا هذه راكنإ ةعوبطملا قاروألا باحصأ دحأ لواح دقو

 لق نإو بهذلاب هنيّيزت هنمو .عاقصألاو نامزألا فالتخاب كلذ فلتخيو .ةداعلا 3

 يّلحتلاو ,لجرلا ةنيزب نييزتلا ةأرملا ىلع مرحي اذكو .هل ينثتسا اًمع ةدايز ريرحلابو

 .فيسلاب دّلقتلاو ةمامعلاو ةقطنملا سيلك .هب ةّصتخملا هتيلحب

 )١( :؟؟ مالكلا رهاوج 1١0.

 .ه ١1781 ةنس وه «هيزنتلا» ةلاسر فيلأت خيرات ّنأل ه1145١ ةنس يف يأ (؟)

 ١79/7. :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) «هيبشلا لامعأل هيزنتلا» ةلاسر (؟)

 يوسوملا يدهم دّمحم دّيسلا- نيمألا دّيسلا لبق  ًاضيأ ةثداحلا هذه ىلإ راشأ (4)

 هذه نمض ةعوبطملا «لطابلا ةلوج ىلع قحلا ةلوص» ةلاسر يف (ه ١1708 ت) ينيوزقلا

 ١: 15٠. ةعومجملا
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 7 / :ةينيسحلارئاعشلا لئاسرإل ال م0 اموال فاعل الو ماسلا اتم انام "0

 لاوقأ تضقانت اذإ ةبارغ الو ,"اهقّدصف رخآلا هبحاص ءاجو "'اهبّذكف
 .نيضرغملا

 ,بناجألا لاجرلا نم عمسمب ءاسنلا حايص اهنمو» :هّلظ ماد دّيسلا لاق
 بادالل فانم نئاش بيعم وهف هميرحت مدع ضرف ولو .ةروع ةأرملا ثتوصو

 .ىهتنا .””«(هنع متأملا هيزنت بحي ؛ةءورملاو

 ريغ وهو .بناجألا لاجرلا سوؤر قوف ءاسنلا حايص مّوح دّيسلا ّنِإ : لوقأ

 «ةّمئألاب كّسمتلل ةّمألا داشرإ» هتلاسر يف (ه 171+ ت) رفظملا يدهملادبع خيشلا لاق )١(

 هب ملع فيك .قالتخالا اذه نم ّمهللا كوفع» 7860 :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا)

 ,(هيف امب ىردأ تيبلا لهأو) هب ملعن ملو .تامّلسملا لاسرإ هلسرأ ىّتح دّيسلا ةرضح

 كلذ دهاشن ملو .هركذ يذلا ماعلا يف اهنع بغن ملو اهيف نحنو .ةرصبلا ىلإ كلذ ئزعي

 ةّيمحلاو ةريغلا هابأت يذلا عينشلا لعفلا اذه ىلع ركنم لَوأ انَكل ّحص ولو .هعمسن ملو

 ليمج ربصف ءأرمأ مهسوفن هلاثمأو حلصملا اذهل تلّوس نكلو ءسدقألا عرشلا هرظحيو
 .«ناعتسملا هللاو

 ةلاسرل هيزنتلا دقنلا» هتلاسر يف (ه1570ت) يّلحلا مساق نيسحلادبع خيشلا لاق (1)

 ةئطاخ ةأرما ليثمت نم هلقن ام اًمأو»187١ :7 (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) «هيزنتلا

 يرصب لك هحماسي نأ يغبنيف ه 17417 ةنس ىف ىهو_ يضاملا هماع ىف 8بنيزب

 يف ةرصبلا ىف عقاو هنأ لقن نم اوحماس نيتنس لبق نم مهَّنَأ امك ,ةرصبلا يف ليزنو
 عبس ىلإ ٍضام ماع ىلإ ٍضام ماع نم مكف ه ١1740 ةنس يف وهو. ًاضيأ يضاملا هماع

 .كلذ نم ءيش ةرصبلا يف اهيف عقي مل ةيضام نينس

 ىلإ داقت ىتلا لماحملا دحأ يف اهسفن ءاقلت نم ةئطاخلا كلت تبكر ه 0١ ةنس يف ءمعن

 اهلعج الو ,ةأرماب هّبشتت نأ نود نم ءيبسلل نيلّكمملا لافطألاب ةئلتمم وأ ةيلاخ ليثمتلا

 ىّتح قئاقد عضب اهبوكر ىلع ضمي ملو .كلذ ّنظي اهاري نَم ّنأ ديب ءاهب ًاهيبش دحأ
 .«ةنئاشلا رومألا نم اهلثم بوكر ّنأ فرعت مل اهّنأل ؛اهنم ةعفادم الي لمحملا نم تلزنأ

 ١7/6. :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) «هيبشلا لامعأل هيزنتلا» ةلاسر (؟)

 ادا



 و ا ل وا هيزنتلا ةلاسر نع هيومتلا فشك

 .ةياغوذ الإ هنسحتسي ال يهيدب وهف هنيشو هبيع امأ

 ٌنإف .هيف دهاش ال "!82ءاهتنباو !''ءارهزلا ةبطخب زا وجلل لالدتسالاو

 يف انمالكو .امهيتبطخ يف حايص اهتنباو ءارهزلا نم نكي مل هّنَأ ىلع
 .حايصلا

 زاوج ىلع ليلد هيف سيلف ,") متأملا ةماقإب ءاسنلا دم يبنلا رمأ اماو

 نهتاوصأ لاجرلا عامس نمؤي ل عنام ال ذإ .حايصلا

 .مت املا كلت يف ناك اذكهو

 ةّدش ٌلعل ذإ .ًاقافتا ناك امّنإ "”رادلا نم توصلا هريغو (!لبعد عامسو

 )١( ةمامإلا يف يفاشلا رظنا 6: ١/. ديدحلا يبأ نبال ةغالبلا جهن حرش 17: 549.

 .59 :؟ جاجتحالا 517١ :ديفملا خيشلل يلامألا رظنا (؟)

 .«متأملا ذاخّتا ةبيصملا لهأل ناريجلا ىلع بجي ام» باب ١, ثيدحلا ١7” :؟ يفاكلا (؟)

 ركالَْشا لوس رمأ ائطِبلاط يبأ نب رفعج لتق اًمل» :لاق ايس شادبع . يبأ نع :هيفو

 اهدنع ميقتف اهءاسنو اهيتأتو ,مايأ ةثالث سيمع تنب ءامسأل أماعط ذختت نأ 8عظةمطاف

 .«أثالث ماعط ةبيصملا لهأل عنصي نأ ةئسلا كلذب ترجف ,مايأ ةثالث

 ةنس اهيف دلو .ةفوكلا لهأ نم ءقلخم عوبطم رعاش .يعازخلا نيزر نب يلع نب لبعد (5)
 ذنم يفتك ىلع يتبشخ تلمح :لئاقلا وهو ٌهاَيِظتيِبلا لهأ ّبح يف ًاينافتم ناك ه

 عم هتصقو .187 ةنس ريبك خيش ىهو لتق ءاهيلع ينباصي دحأ دجأ تسل ةنس نيسمخ

 هدشنأو .هل ةعيبلا دقع دعب ناسارخ يف هيلع لخد ثيح .ةفورعم ةكءاضرلا مامإلا

 نمض ةعوبطملا) مولظملا ةرصن ةلاسر يف الصفم هانركذ ءةروهشملا ةيئاتلا هتديصق

 .589 ١: (ةعومجملا هذه

 نب نايقس نع هدنسي 517 ثيدح 74-١١١" يفاكلا يف ينيلكلا خيشلا ئور ()
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 اكل سيلا ئاطقلا ناكر اجلو ب وو اوفا هومر سا وا 200

 .ًارهق ّنهنم توصلا جرخف ءاسنلاب تأ عزجلا

 ةزكداام نفرمألا هيلع دبس ةأتسألا ةرضنح نأكل: نيظزرغملا ضع لوقو
 يذلا عمطي الئل ؛اهملكت ةمرحو ةالصلا يف ةءارقلاب اهيلع رهجلا ةمرح نم ءاهقفلا

 ىلإ «نيناونع نيذه ّنأ هتاف نكلو .ىلوأ قيرطب حايصلا لعجو ءضرم هبلق يف
 خا

 ةقرللو .ضرم هبلق يف نّم عمط ةهج نم رهجلا ةمرح ّنإ : تلق اذإ : لوقأ
 يف اهّنَأ مأ ؟ةالصلا يهو ةدحاو لاح يف توصلا ةّقرو عمطلا نوكيفأ ءاهتوص يف

 ؟ًاضيأ اهريغ

 ةلعلا ذإ ,ةالصلا ريغ ىف توصلا ةّقر نم ضرم هبلق ىف يذلا عمطي الفأ

 عمستو ءيجت ةورف ّمأل اولوق»:لاقف هك شلادبع يبأ ىلع تلخد :لاق هّنأ يدبعلا بعصم 3

 .«اهدجب عنص ام

 .رتسلا فلخ تدعقف تءاجف :لاق

 . «اندشنأ» :لاق مث

 .بوكسملا كعمدب يدوُج َوْرَف :تلق :لاق

 ىلع ةنيدملا لهأ عمتجاف .«بابلا بايلا» : كم هللا دبع وبأ لاقف .ءءاسنلا نحصو تحاصف :لاق

 .«ءاسنلا نحصف هيلع يشُع انل يبص» :ةغهللا دبع ىبأ مهيلا ثعبف ءبابلا

 :اكاءمامإلا لوق ةنيرقب ؛ة2ِيط قداصلا مامإلا تانب ىدحإ يه انه ةورف ّمأب دوصقملا :لوقأ
 مامإلا ّمأ ىلع قلطُت  ةورف ّمأ- ةينكلا هذه ّنأب ًاملع .«اهدجب عنص ام عمستف ءيجت»

 اهّنأل ؛اذه ةدوصقملا يه تسيلو ءركب يبأ نب دّمحم نب مساقلا تنب يهو دين قداصلا

 . كا نيسحلا مامإلا تاديفح نم تسيل

 ,828تيبلا لهأل نيلاوملا نم ءيرجهلا يناثلا نرقلا ءارعش نم ءيدبعلا بعصم نب نايفسو

 :ةرامع ابأ اي»:ًالئاق هل ًارعش هدشني نأ ةرامع يبأ نم ةْيطقداصلا مامإلا بلط يذلا وهو

 .«نيسحلا ىف ًارعش يدبعلل يندشنأ

 ١م(



 يل ا ل هيزنتلا ةلاسر نع هيومتلا فشك

 ؟ةّيصوصخ ةالصلل سيلو .ةدحاو

 اذإو .رهجلا ةمرح يف هل لخد ال اهدوجو وأ توصلا يف ةّقرلا مدع : لوقأو

 عامسإ لحي نأ يغبني نشخيو اهتوص ظلغي يتلاف ,ةمرحلا يف ةّلعلا يه ةّقرلا تناك

 .ةقرلا مدعل ,ةالصلا يف اهتوص

 ١" تع ءاسنلا نإف» :ربخلل هحرش يف لوقعلا ةأرم يف #*يسلجملا لاق دقو

 نع ًالقن "!«تويبلاب نهتاروع اورتساو .توكسلاب نهّيع اورتساف .ةروعو

 هّنَأو مارح اهتوص عامتسا نأ باحصألا ضعب رهاظو» :يليبدرألا سّدقملا

 يف باوجلا ّنأو ءاهيلع همالس اذكو مارح يبنجألا ىلع اهمالس ّنأَو :ةزوع

 كلذ سيلو .مارحلا نع باوجلا درب رمأي ال عراشلا نأ ؛ عورشم ريغ نيتروصلا

 ."١«ًاعرش ةّيحتب

 ّنأل ؛ربخلا نم طبنتسم «ةروع ةأرملا توص ّنإ» : ءاهقفلا لوق ّلعلو :لوقأ

 هورتسا :لاق امل الإو .هيف بيع ىلع لدي «توكسلاب نهّيع اورتسا» :هلوق

 .توكسلاب

 ةركنملا تاوصألاب قيعزلاو حايصلا اهنمو» :هّلظ ماد دّيسلا لاق

 .ىهتنا .'؟!«ةحيبقلا

 نم رفنتو زئمشت سفنلا ٌّنإف ,قيعزلاو حايصلا ةّدش حبقب بير الو : لوقأ
 بكاوم تدقع اهلجأ نم ىتلا ةفيرشلا ةياغلا لطبتو ةدئافلا بهذتف هيلعو كلذ

 .«ىيع» 7417 :1 حاحصلا .ّىِع وهف :ًاضيأ ىيَعو هقطنم يف ّىَع دقو ,نايبلا فالخ :ٌّيِعلا )١(

 .«ءاسنلا ىلع ميلستلا» باب ١ ثيدحلا 056 :5 يفاكلا ()

 :١٠١ -١71. ناهربلاو ةدئافلا عمجم ,؟ا/5 ٠١: لوقعلا ةأآرم (؟)

 ١7/0. :7 (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) «هيبشلا لامعأل هيزنتلا» ةلاسر (4)

 م0



 0 ا 0 1

 .يمالسإلا نيدلاب ًاريشبت كلذ نوكيلو ءسوفنلا بلجل الإ دقعت مل ذإ ,ءازعلا

 حايصلا ساننلا متأم يف ءاهقفلا مّرح دقو هنم سانلا رّقني ام لعفن فيكف

 هيزنتل الإ كلذ امو ءاهريغو '''ىقثولا ةورعلا عجارف .لادتعالا ّدح نع جراخلا

 ؟هريغ تام م لجأ نيسحلا متأم نيفيلوأ ةماعلا

 اذه نإ .ءادهشلا دّيس متأم يف هحيبيو كلذ نع سانلا متأم عراشلا هٌرنيفأ

 !؟باجع ءيشل

 لب ءرعشلا ٌّرجو شدخلاو مطللا زوجي ال» :7 هلأسم :هيفو ١١١ :” ئقثولا ةورعلا )١(
 (يرهاوجلا) هزاوج ئوقألا ناك نإو .«طوحألا ىلع لادتعالا ّدح نع جراخلا خارصلاو

 .دّيسلا نم ةورعلا بحاصل مهتقفاوم حضي اًمم هيلع اوقّلعي مل نيشحملا يقابو

 .نيشحملا نم مهريغو ينيمخلا مامإلاو يئوخلا دّيسلاو ميكحلا دّيسلاو يدرجوربلا

)86( 



 ةّيحالصا ةملك

 ال هَ اّنَمآ اوُلوُقَي ْنَأ اوُكَرْتُي ْنأ ٌساَّنلا َبِسَحَأ * ملا# :ىلاعت هللا لاق

 َىَملْعَيلَو اوُقَدَص َنيِذَّلا هللا َنَمَغيلَف ْمهِلْبَق نِم َنيِذّلااَنَمَف دََلَو * َنوُنتُْي
 204 َيِِذاَكلا

 "14 َنوُعَجْرُ اَنْيَلإو َةنثِف رْيَخلاَو ٌرّشلاب ْمُكوُلْبَنَو9 :ىلاعت هللا لاقو
 ةّدشو .ءارآلا تتشتو ,ةملكلا قّرفت نم هيف انحبصأ ام كيلإ اوكشن اَنإ ّمهللا

 رتسو .مارحو لالح نم ماكحألا ليطعتو .ننسلا ذبنو .ءاوهألا فالتخاو «نتفلا

 .اهليطابأو ماهوألا ليلاضُأب ةعصانلا ةقيقحلا

 كدالب يف كمارحو كلالح ىلع كئانمأ .فينحلا كنيد ءاملع ّنأ ىّتح

 صالخإب نيعّردتم .كتاضرم ءاغتبا كليبس يف اودهاج اذإ كرمأ ةالو ةاورو

 ةّنسو كباتك يف كيهاونو كرماوأ نم ,ناسنإلا عونل ةمّيقلا كميلاعت نيرشان ءةّينلا

 ريغ .ةّيفينحلا ةّلملا نع ةاماحمو اهتماركل ةنايصو اهيلع ٌةظيفحو كل ةرصن .كّيبن
 تاءارتفالا ءاغوغو .,تاكيكشتلا ءاضوض مهتضرتعا ,نيلجو الو نيباّيه

 )١( تويكنعلا )5(: 5-1١

 ءايبنألا (؟) )5١(: 50.
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 تاذلا ٌبحب ولغلا ءادب نيباصملا .ةزرابلا تاّيصخشلا يوذ نم تاهبشلاو

 اوُناَك ةيمالسإلا راتس تحت ةّصاخلا مهعفانم ىلع لوصحلا ءارو ًايرج ,ةرهشلاو

 ."74َنوُلَعْفَي اوُناَك ام َسْنبَل ُهوُلَعَف ٍرَكَُم ْنَع َنَْهاَنَتَي ال
 تضق ًاراودأ ةّيمالسالا حرسم ىلع نيسّوهتملا ءالؤه لاثمأ بعل لجأ

 يف ترَّأو ,رقهقتلاو لومخلا ىلإ رادحنالاب يحورلا عمتجملا ىلع ةنئاشلا اهلوصف

 هل 0 فينسحلا نيدلا هب رّيم يذلا بعالتلا اذهو .ريثأت امّيأ ةّيحورلا هتايح

 عفار الو عدار الف .نيملسملا نم عمسميو رظنمب مايألا هيلع ركت ,ةئّيسلا ةلاقلا

 ِرْيَخلا ىلإ َنوُعْدَي ا مكنم نكتلولا د لصفلا هلوقو_ ىلاعت 0 اك

 اوُلوُكَت الو * َنوُحلْفملا ؛ مف َكَيَلْوَأَو ركذملا ِنَع َنْوَهْيَو ٍفوُرغَملاب َنوُرُم

 .,74ُدييِظَع ٌباَذَع ْمُهَل َكَيَلْوَأَو ُتاَنَيلا ُمُهَءاَج اَم ِدْعَب ْنِم اوُلَتْخاَو اوُقَدَقَت 0

 نييدلا ةيانبل ىمظعلا ةماعدلاو ةفيرشلا ةيآآلا هذه يف ءىراقلا اهّيأ مّسوت

 هل ًالفاك ءلماكتلا ليبس يف هتيلقعب ىّشمتي ناسنإلا عونل ًاسرد دجت .فينحلا
 ةيلقع ترّوطت امهم ةيعامتجالا ةمظُنألا ساسأو ةفطاعلا ةماركو ةليضفلا ءىدابم

 هروتسدب لمعلل خوضرلا ىلع ثاحلا سردلا اذه نم ملسملا لّصوتي الفأ

 امي اوعّرذتو .ماوعلا نم جذسلا لويمب اوعّردت نيذلا ءالؤه ةحفاكم ىلإ ىنيدلا

 نيدلا ةامح نم حالصإلا لاجر ليبس يف د تاسوهلل تاهمألاو ءابآلا هيلع ناك

 :لئاقلا لوقب رّمستي نأ ملسملل سيلو ,ةقيقحلا راصنأو

 "”ءاحصنفلا هلوقت اذامف مس لع ىلع لوقعلا تْلض اذاو

 :الو :(ه) ةدئاملا )١(

 1١5-١١6. :(5) نارمع لآ (0)

 5 5 يرهاقلا يريصوبلا ينانكلا سابعلا وبأ ,ليعامسا نب ركب يبأ نب دمحأل تيبلا (؟)

(41) 



 0 ا ا هيزنتلا ةلاسر نع هيومتلا فشك

 ظّقحتي نأ ملسملا ىلعف ,عاطم مكاح اهضعبو ةّمج ركنملا راكنإ بتارم نأل
 .عاطتسا ام بتارملا كلت يف جّردتيو .هيلع ىلاعت هللا اهضرتفا يتلا هتضيرف ءادأب

 ىلع هونج ام نيدلا مساب ةرزجم ىلع نيسّوهتملا ءالؤهل يغبن نأ انب ردجي

 ًاكابش ليلاضألاو ماهوألا مهذاخستا نم .عمطلاو عشجلا عفادب ةيفينحلا ةّلملا

 .تاوهشلا جرادم يف اهب جّردتلاو ماوعلا نم جَّذسلا لويم داطيصال ليباحأو

 سفنألا ةغلب ىلإ لوصولا ةيغب ينيدلا حالصإلا ليبس يف ليقارع اهذاخّتاو
 .774هَرون متي نأ الإ ُهَللا ىَبَأَيَو مِهِهاَوْفأب هللا رون اوُؤِفِطُي نأ َنوُديِرُي9 ةّيوهشلا

 ءابآلا هيلع ناك ام ىلإ ليبس يف قطنملاو لقعلا قيرط نع لودعلا ّنِإ لجأ

 سسأ ّنإف ىلثملا انتقيرطو ءاّرغلا انتعيرش نع ذوذش ,ماوعلا نم ِجَّذسلا لويمو

 ديجملا نآرقلا يه ,ةديحولا اهتلدأو ةمكحملا اهتمظنأ مئاعدو ةسّدقملا انتعيرش

 ًاعورفو الوصا ةمتقلا اهنيلاتت بانصت القار يللا: قتلا كمبو عامستالاو تسلا

 نسم عامسبألاو نيذلا نع رورتغلا دفاعي هلا هلذألاو ةنيوقلا سنسألا ذهبا
 :ةيفلنيسلا

 ليلاضألاب عّرذتت .ًاينيد ًاميلعت لّيختي ام ىلإ لوصولل اهريغب عّرذتلاف

 نّيب كلذو .ةّيمالسإلا حورلا ىلع ءاضق لب ةينيدلا ةفاقثلا نع قورمو ليطابألاو

 :اهلَوأو ءيريصوبلا ةيزمهب فرعّتو .(ه 84٠ ت) يعفاشلا 3

 ءادتها لوقعلل هيف ىذلاب ًالالض اوداز رافكلل ًايجع

 : هلبق يذلا تيبلاو

 ءانع نهب ئدهلا سامتلاف ائيش نغت مل تانيبلا اذإو

 .١]/ه ١: نيفّلؤملا مجعم 548:١ ةيبلحلا ةريسلا ظحال

 572 :(8) ةيوتلا )١(

240 



 7ج / ةينيسحلا رئاعشلا لئاسر........000..00. 606000000600000 56

 .نايدألاو عئارشلا روغ ربس نمل

 رتولا اذه ىلع برضيو ,ةقيمعلا ةّوهلا هذه يف روهدتي راودألا لدابت ىلع

 ةرثالا ٌبح عفادب نوعفدنيف ,ءوسلاب ةراّمألا سفنلا ىوهل ًاعابتا ,ءاهجولا نم ريثك
 ءاضيبلا ةّجحملا داورو .نيدلا ةامح تاوطخ مامأ ةرثع رجح اوفقيو .قّوفتلاو

 نم مهسفنأ مهل هلّوست امب ةنهارلا ةينيدلا قئاقحلا نولضاني ةيفينحلا ةّلملا داورو

 تحت نوجهريو .بيصن وأ ظح ةمكحلا نم اهل سيل تاداعو تاعزنو ماهوأ

 مهف ناعمإ الو ةيورام نود نم هيقنتعم نيب كّكفتلاو ماسقنالا ءىدابمب نيدلا راتس
 .نولمعي اوناك اّمم ءيرب نيدلاو ,مهمعزب نيدلل نولمعي

 راوسلا ةطاحإ اهي ممألا ةطاحإ رظنو .ةّيمالسإلا ةّمألا لاحل رظن نم لكن

 .اهنيب ءوسلا ةاعد هثدحي يذلا قّرفتلاو عازنلا كلذ ربكي '"'مهصعملاب

 اهتجاحف ,ءانفلا قيرط ىلع نتفلا "”بهايغب ملظملا نمزلا اذه يف ةّمألا نإ

 هنأ نوملسملا يناوخإ دقتعيلف نذا .ىرخأ ةّيصخش يأ اهلداعت ال حالصإلا لاجرل

 اهب ّرجني فوسلف ,"”ةمهلدملا رطاخملا هذه ءرد ليبس ىف مهدارفأ نماضتت مل ام

 .داحتالا ىلإ .داحّتالا ىلإف .حالصإلا نكمي ال ثيح .كالهلا ىلإ ءالبلا

 حلصملا لائمأ ّنأو اذه نكمي الو ءانتمهد دق ةفراجلا داحلإلا تارايت نا

 ةّيرورض ةجاح يف مالسإلاو .نوليلق ةيمالسإلا ةّمألا يف نيمألا ةمالعلا ريبكلا

 .«روس» 15٠ :؟ حاحصلا :ةرواسأ عمجلا عمجو ءةروسأ عمجلاو .ةأرملا راوس :راوسلا )١(

 .«مصع» ١987 :6 حاحصلا .دعاسلا نم راوسلا عيضوم : مصعملا

 .«بهغ» 607:١ برعلا ناسل .بهايغلا عمجلاو .ةملظلا : بهيغلا (؟)

 ناسل .ةملظم : يأ ةمهلدم ةليلو .دوساو فثك : مالظلاو ليللا مهلداو .دوسألا : مهلدملا (؟)

 .«مهلد» 7١:17 برعلا

 (مهل



 1 هيزنتلا ةلاسر نع هيومتلا فشك

 ؛ههجوب مايقلا ال .هل فاتهلا ةّيمالسإلا ةّمألا ىلعف .هلاجر ىف نيحلصملا ةرثك ىلإ

 نم اهيلإ ةّيرستملا ةّيلماع دارفأ رودص يف ةنماكلا ةّيصخشلا ضارغألا عوط
 ."0ةيطبنلا

 ةّيمالسإلا ةّمألا ىف مهل نأش ال نيذلا ءالؤه ضارغأ نم انّمهي اذامف .دعبو

 نم ةلأسم َّلك يف انيتأ دقو ,ةقيقحلاو ّقحلل ًاراهظإ هريرحت انمزل ام اذه

 نم كلذب دّرفتن ملو .ءاملعلا نيطاسأ لاوقأ نم ليلدو ةلمجب هّلظ ماد دّيسلا لئاسم

 يطاينلا يماّيخلا قداص خيشلا نبا ميهاربإ خيشلا نبا نيسحلادبع خيشلل ةراشإ )١(

 فحصلا ضعب اهترشن يتلا نيمألا دّيسلا ءارآ ضراع يذلا .(ه1771) يفجنلا يلماعلا

 .«ءاحلصلا ءاميس» اهامس ةّلقتسم ةلاسر كلذ يف فّلأو ,كاذنآ ةينانبللا

)48( 



 نيمألا نسحم دّيسلا وه نم

 انبتك .ةمالعلا اذه ةمجرت داريإ يف نينمؤملا انناوخإ ضعب سامنلال ةباجإ
 ةعئاذلا ةرهشلا نم هلامب ,ةمجرتلا نع ّىنغ دّيسلاف الو .هلاوحأ نم ةلمجلا هذه

 :لوقتف :دلاخلا ليمجلا تيصلاو

 .ناكمو ةيحان ّلك نم اهب ةرئاثلا عزاعزلاو .ةبيصعلا تاقوألا هذه لثم 8

 .تاداعلاو سيماونلا مكحب ًاذاش هب يدانملاو .ةعدب حالصإلا توص حبصأ يتلا

 تاوطخانتمأ ادع ام- ممألا عيمج اهب تطخ يتلا تاقوألا هذه لثم يف

 .حاجنلاو مّدقتلاو حالصإلاو لمعلا يف ةعساو

 .ًاينيد ًالجر َدَعُي لّجدملاو اهب عدتبملا حبصأ يتلا تاقوألا هذه لثم يف

 َدعُي مثال ةمول هللا يف هذخأت ال يذلاو هلامعأو هلاوقأ يف حيرصلا حلصملا رّكفملاو

 .هكلاسمو هراوطأ يف ًابيَرغ

 ,مهتلفغ نم اوقيفيل ءانموق ينب ةادانم انيلع مّتحت اهلك تاقوألا هذه لثم يف

 ىلإ اورظنيو .هداهج دهاجمللو .هحالصإ حلصملل اورّدقيو .مهتدقر نم اوضهنيو

 ىمعألا بّصعتلاو ضرغلا نيعب ال .عقاولاو ةقيقحلا نيعب دشرملاو يداهلا هلوقي ام

 .ىرخألا ممألا رظنب ةّيشحولاو ةّيجمهلا مهنيدلو مهل تبثت يتلا ,ةكلهملا تاداعلل

 قالخأللو .همرح ةّيعرشلا بادآلل اهب ىعرُت ال يتلا تاقوألا هذه لثم يفو



 0 11118 هيزنتلا ةلاسر نع هيومتلا فشك

 حبصأ يذلا ,نيمألا نسحم دّيسلا وه نَم ًالملل نّيبن نأ انيلع مّتحت ,ةمّذ ةّينيدلا

 .مايآلا هذه يف ماعلاو ٌصاخلا ثيدح

 ىلع مايألا مهلثمب ّنضت نيذلا دارفألا كئلوأ دحأ وه نيمألا نسحم دّيسلا

 نم ةعطق نع ةرابع ملاعلا ناكل مهلاثمأ دوجو الول ثيحب ,يرشبلا عمتجملا
 .ماثآلاو رورشلا

 لضفب وه امَنِإ .يقرلاو مّدقتلا تايلح يف ممألا اهيلع ريست يتلا قرّطلا ّنإ

 ةّمألا ديب ذخأ ءاهكلس ىتلا جهانملاب ًافراع دشرملا ناك اذإف ءاهيدشرمو اهتاده

 .ةمظعلاو ّرعلا جوأ ىلإ اهعفرو .طاطحنالاو لومخلا ةدهو نم اهلشتناو

 ناكو ,ةناكم اهينادت ال ةناكم ةعفرلاو ءالعلا نم ةّمألا تغلب اذإ سكعلابو

 ىلإ عفترملا ناكملا كلذ نم اهب ىوه ,ةملظلا نم رونلا فرعي ال ًالهاج اهدشرم
 لدع دهاش ممألا ةايحل ماعلا خيراتلا ّنإو .ضيضحلا تاجرد نم ةجرد لفسأ

 .لوقن ام ىلع نيمأ قداصو

 نم هلام كلذ ىلع انأدي لوألا مسقلا دارفأ دحأ وه نيمألا نسحم دّيسلاو

 بتكلا نم هلامو ءايروس يف اهيحانمو اهبورض فالتخا ىلع ةدلاخلا تاحالصإلا

 .لالضلا لهأ ىلع ةجضانلادودرلاو ةديفملا

 لب .اهماكحأ ذخأ يف ةّيعيشلا ةفئاطلا مهيلإ عجرت نيذلا ذاذفألا دحأ وهو

 .لماع لبج نادلب لجو كبلعبو قشمد يف ديحولا عجرملا وه

 :فيرشلا هبسن

 ةمالعلا نبا ميركلادبع دّيسلا موحرملا نبا نسحم دّيسلا ريبكلا ةمالعلا وه

 ةمالعلا نبا نيمألا دحجم دجسلا ءاسؤرلا ةذهع ليلجلا دئسلا نبأ ىلع دعنلا هيقفلا

 نبأ كفيحأ قبلا نبا ديم ةفالعلا ليلعلا دكنُتلا قنا: سوه نيمحلا وبا دقتسلا ةيقفلا
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 نب ىسيع نب دّمحم نب نيسحلا نبا مساق دّيسلا نبا دمحأ دّيسلا نبا ميهاربإ دّيسلا

 رصانلا دمحأ نب دّمحم نبا افنه نباب فورعملا يلع نسحلا يبأ نب دّمحم نب رهاط

 ديز نبا هللا ةيشخ نم هئاكب ةرثكل_ةربعلا يذ وأ ةعمدلا يذ نيسحلا نب ىبحي

 نيا ديهشلا طبسلا نيسحلا مامإلا نبا يلع نيدباعلانيز مامإلا نبا ديهشلا

 هتعضبو هللا لوسر دّمحم تنب ءارهزلا ةمطاف نباو بلاط يبأ نب يلع نينمؤملار يمأ

 .نيعمجأ مهيلع همالسو هللا تاولص

 :فيرشلا هدلوم

 ةلماع ينب لابج ىرق نم ىهو ؛توريب لامعأ نم ءارقش ةيرقب دلو

 هكا لإ فيربقلا يع نوكد قاد ةنيسوك لماع ليغ نآلا ةقورعفلا
 ١ .ةئس

 :مولعلل هليصحت

 ًارقف .مولعلا بلطل غّرفتو ,طخلاو ميركلا نآرقلا مّلعت عبسلا غلب نأ دعب

 نيدلا ملاعم باتكو .هقفلا بتك ضعبو .نايبلاو يناعملاو قطنملاو فرصلاو وحنلا

 .قيقدتو ناقتإب لماع ليج سرادم يف ةّيلوصألا

 يف ةموظنمو وحنلا يف فلأف اهأرق يتلا مولعلا رثكأ يف ةدملا كلت يف فلأو

 تامالع يف ةموظنمو ةلوضألا ملاعم ىلعو لّوطملا يشاوح ىلع قّلعو .فرصلا

 .كلذ ريغ ىلإ زاجملا

 حلصملاو ريبكلا هرهد ةمالع ىلع لماع لبج يف هليصحت رثكأ ناكو

 يئادلاو يصاقلا هفرعف ءايروسو قارعلا يف هلضف رشتنا يذلا .هرصع يف ريطخلا
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 ةيظفللا لوصألا ةموظنم بحاص .ةرارش ىسوم خيشلا «نيدلا ليبس يف هداهجب

 .ثراإلا ةموظنمو ةفورعملا ةّيلمعلاو

 :هتذتاسأ

 فجنلا ءاملع لوحف ىلع ًالالدتساو ًاجراخ هقفلاو لوصألا يف أرق دقو

 اقا خيشلا موحرملا نامزلا ةردان .قّقحملا دهازلا عرولا هيقفلا خيشلاك :فرشألا

 .هيقفلا حايصم بحاص .ينادمهلا يداه دّمحم اقأ هيقفلا خيشلا نبا اضر دمحم

 .ًاديدج عبط يذلا

 .فجن هط دمحم خيشلا دهازلا ديحولا ليلجلا هيقفلا خيشلاكو

 لوصألا بَّذهمو .ءالضفلاو ءاملعلا يّبرم ,ريظنلا زيزعلا هيقفلا خيشلاكو

 .مهنم دافتسا نّم ةدمع مه ةئثالثلا ءالؤهو .يناسارخلا مظاكالم خيشلا عورفلاو

 رادم ةعيرشب فورعملا هللا حتف الم رّحبتملا هيقفلا ليلجلا خيشلاكو

 .مالعألا ءاملعلا نم مهريغو .يناهفصألا

 بلطل ؛قشمد ىلإ فرشألا فجنلا نم جرخي نأ ةيهلإلا ةئيشملا تضتقا ّمث

 يف فينصتلاو فيلأتلاو ليصحتلا ىلع بكنأف 17١14 ةنس يف جرخف ءاهلهأ نم

 .للملا فرعت ال ةمهب نونفلا عيمج

 هيلع هتيب لهأو هّيبن ربق ةرايزو مارحلا هللا تيب ٌجحب فّرشت 1717١ ةنس يفو

 .دحأب ءادهشلا رئاسو ةزمح ربق ةرايزو مالسلاو ةالصلا مهيلعو

 ةسردملا» اهاّمسو ةريل فلأ نم وحنب ةسردم ىرتشا ةنسلا هذه يفو

 دعبو ىدارفو ةعامج ةالصلا ةماقإو اهريغو ةّينيدلا مولعلا مّلعتل اهفقوو «ةّيولعلا
 هللا ءايبنأ رازو (ةعبرألا دجاستملا ذحا) ئضقألا دحسملاو سدقملا تيب راز كلذ
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 :هّقح ىف ءاملعلا لاوقأ

 اقآ دمحم خيشلا نبا اضر دمحم اقأ خيشلا ققدملا قّقحملا هيقفلا هلاق امّمف

 : «هيقفلا حابصم» باتك بحاص #ينادمهلا

 عرولا ,لدعلا ةقئلاو .ليبنلا لماكلا لضافلاو .ليلجلا دّيسلا ّنإف .دعب امأ»

 نسحم دّيسلا ِتكإلَ, نيلسرملا دّيس هّدِج ةعيرش جيورت يف هسفن لذابلاو ,نيدلا يف

 لضفلاب غزب دق نّمم .نينمؤملا هدوجوب ّرعأو ,نيدلا هب هللا دّيأ ءيلماعلا نيمألا

 لالحلا زييمت ىف ةّيسدق ةكلموذ هللا دمحب وهف .رهظو هنم لامكلا نابف .رمقلا غوزب

 لاثتما مهيلعو :ماكحألا يف هيلإ عوجرلا ماوعللف .ةّيوبنلا ةعيرشلا نم مارحلا نم

 ءاهقفلاو نيقّقحملا ءاملعلا دادع يف جردنم هّنِإف .ماصخلا لصفو اياضقلا يف ه 1

 ناك نَّم ىلإ نارظني» :فيرشلا ربخلا يف هلوقب ةظا مامإلا مهفّرش نيذلا ءنيدهتجملا

 «انماكحأ فرعو انمارحو انلالح يف رظنو انثيدح ىور دق نّمم مكنم

 ,(3)ثيدحلا

 دقو» :/يفجنلا فجن هط دمحم خيشلا ققدملا قّقحملا هيقفلا هلاق اّممو

 اوتو هقالا ةادهو ءايتنألا مرور ءاملعلا ةليخ قمع كو هام هلا لع

 روهشملاو .هملعروثأملا ءلماكلا بّرهملاو .لضافلا ملاعلا دنسلا دّيسلا 24 ةّمئألا

 هتلادعب يدتقملاو .هقيمنتو هريرحتب زّربملاو .هقيقدتو هقيقحتب هّونملاو .هلضف

 ةحود نمم قساسبلا نصغلاو ,جاّوملا لضفلا رحبو .جاهولا ملعلا جارس .هعروو

 ,ةداقنلا ةحيرقلاو .ةداقولا ةركفلا وذ .ةنامإلا رجش نم ّىنجلا رمثلاو .ةلاسرلا

 )١( ىفاكلا ١:/ 7ثيدحلا ٠١ ماكحألا بيذهت .«ثيدحلا فالتخا» باب ”: ١7 ثيدحلا 07.
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 هّدج ةعيرشهب سرحو نيدلا هب هللا ّرعأ نسحم دّيسلا لجألا دّيسلا ءنّيبلا لضفلاو
 .نيلسرملا دّيس

 ةماركلاو .ةّيلعلا ةجردلاب هابحو ,هردق ليلج نابأو ,هلضف هللا رهظأ دقف

 قيفوتلا هحنمو .ةّيعرشلا ماكحألا اهب طبنتست يتلا ةّيسدقلا ةكلملاو .ةّينسلا

 لوق هّمعف .هفطلب هلمشو .داهتجالا ةبتر ىلإ ديلقتلا ةقبر نم هجرخأو .دادسلاو

 .ثيدحلا «انثيدح ىور دق مكنم لجر ىلإ نارظني» ٍةُيءقداصلا

 فورعملا ءىوسوملا مشاه دّيسلا نبا دّمحم دّيسلا ةماعلا هيقفلا هلاق اّممو

 :هأرث باط يدنهلاب

 لضافلا ةمالعلا ملاعلا ءلّضفملا ملعلاو ءلّجبملا لجألا دّيسلا ّنإف دعب اّمأ»

 ,نيرهاطلا هئابا جذومنا ءيعذوللا يعملألاو يقتلا عرولا ,لماكلا د وألاو

 هللا مادأ نسحم دّيسلا لجألا دّيسلا نقتملا بّدهملا :نيدلا ملاعم ءايحإب ميعزلاو

 .هدوجو همركو هّنمب هدوجو ةكرب نيملسملا ىلع

 ىقرتو ,ىوصقلا ةياغلا لضفلا نم غلبو ءايلعلا ةجردلا ملعلا نم ىقترا امل

 هللا هابحو .دابعلا نيب هلضف رهاب عاشو .داهتجالا جوأ ىلإ ديلقتلا ضيضح نم

 هيلع افضو ,مارحلاو لالحلا فرعيو .ماكحألا طبنتست اهب يتلا ةّيسدقلا ةكلملاب

 .ثيدحلا «مكنم لجر ىلإ نارظني» ةٌظهلوق زارط

 يف ملع هللا دمحب وه اهف .هلهأ وه ام ضعبل ركذيو .هلضف رهظي نأ تببحأ
 هللا لضف كلذ .قلطم دهتبجمو قفّدتم رحبو ,ققدم ربحو .قّقحم ملاع ؛ةعيرشلا

 .«ميظعلا لضفلا وذ هللاو ءاشي نَم هيتي

 ثيحو :#يناردنزاملا يناليجلا هللادبع خيشلا قّقحملا هيقفلا هلاق اًّممو

 نيققدملا ءاهقفلا لضافأو .نيقّقحملا ءاملعلا مالعأ نم همركو هّنمب هللا لعج
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 دّيسلا نيلسرملا دّيس ةعيرش ظفحو نيدلا ةياعرل مهداهتجاو مهّدجب نيرّمشملا

 دحوألاو ,يقتلا عرولا ةقثلا ءلماكلا بّدهملا ةمالعلاو ,لضافلا ملاعلا ملعلا ءلجألا

 هللا هسرح نسحم دّيسلا ,دمتعملا دنسلا دّيسلا نقتملا ققدملا ءيعذوللا يعملألا

 ةّيسدقلا ةكلملاب هللا هابح دقو نيملسملا هدوجو ةكربب عّتمو نيدلا هب سرحو

 نيدهتجملا تاجرد ىلإ ىقتراو ةّيعرشلا ماكحألا طابنتسا يف ةّينابرلا ةّوقلاو

 ىور دق نمم مكنم ناك نم ىلإ نارظني» ةِيئَقداصلا لوق هيلع قدصو ,ماركلا

 .ثيدحلا «انثيدح

 دّمحم دّيسلا نبا دمحم دّيسلا مولعلا رحب ةرد .ةمالعلا هيقفلا ملاعلا هلاق اّممو

 : يئابطابطلا ىقت

 ةئثروو .مهباداب نيبّدؤملا مهباّون ةلمج نم همركو هّنمب هللا لعج دقو»

 لجألا دّيسلا ,مهماقم مهوماقأ نيذلا ,مهتعيرش ةظفحو .مهموسر ييحمو .مهمولع

 ,ققدملا قّقحملا ربحلا ,لماكلا بّرهملا ةمالعلاو ءلضافلا ملاعلا ءلّضفملا ملعلاو

 جهانم حضوم .هلئاضفب مدقملاو ,هلضفب زربملاو .هملعب هّونملا ,قفدتملا رحبلاو

 .داهتجالا جوأ ىلإ ديلقتلا ضيضح نم يقترملاو .دادسلاو عرولاو .داشرلاو ىقتلا

 هدرومو .رهابلا هزجعمو ءرخازلا هرحبو .رطاملا هباحسو .رهازلا ملعلا ضور

 ءل لوصألاو عورفلا بّدهمو .لوقنملاو لوقعملا عماج رينتسملاهردبو ءريمنلا بذعلا

 ,نيملسملا هدوجو ةكربب هللا عّم ءنسحم دّيسلا دنسلا دّيسلا نّيبملا لضفلا وذ

 .نيبملا عرشلا ةيامحل همادأو

 يف ةّيسدقلا ةكلملاو ةّينابرلا ةّوقلاب هللا هابحو ,ةينمألا هللا لضفب لان دقف

 .نيدهتجملا تاجرد ىلإ نيدّلقملا ةقبر نم جرخو .ةّيعرشلا ماكحألا طابنتسا

 هَفئاَط ْمُهْنِم ِةَقْرِف لك ْنِم َرَقَت الْوَلَفل :ىلاعتو كرابت هلوق نم ىوصقلا ةياغلا غلبو
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 اها قداصلا لوق نم نوميملا كرابملا كلسلا يف مظتناف ١4 نيّدلا ين اوُهَقَمتَم

 نينمؤملا ةّماع ىلعف (ثيدحلا) «انثيدح ىور دق نمم مكنم ناك نَم ىلإ نارظني»

 راحب اوعجتنيو .هملع راونأ نم اوسبتقيو .هعابتاب اوطبتغيو .هادهب اودتهي نا
 .«هلضف

 :هتزاجإ خياشم

 هيقفلا هذاتساكنييناّبرلا ءاملعلا نم ةلمج مهنع ةياورلا يف هزاجأ دقو
 : لاق هتزاجإ ةروص هذهو .فجن هط دّمحم خيشلا قّقحملا

 ىّنع يوري نأ هركذ لضفلا لهأ يف ىلعأو هرمع هللا لاطأ هل تزجأ دقو

 ءاملع ةودق نع ,ليلخ نب ّىلع نسحلا يبأ ليلجلا انخيش نع هتياور يل زاج ام

 دّيسلاو .يقت خيشلا نبا داوجلا خيشلاو .مالكلا رهاوج بحاص دّمحم يبأ مالسإلا

 ,نيدباعلانيز خيشلا نبا نيدلا يضر خيشلاو .داوجلا ةمالعلا دّيسلا نبا دّمحم

 ةمالعلا دّيسلا هخيش نع .ةماركلا حاتفم بحاص ةمالعلا دامعلا دّيسلا نع ًاعيمج

 .هرخا ىلإ «ماظعلا هخياشم نع ,مولعلا رحبب فورعملا يدهملا

 ام لثمب يدنهلا مشاه دّيسلا نبا دّمحم دّيسلا هيقفلا ليلجلا دّيسلا هزاجأو

 رعب نت نهم ينلا نبا دمحم دتنلا هيقفلا ليلجلا نكننلا ًاضيأ ةزاجأو

 .قبس مب مولعلا

 هتافّلٌوم

 .فالغلا ىلع ًاعوبطم اهضعب ىرت

 )١( ةبوتلا )9(:177.
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 "ا هيسلا راقعلا لئاو كنود ع مم ا او علا ا

 فرعي امّنِإ ملاعلا لجرلا نكلو .فجنلا يف ناك نيح هّلظ ماد هلاوحأ هذه

 اذه دهاجو ىنافت ًاملاع نيمألا نسحم دّيسلا لثم رن ملو ,ةحلاصلا هلامعأب رّدقيو

 .هنيد ليبس يف بيرغلا داهجلا

 عافدلا ليبس يف ىمرم هرحن لعجيو ,هناونعو هتيصخشب يّحضي لجر ّيأو
 .اعسلا ةفيرسلا نع

 وه .رونلا نم فرحأب هتامدخ هل رطسيو .خيراتلا هرّدقي يذلا حلصملا نإ

 .مئال ةمول هللا يف هذخأت ال يذلا كلذ

 كسملا هركذو قشمد ىف نيمألا ةمالعلا لح ذنم ضرألا راطقأ يف ةعيشلاو

 .ًاراشتناو ةعفر الإ نيضرغملا سّوهت هديزي الو ءاهيداون يف رشتني
 ,نيمألا نسحم دّيسلا وه اذه .هريغ نوري الف .ىرخألا ممألا ءانبأ ام

 ٌبذيو نيدلا اذه نوصيل .فيرشلا هرمع يف لاطأو هركذ هللا دّلخ ,هرثآم هذهو
 :ويلشدنلاو نيركرملا ب ةاع دبع

 امب ًءافتكا .«هيزنتلا» هتلاسر عيضاوم لوح تاقيقحتلا ضعب ركذ انلمهأ دقو

 اهاّمس يتلا ''راّجحلا يدهملادبع خيشلا لاضفملا ةمالعلا ذاتسألا ةلاسر هتنّمضت

 .«هيقفلا ةرصن»

 .ًانطابو ارفاظو ارخآو "لوأ ئادمحلاو

 غالبلا هل ه6١5١ ةنس دولوملا ءّيفجنلا راّجحلا يدهملا دبع» ٠١1:4 ةعيرذلا ىف )١(

 :هفحتلا نا لمكو هانم هم ةويطبلا نق نق وك :ةيدلا ؤرصأ نق ةموظتنم نيدكلا
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 ةمالعلا تافّلؤم ضعب نايب

 هّلظ ماد نيمألا نسحم دّيسلا دهاجملا ريبكلا

 .ضئارفلا ميلعت يف ضهانلا حانج )١(

 .نامزلا بحاص دوجو ىلع ناهربلا (1)

 .ةّيعرشلا نيزاوملا قيبطت يف ةّيهبلا ةرّدلا ()

 .ةّيداّجسلا ةسماخلا ةفيحصلا(:)

 .ضيرملا تافّرصت مكح يف ضيرألا ضورلا (0)

 .عاضرلا ماكحأ نع عانقلا ةفشاك(7)

 .لوخدلا لبق نيجوزلا دحأ تام اذإ رهملا مكح يف لوقعلا ءايض (1)

 .تادلجم ةسمخ ةيوبنلا ةرتعلا بئاصم يف ةّينسلا سلاجملا (8)

 .مت املا ةماقإ ىلع مئاللا عانقإ (9)

 .ةِظ نيسحلا لتقم يف ناجشألا جعاول )٠١(

 .راثلاب ذخألا ةصق يف رابخألا قدصأ(١1)

 .ديهشلا طبسلا يثارم يف ديضنلا ردلا (19)

 .نيدلا لوصأ يف نيمثلا ردلا (17)

(89) 



 ١ ةييعلا رئاوقلا نتا زر رات ءابع ماا دال هنا داراعم

 .باهولادبع نب دمحم عابتا يف بايترالا فشك(4١)

 .موظنملاو روثنملا يف موتخملا قيحرلا (10)

 .ةعيشلا ّقح يف رانملا هدروأ ام يف ةعينملا نوصحلا (17)

 .رانملاو ةعيشلا ةلاسر (1)

 .بارشلاو ماعطلا بادأ يف بابحألا ةفحت (14)

 .فيرصتلا ملع يف فينملا(19)

 .هيبشلا لامعأل هيزنتلا هلاسر )٠١(

 .ةيلمعلاو ةيداقتعالا يف ةينيدلا سوردلا )1١(

 .تادلجم ةينامث .راهطألا ةّمنألا ثيداحأ يف راخزلا رحبلا (؟)

 .ضئارفلا ميلعت يف ضماغلا فشك (7)

 .ضئارفلا رحب يف ضئاخلا ةنيفس(14)

 .لالحلاو مارحلا لئاسم ىلإ لاهجلا داشرإ )١6(

 .لئاوألاو رخاوألا مولع يف رهاوجلا نداعم (17)

 .هرضحتسن مل اًمم كلذ ريغو



 )9؟1١5ه-مء١:١اه(

1 3 1 

 .3 هك 0 ْ

 8 ةاعشل |ةماقإ يفر داعل إقالة١





 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 .ىفطصا نيذّلا هدابع ىلع مالسو .ىفكو هل دمحلا

 ضعب ةعلاطم دنع يل حنس اّمم رطش ركذ هذه يتملك يف تلواح دقف .دعبو

 ماّيَأ يف نوّيرفعجلا هداتعا امو ."7ةيجشملا بكاوملا رمأ يف ةثيدحلا لئاسرلا

 ةباكلاو نزحلا رهاظم نم هوجوب 3 ىفطصملا طبسل ءازعلا ةماقإ نم ةرشعلا

 لزي مل يذلا .ميظعلا مويلا كلذ راكذت ةييحملاو ,ةليلجلا حداوفلا كلتل ةركذملا

 دقف .ةتتفم دابكأو ةبئاذ بولقو ةيراج عومدب هل نيبحتنم مدا ندل نم هللا ءايفصأ

 ."”لاصآلاو ")ودغلا ّرمب مهعومد لبسأو تيبلا لهأ نوفج حرقأ

 لمعو لوقب .بركملا وجشلاو حربملا نزحلا اذه موسر نودّدجي اوحرب امف

 يف ةيقتلا راتس تحت ءازعلا اذه رمأ يف مهراثآ نيفتقم ةعيشلا تحضأف ,ريرقتو

 ىأرم ىلع هب اورهاظت ىتح اوئبلي مل اهميغ ءالجناو اهتيطغأ عافترا ذنم.اهرصع

 )١( ت) نيمألا نسحم دّيسلل «هيبشلا لامعأل هيزنتلا» ةلاسر اهب دصقي ١717١ه(,
 :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) ١56.

 .«أادغ»؟ 5514 ١1: حاحصلا .سمشلا عولطو ةادغلا ةالص نيب ام :ةودغلا(؟)

 :6 حاحصلا .ٌلئاصأو ٌلاصآو .ٌلّصَأ هعمجو .بورغلا ىلإ رصعلا دعب تقولا :ليصألا (؟)
 .«لصأر» 7

(00) 



 ؟ج / هيييسحلا رتاععلا لن امر وححو تنم را نط ادش يي ال ان وتلاوة وعام نكح

 .قاوسألاو عماجملا يف داهشألا سوؤرو نويعلا

 راعشلا اذهب نوقّلعتم مهو "!باقحألا تضمو !!نمزألا تلسن اذكه

 ًاليوعو ًامدلو ًامطلو ًابدن .هنوؤش ءالعإو هجيورت يف مهدهج نولذاب ءميظعلا

 .ة©2نيسحلاب ٌةوسأ هليبس يف ىذألاو دئادشلل ٌةدباكمو

 يف اولّمحت نيذلا هئايلوأل دما اركو ًاّيحو ,هناحبس هللا ةاضرمل ًءاغتبا كلذ ّلك

 الو .ءءاضيبلاو ءارفصلا يف عمط نم مهلام ءعيظف ملظو ةليلج ةبيصم لك هنيد ءايحإ

 .ريناندلاو مهاردلا ''”ةلصلص مهقورت

 ؛ضارغألا بئاوش نع صلاخلا دهجلا اذه يف مهظح نوكي نأ لدعلا نمأ

 يمرو .عجوم مول ٌلكب اولباقي نأ .عرشلاو نيدلا ليبس يف سيفنلاو سفنلا لذبو

 !؟قيسفتلاو ليلضتلا ماهسب

 حصنلا بجاولاف ,طسولا ّدحلا نع طارفإلا نم ًائيش مهلاعفأ يف ّنأ بهو

 .راعشلا اذه ةماقإ نم ؟!ةّيرحلا ةطقنلا ىلإ اوعجري ىّتح ءقفرو نّدحت ّلكب مهل

 هذه رمأ يف فينحلا عرشلا دعاوق هيضتقت ام ركذأ نأ ةلمجلا هذه يف تدرأ

 عم .ءاروشاع مايأ يف مهل ًةداع ىضم ام يفو مويلا ةعيشلا اهتْذخّتا يتلا رئاعشلا

 ناترظن كانهف ,رومألا هذه ضعب عنم يف هب كّسمتلا لمتحي اّمم ةلمج يف رظنلا
 .قيفوتلا ّيلو هّللاو .حابصلا قلفكّقحلا امهب فشكني ناتّيلامجإ

 .«لسن» ١81١ :ه حاحصلا رظنا .ىضملا يف تعرسأ يأ )١(

 .«بقح»4١١ ١: حاحصلا .روهدلا :باقحألا (؟)

 .«للص» ١7/465 :ه حاحصلا .اهتاوصأ يأ (؟)

 .«ارح» 77١١ :1 حاحصلا .ريدجو قيلخ يأ :لعفي نأ ّيرح وه (4)

 ةفإ



 لّوعيو اهبابحتساوأ رئاعشلا هذه زاوج ىلع ٌلدت يتلا دعاوقلاو لوصألا يف

 :ميرحتلا ىلع ضهان ٌصاخ ليلد ءافتنا عم .اهيلع

 ةّجح درت ملام لك يف ةمكحم يهو .ةّيلقنو ةّيلقع ,ةءاربلا ةلاصأ :ىلوألاف

 ةّيمكحلا تاهبشلا يف ةفاك نيّيلوصألا نيب هيلع قفّتملا وه امك ,هميرحت ىلع

 رابخإو .نايبلا مدع عم ةبوقعلا يفنب لقعلا لالقتساب اهيلع نيلدتسم ,ةيميرحتلا
 ,"'بجحلاو ''.عفرلا ثيدحكمالسلاو ةالصلا لضفأ مهيلع ةرهاطلا هترتعو يبنلا

 لاق» :لاق .ةْك شادبع يبأ نع ءزيرح نع :هّصنو ؛ةعستلا باب .4 ثيدح :.417 :لاصخلا )١(

 الامو .هيلع اوهركأ امو ءنايسنلاو ءأطخلا :ةعست يتم نع عفر :كلَي ذا لوسر

 ةسوسولا ىف ريكفتلاو ءةريطلاو ,دسحلاو .هيلإ اوّرطضا امو :نوقيطي ال امو ءنوملعي

 .«ةفشب قطني ملام قلخلا ىف

 نب ايركز نع :هّصنو .ةّيادهلاو ةّجحلاو نايبلاو فيرعتلا باب ١. ثيدح 5١7 :ديحوتلا (؟)

 .«مهنع عوضوم وهف دابعلا نع هملع هللا بجح امد :لاق ةِقْطشادبع ىبأ نع :ىيحي
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 هر فيدعلا راما لئاشو وسل تا يعل ا هن ويم ا

 يرج نم مولعم وه ام ىلع .كلذ ريغو ."”جاجتحالاو ."”ةعسلاو ,"'قالطإلاو

 .هتمرح ملعت ملام ّلك يف ةفئاطلا

 :ءاكبلاو عزجلا تامومع :ةيناثلا

 باتك :راحبلا يف هارث باط يسلجملا نيئّدحملا ةفالعغ ةاوز ان داكن

 هللا دبع نب دعس نع .هيبأ نع .هيولوق نبا نع .هارث باط ديفملا خيشلل يلامألا

 دّمحم يبأ نع ,بوبحم نب نسحلا نع ,ىسيع نب دّمحم نب دمحأ نع .يرعشألا

 ءاكبلاو عزجلا ٌلك» :لاق ة0هللادبع يبأ نع .بهو نب ةيواعم نع .يراصنألا

 .*1«ِة4. نيسحلا ىلع ءاكبلاو عزجلا ىوس هوركم

 دّمحم نب نسحلا يلامأ نع ربخلا اذه يلماعلا ّرحلا ثّدحملا ىور دقو

 ثيدح يف 0 هللادبع يبأ نع- دانسإلا رخآ ىلإ - ديفملا نع .هيبأ نع .يسوطلا

 ؟«لئإ نيسحلا مولظملا ىّدج ربقو تنأ خوي أل :خيشل لاق هن

 .هنم بيرقل يَنِإ :لاق

 ؟«هل كنايتإ فيك» :لاق

 ٌلك» :لاق هّنأ كل قداصلا مامإلا نع :هّصنو ,4177 ثيدح .5717/ ١: هيقفلا هرضحيال نم )١(

 .«يهن هيف دري ىّتح قلطم ءيش

 ّنِإ» :لاق دّكْيَلَم يبنلا نع :هّصنو .ثلاثلا كلسملا ٠١5 ثيدح .574 ١: يلاثللا يلاوع (؟)

 .«!وملعي ملام ةعس ىف سانلا

 ءرايطلا نبا نع :هّصنو .ةّجحلا موزلو فيرعتلاو نايبلا باب ء١ ثيدح ١: ١17+ يفاكلا (؟)

 .«مهفّرعو مهاتآ امب سانلا ىلع ّجتحا هللا ّنإ» :لاق ةكهَللا دبع ىبأ نع

 هتييصم ىلع ءاكبلا باوش) نوثالثلاو عبارلا بابلا .4 ثيدح .5/ :54 راونألا راحب (؛)

 .(8)ةّمئألا رئاس بئاصمو
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 0 ل رئاعشلا ةماقإ يف رئاعلا ةلاقإ

 .رثكأو هيتآل ينإ :لاق

 .«ىلاعت هللا هبلطي مد كاذ» :لاق

 لتقل ءاكبلاو عزجلا الخ ام هوركم ءاكبلاو عزجلا ٌلك» :لاق ّمث

 .ىهتنا "7381 نيسحلا

 نم ىنثتسا دق مالسلا هيلع هْنَأ :فيرشلا ربخلا اذهب لالدتسالا بيرقتو
 ىلع ٌلدف .#3.نيسحلا ىلع ءاكبلاو عزجلا .ءاكبلاو عزجلا ماسقأ عيمج ةهارك

 ,هقالطإ ىلع هلسرأ لب وحن نود وحنب هدّيقي ملو ,ءانثتسالا ةّيضق يه امك هزاوج

 ,باطخلا ماقم يف نّقيتم ردق سيلو ,لامجإلاو لامهإلا ال نايبلا ماقم يف ناكو

 يه هذهو ءضرغلا ضقن مزل الإو .دارفألا عيمج ىلإ مكحلا ةيرست كلذ نم ملعيف

 .نايبلا ماقم يف دراو قلطم لك يف اهيلع لّوعت يتلا ةّيمكحلا تامّدقملا

 ىلع قدصي وهو ,"'سوماقلا يف امك .ربصلا فالخ عزجلا ّنأ ىفخي الو

 ميرحتسب مكحلا نكمي الف ,ةباكلاو وجشلا رهاظم نم ءازعلا لهأ هب يتأي ام ّلك
 .هيلع ضهان ٌصاخ ليلدب الإ اهنم ءيش

 .ءاكبلاو عزجلا ّلك ةّيهوركمب ًالوأ مكح مالسلا هيلع هّنِإ :تلق تئش نإو

 بيكارتلا هذه لثم نم ردابملاو .ةكنيسحلا ىلع ءاكبلاو عزجلا هنم ىنثتساو

 ءاكبو عزج لك :ليق هّتأكف ءًاضيأ ءانثتسالا فرط يف ىّلكلا بلسلا وه ًافرع

 .هيلع هوركم عزجلا نم ءيشالف كن نيسحلا ىلع الإ هوركم

 موهفملا ّنأ عم ؟يّلكلا:بلسلا ةوق يف ءانثتسالا نوكي فيك هّنِإ :تلق نإ

 بابحتسا) هبساني ام و رازملا باوبأ يف 77 باب .4 ثيدح :.505 ١5: ةعيشلا لئاسو )١(

 .51/4 ثيدح ١77, :يسوطلا خيشلا يلامأ نع ًالقن .(اِي نيسحلا لتقل ءاكبلا

 .«عزج» ١ :7 طيحملا سوماقلا(1)

)0( 



 1 ةييسعللا رامقلا لئ اتناك وجال سلا ووو ا ع يحل 0

 نأ نيّيقطنملا دنع مّلسملا نمو ,قوطنملا يف تبثملا مكحلل ًاضيقن الإ نوكيال
 ءاكبلاو عزجلا لك نأ :ىنعملا نوكيف .ةّيئزجلا ةبلاسلا يه ةّيلكلا ةبجوملا ضيقت

 .ةِغا نيسحلا ىلع زئاج هضعب نكلو .هوركم

 الف رك ردق ءاملا غلب اذإ» 3 هلوق يف هب لكشتسي امّبر يذلا وه اذه :تلق

 ةاقالملاب ليلقلا لاعفنا تبثيالف .يئزجلا باجيإلا هموهفمّنأ نم ,"7«ءيش هسّجني

 .هركذ ام لوقعملا يف مّلسملا ناك نإو هّنَأ :نيماقملا الك يف هنع باوجلاو

 نإ :لاق نمو .ةّيقطنملا يناعملا ال ةّيفرعلا ميهافملا ىلع لمحت ظافلألا نكلو

 ةرابع موهفملا لب يحالطصالا يقطنملا ضيقنلا ليبق نم نوكي نأ ٌدبال موهفملا
 نوكي دق وهف .هقاسم نم فرعلا همهفي يذلا مالكلا يف روكذملا ريغ ىنعملا نع

 .هل ًافلاخم نوكي دقو .نيّيقطنملا رظن عم ًأدحّتم

 دافتسي ,تبسلا موي الإ موي لك يننؤيجي سانلا ٌلكّنإ :ليق اذإ هنأ بير الو

 .نادجولاو فرعلا ةعجارم دنع حضاو اذهو .تبسلا موي دحأ هئيجيال هّنأ هنم

 يف لخدت يتلا رومألا عيمج زاوج ىلع ليلد ىوقأ فيرشلا ثيدحلا اذهف

 .ًالصأ وحن نود وحنب هصاصتخا نود نم .ءاكبلاو عزجلا ظفل قاطن

 نع .دعس نع حا :ةرايزلا لماك نع ًاضيأ راحبلا يف أم :اهنمو

 هتعمس لاق ةِئهلادبع يبأ نع ,ةزمح يبأ نب يلع نب نسحلا نع .يناروماجلا

 نيسحلا ىلع ءاكبلا الخ ام .عزج ام لك يف دبعلل هوركم عزجلاو ءاكبلا ّنِإ» :لوقي

 :لاق راّمع نب ةيواعم نع :هّصنو ءءىش هسّجنيال ىذلا ءاملا باب ١., ثيدح ء :" ىفاكلا )١(

 .«ءيش هسّحني مل ّرك ردق ءاملا ناك اذإ» :لوقي ٌةيلادبعابأ تعمس

)3( 



 00 000 رئاعشلا ةماقإ يف رثاعلا ةلاقإ

 ."!«روجأم هيف هّنإف 3 ىلع نبا

 نع .هيبأ نع يريمحلا دّمحم نع ,ةرايزلا لماك نع ًاضيأ هيف ام :اهنمو

 هللادبع نع .داّمح نب هللادبع نع .دلاخ نب دّمحم نع .ملاس نب دّمحم نب ىلع

 عنص ام ركذت امفأ» :يل لاق ة:هللا دبع ابأ ّنِإ :اهيفو نيدرك عمسم نع .ّمصألا

 ؟«هب

 : اوكف

 ؟«عزجتف» :لاق

 نم عنتماف لع كلذ رثأ يلهأ ىري ىّتح كلذل ربعتسأو .هللاو يإ :تلق

 .يهجو يف كلذ نيبتسي ىتح ماعطلا

 "!«انل عزجلا لهأ نم نوّدعي نيذلا نم كْنِإ اّمأ .كتعمد هللا محر» :لاق

 .ثيدحلا

 :ةلالدلا نم هوجو فيرشلا ربخلا اذه يف و

 كلذب ٌلدف ,ة4.نيسحلا ركذ دنع عزجلا نع هايإ مالسلا هيلع هلاؤس:ًالَوأف

 .لاح نود لاحب دييقت هيف سيلو 3غ عرشلا بحاصل بولطم هنأ ىلع

 «انل عزجلا لهأ نم نوّدعي نيذلا نم كَنِإ» :ربخلا ليذ يف هلوق :ًايناثو
 هجرادنا مص ام لكف .هسفن يف نسحتسم ناونع تيبلا لهأل عزجلا ّنأ يف حيرص

 .ًابولطمو ًابوبحم نوكي ناونعلا اذه يف

 هتبيصم ىلع ءاكبلا باوث) نوثالثلاو عبارلا بابلا ,77 ثيدح 14١, :46 راونألا راحب )١(

 .5847 ثيدح ,؟١١ :تارايزلا لماك نع ًالقن .(8ةّمئألا رئاس بئاصمو

 هتبييصم ىلع ءاكيلا باوث) نوثالثلاو عبارلا بابلا 1١, ثيدح .184 :45 راونألا راحب (1)

 59١. ثيدح ,؟١ ؛ :تارايزلا لماك نع ألقن .(224ةّمثألا رئاس بئاصمو
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 00 0 فذ

 نسحلا نب دّمحم :لئاسولا يف يلماعلا ّرحلا خيشلا ثّدحملا هوار ام :اهنمو

 نع .ةمقلع نع .هيبأ نع ةبقع نب حلاص نع ؛ليعامسإ نب دّمحم نع ءحابصملا يف

 ّمث» :لاق دعبو برق نم ءاروشاع موي نيسحلا ةرايز ثيدح يف ٍةِقررفعج يبأ
 ىف ميقيو .هيلع ءاكبلاب هيقتيال نّمم هراد يف نم رمأيو ,هيكبيو نيسحلا بدنيل

 انأو ,ةهن نيسحلاب مهباصملًاضعب مهضعب ّرعيلو .هيلع عزجلا راهظإب ةبيصملا هراد
 ةجح يفلأ باوث ينعي .كلذ عيمج ٌلجوّرع هللا ىلع كلذ اولعف اذإ مهل نماض

 .«ةوزغ يفلأو ةرمع يفلأو

 ؟ميعزلاو كلذب نماضلا تنأ :تلق

 .ثيدحلا ''١«كلذ لعف نمل ميعزلاو كلذب نماضلا انأ» :لاق

 .«هيلع عزجلا راهظاب ةبيصملا هراد يف ميقي» :مالسلا هيلع هلوق ىلإ رظناف

 درفلاب هدّيقي نأ مزاللا ناكل ,ةلمجلا يف ًامّرحم بئاصملا هذه ىلع عزجلا ناك ولو

 ىلع ّلد .داشرإلاو نايبلا ماقم ماقملا نوك عم كلذ نم ءيشب دّيقي مل اذإءهنم غئاسلا

 ةّيبوبحملاب مسّمم ءزرلا اذه يف عزجلا نم درف ٌلكّنأو .ةّيبولطملا قاطن ةعس
 .ةّيبولطملاو

 الف «ةبيصملا هراد يف ميقي» :هلوقب هدّيق مالسلا هيلع مامإلا ْنِإ :تلق نإ

 .ةقزألاو قرطلا يف بكاوملاب جورخلا لمشي

 هراد يف نم رمأي و» :لاق ثيح .دييقتلا ةتكن ىلع لمتشم ربخلا ّنِإ :تلق

 .هراد لهأ ىلع لجرلا نمأيال ةباثمب ةّيقتلا تناكف .«هيلع ءاكبلاب هيقّتي ال نّمم

 بابيحتسا) هيساني امو رازملا باوبأ نم 57 باب 7٠١ ثيدح ,605 ١54: ةعيشلا لئاسو )١(

 اكاشا دبع ىبأ ةرايز حرش الا/؟ :دّجهتملا حابصم نع ًالقن .(ةكانيسحلا لتقل ءاكبلا

 .دعب وأ برق نم ءاروشاع موي

4١ 



 000 0 اا 0 0 08 رئاعشلا ةماقإ يف رئاعلا ةلاقإ

 نوكي يذلاف الإو .قاوسألاو عراوشلا ىلإ جورخلا فيكف «مهنم يقتي ناك امّيرو

 نم عون وه لب ,سانلا ةّماع رظنمبً ضوغبم ريصيال .رادلا رقع يف ًابولطمو ًابوبحم
 نيرهاطلا تيبلا لهأ ىركذل ٌثبو .ميظعلا راكذتلا اذه ىلإ بولقلل بلجو طيشنتلا

 دقيعبلاو تي زقلا تدب

 لاق» :لاق نأ ةؤِ+ قداصلا نع بوقعي نب سنوي نع يفاكلا يف ام مص دقو

 ماّيَأ ىنمب نينس رشع يننبدني بداونل اذكو اذك يل ام نم يل فقوأ رفعج اي :يبأ
 31 يل

 ماّيَأ نينس رشع ىنمي هبدنت بداونل رانيد ةئامنامثب ىصوأ» :هّنَأ هريغ يفو
 لكل

 اذه ةياور دعب ىركذلا باتك يف هارث باط لّوألا ديهشلا خيشلا ركذ دقو

 ملعيو ءاهب ىدتقيل ؛اهراهظإو هلئاضف ىلع سانلا هيبنت كلذب دارملاو» :ربخلا

 ."!ىهتنا .«مهراثآ يفتقتف ,تيبلا لهأ هيلع ناكام سانلا

 هنأ عم ,رادلا لخاد ىلع ذهب نيسحلا ءازع رصقب ةكمامإلا رمأي فيكف ًأذإ

 هيلع ّلد ام هيف ةتكنلا امّنِإو !؟هب دهشي ام ءيجيس امك. مايألا رئاس نم ةبيصم مظعأ

 .ءاقتألا ةاغارم نم ربغلا ودي

 .هقالطإب عزجلا ةّيبولطم ىلع ةلالدلاب ةيفاو ةعبرألا رابخألا هذه نأ ّقحلاف

 يف ًازكترم ناك ءاكبلاو عزجلا موي ءاروشاع نوك ّنأ رابخألا ضعب نم رهظي لب

 يسلجملا ةمالعلا هاور امك .بايتراو ٌكش ريغ نم مهنيب أمّلسم ,ةباحصلا بولق

 «ىنم

 .(ةحئاتلا بسك) بأب ء1 ثيدح ,0:/1117 يفاكلا )١(

 .107 ١: خيراتلا يف تاسارد» رظنا .«رانيد ةئامنامث» هيف ثيدح ىلع ٠ رثعأ مل (؟)

 .ةحاينلا يف عبارلا ثحبلا ,08:7 ةعيشلا ىركذ (؟)
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 ١ ح/ ةديسكلارئاعبعلا لئاجو دوو نونو ل وع ص مح فل

 يمقلا هيوباب نب دّمحم قودصلا خيشلل عئارشلا للع نع راحبلا يف هّرس سّدق

 لوسر نياي :ة41 هللا دبع ىبأل تلق :لاق ليضفلا نب هللا دبع نع هدانسإب هّرس سّدق

 ضبق يذلا مويلا نود ءاكبو عزجو ّمغو ةبيصم موي ءاروشاع موي راص فيك .هللا

 هيف لتق يذلا مويلاو .ةمطاف هيض تتام يذلا مويلاو دكني هللا لوسر هيف

 !؟بسلاب نسحلا هيف لتق يذلا مويلاو .ٍةِهل نينمؤملاريمأ

 «ماّيألا رئاس عيمج نم ةبيصم مظعأ نيسحلا لتق موي ّنإ» :لاقف
 ,27ثيدحلا

 - ناهذألا ىف ًازكترم روكذملا رمألا نوك ةدافتسا نم انركذ ام عم - هيفو

 ناكاّمل 34 نيسحلا نأ نم هيف ببسلا ركذب هل هئاضمإو هلوق ىلع ةئامامإلا ريرقت
 ةالصلا مهيلع مهعيمج ةافو لثم هتافو تناكف نيرياغلا (97لامتو نيضاملا ةّيقب

 .مالسلاو

 ٌنأ وهو .دوصقملا ىلع ةلالدلا نم ثلاث هجو كلرهظ هلولدم يف تلّمأت ولو

 ءاكبلاو عزجلاب مايألا رئاس نم مظعأ 3ك نيسحلا لتق موي نوك دقتعا دق لئاسلا

 .داقتعالا اذه ةئ!مامإلا رقأ و .كلذ وحنو

 رمأ مهتافو ماَيأ يف نيموصعملا كئلوأ عيمج ىلع ءاكبلا ّنأ ىفخي الو

 نتلافحلا ةقع ىماةجتتلا يب اضيأ ةداعلا ةيلغ تروح امك اغرق تولطميوزنم

 .مهعمدأ نورذيو .مهباصم نوركاذتيف مهتافو ماّيَأ يف يزاعتلاو

 هيلع هللا تاولص هتبيصم ّنأ) نوثالثلاو يناثلا بابلا ١. ثيدح ,579 :66 راونألاراحب )١(

 نم يتلا ةّلعلا) 17باب ١ ثيدح 577:١, عئارشلا للع نع ًلقن .(بئاصملا مظعأ تناك

 ١ .(ماّيألا مظعأ ءاروشاع موي راص اهلجأ

 .«لمث» ١794: :؛ حاحصلا ,مهرمأب موقي مهل ثايغ يأ :هموق لامث نالف (")
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 ا 1 1 1 1 1 1 رئاعشلا ةماقإ يف رثاعلا ةلاقإ

 نوكي فيكف ,ردقلا اذه 34[ نيسحلا باصم يف عزجلا نم دارملا ناك نإف

 مازتلالا نع ٍذئنيح ٌصانم الف !؟هل يقبت ةيصوصخ ّيأو .ماّيألا كلت نم مظعأ

 ندا روما نكاد

 تايفو رئاس ىلإ ةبسنلاب ءاروشاع مويل ةمظعلاو صاصتخالا راكنإ
 .فيرشلا ربخلل بيذكت اذهو .ءاوس اهايإو هنوكو مالسلا مهيلع نيموصعملا

 ّنظيال امم وهو ,222نيموصعملا رئاس ةافو ىلع ءاكبلا ناسحتسا راكنإ وأ

 .هب مازتلالا دحأب

 صوصخ يف ءاكبلا ىلع ةدئاز عزجلا عاونأ نم ةلمج زاوجب ناعذإلا وأ
 .هتابثإ اندرأ يذلا ٌّقحلا وهو .ةظطنيسحلا هللادبع يبأ تاع

 لوسر نباي ة# مامإلل لاق ليضفلا نب هللادبع ّنأ روكذملا ربخلا ليذ يفو
 ؟ةكرب موي ءاروشاع ةماعلا تّمس فيكف هلل

 اوعضوف .ديزي ىلإ ماشلاب سانلا بّرقت 12 نيسحلا لتق امل» :لاق ّمث ىكبف

 موبيلا اذه رمأ هل اوعضو ام ناكف .لاومألا نم زئاوجلا هيلع اوذخأو .رابخألا هل

 حرفلا ىلإ نزحلاو ةبيصملاو ءاكبلاو عزجلا نم هيف سانلا لدعيل ,ةكرب موي هنو
 .ىهتنا .«مهنيبو اننيب هللا مكح .هيف دادعتسالاو كدربتلاو رورسلاو

 ةعيشلا راعش نم ناك ةبيصملاو عزجلا موي ءاروشاع لعج ّنأ هنم ملعيو
 اوعضوو .هوحمل رئاودلا نوصّيرتي ةّيمأونب حبصأف .ةَيمنيسحلا لتق ذنم مهنوؤشو

 .هرون ّمتم هللا ّنكلو ,راثآلاو رابخألا كلذ يف

 ّدح زواجتلاو دّدعتلادعب رضي ال رابخألا هذه ضعب دنس فعض نإ مث

 اهل نيثّدحملاو خياشملا يقلتو .رابخألا هذه نم لّوألا رابتعا عم .ةضافتسالا

 اهنم لّوألا ناكل ةقحاللا ةثالثلا الولو ,مهتادنسمو مهبتك يف اهداريإو .لوبقلاب
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 .بلطملا ىلع ةلالدلا يف ةيفاك ةّحجح

 ,ةضافتسالاو رفاظتلا ّدح ةغلاب ةريثك رابخأ ىهو .ءاكبالا تامومع :ةثلاثلا

 نع الضفاةعيغلا ءاوع (هلطفعي اكن اهتأقاةماقملا اذه ىف اهركذي مذلكلا ليلا

 .بابسألا ثيح نم اهقالطإب كّسمتلا وه ماقملا يف ضرغلاو .مهّصاوخ

 ىنعمب ٌدعتم لعف :ءاكيإلاو ,'نيعلا نم عمدلا جورخ :ءاكبلا ّنأ :هنايبو

 هداج

 امتاو :رايتكالاو هردقلا ةطيخ نف الغادنوكرأل ريعلا ءاكنإ نأ فكي ألو

 هاب أ ةنيوت ضيخشلل رواقنلا ادتارب يطيل اهتاجن اب وتس, :روقألا نموه
 .عابطلاو ةداعلا بسحب هل ةيضتقملا

 راضحإ .رابخألا كلت يف باوثلا هيلع بترملا ءاكبإلا نم دارملا نوكيف

 الو ,رخآ نود ءيشب دّيقي ملو .جراخلا يف ءاكبلا ققحت بجوت يتلا بابسألا
 .قالطإلا ىلع لمحيف ءببس نود ببس

 يف ىه امّنإو نايبلا ماقم يف ةدراو تسيل ةروكذملا رابخألا نإ :تلق نإ

 ريغو "!4ةَلَّصلا أوُميِقَأَو :ىلاعت هلوقك .ءاكبإلاو ءاكبلا سفن ىلع ٌثحلا ماقم
 ؟اهقالطإب كّسمتي فيكف كلذ

 ملعي نأ اَلِإ ءنايبلا ماقم يف ًادراو نوكي نأ مالك ّلك يف لصألا ّنِإ :تلق

 أوُقْوَأل :ىلاعت هلوقك .دعاوقلا نم ريثكب كّسمتلا يف رمألا لكشأ الإو .هفالخب

 اذإو .ءاكبلا عم نوكي يذلا توصلا تدرأ تددم اذإف ءرصقيو ّدُمي اكبلا :يرهوجلا لاق )١(

 .«ىكب» 17814 :1 حاحصلا ءاهجورخو عومدلا تدرأ ترّصق

 .87 :(؟) ةرقبلا )١(

 ةفأ



 00000011 1 رئاعشلا ةماقإ يف رئاعلا ةلاقإ

 .هريغو "4١جعيبْلا هللا َلَحَأَو )"4 ٍدوُقعْلا

 .ًالصأ 4ِدوُقْعْلاِب أوُقْوَأٍ و ءاكبلا ةّلدأ نيب قاسملا يف قرفال هّنِإف

 كلتل ّنأ مولعملا ناك ثيحف .هوحنو 4ةَالَّصلا أوُميِقَأَو9 :ىلاعت هلوق اّمأ و

 اذه دورو سفن نوكيف .ناسللاو فرعلا لهأ اهملعيال قئاقح ةبولطملا تابجاولا

 ةّيوغللا تمزل الإو ,224 هباّون وأ هيت يبنلا ناسل ىلإ هنايب لاكيإ ىلع ًالاد مالكلا

 نم هب رمألا دروو ناسللا لهأ عيمج همهفي ًائيش ناك ام هب ساقي فيكف .همالك يف
 .قالطالا ةدارإ هنم فشكتسي هنأ ورغ الف ؟دييقت نود

 :ةديدع رابخأ هيف درو دقو 882 تيبلا لهأ رمأ ءايحإ مومع :عبارلا

 نب دمحأ نع ءيريمحلل دانسإلا برق نع يسلجملا ةمالعلا هاور ام :اهنمف

 لاق 9ك هلادبع يبأ نع .يدزألا دّمحم نبركب نع .يّمقلا يرعشألا قاحسإ

 ؟«نوثّدحتتو نوسلجت» :ليضفلل

 .كادف تلعج .معن :لاق

 سا نما رف ل دفق اناانربأ اويحأف :اهتحأ سلاتملا كلت ذا لاق

 هللارفغ بابذلا حانج لثم هنيع نم جرخف هدنع انركُد وأ انركّذ نم ليضف اي ءانرمأ
 ."!«رحبلا دبز نم رثكأ تناك ولو هبونذ هل

 .!ناوخإلا ةقداصم هباتك يف قودصلا اغنا ةاوو

 )١( ةدئاملا )0(: ١.

 ) )1.”ا/ه :(؟) ةرقبلا

 هتبييصم ىلع ءاكبلا باوث) نوثالثلاو عبارلا بابلا 15 ثيدح ,747 :45 راونألاراحب (؟)

 ثيدح 7 :دانسإلا برق نع ًألقن ,.(2)ةّمئألا رئاس بئاصمو ١17.

 ) )4.(مهتثداحم يف ناوخإلا عامتجا) باب ء١ ثيدح ./” :ناوخإلا ةقداصم
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 2 ةدمشلا رتاععلا لئ انو كقتت هوك مد نفخ ونا ذم ةعقعل فلل

 هلثم ركذ :هلوقب هعبتأو ,'لئاسولا يف يلماعلا ّرحلا خيشلا ًاضيأ هركذ دقو

 نسحلا نب دّمحم نع "!لامعألا باوث يف قودصلا نيسحلا نب يلع نب دّمحم

 نب دمحأ دع( تاعربلا تاع يعاضإرامصلا عا قودضلا ةاعبلا ديلولا كلل

 .قاحسإ

 مث َآلَوُأ هب رمأ ثيح ,مهرمأ ءايحإب مكحلا ةك.مامالا دّكأ فيك رظنت لهف

 عيمج لمشي ثيحب ةّيقيقحلا ةّيضقلا وحن ىلع مهرمأ ىبحأ نمل ءاعدلاب هعبتا

 ؟لاح نود لاحب صيصخت نود نم دبألا رخآ ىلإ ةينآلاو ةرضاحلا دارفألا

 رمأل ًءايحإ اهب ذخألاو رئاعشلا هذه ةماقإ نأ باتري وأ ركني يذلا اذ نمو

 تيصب راطو .عّيشتلا ىلإ مهسوفنب لامو سانلا بولق بلج لهو !؟ةْيا نيسحلا

 رظانملاو ةعجفملا رهاظملا هذه ريغ راصمألاو قافآلا يف بناجألا ىلإ ةعيشلا

 ؟رشبلا سوفن يف ةرّثؤملا

 نسم ةلمجل بابلا اذه يف ةولجملا لئاسرلا تنّمضتو بتكلا ترشن دقو

 .يناملألا نيبرام ويسملا ميكحلاو يواسنرفلا فزوج روتكدلا لاقم نيرصاعملا

 متأمب رهاظتلا وه ,ةرومعملا طيسب يف عّيشتلا راشتنال ثعاب مظعأ ّنأب نيدهاشلا

 ودعلا نم دهشمو ديعبلاو بيرقلا نم ىأرمب ٌفطلا ةعقاو هيبشتو 341 نيسحلا

 .قيدصلاو

 هيلع صن امك- تيبلا لهأ رمأ ءايحإ هيف بوغرملا بولطملا ناكاذإو .
 ناسحتسالا اهودعي ال رومألا هذهف - كينيع نيب دوهشملا حيحصلا ثيدحلا

 لتقل ءاكبلا بابحتسا) رازملا باوبأ نم 77 باب ” ثيدح 50١:14, ةعيشلا لئاسو )١(

 .(32ل نيسحلا
 .828تيبلا لهأ بح باوث باب :141/ :لامعألا باوث (")

 (1غ)



 000 0 00000518 رئاعشلا ةماقإ يف رئاعلا ةلاقإ

 .ناحجرلاو

 نع ًاضيأ راحبلا ىف ام لثم ,ةريثك ركذلا ءايحا ىلع ةلمتشملارابخألاو

 لاف نيوتوعلا 7 ىلع نع .ىنادمهلا دمحأ نع ,ىناقلاطلا نع قودصلا ىلامأ

 انرمأ هيف 000000 5 :ليوط تيدح يف ةياضرلا لاق :لاق 30

 ."!«بولقلا تومت موي هبلق تمي مل

 يف ةفئاطلا خيشو ."'اضرلا رابخأ نويع يف ًأاضيأ قودصلا هاور دقو
 .”يلامألا

 مكتركاذمو مكعامتجا ىف ْنإف ءركذلاب اولغتشاف متعمتجا اذإ» :ة2هلوق و
 المان: مايررك اذ: قم اندعب نئانلا زيقتو::انزعآ ءايحا

 محر» :لاق يناثلا رفعج يبأ نع ناوخإلا ةقداصم يف قودصلا ركذو

 .«اتركذ ىبحأ ًادبع هللا

 ؟مكركذ ءايحإ ام :تلق

 .6!«تابثلا لهأ دنع ركاذتلاو يقالتلا» :لاق

 انيلاوم غلبأ» :لاق 9 قداصلا نع ثيدح يط يف ةمثيخ نع ًاضيأ ىورو

 نأو مهتيم ةزانج مهّيح دهشي نأو «مهريقف ىلع مهّينغ دوعي نأ مهصوأو مالسلا

 ًادبع هللا محر» :لاق ّمث .«انرمأل ةايح ًاضعب مهضعب ءاقل ّنإف ءمهتويب يف اوقالتي

 هتبيصم ىلع ءاكبلا باوش) نوثالثلاو عبارلا بابلا ١, ثيدح ,77/8 :46 راونألاراحب )١(

 .119 ثيدح 77١, :قودصلا يلامأ نع ًالقن .(4ةّمئالا رئاس بئاصمو

 . هك يلع لئاضف :48 ثيدح ,775 :7 ةبءاضرلا رابخأ نويع )١(

 59١. ثيدح 74 :يسوطلا خيشلل يلامألا (؟)

 .ةَجط يلع لئاضف :55 ثيدح :175 :يسوطلا خيشلل ىلامألا (5)

 .(مهتثداحم يف ناوخإلا عامتجا) باب ,؟ :ناوخإلا ةقداصم (5)
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 "21 ةكنعحلا اعلا لئاس زا داو وكلا ناو ل هما طن ا كلا ف

 .ثيدحلا ''١«انرمأ ا

 .عّبتتملا ىلع ىفخت ال ةريثك اذه لاثمأو

 نب دّمحم قودصلا خيشلا ةمصعلا تيب لهأ رابخأ ظفاح هاور ام :سماخلا

 نب دعس انثٌّدح ,يبأ نع :لاق .لاصخلا هباتك نم ةئامعبرألا باب يف هيوباب نب يلع

 نع .ىيحي نب مساقلا نع ,ينيطقيلا ديبع نب ىسيع نب دّمحم ينئّدح :لاق .هللا دبع

 :لاق ةظ هللادبع يبأ نع ملسم نب دّمحمو ريصب يبأ نع .دشار نب نسحلا هّدج

 سلجم يف هباحصأ مّلع 99نينمؤملا ريمأ ّنأ .هئابآ نع .يّدج نع ءيبأ ينئّدح»
 .«هايندو هنيد يف ملسملل حلصي اّمم باب ةئامعبرأ دحاو

 ضرألا ىلإ علْطا ىلاعتو كرابت هللا ّنإ» :لاق نأ ىلإ ثيدحلا قاسو

 ءانتووجل نوت ريو ءانهرفل قوس شيو انتورضتي :ةعيشاتل راعخاو :اتراّكاف

 .ثيدحلا "!«انيلإو اّنم كئلوأ ءانيف مهسفنأو مهلاومأ نولذبيو

 ىف ةروكذم ىهو ."'راحبلا ىف ىسلجملا ثّدحملا ًاضيأ ةعطقلا هذه ركذ

 0 | 0 .!ًاضيأ رابخألا عماج
 .ةمصعلا تيب لهأ ليبس يف سوفنلاو لاومألا لذب ىلع ٌثحلا تنّمضت دقو

 باتكلا نم ليلدلاب هوحنو داهجلا ريغ يف كالهلا ضرعم يف عوقولا هنع جرخ
 وأ سفنلا باعتإ وأ مدلا نم ءيش فزن نأك ةّيبولطملا تحت يقابلا ىقبيف .ةّنسلاو

 .كلذ ريغ وأ ةّقشملا لّمحت

 .(مهتثداحم يف ناوخإلا عامتجا) باب ,1 ثيدح .؟ :ناوخإلا ةقداصم )١(

 .ةئامعبرألا ثيدح ٠١ ثيدح ,170 ءلاصخلا (؟)

 ةئامعبرأ نم هيّلع هللا تاولص هملع ام) عباسلا بابلا ١, ثيدح ٠١: ١1١5.: راونألا راحب (؟)

 .(باب

 ١56٠. ثيدح .508 :رابخألا عماج (غ)

 ةدوفإ



 ا ا 0 ز ز ز ز] ز]ز] | ]ز] ]7 رئاعشلا ةماقإ يف رثاعلا ةلاقإ

 ضرف عم هيلع مّدقم لب ,"'ررضلا ليلد ةضراعمل حلاص ثيدحلا اذهو .

 .ررضلا ناونعب دراو مكح ناك اذإ هّنَأ نم رّرقت امل .ماقملا يف ليلدلا كلذ ةّيمامت

 .هتوبثل يضتقملا وه مكحلل عوضوملا َّنأل ؛ًاعطق هيفن ليلد نع ًاجراخ نوكي

 .ىفخيال امك ةيوغللا موزل عم .هسفن يفَارَثْؤم نوكيالف

 فَي يبنلا ربخأ امل هّنَأ :ملاوعلا باتك يفف .ءازعلا ةماقإ ناونع :سداسلا

 ًءاكب غن ةمطاف تكب .نحملا نم هيلع يرجي امو .نيسحلا اهدلو لتقب ةمطاف هتنبا

 ؟«كلذ نوكي ىتم تبأ اي» :تلاقو ًاديدش

 .«هيبأ نمو كنمو ىنم لاخ نامز يف» :لكإإ# لاق

 ءازعلا ةماقإب مزتلي نمو هيلع يكبي نمف تبأ اي» :تلاقو اهؤاكب ٌدتشاف

 ؟«هل

 ,يتيب لهأ ءاسن ىلع نيكبي يتّمأ ءاسن ّنِإ .ةمطاف اي» :ةكْيآَتيبنلا لاقف

 لك يف ليج دعب ًاليج ءازعلا نودّدجيو .يتيب لهأ لاجر ىلع نوكبي مهلاجرو
 .ثيدحلا ''!(ةنس

 ءاهايإ ةفئاطلا لوبقب روبجم هوحنو لاسرإلاب رابخألا هذه لاثمأ فعضو

 ةعيشلا دنع يرورضلاوه امل ةقباطم اهنيماضم نوك لب ءىرخأ دعاوقب اهتدضاعمو

 .مالسلا هيلع ءادهشلا دّيسل ءازعلا ةماقإ ناحجر نم

 لذبو .220/تيبلا لهأ رمأ ءايحإو .ءاكبإلاو .عزجلا :ةسمخ نيوانع هذهف
 ةقبطنم اهلك هب نيسحلل ءازعلا ةماقإو 2+ دّمحم لآ ليبس يف سوفنلاو لاومألا

 .نيوانعلا هذه نع اهنم ءىش جرخيال ,رئاعشلا هذه نم هيّمست راعش يأ ىلع

 .«ررضلا» باي ,” ثيدح .557 :© ىفاكلا .«رارض الو ررضال» :قكبلَي هلوق وهو )١(

 .(ًاصوصخ هيلع ءاكبلا باوث يف درو ام يف) باب .0574 :ةهنيسحلا مامإلا ,ملاوعلا (1)
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 ؟ جر ةدييسسلا ئامقلا لئاظوو يثير واق ومارد تحمل وما اما فق

 لودعلا ىلإ قانعألاب ذخأت ىوقأ ةّجحب الإ اهعنم ىلع رساجتلا نكمي فيكف
 .نيبنس ام ىلع ةيفتنم يهو .تاقالطالا هذه روهظ نع

 .هيف لاكشإلا يغبنيال امم ,بابحتسالاو ناسحتسالا لب ,زاوجلاب مكحلاف

 هزاوج ىلع ليلدلا نم رئاعشلا كلت ضعب يف درو ام ىلإ ًافاضم اذه

 دلاخ نع هدانسإب بيذهتلا يف ىور دقف .بويجلا ّقشو دودخلا مطلك .صوصخلاب

 تاّيمطافلا دودخلا نمطلو بويجلا نققش دقلو» :هيفو ةِءقداصلا نع ءريدس نبأ

 ."7«بويجلا ّقشتو دودخلا مطلت هلثم ىلعو .يلع نب نيسحلا ىلع

 رئارسلا يف سيردا نبا هب ٌلدتسا دقو .هناسحتسا ىلع ّصن نم هب كيهانو

 نم ملعيف .داحآلا رابخأب لمعلا ىري ال نّمم وهو ."!تّيملل بايثلا قش زاوج ىلع
 .هدنع رودصلا عوطقم ربخلا نوك كلذ

 كجرسو ًايزخم كداوج ءاسنلا نيأر اًملف» :ةسّدقملا ةيحانلا ةرايز يفو

 هوجولا .تامطال دودخلا ىلع .روعشلا تارشان .رودخلا نم نزرب ءًايولم هيلع
 .«تايعاد ليوعلابو .تارفاس

 كتيمطلو :نشلتغ لعأ يف متآملا كل تميقأ» :ًاضيأ ةيحانلا ةرابز يفو

 ."7«نيعلا روحلا كيلع
 :تلاقف هيلع ّنجلا تحان :يرهزلا لاق :ةركذتلا نع ّنجلا مطل يكح دقو

 تايقت زماتدلاك ادودنخ نيطلبو.. :تايهش نكس ةزحلا ءابش نخب

 )١( ماكحألا بيذهت :  ,77٠ثيدح 17١1.

 .هجولا مطلو بوثلا قش ةراقك ىف /4 : رئارسلا رظنا (؟)

 :ريبكلا رازملا (؟) ٠4  :5.ءاروشاع موي يف ىرخأ تارايز



 0 اا رئاعشلا ةماقإ ىف رثاعلا ةلاقإ

 1 تاييصتلا ةفيقومللا تاق نستليو

 ."'راحبلا يف يسلجملا ةمالعلا ًاضيأ هدروأ

 ,زاوجلاب هنم ىلوأ ردصلا ىلع "'مدللاف ًاعرش ًاغئاس هوجولا مطل ناكاذإو

 ةرجسشلا ةلود» هباتك يف نيرصاعملا نم ةّلجألا ةداسلا ضعب هب فرتعا امك

 :لاق ثيح «ةنوعلملا

 ّقشو هوجولا مطل ناحجر ىلع ّلد ام 282 تيبلا لهأ قرط نع يور دق»
 نوكل ىلوأ قيرطب زئاج رودصلا مطلو سوؤرلا مطلف .ثط نيسحلا ىلع بويجلا

 وهام مطل ناحجر ىلع ًاليلد رشبلا رهاظ نسح رايعم وهامو فطلأ وهام ناحجر

 .هلقن اندرأ ام ىهتنا «ةفاطللا يف ةلزنملا هذه نود

 ىأرمب رصع َّلك يف مهلمعو مهعمجأب ةعيشلا ةريس ىلإ ًافاضم هّلك اذه

 .ريكن ريغ نم .رابكلا نيطاسألاو مالعألا ءاملعلا نم عمسمو

 مهاواتفو .ةّيملقلاو ةّيلمعلاو ةّيلوقلا مهصوصنو مهتارابع ركذل ىّدصتن الو

 نم ةعطاسلا ججحلا مايق دعب اهيلإ ةجاحال ذإ .مهملا عوضوملا اذه يف ةرداصلا

 هللا تاولص نيلسرملا دّيس ءافلخو ,نيبملا يحولا طباهمو .نيدلا ةّمئأ تاملك

 انئالخأ لضافأ ضعب اهلقن نع رطولا ىضق دق هنأ عم .نيعمجأ مهيلع

 .هيلع نجلا حون ركذ ,8:5١5؟ صاوخلا ةركذت )١(

 همالسو هللا تاولص هيلع نجلا حون» نوعبرألاو ثلاثلا بابلا ,1177 :4© راونألاراحب (؟)

 .«ةيلع

 .«مدل»؟١ 78.5 حاحصلا ءًامدل برضلا يّمسي ّمث :يرهوجلا لاق (؟)

(19) 



 ا ةينيسحلا رئاعشلا لئاسر 2 ا و لال دوب ف هس وب اوال ضر

 يفن يف عرشنلف .يضتقملا تابثإ نع ناعتسمل | هلادمحب انغرف ثيحو

 .هرهاظم ىلجأ يف ناهربلا متي ىّتح عناملا

 راكذتلا لوح ةملك» هتلاسر يف (ه 151 ت) يماّجحلا داوج دّمحم خيشلا اهضعب ركذ )١(

 مولعلارحب رفعج دّيسلا ىوتفك 787 ١: (ةعوسوملا هذه نمض ةعوبطملا) «ينيسحلا

 (ه ١51١ ت) يّمقلا مساقلاوبأ ازريملا نيناوقلا بحاص مالك لقن يذلا (ه 1797/ ت)

 فشاك يداه خيشلا ىوتف كلذكو (ه 178١ ت) ىيراصنألا ىضترم خيشلا مالكو

 .(ه ١151١ تز ءاطغلا

 دّمحم دّيسلا :مهنم .هيلع باجأف ءاملعلا ىلا نينمؤملا ضعب ههّجو ًءاتفتسا ًاضيأ ركذو

 ىضترم خيشلاو ء.(ه ١50١ ت) يناقماملا للادبع خيشلاو ء(ه ١546 ث) يداب از وريفلا

 دّمحم خيشلاو (ه ١١1١ ت) ءاطغلا فشاك يداه خيشلاو ء(ه ١1559 ت) ءاطغلا فشاك

 .(ه ١717/7 ت) ءاطغلا فشاك نيسح

 .هل هّجو ءاتفتسا :نع (ه ١١57 ت) ىغالبلا داوج دمحم خيشلا باوج ركذي كلذكو

 - «مولظملا ةرصن» هتلاسر يف (ه 1588 ت) رفظملا نسح خيشلا ًاضيأ اهضعب ركذو

 ام كلذكو ء(ه ١750 ت) ينيئانلا ازريملا ىوتف اهنم - (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا)

 يف تاماقلا بكومل هتادهاشم نع (ه ١507 ت) يغالبلا داوج دّمحم ةمالعلا هبتك

 يزاريشلا نسح دّمحم ازريملا دّيسلا راد نم جرخي ناك بكوملا اذه ّنأ فيك .ءءارماس
 نوجرخي مث هراد يف مهسوؤر نوبرضي اوناك ءازعلا اذه دارفأ ّنأو .(ه ١17 ت)

 .(ه1778ت) يزاريشلا يقت دّمحم خيشلا ازريملا نمز ىلا كلذك رمألا ّرمتساو ,عراوشلل



 ةيناثلا ةرظنلا

 .ءازعلا رئاعش نم ةلمج نع عنملل هب كّسمتي ام يف

 ءلسالسلاب مدللاو .تاماقلاب برضلاك رئاعشلا هذه نم ةلمج نأ :اهنمف

 هميرحتو «نسقتلا ىلع ررضلل بوف ةرشبلا هادؤوسالابجوملا قينغلا طللاو

 ."!لقنلاو لقعلاب تباث

 "!ًامور يفتكن نكلو .لاقملا يف طسب ىلإ جاتحي كلذ نع باوجلاو
 .دارملاب ةيفاو تاراشإو تكن ىلع راصتخالل

 ام ًاريثك ءالقعلا ىرنف :عونمم هقالطإ ىلع وهف ,حبقلاب لقعلا لالقتسا ام

 ضارغألا نم ضرغ ىلإ لوصولا لجأل ةثراك بعاتمو ةّقاش راضم نولّمحتي

 ,(ه 177١ ت) نيمألا نسحم ديسلل «هيبشلا لامعأل هيزنتلا» ةلاسر يف درو امك )١(

 ررضلا لاخدإو سفنلا ءاذيإ اهنمو» :اهيفو 177١ : (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا)
 يّدؤي ام ًاريثكو ءاهمد ليسي ئّدح فويسلاو ىدملاب اهحرجو سوؤرلا برضب اهيلع

 برضبو .حرجلا ءرب لوطو توملا وأ ضرملا ىلإو ريثكلا مدلا فزنب ءامغألا ىلا كلذ

 .«لقنلاو لقعلاب تباث كلذ ميرحتو .كلذ ريغو ديدحلا لسالسب روهظلا

 .«مور»:197/4 :0 حاحصلا .هتبلط اذإ امور همورأ ءيشلا تمر (؟)
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 "1 ةتييعلا رادغلا لئاسؤ اد تول ام كد تينا يح ما فل

 رامغ ضوخيو ."”رافقلاو'''بسابسلا ب وجيو .لاوهألا بكري رجاتلا اذه

 ةلقثملا"'سوكملا لذب عم .ةقيحسلا ؛”زوافملاو '"”ءادأكلا تابقعلا جليو .دئادشلا

 .دلبلا كلذ يف هتراجت حبرتو هعاتم قفني نأ ءاجر .ةظهابلا فراصملاو

 تنبب سبني ءالقعلا نم ًادحأ ىرئالف .هلمأ عطقنيو هؤاجر بيخي امير هنأ عم

 .هلمع ناجهتساو هّمذ يف '!ةفش

 قفني .اهئاربك نم ريبك وأ ايندلا نيطالس نم ناطلس ىلإ فلزتلا ديري يذلا
 عيظف بطصخو '"ةقئاب ةبيصم لك هبلط ىف دباكيو .رانيدلاو مهردلا هليبس يف

 .حجن وأ باخ .ميسج ررضو

 نييزتلل هابجلاو يديألا يف مشولا نم ثيدحلاو ميدقلا يف عاش ام ىرتأ

 مالملا ماهسل ًاضرغ ءالقعلا مهلعجي لهف .دسجلا ةرشب يف ةربإلا /”زخوب هوحنو

 )١( برعلا ناسل .ةديعبلا ةيوتسملا ضرألا يهو :بسبس عمج ءبسايس ١:05,

 .«بسيس»

 .«رفق» 1/91 :؟ حاحصلا ءرافق عمجلاو ,تابنالو اهيف ءام ال ةزافم ءرفقلا (؟)

 .«دأك» 114 :دجتملا .ىقترملا ةبعص .دعصملا ةّقاش :ءادأك ةبقع (؟)

 .كله يأ زوف نم .ةكلهم اهّنأل كلذب تيّمس :يبارعألا نبا لاق ءزوافملا ةدحاو ,ةزافملاو (5)

 .«زوف» 85٠١ :؟ حاحصلا

 .«سكم» 57١ :1 برعلا ناسل ,ةيابجلا هلصأو .سكاملا اهذخأي ىتلا ةبيرضلا :سكملا (5)

 .ةملكب يأ ةفش تنبب هتمّلك ام و .«سبن» 44١, :7 حاحصلا ,مّلكت ام يأ :ةملكب سبن ام (1)

 .«ةفش» 17717 ١: حاحصلا

 .«قوب» ١ 557؟ :6 حاحصلا ,ةيهادلا .ةقئابلا (7)

 .«زخو» ٠٠١ :؟ حاحصلا ًاذفان نوكيالو .هوحنو حمرلاب نعطلا :زخولا (8)
١ 



 00 1 1 رئاعشلا ةماقإ يف رثاعلا ةلاقإ

 !؟فينعلا مهنعطلا١!ةيودو

 بهذلا نانسأب اهل ًاليدبت نانسألا علق نييرصعلا نم ةورثلا يلوأ يف رهتشا
 .الك !؟ءالقعلا دادع نع نيجراخ كلذب مهبسحت لهف .ةّضفلاو

 اذإ معن .سفنلاب رارضإلا ناونع ىلع حبقلاب يلالقتسا مكح لقعلل سيلو
 .ناجهتسالاو ءالقعلا ٌمذل ةنظم ناك اهب ٌدتعم ةدئافو حيحص ضرغ ريغ نم ناك

 "بتي ًادحأ اوأر اذإ امك.هيف ةدئاف ال ًاثبع كلذ عم هنوكل لب .ًارارضإ هنوكلال

 رارضإلا نم سيل هّنَأ عم مذلا هوجو نم هنولعجي يئالقع ضرغ نود نم "ازنيو

 .ةدئافلاو ضرغلا ءافتنا رادم لب ءرارضإلا رادم ًارئاد سيل ّمذلا ّنأ ملعيف .ءيش يف

 دقو ,ةفاك ءالقعلاو ّرحلا هنادجو عجارم لك هيلع انقفاوي امم لصألا اذهو

 :«هلئاسر» نم عضاوم ةّدع يف هّرس سّدق يراصنألا خياشملا خيش هب حّرص

 عوطقملا يويندلا ررضلا نع زارتحالا بوجوب مكحيال لقعلا» :هلوق :اهنم

 '“!«دراوملا ضعب يف هب رمأ لب عراشلا زّوج دقو .ةيناسفنلا يعاودلا ضعبل ناكاذإ

 .ىهتنا

 لقعلا مكح كل» :ًالقع كوكشملا ررضلا عفد بوجوب مكحلا دعب هلوق :اهنمو

 ,وه ثيح نم يويزندلا ررضلا سفن ةظحالمبوه امنإ نقيتملا ررضلا عفد بوجوب

 يويندلا ررضلا عم دحّتي دق هنأ الإ .كلذك يورخألا ررضلا عفد بوجوب مكحي امك

 نأ ءدارملاو .«ىرد» 504 ١5: برعلا ناسل .ةّصاخ ديصلا نم شحولا :ةيردلا )١(

 .فينعلا مهنعطل ةسيرف مهنولعجي

 .«بثو»١77 ١: حاحصلا ءرفط :بثو (؟)

 .«ازن» 5901 :1 حاحصلا ,عّرستلاو بّئوتلا :يّرنتلاو ءبثي يأ (؟)

 .لاعفألا ىف رظحلا ةلاصأ 4١. :؟ لوصألا دئارف ()

 ةفف



 ” جب, ةييشحلا رئاعشلا لئاسو مامر احا اوسلو الو ا اوم عملا نفي

 لقعلا ركنيال اذلو ,هعفد بوجوب لقعلا ٌلقتسي الف .يورخأ عفن هيلع ٍبّئرتي ناونع

 هاركإلاو داهجلا يف هل اهضيرعتو صاصقلاو دودحلل سفنلا ميلستب عراشلا رمأ
 هحيبي نأ زوجي عوطقملا يويندلا ررضلاف ٍذئنيحو .دادترالا ىلع وأ لتقلا ىلع

 وأ دابسعلا ىلع صيخرتلا ةحلصمل كوكشملا ررضلل هتحابإف ,ةحلصمل عراشلا
 .ىهتنا "!«زاوجلاب ىلوأ حلاصملا نم اهريغل

 نكمأ امل .ًاقلطم سفنلا ىلع رارضإلا حبقب اًلقتسم لقعلا ناك ولو ,فيك
 .صيصختلل لباق ريغ ىلقعلا مكحلا ّنأل ؛عرشلا يف ةّيررضلا فيلاكتلا دوجو

 .هحبقب لقعلا ٌلقتسي امب رمأيال عراشلاو
 كيهانو .زيزمع ريغ سّدقملا عرشلا يف يررضلا فيلكتلا دوجو ّنأ عم

 حامرلل سفنلا ضيرعت هيف بولطملا نوكي يذلا .داهجلا ضرفب هيلع ةداهشلل
 .نيدلا ليبس يف جهملا كفسو ,فويسلا ضيبو ,تاعّرشملا

 لاومألا لذب ىلع اهؤانب ىتلا ّجحلاو سمخلاو ةاكزلا ضرف كلذكو

 ماكحألا هذه ىرت لهف .هناحبس هللا رمأل ًالاثتما رافسألا دئادش ةاساقمو ةلئاطلا

 !؟ررضلا حبقب لقعلا لالقتسال ةفلاخم اهلك

 امب دّيقم حبقلاب لقعلا مكح ّنأب فارتعالا نم ةحودنم دجتال كارأ انأ اهو

 وأ ابوجو ماكحألا نم مكحل ًاعوضوم عراشلا هربتعي ناونع هيلع قبطني مل اذإ

 .ةحابإ وأ ًابابحتسا

 يورخألا عفنلا بّترتل ةيضتقملا تامومعلا ىلإ لقعلا مكح ةبسن نوكتف أذا

 كّسمتي فيكف «ليلدلا ىلإ لصألا ةبسنك ررضلا دراومل ةلماشلا نيوانعلا ىلع

 .هيلع باوجلاو رخآ هجوب مّهوتلا ريرقت 124 :1 لوصألا دئارف )١(
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 0 رئاعشلا ةماقإ يف رئاعلا ةلاقإ

 ىلإ جاتحي لقعلا مكحب اهصيصخت ّنإف !؟تامومعلا كلت صيصخت يف لقعلا مكحب

 صيصخت ىلع فقوتي وهو .هيلع يورخأ عفن بّنرت مدع وهو ,هعوضوم دوجو

 ةتبثم صيصختلا نم اهتمالس ريدقت ىلع اهنأل ؛ روكذملا لقعلا مكحب تامومعلا

 .لقعلا مكح يفتنيف يورخألا عفنلل

 !؟ىفخيال امك.حيرصلا رودلا الإ وه لهو

 ضرغلاو يعادلا مدعب دّيقتم رارضإلا حبقب لقعلا مكح نأ ًاقباس انّيب دقلو

 نم ءيشب ًالخم اهلوصح مدع سيل اًمم تناك نإو ةدئاف تقّقحت امّلكف هيف

 ةميظع ةدئاف كانه ناك اذإ اّمع ًالضف ,لقعلا مكح عفترا ,صخشلا تايجاح

 هركذ ديلخت اهب يتلا 4ك نيسحلل ءازعلا رئاعشب كّنظ امف ,ةريطخ ةحلصمو

 مظعأ ةدئاف ّيأف .ماركلا ةعيشلا رثآم ءايحإو «ناميإلا ةملك ءالعإو .فيرشلا

 !؟لقعلا مكحب كّسمتلا انه عفني فيكف .ةدئافلا هذه نم رطخأو ّلجأو

 :هوجو ررضلا ةمرح ىلع هب ٌلدتسي ام ةياغف ,لقتلا اّمأ و
 ةيآلا ّنأ بيرقتب ''4ِةَكلْهتلا ىَلِإ ْمُكيِدْيَأب أوُقلُت الو :ىلاعت هلوق :لّوألا

 روهظل ؛ًامّرحم نوكيف ءررضلا اهنم دارملاو ,ةكلهتلا نع يهنلاب تقطن دق ةفيرشلا
 .ميرحتلا يف يهنلا

 .روهظلا اذه نع ةفراص ةنيرق الو ءسفنلا فلت يف رهاظ كالهلا نأ :هيفو
 ةفيرشلا ةيآلا يف نوكتف .هل هجو ال امم ررضلا قلطم ىلع ةكلهتلا لمحو

 امّنِإو ,مالك الو هيف عازنال امم وهو ءسفنلا فلت ىلإ يّدؤي ام ةمرح ىلع ةلالد

 .سفنلا قوهز ىلإ ءادأ نود نم ندبلا ىلع لخدي يذلا ررضلا يف نأشلا

 )١(اليقرة )2(: ١0
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 "7 ةنيييسعلا ئاعيفلا لئاسو دخخ مز مد امن ل ملا رف

 ليسسي ىتح فويسلاو '''ىدملاب اهحرجو سوّورلا برض نإ» :تلق نإف

 ."”'«توملا ىلإ وأ ضرملا ىلإو ريثكلا مدلا فزنب ءامغإلا ىلإ يّدٌؤي ام ًاريثك اهمد

 ىلإ يدؤملا نوكي .ةكلهتلا يف سفنلا ءاقلإ ةمرح ىلع ةكلهتلا ةيآ تلد اذإو

 .عراشلا دنع ًامّرحم ًانايحأ توملا

 نيذلا خياشملاو ةبيشلا نم رابخألا هب ترفاظتو انعمس يذلا ّنإ :ًالوأ :تلق

 هذه ىلع نوركني .ةّيومدلا دشاحملا ةدهاشمب مهدوهع تلاطو مهرامعأ تضم

 :نولوقيو .راكنإلا دش ةبسنلا

 يرتضتي لاحأ توفير نأ ايدو اميدق قامرلا نمزج يأ يف عقي مل هّنإ

 اذهل نيرشابملا لاح نم دهاشملا لب ,#3 نيسحلا ءازع يف ىدملا وأ فويسلا

 .مهناكرأو مهاوق نم ءيش يف ًارثأ اذه مهلمعل نوري ال مهّنأ ءلمعلا

 ىلع لمحيف .هيلع ًاّيشغم ٌرخيو فيسلاب هسأر برضي لجرلا ناك انيبف
 يف ًايداب ًارثأ حرجلا كلذل ىري الف ءلستغيو مامحلا لخدي ,بشخ نم توبات

 ؟لمعلا اذه لثم ميرحت ىلع ةكلهتلا ةياب لالدتسالا هجو امف ,هترشب

 ابعي ال ,ردان وهف .سفنلا فلت ىلإ نايحألا ضعب يف كلذ ءادأ انمّلسول :ًايناث

 .ًامارح كلذك هل عبتتسملا نوكي الو .هب

 نسرتفلاو :بلقم ةرايسلاو طفشت ةزايظلاو :ئزغتاذق ةنيقشلا ثا: قتلا

 بوكرلا ةمرحب يتفي ءاهقفلا نم ًادحأ ىرن الف .اهبكار ةايح ىلع يضقتف ءوبكي
 .بكارملا هذه لثم ىلع

 .«ىدم» 589٠ :1 حاحصلا ؛ئدمو تايدم عمجلاو ءرسكت دق :ةرفشلا :مضلاب «ةيدملا )١(

 ةعوبطملا) «هيبشلا لامعألا هيزنتلا» هتلاسر يف نيمألا ديسلا هدروأ لاكشالإ اذه (؟)

 كالا د (ةع ومجملا هذه نمض
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 000 ا ز ز ز ز رئاعشلا ةماقإ يف رثاعلا ةلاقإ

 يف فلتلا بّترت لجأل ؛هتمرحب مكحي تاماقلاب برضلاو مطللا بنذ امف

 !؟ذوذشلاو ةردنلا ةياغ ةغلابلا نايحألا ضعب

 يف طانملا امّنِإف .ةروكذملا لامعألا يف فلتلا ّنظ ةبلغ مّلس ول ًاثلا

 رومألا نم كلذ لامتحا سيلو .هريغ دنعال ءاهلعاف دنع كلذ لامتحا وه ميرحتلا

 .دهتجملا ىلإ اهيف عوجرلا بجي يتلا ةّيديلقتلا

 فلت هيف نوّنظيال مهْنَأ لمعلا اذه ىلع نيرباثملا كئلوأ لاح نم مولعملاو

 هلمتحي ام ىلع هولمتحا نإو لمعلا اذه سفن ىلع هبّترت نولمتحيالو لب ,مهسوفن

 مهلجأ ءاج اذإ مُهّنإف .هناحبس يرابلا دارأ تقو يأ يف ةّينملا قاهزإ نم دحأ لك

 :نووخ اع الو ةعاس نومدقتسيال

 روكذملا لعفلا ىلع فلتلا بّئرتل ءاتفإلاب ضهان يأ لامتحا يدجي اذامف

 !؟هميرحتب مهيلع مكحلا يف
 !؟هفالخب مهسفنأ نم نوعطقي ام دعب مهيلع هيف ةّجح يأ و
 يف رارضال وررضال» :ةُكْيلَيهلوق نم ةدافتسملا ررضلا ةدعاق :يناثلا

 1 :رومأ يلع يف يت أي اهيف باطخلا لصفو ."'«مالسإلا

 ىفخيال هن :لوقنف ,فيرشلا ربخلا اذه يف ةلمتحملاهوجولا يف :لوألا رمألا

 رّدقملا ربخلا نوك يف ةرهاظ ةّيبيكرتلا ةئيهلاو ,يفنلا يف ةقيقح «ال» ةملكّنأ
 دوجوم ريغ ررضلا نأ :ربخلا ىنعم نوكيف ةماعلا رومألا نم هوحنو «ةدوجوم)»

 فّلختلاو بذكلا موزلل ؛ربخلا ظفل نم هتدارإ رَّذعتت ناكامل هّنكلو .نوكلا ملاع يف

 نم ءيش ىلع لمحلاو ءيلَوألا روهظلا اذه نع ديلا عفر نم دب الف .عقاولا نع

 .(ةلقاحملا ىنعم) باب 54١, :رابخألا يناعم )١(
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 ؟ ح1 عسل ئاعفلا لئ اسرع وم هوو هز ف يح هل ا وعم هع فن

 :ةعبس ماقملا اذه يف يهو ,ةيزاجملا يناعملا

 .رارضإلا ةمرح هدافم نوكيف يفيلكتلا يهنلا يعادب يفنلا نوك :لوألا

 هدافم نوكيف ءًاعم عضولاو فيلكتلا ةدارإ عم يهنلا يعادب هن وك :يناثلا

 .داسفلاو ةّحصلاب فصّتي اّمم ناك اذإ هذوفن مدعو ررضلا هيلع بّئرتي ام ةمرح

 ايندلا يف كرادتلا هنم دارملا نوك عم كرادتملا ريغ ررضلا ةدارإ :ثلاثلا

 .بذكلا مزلتسيال ىّبح كرادتلاب هيلع موكحملا ريغ ىنعمب ررضلا ذخأو ,ةّصاخ

 بهذ يذلا اذهو .ةرخآلاو ايندلا نم ّمعأ كرادتلا ذخأ عم ةروصلا :عبارلا

 ."”دئاوعلا يف هّرس سّدق ىقارنلا هيلإ

 هيلإ حنج ام وهو ءررضلا هنم ًأشني يذلا مكحلا وه دارملا نوك :سماخلا

 "هوس سّدق ّيراصنألا خيشلا ةذتاسألا ذاتسأ

 سيل يفنلا نكلو ,ةقيقحلا يفن يف ةلمعتسم «ال» ةملك نوكت نأ :سداسلا
 يناسارخلا سسؤملا قّقحملا راتخم وهو .مكحلا يفن نع ةيانكأيئاعدأ لب ًايقيقح

 .2ةيافكلا يف

 سانلا فّلكيال ىلاعت هللا ّنأ :ربخلا دافم نوكي نأب مازلإلا يفن :عباسلا

 نوكي نأ نم معأ ضوعلاو عفنلاو» :لاق ءرارضلاو ررضلا ينعم نايب «64 :ماّيألا دئاوع )١(

 .«ايندلا يف وأ ةرخآلا يف .ًاّيويند وأ ًاينيد

 مدع - ةقيقحلا ةدارإ رّذعت دعب - ئنعملا نإ» :لاق ءررضال ةدعاق :.40 :« لوصألا دئارف (1)

 .«دحأ ئلع ررض هنم مزلي ًامكح عّرشي مل عراشلا ّنأ ئنعمب ءررضلا عيرشت
 يفنل «ال» نوكي نأ رهاظلا ّنأ امك» :لاق .(ررضلا يفن نم دارملا) 278١ :لوصألا ةيافك (؟)

 وأ مكحلا يفنال .ءاعدإ ةقيقحلا يفن ةدارإ ىه مالكلا يف ةغالبلا ةيضق ّنإف ...ةقيقحلا

 .«ئفخي ال امك ,ةفصلا



 ا رئاعشلا ةماقإ ىف رثاعلا ةلاقإ

 ."!هارث باط يزاريشلا دّدجملا هللا ةيآ نع يكح .يررض لمعب ًايمازلإ ًافيلكت

 .فيرشلا ربخلا اذه ىف اهلامتحا ىتأتي ةعبسهوجو هذهف

 0 ىفخي الف .هدوصقم يف لدتسملل عفانلا وه ام نييعت يف :يناثلا رمألا

 نم ّمعأ هنع يهنملا رارضإلا نوك عم .يناثلاو لّوألا وه هوجولا هذه نم هل عفانلا

 .سفنلابو ريغلاب رارضإلا

 وا دزوعتلا ةكضوتمحو أ كقارصتال# ريغلا نارا هضانستلاب ائلقول امأَو

 :نيرمأ ىلع فّقوتم هل هعفنف :ثلاثلا اّمأو

 وأ سفنلا ىلع اّمم ّمعأ ررضلاب دارملا نوك نم .هقباس يف روكذملا وه :لّوألا

 رولا

 ىلع قدصيالو .كرادملا خنس نم وه امب كرادتلا ٌصتخي ّنأ :ىناثلاو

 ام كرادتلا نم دارملا ناكول هّنإف .هل ةكرادتم اهّنَأ هنمض ىف ةقّقحتملا ةحلصملا

 امل كف ,ةحلصم نود نم ررضلا حبقب لقعلا مكحل ًاقواسم ناكل ةحلصملا لمشي

 ليلد هلمتشي آلف ءكرادتم ررض هلأ هيلغ قدص ةغوسم ةجاضمررضصلا ىلع بترت

 .ًاضيأ نيتمّدقملا ةّيمامت دعب ّلدتسملل عفنلا مدع رهاظلا ّنأ عم .ررضلا يفن

 ةرّخأتم ةبترم يف كرادتلا ّنأل ؛ نايلوط ناناونع هكرادتو ررضلا ّنأ :هنايبو

 ريغ ررض ملاعلا ىف سيل هّنَأ - هجولا اذه ىلع ءانب - ربخلا دافمو ءررضلا نع

 نأ امأو .كرادتلاب موكحم وهف قّقحتي ررض ٌلكَّنأ هنم مهافتملاو .هكرادتب موكحم

 .هيلإ رظان ريغ وهف ءال وأ قّقحتي ررضلا

 .175 :لوصألا حيقنت ,158 :7 ةياهنلا ةيأ :00)
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 ا ةفييحلاا اعلا لئاشوز هوت هلك زرقة عدم نا و دامو بتنا قو

 ,ةمّدقتملا ةبترملا يفنال .ةرّخأتملا ةبترملا تابثإ ىلإ هيف رظنلا نأ لصاحلاو

 امو .هكرادت نم ّدبال قّقحتي يذلا ررضلا ّنأ وه فيرشلا ربخلا هيلع ّلدي ام ةياغف

 .رّبدتف .ًالصأ هنم دافتسم ريغف ررضلا ميرحت

 كرادتلا مدع هعوضوم ناك ثيح هّنأل ؛ًالصأ هل عفان ريغ وهف :عبارلا اّمأو

 هيلع دعويو ةعيرشلا يف هبرمألا درو ام لكبف ,ةيوثملا هنم دارملا يورخألا

 ًادروم نوكيو .هعوضوم يفتنيف يورخألا كرادتلا قّقحت ىلع ّلدي باوثلاب
 .تادابعلا ةّلدأ عيمج ىلإ ةبسنلاب

 مومعب ةتباثلا فيلاكتلا عفرل ررضلا يفنب لالدتسالا يف رمألا لكشي كلذبو

 ىلع موصلاو ءوضولاو ةالصلاو محلا بوجو لثم .ررضلا دروم يف اهتلدأ

 اًمأو .ًالصأ عفن هلباقم يف لصحي الام ررضلا نم دارملا ناك اذإ هّنإف .هب رّرضتملا

 :هلوق ًالثم درو اذإف .ًاررض نكي مل يورخأ وأ يويند عفن هلابق يف لصحي يذلا

 هذه بوجو ىلع همومعب لد .كلذ وحنو .تقولا لخداذإ اولص.متعطتسااذإ اوّجح

 .ًاررض نوكيالف ءضوعلا ىلع لدي رمألاو .ًاررض تنّمضت نإو لاعفألا

 قلعتي امّنِإ رمألا ّنأ نم لاكشإلا اذه نع هّرس سّدق يقارنلا هب باجأ امو

 يف ةققحتملا ةالصلاو ّجحلا ةّيهامل لباقملا رجألا قّقحت همزالو .ّجحلاو ةالصلاب

 ليلد الف هل رجأو ررضلا لباقم يف ضوع لوصح اًمأو ءًاضيأ ررضلا مدع لاح

 ًاررض هنوك مدعبو ضراعتلا مدعب مكحيف هب رمأ اّمم ررضلا سفن ناكول معن .هيلع

 .ىهتنا ."هلاثمأو ءاوُكْزف باصنلا متكلم اذإ :هلوق يف امك

 قّقحت نع فشكي ررضلا درومل رمألا لومش ضرف اذإ هّنأب :ًالوأ :رظن هيفف

 .كرادت ريغ نم ررضلا نوكي الف ًاضيأ دروملا اذه يف رجألا

 .سداسلا ثحبلا :4 ةدئاع ,ها/ :ماَيألا دئاوع )١(
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 نوك ضرفو نايرسلا وحن ىلع ةّيهاملاب ًاقلعتم رمألا ناك اذإ هّنَأ :ايناثو

 نوكيف ًاضيأ ةّيررضلا ةمّدقملا هذهب يمّدقملا رمألا قّلعتيف ,ةيررض هتامّدقم ضعب
 .ضراعتلا مدعب هيف مكح يذلا ررضلا سفنبرمألا درو ام نيع

 ىلع اهقابطنا نود نم ةّيلكلا ةعيبطلاب رمألا قّلعت مدع مولعملا ّنأ ًاثلاثو
 ةيهاملاف ,اهتانونعم ظاحلل ةآرم نيوانعلاو ,قابطنالا ةظحالمب قّلعتي امّنإ.دارفألا

 .ةعيبطلا رمأ نيعب رومأم درفلا كلذ نوكيو ,ةقيقح هنيع تناك تقّقحت درف ّيأ يف

 يه ثيح نم اهب رومأملا ةّيهاملا لومش ضرفو ًايررض هنوك ضرف اذإف

 .يسفنلا رمألاب هب ًارومأم ررضلا سفن ناك .درفلا اذهل كلذك

 ىلع ةلالدلا يف "!«اهزمحأ لامعألا لضفأ» :ككِيلَيهلوق يفكي هنأ ًاعبارو

 .لّمأتف هّرس سّدق خيشلا هركذ امك.هدروم يف ررضلا هب كرادتملا رجألا

 ضراعيالو لب :مّدقيال ىنعملا اذه ىلع ثيدحلا لمح ىلع ًءانب هْنَأ ّقحلاف

 ًاعفارو هيلع ًادراو قالطإلا كلذ نوكي امّنِإو .بابحتسالاو بوجولا ةّلدأ قالطإ

 .ىفخيال امك .هعوضومل

 وه مكحلا نم دارملا ناك اذإ هّنأل ؛ٌلدتسملا عفنيال ًاضيأ وهف :سماخلا امأو

 ةبسنلاب زيوجتلاو ةحابإلا يفنب ضهني هْنَأ بير الف ءررضلا هنم ًاشني يذلا مكحلا

 .ريغلاب رارضإالا ىلإ

 ىلع ررضلا بّترتل أشنم ريغلا ىلع ررضلا لخدي نأ صخشل ةحابإلا ّنإف
 ءيشلا ةحابإ ّنِإف .بوجولا الإ عفري الف سفنلا ىلإ ةبسنلاب اًمأو ءريغلا كلذ
 ,ررضلا هنم أشني ًامكح نوكيال ًاضيأ صخشلا نم يبابحتسالا هبلط لب يررضلا

 :” ىزارلا ريسفت .ةالصلا نيدلا هجوو .هجو ءىش لكل نأ ىف ,559 6 راونألاراحب )0(

 .ةكئالملا نيب ليضفتلا ىف ةعبارلا ةلأسملا ٠7
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 1 / ةديمعلا ئاهكلا لت اطلبوا جا تسلا معك ا حوا واف بما مسد

 هتلاسر يف هّرس سّدق يراصنألا خيشلا كلسملا اذه بحاص كلذب فرتعا امك

 :لاق ثيح ةّيررضلا

 هتحابإب مكحلا ّنإ ثيح نم ريغلاب رارضإلا ميرحت هنم دافتسي ّنأ نكمي»

 لي هتحايإ ّنإف .سفنلاب رارضإلا فالخب ,عرشلا يف ًايفنم نوكيف .ّيررض مكح
 ىلع ررض هلعج نم مزلي الو ًايررض ًامكح سيل بايحتسالا هجو ىلع هبلط

 .ىهتنأ .77«نيفلكملا

 ةّيلقعلا ةّلدألا نم سفنلاب رارضإالا ميرحت ةدافتسا هّرس سّدق ىعّدأ دق ,معن

 ثيدح نم هتدافتسا ىف مالكلا ّنإف .ثحبلا ّلحم ىف هل لخدال اّمم ىهو .ةّيلقنلاو

 .اهيف رظنن ىّتح اهملعن الف رخألا ةلدألا اأو .ررضلا

 .نيبلا يف ةحلصم نود نم سفنلاب رارضإلا هنم دارملا نوكي نأ نكميو

 ّمصتف .سفنلا فلت ىلإ يّدوملا رارضإلا وأ ةّيلقعلا ةّلدألا نم هتدافتسا ىوعد ّمتتف

 .مهفاف ءاهوحنو ''!ةكلهتلا ةياك ةّيلقنلا ةّلدألا ىلإ ةبسنلاب

 نوكل ؛سفنلاب رارضإلل الماش رظنلا ءيداب يف ناك ناو وهف :سداسلا اًمأو

 نم مكحلا هيلع دري مل رارضإلا ّنأ هنم ملعيف :مكحلا ىفن ىعادب ةقيقحلا ىفن

 هّنأ ىفخي الو .ةّنملا ماقم يف ًادراو ثيدحلا ناك امل هّنَأ الإ ءقلطم لوقب عراشلا

 .ىذأو رارضإب هل ضدعتلا دحأل زوجيال نأ ىف ةّنملا نوكت ريغلا ىلإ ةبسنلاب

 ىف ةّنم الو .هيلع ررضلا باجيإ مدع وه ةّئملاف سفنلا ىلإ ةبسنلاب اّمأو

 .هيلع قيضلل ًابجوم ًافيلكت اذه نوكي لب ءرارضإلا ةحابإ يفنو ررضلا ٌفك باجيإ

 .(عفنلا يعادل ال ررضلا لاصيإ) .يعرشلا مكحلا يفن :ثلاثلا 117 ةيهقف لئاسر )١(

 .156 :(؟) ةرقبلا .4ِةَكلْهّتلا ىَلِإ ْمُكيِديَأ ْأوُقلُت الَو) :ىلاعت هلوق يهو )١(

 ةففإ



 ااا 1 رئاعشلا ةماقإ يف رثاعلا ةلاقإ

 .ةهجلا هذه نم ٌلدتسملا عفنيال ًاضيأ اذهف .ةّنملا فالخ نوكيف

 .تاحضاولا نم هل هئادجإ مدعف ريخألا اّمأو

 ةروكذملا ةعسلا ةوجولا نم: نيهجو لف هيلابجلا نلعردلا انركذ اقم عك

 الف اهنم ةسمخ هوجوو نيرخآلا امهيلامتحاب ناهجولا اّمأو ٌلدتسملا مالك هّجوتي
 .هوجولا هذه نم ّلك لامتحاب هل ثّيشتلا ةيافكل ةحسف يف عناملاف ,ءيشب هعفنت

 .نيهجولا م جيلامتحاللا كتنذ دحأ ضوصخ تانثا ةيلعف لدغتسملا اًمأَو

 هنارود رظنلا يف رهاظلاف .هوجولا هذه نم ّحلا وه ام نايب يف :ثلاثلا رمألا

 - ماقملا لثم يف سنجلل ةيفانلا «ال» ةملكن م رهاظلا ٌّنِإف .سداسلاو سماخلا نيب

 مكحلايفن ةدارإ ءاعدا ةقيقحلاي فن وه - يقيقحلا ىنعملا نع رظنلا فرص دعب

 نم فرظلل بسانم ريغ ةقيقحلايفن ناك ثيح نكلو .لامعتسالا ال .بللا ماقميف

 .ررضلا نم يررضلا مكحلا ةدارإ هّجوتيف .«مالسإلا يف» :هلوق

 .ةيفرظلا هذه ةّحصل بللا ماقميف مكحلا ةدارإ ةيافكب لاقي نأ الإ مهلا

 مكحلا تابثإيف الإ ٍذئنيح هب كّسمتلا نكميال هنأ :ةلوأ هيلع دريف لّرألا اَمأ

 تابثإ وأ هيفن وأ نامضلا تابثإ يف هب ثّبشتلا عاش دق ِهْنَأ عم .يعضولا ال يفيلكتلا

 .كلذ وحنو .رايخلا

 يهنلا يعادب اهلامعتساف .لعفلا ىلع ةدراو ةيفانلا «ال» ناك اذإ دا :ايناكو

 .عويشلا نم ناكمب

 امّنإ هب دارملا لب ,يعادلا اذهب اهدورو دهعي ملف سنجلل ةيفانلا «ال» اأو
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 نر حلا تاكعلا لئاسو ايبا دن 34 ين يمت ا د يمل يل

 يف َكشاالو .كشلا يف كش الو ''وهسلا يف وهس ال :هلوقك مكحلا يفن نوكي

 .كلذ ريغو ."'مومأملا ظفح عم مامإلل ٌكشالو ."!ةلفانلا

 نيهجولا ىلع مكحلايفنيعاد عم ةقيقسحلا وأ الوأ مكحلايفنب ام

 .ةياغلا يف ديعب يميرحتلا يهنلا ىلع لمحلاف .نيروكذملا

 دراو يناشلا ّنأ الإ .هيف لاجم هل نكي مل نإو لوألا داريإلاف :يناثلا اًمأو

 .ًالصأ قرف ريغ نم ًاضيأ هيلع

 ظفل نم هتدارإ وأ .«كرادتم ريغ» ةملكرامضإ ىلإ جاتحم وهف :ثلاثلا اّمأو

 هيلع موكحملا ريغ ىنعمب هتظحالم مث .درفلا يف ىّلكلا لامعتسا ليبق نم ررضلا

 - ًاليحتسم نكي مل نإ وهو .زاجملاب زاجملا كبس ليبق نم نوكي ىّتح كرادتلاب

 لثم نم روهظلا نع دعبلا ةياغ يف هنوك نم ٌلقأ الف - نيطاسألا ضعب هيلع ام ىلع
 .بيكارتلا هذه

 عفن هئازإب لضخ انا امك هنأ نمد نتعتلا | دهاديجوت يف ركذيذلا نأ عم

 ررضلا كلذك .هيلع دئاز وأ هل واسم ضوع ءازإب لام عفدك .ًاررض يّمسيال

 هنع بلسي مل نإو ررضلا مدع ةلزنم لزان هكرادت موزلب عراشلا مكحب نورقملا

 نع دّرجملا ررضلا دوجو يفن دارملاف ,كرادتلاب عراشلا مكح دّرجمب ررضلا موهفم

 .اهّلك هتالص يف كش نم باب ,5 ثيدح ,519 :؟ يفاكلا )١(

 هيلع سيل» :ةِكالاقف ةلفانلا يف ىهسلا نع لئُس هّنأ دوجوملاو صنلا اذه ىلع رثعن مل (؟)
 1 ثيدح 554 :؟ يفاكلا ,عّبتتملا ىلع ىفخيال امك ٌكشلا هنم دارملا ّنأ رهاظلاو .«ءيش

 .اهّلك هتالص يف كش نم باب

 الو .وهس مامإلا ئلع سيل» :ةِغهللادبعوبأ لاق هّنأ دوجوملاو ءّنلا اذه ىلع رثعن مل (؟)

 مامإلا نم لك ىلع ٌكشلا يفن ئلع اهتلالد بيرقتب) «...و وهس مامإلا فلخ نم ىلع

 .(...اهّلك هتالص يف كش نم) باب ؛7 ثيدح .؟709 :؟ يفاكلا .(رخآلا ظفحول اميف م ةماعلا

 هك



 0 ل رئاعشلا ةماقإ يف رثاعلا ةلاقإ

 يف دجو اذإف ,يفنم وهف .هبحاص ىلع ررض كرادت الب لاملا فالتإف ,كرادتلا

 هلام نبغلاب لهاجلا كيلمت كلذكو .كرادتلا موزلب ًانورقم نوكي نأ ٌدبالف جراخلا
 ًانورقم لإ جراخلا يف دجوي ال .هيلع ررض نمثلا نم هتميق نود هلام ءازإب
 .ىهتنا ."”رايخلاب

 ةلزنم ررضلا ليزنت حّحصيال كرادتلاب عراشلا مكح دّرجم نب :ًالوأ عوفدم
 كرادتلا لصحيذلا ررضلا ّنإف ,يجراخلا كرادتلا وه هل حّحصملا امّنِإو .مودعملا

 هلوصح مدع عم كرادتلاب هيلع مكحيذلا اّمأو ًامودعم يفرعلا رظنلا هربتعي هدعب هل

 .مودعملا ةلزنم هليزنتل هجو الف جراخلا يف

 ةلثمألا نم هوحنو نامضلا تابثإب اّصتخم نوكي اذه ىلع ليلدلا ّنأ :ًايناثو

 تابثإ ريغلا ىلع رارضإلا يف هدافم ّنأ نم ًاقباس هيلع انرشأ امل ءًافنآ تركذ يتلا

 هل رظن الف .هكرادت عم الإ قّقحتيال ررضلا ّنأ ىنعمب ,قّقحتم ررض لكل كرادتلا

 ريغلاب رارضإلا ميرحت ىلع هب لالدتسالا عئاشلا ّنأ عم ءيفيلكتلا مكحلا ىلإ ٍدئدنع

 هوحنو موصلاو ءوضولا بوجو يفن ىلع ٍذئنيح هب لالدتسالا نكمي الف

 عم كرادتلاب ًاموكحم ررضلا نوكي نأ ربخلا لولدم ةياغ ّنإف .هب رّرضتي يذلا ىلع

 .ًالصأ هنم ًادافتسم سيلف جراخلا يف يررضلا مكحلا قّقحت مدع اَمَأ .عراشلا

 يف يّلكلا لامعتسا وأ .رامضإلا ىلإ هجايتحا ىلإ ًافاضم هيفف :عبارلا اّمأو

 هب نكميال هّنَأ .الّوأ ًءاِعَدا وأ «ةقيقح ةقيقحلا يفن يف روهظلل نيفلاخملا .درفلا

 الامب مّدقت امل ؛تاقالطالاو تامومعلاب ةتباثلا ماكحألا يفن ىلع ٍذئنيح لالدتسالا

 يف هيجوتلا اذه ركذ دقو .(هللا همحر) يراصنألا خيشلا وه نيطاسألا ضعبب دارملاو )١(

 .ررضلا يفن لماحم نم يناثلا ئنعملا يف 1١4, :ةّيهقفلا هلئاسر
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 0 ا 00 بب 0

 .هيلع هب لالدتسالا هيلع قفّتملا ّنأ عم ءاهيلإ ةبسنلاب دروم هّنَأ هيلع ديزم

 ىضتقم ّنأل ؛يويندلا ررضلل ًاكرادت نوكيال يورخألا عفنلا نأ :ايناثو

 خنس نم سيل ايندلا يف لصاحلا ررضلاو .كرادتملا خنس نم نوكي نأ كرادتلا

 .اهب ًاكرادتم نوكي ىّتح ةيورخألا ةبوثملا

 ًابيرق ناك نإو وهف ءررضلا هنم أشني يذلا مكحلا يفن ىلع لمحلا اّمأو

 هنم ًاشني مكحال :ىنعملا نوكيف .رامضإلا ىلإ جاتحي هنأ الإ .ىنعملا بسحب
 بّبسملا مسا قالطإ نم نوكيف هل بجوملا مكحلا يف ررضلا لامعتسا وأ .ررضلا

 نم ةسبالملا دّرجميررضلا ىلإ يفنلا دانسإ نوكي نأب يلقعلا زاجملا وأ ببسلا ىلع
 .بازيملا يرج ليبق

 عفر دعب ,بيكارتلا هذه لثم ّنأ ّقحلاف .دعبلا ةياغ يف هوجولا هذه عيمجو

 اهيفن يف يوناث روهظ هل ءررضلا ةقيقح يفن وهو .هل عوضوملا ىنعملا نع ديلا

 نيبلا يف يظفل زاجم الف .راثآلا يفن نع ةيانك.ماقملا اذه يف هقالطإ ةرثكل ؛ًءاعَدا

 عم وهو .ةراعتسالا يف يكاكسلا هيلإ بهذ ام ريظن يلقعلا رمألا يف فّرصتلا امّنِإو

 رارضإلا ةحابإ ىفن ماقم ىف هب كّسمتلل لاجم الف .نانتمالا دروم دراو كلذ

 ًالحم سيل مّدقملاو ءررضلا ىلع مادقإلا ليبق نم نوكي ِهّنإف .سفنلا ىلإ ةبسنلاب
 .ةّنمللًافلاخم ًاقييضت هيلع مّدقي اّمع هل ةحابإلا يفن نوكي لب .نانتمالل

 رارضإلا ميرحت ىلع لالدتسالا هب نكميال فيرشلا ربخلا اذه ّنأ نّيبتف

 .سفنلاب

 يف ررضلاو جرحلاو رسعلا يفن ىنعم ّنِإ :هصّخلم ام ّىمقلا ققحملا لاقو

 رمسعلاب دابعلل ىضريال ىلاعت هّنَأ وه ءنيلّوألا ىلإ ةبسنلاب ًاقلطم هلوسرو هللا مالك

 .امهبجوي ام مهيلع لعجي الو ء.جرحلاو
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 ىضري ال وأ .هب دابعلا رضي ام لعفيال ىلاعت هْنَأ وه ,ررضلا ىلإ ةبسنلابو

 نع هلّمحتي ال هسفن نع ررضلا عفد رّرضتي نمل زوجيف .ًاضعب هدابع ضعب رارضإب

 رسعلا يف نيينعملا ءارجإ نكميو ءررضلا لاصيإ ٌراضلا ىلع مرحيو .ٌراضلا

 .لمأتف .ىهتتا .""ًاضيأ

 فشكتسيف .مهتاملك نم ةديدع عضاوم ىف ءاهقفلا لاوقأ ءارقتسا :ثلاثلا

 نونظملا ررضلا عفد» :مهلوقك ءسفنلاب رارضإلا ةمرح ىلع قافتالا هنم

 طاقسإ يف ررضلا فوخ قدصل بجوملا ررضلا لامتحاب مهئافتكاءبجاو

 .فيلكتلا

 فاخي نم لسغ نالطبو ,موصلا نم ررضلا فئاخل راطفإلا بوجوب مهلوقو

 .ٍذئنيح مّميتلا بوجوو ,ةدابعلا يف داسفلا يهنلا ءاضتقاو ءلسغلا ةمرحل ؛ررضلا

 ررضلا فاخي يذلا رفاسملا ىلع ةالصلا مامتإو مايصلا بوجوب مهلوقو

 .ةيصعم هرفس نوكل ؛ رفسلاب هسفن ىلع

 وأ ,رفسلاو بوكرلا يف جرحو رسع هيلع نوكي نّمع ٌححلا طوقسب مهلوقو

 ."!«هقفلا باوبأ يف ةرشتنملا ماكحألا نم كلذ ريغ ىلإ .هرفسب ررضلا فاخي

 امْنِإ بجاو نونظملا ررضلا عفد :مهلوق ّنإف .لالدتسالا اذه يف ام يفخيال

 .لقعلا لالقتسال ,ةبوقعلا ىنعمب يورخألا ررضلا هب داري

 .حيحص ضرغالو كرادت كانه نكي مل اذإ يويندلا ررضلا اذكو

 نمي ركل ليش ورود كيلا هب طاير اتت الف اميسوسا و ومالا

 .8ا/ :؟ لوصألا نيناوق )١(

 يف ةعوبطملا) «هيبشلا لامعال هيزنتلا» هتلاسر يف اهنيعب نيمألا دّيسلا تارابع هذه (؟)

 .اهلئاق مسا ركذ نود فّلوملا اهركذ 7١ :7 «ةعومجملا هذه

 ف



 7 ةيمسعلا رئاسعلا لن ادعو و نوم ف م و لإ ا ا عملا 1

 .صخشلا اهاّرحتي حلاصم لينل ةنونظملا نع ًالضف .ةعوطقملا ٌراضملا

 تنيلف رضا قوش قوص نحوملا ورتطلا لايعملاب فيلكتلا اطوقتم امو

 ,ةّنم هعفر يفو .ررضلا هنم ًاشني مكح بوجولا ّنإف .ءيش يف مالكلا لحم نم

 20 .ررضلا ةدعاق هيفنتف

 يف امك ءررضلا فوخ مدعب دييقتلا وحن ىلع هعيرشت عقو دقف موصلا اًمأو

 اذلو "74َّخأ ماّيَأ نم َُدِعَ ٍرْفَس ىَلَع ْدَأ ًاضيرٌم مُكَنِم َناَك نّمَق :ىلاعت هلوق

 دعب قوقل وسل انالقع انايجلا ررشلا برت قوتيوت نون
 حوجرملا لامتحالاب لاعفألا نم لعفل باكترالا ةمرحب دحأ لوقيال هنأ عم

 ّدسي ام الإ ماعطلا ّلك لكأو بكارملا عيمج ىلع بوكرلا مرح اَلإو .ررضلا بّئرتل

 .ًايئالقع ًالامتحا ًامهو ولو هيف ررضلا ٍبّترت لامتحال ؛قمرلا

 ىلإ هنم ىّدعتيال ٌصاخ ليلد لجأل موصلا يف مكحلاف ءىرتامكوه و

 .هريغ

 لوقلا رهتشا دقف ,هيلع مّميتلا بوجوو ررضلا فاخي نم لسغ نالطب اًمأو

 .ءاهقفلا تاملك يف هب

 يف نوكأ :ذِئ هللا دبع يبأل تلق :لاق يّقرلا دواد ربخ هيف هيلإ دنتسي امو ظ

 - ءاملا بلطأفأ ءاّنم بيرق ءاملا ّنِإ :لاقيف ءام يعم سيلو ,ةالصلا رضحترفسلا

 كيلع فاخأ يّنِإف مّميت نكلو .ءاملا بلطتال» :لاق ؟ًالامشو انيمي - تقو يف انأو

 ."!«عبسلا كلكأيو لضتف كباحصأ نع فّلختلا

 )١( :(؟) ةرقبلا 184.

 .مّميتلا بجوي يذلا تقولا باب ,1 ثيدح .14 :؟ يفاكلا (؟)
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 هعم نوكيال لجر نع ةِظِهّللا دبع ابأ تلأس- :لاق ملاس نب بوقعي ربخو

 رّرعي نأ هرمأ ال» :لاق .كلذ وحن وأ نيتولغ هراسيو قيرطلا نيمي نع ءاملاو .ءام

 ."7(كلذ ريغ وأ عبس وأ ّصل هل ضرعيف هسفنب

 ."!ةكلهتلا ىلإ ءاقلإلاو ."'سفنلا لتق نع يهنلاو

 اذكو ,©يطنزبلا ةحيحص يف هسفن ىلع دربلا فوخ دنع مّميتلاب رمألاو

 ًاباتك فلتلا وأ هجالع رسعوأ هئطب وأ هتدايز فوخ دنع ضرملا لاح يف هبرمألا

 رودجملاو حورجلاو حورقلا يذ ىف دورو أم لثم ًاصوصخو .*ًامومع ةّنسو

 1 ريثكلا رابحألا قف ؤوظيملا و نونكملاو

 .كلذ وحنو "'فوخم ضرم هب نم ىلع فالخلا يف لوقنملا عامجإلاو

 .و رفسلا يف ليلقلا ءاملا هعم نوكي لجرلا باب 48 ثيدح 10 :؟ يفاكلا )١(

 10١. :(1) ماعنألا 4 ّْقَحْلاِ الإ هللا َعّرَح يِتّلا َسْقّنلا أوَُتقَت الو :ئلاعت لاق (1)

 .150 :(؟) ةرقبلا ,4ِةَكْلْهَتلا ىلإ ْمُكيِدْيَأب أوُقلُت الو :هناحبس لاق (؟)

 وأ حورج وأ حورق هبو ةبانجلا هبيصت لجرلا يف .ةِكِءاضرلا مامإلا نع هدنس يفف (؛)

 ثيدح ١97:١, ماكحألا بيذهت .«مّميتي ءلستغيال» :لاقف ءدربلا هسفن ئلع فاخي نوكي

011., 

 ْمُكْسَمَأل وأ ِطْئاَقْلا َنّم مُكْنّم ٌدَحَأ ءاَج وأ ٍرْفَس ىَلَع وأ ىَّضْرّم مُتنُك نإو) :ئلاعت لاق (5)
 .5(:1) ةدئاملا ,4 ...اًيّيَط اًديِعَص أوُمَمَيَتَف ءاَم ْأوُدِجَت ْمَلَف ءاَسْنلا

 .«ررضلا» باب 1 ثيدح :197 :5 يفاكلا .«رارض الو ررضال» :َكبلَمهلوق و
 ش .ةمّدقتملا يطنزبلا ةحيحص يف ام اهنم (1)

 .«ةبانج هتباصأ اذإ بارتلاب ريسكلاو رودجملا مّميتي» :لاق ٍةْغَ هللادبع يبأ نع ام اهنم و

 .«نالسغيالو ناممّوي ريسكلاو نوطبملا» :لاق ًاضيأ ٍةْيلْط هنع و
 75476 و7/151/ ءثيدح ,749 ,” ةعيشلا لئاسو

 ٠٠١. ةلأسملا ....حورجملاو رودجملل مّميتلا زاوج ١: 215١ فالخلا (؛)
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 ١ 27 ةقويسحلا رئاطعلا لئاسؤ لعبت لب ااوو حالا نيام ورا درسوا 10

 نا لامعا ؛قلتلاب نيفتلا لع فاوخلا وه نيربخلا ةزؤم نأ شي االو

 ىلا ءاقلإلاو سفنلا لتق نع يهنلا اذكو ,هلتقيف ّصللا وأ هلكأيف عبسلا هكردي

 .ةكلهتلا

 نع هتلأس:لاق 3! هللا دبع يبأ نع هاور نّمع ريشب نب رفعج ةياور ّنأ امك

 لاقف ,لستغا نإ فلتلا هسفن ىلع فاخي ةدراب ةليل يف ةبانجلا هتباصأ لجر

 ."!«ةالصلا داعأو لستغا دربلا نمآ اذإف ءيلصيو مّميتي»

 ةتفاي هللا لوسر تلأس» :لاق ةء بلاط يبأ نب يلع نع يشايعلا ةياورو

 ىلع ءاملا غرفأ اذإ هسفن ىلع فاخي درب يف ناك نإف :تلق - اهيفو - رئابجلا نع

 4 اميِجَر ْمُكِب َناَك َهَّللا َّنِإ ْمُكَسْفنَأ ْأوُلثقت الو) :ِككَْي هلا لوسر أرقف ؟هدسج

 .ليبقلا اذه نم ًاضيأ ,"!ىهتنا

 ررضلا ناك ام يف نالطبلا ىلع ةلالدلاب ضهني الف .هيف لاكشإ ال امم وهو

 :تفلتلا ريغ بت رتعلا

 مزلتسملا بوجولا يف ةرهاظ نوكت ام يف مّميتلا يف ةدراولا رماوألا اًمأو

 يهو .رظحلا مهوت ماقم يف ةدراو نكت مل ول ,نالطبلل يضتقملا ءوضولا ميرحتل

 .كلذك ماقملا يف

 يف لاكن الف - لاقي امك- صيخرتلا يف ةرهاظ نكت مل ولف ٍذئئيحو

 ةحيحص يف ريبعتلا عم اميسال ,ةينيرقلل حلصي امب اهفافتحال ؛روهظلا نع اهطوقس

 .بنجي ةحارجلا وأ حرقلا هب نوكي لجرلا يف :ة#رفعج يبأ نع ملسم نب دّمحم

 .دماجلا ءاملا وأ جلثلا اَلِإ دجي الف ةبانجلا هبيصي لجرلا باب ,؟ ثيدح .7:/17 ىفاكلا )١(

 .59 :(4) ءاسنلا (؟)

 .4...مكلاومأ اولكأت ال اونمآ َنيذلا اهّيأ اي :ىلاعت هلوق ٠١7 ثيدح ١: ىشايعلا ريسفت (؟)
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 .ىهتنا ."١«مّميتي ءلستغي ال نأب سأب ال» :هلوقب

 هل نوكي الو .اهيف دنتسملا وه ناك ةلأسملا يف عامجإلا مت نإف ٍذئنيحو
 .هدروم ريغ ىلع ةلالد

 وحنو ةكلهتلا ةياو ررضلا يفن ةدعاق ىلإ عامجإلا يف مهدانتسا لامتحاو

 ًائيش هكردم نوكي نأ لمتحا اذإ ِهّنَأل ؛ةيّجحلا نع روكذملا عامجإإلل طقسم كلذ

 كلذ ءارو روكذملا مكحلاب ةكمامإلل ىضر نع فشكي الف ةروكذملا هوجولا نم

 .الوأ مات ِهّنَأ كردملا سفن ىلع رظنيف ,كردملا

 ىلع فوخلا ناك اميف مّلسم رفسلا يف ررضلا فئاخ ىلع ةالصلا مامتإو

 .ءيش يف عازنلا لحم نم سيل وهو ,فلتلاب سفنلا
 عازنلا مدعل ؛ جرحلاو رسعلا بحاص وأ ررضلا فئاخ نع ٌجيحلا طوقس اذكو

 .نطفتف ميرحتلا يف وه امْنِإو .فيلكتلا عفر يف

 وضع حرج وأ مدلا نم ءيش فزن دّرجمب قّقحتيال ررضلا نإ :لاقي دق هنأ مث

 هذه عم قدصلا يف ًاعماجم نوكي دقف .فرعلا دنع نّيعم موهفم هل لب ؛هوحن وأ

 لثم اهقرافي دقو "'هؤرب رسعي حرج وأ ليوط ضرم ىلإ يّدؤملا ءامدالاكرومألا

 .ةّرضم الو عفن هل سيل يذلا وأ ,ةايحلل عفانلا ءامدإلا

 لوصح اعّداب مّجهتلا رومألا هذه نم ءيش ققحت دّرجمب نكميالف ٍذئنيحو

 :ةيلغد تناكول بهي روق ةلدأ قيطتاو ورظلا

 دك مسنلا تكا ويلا نو زك ةريقلا يلوأو خويشلا نم ةلمج انعمس دقو

 ...رودجملاو ريسكلا باب ١. ثيدح ء18:5 يفاكلا )١(

 نمض ةعوبطملا) «هيبشلا لامعأل هيزنتلا» هتلاسر يف نيمألا نسحم دّيسلا لاكشإ اذه (؟)

 ١79/1. :7 (ةعومجملا هذه

 (غ١)
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 بكاوملا» هتلاسر يف "'نيطاسألا ضعب دهش دقو ,هيلع ررضلا ٍبّترت نوركني

 اننيعأ بصن ماقت ةنس ّلك يفو .نيّتسلا زهانيام رمعلا نم انغلب اًنأب» :«ةينيسحلا
 يف هب انعمسالو .رّرضت وأ اهب تام ًاصخش انيأر امو .ةّيومدلا دشاحملا كلت

 .ىهتنا ."”«نيرباغلا

 لاعفألا نم ًاريثك ّنأ كش الو ."”لقنلاو لقعلاب مّرحم سفنلا ءاذيإ ّنأ :اهنمو

 ًاعرش ةمّرحم نوكتف ,سفنلل ءاذبإ 122 نيسحلا ءازع يف اهب يتأملا

 .حيحص ضرغ كانه نكي مل اذإ حبقلاب هلالقتسابف .ًالقع اّمأ :هنع با وجلد

 كولسلاو تاضايرلا بابرأ نم ريثكف .ًالصأ لقعلل مكح الف هقّقحت عم اّمَأو

 سفنلا ةّوق بتارم نم ةبترم لوصح لجأل ٌقاشملاو دئادشلا نم ةلمج نولّمحتي

 .ةيكزتلاو

 لامكلا نم مهدوصقمب زوفلل ىذألا نودباكي نونفلاو عئانصلا لهأ كلذكو
 .الك !؟ديدنتلاو رجزلل دحاو قاسب مهيلع نوموقي ءالقعلا ىرت لهف ,ةعنصلا يف

 .مالملا ماهس مهيلإ بّوصي دحأ سيلو

 امف هريغ اّمأو ,كالهلا ىلإ يّدوملا ءاذيإلا وه مّلسملاف .عرشلا بسحب اّمَأو

 .لّمأتف ,ةمزالملا ةدعاقل هب لقعلا مكحل ًامّرحم نوكي هيف ةدئافال

 ملاعلا ءءاطغلا فشاك اضر دّمحم خيشلا نبا يلع خيشلا نبا نيسح دّمحم خيشلا وه )١(

 ةراشإلا تمّدقتو ءه 1777 ةنس ىّفوتملا رعاشلا بيدألاو .يلوصألا هيقفلا ,فورعملا

 .ةعومجملا هذه يف هتمجرت ىلإ

 409:١. (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) «ةينيسحلا بكاوملا» ةلاسر (؟)

 ْنمض ةعوبطملا) «هيبشلا لامعأل هيزنتلا» هتلاسر يف نيمألا نسحم دّيسلا لاكشإ اذه (؟)
 ١7١ :؟ (ةعومجملا هذه
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 ,هميرحت ىلع مئاق ًاّيعرش ليلد الف .حيحص ضرغو ةدئاف كانه ناك امو

 تادابعلا يف اهتضايرو مهسوفن ءاذيإ ءاحلصلاو ءابلوالاو ءاتنألا نع رتاج دقو

 .ريخلا هوجوو

 ."!هامدق مّروتي ىّتح يّلصي َةٌكْفلَي يبنلا ناكف

 :لوبقم ريغ ."!كلذ ملعي نكي مل هّنَأب لوقلاو

 هئايصوأو ّئبنلا ملع ّنأ نم نيققحملا نسم ريثك هيلع امل :ًالَوأ
 ."رابخألا نم ةلمج هيلع لدي امك .مهسفنأ نع بيغيال رضاح 222 نيموصعملا

 نكميال .لهجلاو ملعلا بسحب فلتخيال يذلا يعقاولا ضوغبملا نأ :ًايناثو

 .ةضايرلاو داهجلا يف نونامثلا بايلا 1١ :ةعيرشلا حابصم )١(

 هذه نمض ةعوبطملا) «هيبشلا لامعأل هيزنتلا» هتلاسر يف نيمألا نسحم دّيسلا لاق (؟)

 ٌّعص نإف ,هامدق تمّروت ئّتح ةالصلل دكت ئبنلا مايقب هداهشتسا اَمأ» ١" :(ةعومجملا

 ٌةٌكالَي يبنلا نكي ملو ًاقافّتا مايقلا ىلع مرولا ٍبّترت يأ .قافتالا باب نم نوكي نأ بالف
 .«كلذ ىلإ يَدؤي هنأ نونظملا وأ مولعملا مايقلا زجي ملاّلإو .هبتّرتب

 هل لاقف ةيطْشا دبع يبأ دنع لّضفملا ناك :لاق هّنأ يمعثخلا نع يفاكلا يف ام اهنم (؟)

 ؟ءامسلا ربخ هنع بجحيو دابعلا ىلع ديع ةعاط هللا ضرفي .كادف تلعُج :لّضفملا

 هنع بجحي مث دابعلا ىلع دبع ةعاط ضرفي نأ نم هدابعب فأرأو محرأو مركأ هللا ءال» :لاق

 اسمو اهاسس ءانتسلا ريش

 ىلاعتو كرابت هللا نأ نورتأ ...»:لوقي رفعج ابأ تعمس :لاق يسانكلا نع ًاضيأ هيف ام اهنمو
 .«ضرألاو تاوامسلا رابخأ مهنع يفخي ّمث ,هدابع ىلع هئايلوأ ةعاط ضرتفا

 .«...نوكيامو ناك ام ملع نوملعي كَمْ ةَّمئألا ّْنأ» باب .؛ و1 ثيدح ,؟١7 ١: يفاكلا

 ,ّيبنلا ملع ةثرو مهّنأو هيف نوخسارلاو هتنزخو ملعلا ندعم مِهَّنأ ىلع ةّلادلا رابخألا كلذكو

 نم لوألا ءزجلا يف ةّجحلا باتك يف ددصلا اذه يف تركذ يتلا باوبألا نم كلذ ريغ ىلإو

 .ىفاكلا
- 

 (غ29)



 0 ا 000337 قا

 كرت يف هيلع ةلفغلازاوج مدع ىلع لدام ّنأل :لهجلا لاح يف هل دليلي يبنلا نايتإ

 .ًاضيأ كلذ ىلع ّلدي بجاولا

 َبِهْذُيِل ُهَّللا ُديِرُي اَمَّنِإ؟ :ىلاعت هلوقب ةفيرشلا ةيآلا يف يفنملا سجرلاو

 يف سجرلاف .لهجلاو ملعلاب ةلّدبتملا ريغ ةّيعقاولا نيوانعلا نم ١4 َسْجّرلا 1

 .ةفيرشلا ةيالاب يفنم سجر لهجلا لاح

 لصحي ىتلا ةيداعلا هتامدقمب قّقحتي يجيردت رمأ مدقلا مّروت ّنأ :اثلاثو

 .ءاذيإلا ىلع مادقإ - كلذ عم - اهيلع ةبظاوملاف«لبق نم اهب ملعلا

 ةمحر باتع هايإ هناحبس هللا ةبتاعمل لاجم نكي مل يرهق ناكول هنأ ًاعبارو
 رابخألا بتك يف امك.'4 ىَقْشَتِلَنآْقْلا َكِيََع اَْلَّرنَأ اَم # هط# :لاق ثيح ةفأرو

 نع .دايز نب ديمح نع .بوقعي نب دّمحم هأور ام كلذ يف درو امّمف .ريسافتلاو

 يبأ نع .ريصب يبأ نع ءصفح نب بهو نع .ةعامس نب دّمحم نب نسحلا

 مل هللا لوسر اي :تلاقف .اهتليل ةشئاع دنع تكتبي هللا لوسر ناك» :لاق اي رفعج

 ؟رّخأت امو كبنذ نم مّدقت ام كل هللارفغ دقو كسفن بعتت

 موقي دكت ا لوسر ناك و» :لاق «ًاروكشًادبع نوكأ الفأ ةشياعاي» :لاقف
 َنآرُهْلا َكِنَلَع اَنلَّرَنَأ اَم * هط) :هناحبس هللا لزنأف هيلجر عباصأ فارطأ ىلع
 ."4(27 ىَقْشَتِل

 نع .يلع نع .دّمحم نب مسقلا نع ,يبأ ينثّدح :لاق ميهاربإ نب يلع نعو

 ركبت هللا لوسر ناك» :الاق مالسلا امهيلع رفعج يبأو هللا دبع يبأ نع ءريصب يبأ

 )١( بازحألا )25(: 77.

 )'(اطه)5١: 5-1

 .ركشلا باب ,.1 ثيدح .45 :" ىفاكلا قول

 (غ:غ)



 00100000 رئاعشلا ةماقإ يف رثاعلا ةلاقإ

 ةغلب «هط# ىلاعتو كرابت هللا لزتأف ,مّروت ىّتح هيلجر عباصأ ىلع ماق ىّلص اذإ

 074 ىَْسَتل َنآُْقْلا َكِيَلَع اَْلَرنَأ امل دّمحم اي يط

 نايبلا عمجم عجارف .ةّماعلاو ةّصاخلا نم نيرّسفملا ةّفاك هيلع عمجأام اذهو

 جهنمو ."”ينارحبلا مشاه دّيسلا ةمالعلل ناهربلاو ''يسربطلا مالسإلا نيمأل

 فرعت .77كلذ ريغو .*!ضيفلا ثّدحملل يفاصلاو هللا حتف ىلوملل نيقداصلا

 .هأنركذام قدص

 ,ةدابعلا نم ردقلا اذه ىلع هتموادم يه رابخألا نم دافتسملا ّنأ انفاق

 ثيدح ىف اين قداصلا دّمحم نب رفعج هللادبع نق نع :ةعيرشلا حابصم يفف

 نوكأ الفأ :لوقيو هامدق مّروتي ىّتح يّلصي طفلي شا لوسر ناك» :هيف لاق ليوط

 ةضاسيرلاو دّبعتتلاو داهتجالا نع اولفغي الف .هتّمأ هب ربتعت نأ دارأ ًاروكش ًادبع
 ."”!ثيدحلا «لاحب

 نب يلع عم تلخد :لاق يرهزل | نع راحبلا يف يسلجملا ةمالعلا ىورو
 دوجسلا رثأ نم ىأر ام كلملادبع مظعتساف «ناورم نب كلملا دبع ىلع 32١ نيسحلا

 .هط ةروس .هال :: ىمقلا ريسفت )١(

 اذه ّلك بعتيل ىحولا هيلع لزنأ ام هنأ ركذو ...هلك ليللا يَّلصي ناكو :ةداتق لاق :هيفو (؟)
 .هةط ةروس ءال :ا/ نايبلا عمجم .بعتلا

 .هط ةروس .؟87 .1 نآرقلا ريسفت يف ناهربلا . يّمقلا نع روكذملا ربخلا هيفو (؟)

 .نيقداصلا جهنم (؛)

 .هط ةروس 6 :؟ يفاصلا ريسفتلا عجار ءهريسفت يف يّمقلا هركذام هيفو (5)

 ةلأسملا ءهط ةروس .4 :17 ىزارلا ريسفتو ءهط ةروس ,177:14 نازيملا ريسفت عجار )١(

 .هامدق تمّروت ىّتح ليللاب ىَلص ٍةِئلهَّنَأ :هيفو ,ةثل'*'"'

 .(ةضايرلاو داهجلا) ىف نونامثلا بابلا ١17١, :ةعيرشلا حاب ..:00)

 (غ6)



 جر ةديدعللا زاجقلا لئاسز وموت نودكي توفت ووو حم 0

 دقلو .داهتجالا كيلع نّيب دقل دّمحم ابأ اي :لاقف 3 نيسحلا نب يلع ينيع نيب

 ديكو بسنلا بيرق يي هللا لوسر نم ةعضب تنأو ,ىنسحلا هللا نم كل قبس

 نم تيتوأ دقلو .كرصع يوذو كتيب لهأ لع ميظع لضف وذل كّنَأو ,ببسلا

 نم ىضم نم اَلِإ كلبق الو كلثم دحأ هتؤي ملام عرولاو نيدلاو ملعلاو لضفلا
 .هيرطيو هيلع ينثي لبقأو ,كفلس

 ةديلم هللا لوسر ناك» :هلوق ىلإ ثيدحلا قاسو .نيسحلا نب يلع لاقف :لاق

 اي :هل ليقف .هوف بصعي ىّتح مايصلا يف ًامظيو .هامدق مّروتي ىّتح ةالصلا يف فقي

 نوكأ الفأ :ٌةك!!/لوقيف !؟رخأت امو كبنذ نم مّدقت ام هللا كل رفغي ملأ هللا لوسر

 .30ثيدحلا .«اروكش ًادبع

 ؟هب ملعلا مدع لامتحا نيأف ,لمعلا اذهل هتبظاوم ىلع ليلد وهو

 ةظفأَم يبتلا لعفب نوكّسمتي اوناك مالسلا مهيلع تيبلا لهأ ةّمئأ ّنأ :ًاسداسو

 امك.مهسفنأل لعفلا كلذ ناحجر تابثإ يف ,داهتجالاو ةدابعلا يف هبأد لوط .كلذ

 يف يسلجملا هاور امو .ًافنا روكذملا 2 لا وء"'هركذ يتآلا رباج ربخ يف

 :لاق 94 رفعج يبأ نع دنه نب هللادبع نب ورمع نع هدانسإب راحبلا

 مّدقت ام هل هللارفغ دق كيلي هلا لوسر يّدج نإ :39ا نيسحلا نب يلع لاق»

 قاسلا خفتنا ىتح يّمأو وه يبأب دّبعت و هل داهتجالا عدي ملف رَّخأت امو هبنذ نم

 :لاق !؟رَّخَأت امو كبنذ نم مّدقت ام كل هللا رفغ دقو اذه لعفتأ :هل ليقف ,مدقلا مروو

 فلاؤملاو فلاخملا رارقإو ,هملعو هقالخأ مراكم باب ٠,٠١, ثيدح مال :ع“7 راونألا راحب 0(

 ' .عباسلا بابلا ١7١, :باوبألا حتف نع ًالقن .هلضفب

 ,500 :ةحفص ىف )2

)/»->-5١ 



 00 0 لا رئاعشلا ةماقإ يف رثاعلا ةلاقإ

 ."!ريخلا «أروكش ًادبع نوكأ الفأ

 ,تافتلالاو دمعلاب فَي يِبّنلا نع ًارداص ناك روكذملا لمعلا ّنأ ىلع ٌلديف

 نم مكح يف كّسمتلا هب حلصيال لهجلاو ةلفغلا ىرجم يراجلا لعفلاف الاو

 .ماكحألا

 حدملا ماقم يف كلذ نوركذي اوناك امير 220 نيموصعملا ةّمئألا ّنأ :ًاعباسو

 هللادنع ضوغبملا رمألا نوكي لهو .ءايبنألا نم هريغ ىلع ةّكِيِلَم يبّنلل ليضفتلاو

 !؟هلعافل لضفلاو حدملا بجوي انكي اعقاو ةنانس

 هلأس دقو 32/نينمؤملاريمأ نع جاجتحالا يف يسربطلا هاور ام كلذ نمف
 تراس ىّبح هتئيطخ ىلع ىكب اكادواد اذه ّنإف :يدوهيلا هل لاقو دوهيلا ضعب

 .هفوخل هعم لابجلا
 .اذه نم لضفأ وه ام يطعأ ةظففيدّمحمو .كلذك ناك دقل» :31 يلع هل لاق

 ىلع "'لجرملا زيزأك زيزأ هفوجو هردص نم عمس ةالصلا ىلإ ماق اذإ ناك هن

 هّيرل عّشختي نأ دارأف .هباقع نم ٌلِجوَّرع هللا هنمآ دقو .ءاكبلا ةّدش نم "!يفاثألا

 هعباصأ فارطأ ىلع نينس رشع كفي ماق دقلو .هب ىدتقا نمل ًامامإ نوكيو هئاكبب

 . ثيدحلا .*!«ههجو رفصاو هامدق تمّروت ىّتح

 هلضف لئالد نم ةعاطلا يف هداهتجاو هيلي هلعف لعج 32! مامإلا نأ ىرتف

 .(22!مهننسو هريسو هقالخأ مراكم) عساتلا بابلا ,187 ثيدح ,741/ :15 راونألاراحب )١(

 .1715 ثيدح :177 :يسوطلا يلامأ نع ًالقن

 .«ززأ» ليذالا' ١: نيرحبلا عمجم ءساحن نم ردق :لجرملا (؟)

 .«فثأ».الا/ :؛” سورعلا جات .ردقلا هيلع عضوت ىذلا رجحلا :ةيفثألا عمج ,يفاثألا )0

 .بتكلاو فحصلا أرق نّمم مهرابحأ نم دوهيلا ئلع ةظهجاجتحا 777:١, جاجتحالا (5)

 (8غ/)



 1 2 يحلل راوعلا لت اعرب هب وامل م را ا م ولا ا

 نم ردقلا اذهب ةالصلا هلآو هيلع هنايتإ ّنأ فيرشلا ربخلا نم ًاضيأ ملع دقو

 رشع يف كلذ هبأد ناك لب ,نامزلا نم ليلقب هنمًارداص ًايقافّتا ًارمأ نكي مل ةدابعلا

 !؟هيدلًاضوغبم هاري ام ىلع ةليوطلا ةّدملا كلت يف يبن هناحبس هللا كرتي لهف .نينس

 .كلذ نع تيلاعت كئاحبس

 دهجلا ةياغ ةغلابلا ةدابعلا كلت ىلع ىذألا ٍبّترتو نيمدقلا مروت نأ :ًانماثو

 ملعلا لصحي يداع رمأ وه لب ,ةرطفلا يف ًاعدبو عايطلا نع ًاجراخ سيل .ةّقشملاو

 !؟هتبقاع ملعي ملو كلذ لعف يلي يبنلا ّنِإ :لاقي فيكف ,لقاع لكل هب
 ,تايئاغلاب ملعلا يف رشبلا دارفأ نم هريغ نع زاتميال كي يبّتلا ّنأ به

 نم دحأ ّلك هملعي ام هيلع ىفخيف .لّقعتلاو كاردإلا يف مهنع ًأطحنم نوكي لهف

 .كلذ نع هاشاح !؟عابطلاو ةداعلا ىضتقمي ءالقعلا

 مزلتسم وهو ًايشم مارحلا تيبلا ىلإ ّجحلا ةّمْألا نع رفاظت هّنأ :كلذ نمو

 .ءاذيإلل

 ,عومسم ريغ ''مدقلا مّروت ىلإ هئادأب ملعلا مدعب ًاضيأ هنع باوجلاو

 .ةداع هل هئاضتقال

 .ينيلكلا بوقعي نب دّمحم نع لئاسولا يف يلماعلا ّرحلا خيشلا ىور املو

 يبأ نع ,ةماسأ يبأ نع .لدنص نع .نامعنلا نب ىلع نب دّمحم نع هدانسإب

 ,هامدق تمروف ًايشام ةنس ةّكم ىلإ 42 يلع نب نسحلا جرخ» :لاق 32! هللادبع

 اذه انيتأ اذإ ءالك :لاقف ,مرولا اذه كنع نكسي تبكرول :هيلاوم ضعب هل لاقف

 «هيبشلا لامعأل هيزنتلا» .هتلاسر ىف نيمألا دّيسلا هركذ هنع باوجلاو لاكشإلا اذه )١(

 (؟ مل



 00 010131313121 د11 رئاعشلا ةماقإ يف رثاعلا ةلاقإ

 ."!ثيدحلا «هسكامت الو هنم رتشاف ,نهد هعم و دوسأ كلبقتسي هّنإف لزنملا

 سوواط نب ىلع دّيسلا نع "!كردتسملا يف يرونلا مالسإلا ةقث هاور دقو

 .هدانسإب يريمحلا رفعج نب هللادبعل لئالدلا باتك نع ''”مومهملا جرف باتك يف

 !؟روكذملا مّهوتلل لاجم كلذ دعب لهو

 ةّكم ىلإ يشملا سفن لب .نيمدقلا مّروت يف ًارصحنم سيل ءاذيإلا ّنأ عم

 ةرايز ىلإ يشملا ىلع لب .هيلع مهنم ثحلا دورو دقو ,سفنلا ءاذيرال مزلتسم

 .عّبتتملا ىلع ىفخي ال امك .ءالب ركب نيسحلا

 ةربعلا نيع» هباتك يف سوواط نب دما لحألا قبلا ءاوو اهدهلل3 قف

 هي فصي ليوط ثيدح يف ة#ن قداصلا دّمحم نب رفعج انالوم نع «ةرتعلا نبغ يف

 ةخأ لإ نضر انهيف لام ل ةازيأ هل نورع اموو لاه هن نيددؤنلا رمأ
 .؟!«هسفن ىلع امهّدشأب

 .ةتاحيس#لادتع ا ظوفم لمفلا لمع اهم ةقدملا وأ ةّدشلا تسل هنأ نيبتف

 انك لاق .ريبزلا نب ةورع هيبأ نع :ةورع نب ماشه نع :قودصلا يلامأ يف و

 لاقف ,ناوضرلا ةعيبو ردب لهأ لامعأ انركاذتف ةكْليهللا لوسر دجسم يف ًاسولج
 ًاداهتجا مهّدشَأو ًاعرو مهرثكأو ًالام موقلا لَّقَأب مكربخأ الأ .موق اي :ءادردلا وبأ

 دلوم) باب ,1 ثيدح 477:١, يفاكلا نع ًالقن ,18941 ثيدح ١١: 4٠ ةعيشلا لئاسو )١(

 .(امهيلع هللا تاولص ىلع نب نسحلا

 .ةك نيسحلا مامإلا نع هاور ِهّنِإ اَلِإ 8457 ثيدح 5١: :8 لئاسولا كردتسم )١(

 .(..يلع نب نيسحلا لئالد نمو :لصف) رشاعلا بابلا ,51 :مومهملا جرف (؟)

 ذخأ الإ نارمأ 3ك نينمؤملاريمأل ضرعي مل» :هيفو ,48 :ةرتعلا نبغ يف ةربعلا نيع (5)
 .«امهّدشُأِي

 (غ9)



 ” ن ةييسحلا رت افلا لذ انوا وق خطإ هوو نأ نر زو مق ون و وقول 0

 ؟نم :اولاق

 رمغنا - 340هلاوحأ نم هدهاش ام يف لاق نأ ىلإ - بلاط يبأ نب يلع :لاق

 هظقوأ .رهسلا لوطل مونلا هيلع بلغ :تلقف ,ةكرحالو ًاّسح هل عمسأ ملف ءاكبلا يف

 .رجفلا ةالصل

 كحتي ملف هتكّرحف .ةاقلملا ةبشخلاكوه اذإف تيتأف :ءادردلاوبأ لاق

 .بلاط يبأ نب يلع هّللاو تام .نوعجار هيلا انِإو هّلل انِإ :تلقف ءوزني ملف هتيوزو

 ناك ام ءادردلا ابأ اي» :همطاف تلاقف .مهيلإ هاعنأ ًاردابم هلزنم تيتأف :لاق

 يتلا ةيشغلا ءادردلا ابأ اي هللاو يه» :تلاقف .ربخلا اهتربخأف ؟«هتّصق نمو هنأش نم

 .ثيدحلا "!قافأف ههجو ىلع هوحضنف ءامب هوتأ مث .«هللا ةيشخ نم هذخأت

 .ءاروشاع موي لاتقلل ةزب امل يركانشلا بيبش نأ ني باع نأ :كلذ نمو

 .هفلخ هرفغمو هعرد ىقلأ .بناج لك نم ةراجحلاب يىمرو

 ناكو .نامزلا نم ةعاس تاحارجلا نم هيقت تناك عردلا ّنأ حضاولا نمو

 عفد بوجو عم هزاوج ىتأتي الف ,حارجلاب ناخثإلل لجعأو ررضلل بلجأ اهؤاقلإ
 .ناكمإلا عم ًاقلطم سفنلا نع ررضلا

 .هلعف سابعلا ىلع ركنأ نم هيلع ركني ىّتح سباع لعفب لالدتسالا سيلو

 .هزاوج ىلع ةّجح هريرقت نوكيف .هنم ىأرمبو مامإالا يدي نيب هنوكب لب

 يف ركذ ام ىلع - داشرإلا يف هارث باط ديفملا خيشلا هاور ام كلذ نمو

 نأ ىلإ - ف دّمحم نب رفعج قداصلا نع ؛موثلك نب ديعس نع - راحبلاو لئاسولا

 )١( ثيدح ,717١/:قودصلا ىلامأ ١77.

0) 



 000 00 ا رئاعشلا ةماقإ يف رثاعلا ةلاقإ

 غلب دق وه اذإف ,هيلع هنبا رفعجوبأ لخد دقل :- 39 نيسحلا نب يلع فصي وهو لاق
 نم هانيع تصمرو .رهسلا نم هنول َرْفصأ دق هآرف .دحأ هغلبي ملام ةدابعلا نم

 مايقلا نم هامدقو هاقاس تمروو .دوجسلا نم هفنأ مزخناو ,هتهبج تربدو .ءاكبلا

 .ةالصلا يف

 ةمحر تيكبف .ءاكبلا لاحلا كلتب هتيأر نيح كلمأ ملف» :3492 رفعجوبأ لاقف

 كلت ضعب ينطعأ ينباي :لاقف يلوخد نم ةئينه دعب ىلإ تفتلاف .رّكفي وه اذإف .هل

 مث ًاريسي ًائيش اهيف أرقف هتيطعأف ,3ةهي بلاط يبأ نب يلع ةدابع اهيف يتلا فحصلا
 ."!«341بلاط يبأ نب يلع ةدابع ىلع ىوقي نم :لاقو ًارّجضت هدي نم اهكرت

 دّمحم رفعج يبأ ىلإ هدانسإب قودصلا يلامأ نع يسلجملا ةمالعلا ركذ دقو

 نبا لعفي ام ىلإ ترظن اّمل ةهئ بلاط يبأ نب يلع تنب ةمطاف ّنأ» :341 ىلع نبا

 نب هللادبع نب رباج تتأ ,ةدابعلا يف بأدلا نم هسفنب 9ك نيسحلا نب ىلع اهبخأ

 ًاقوقح مكيلع انل نإ هللا لوسر بحاص اي :هل تلاقف يراصنألا مازح نب ورمع

 اوعدتو هللا هورّكذت نأ ًاداهتجا هسفن كلهي اندحأ متيأر اذإ نأ مكيلع انّقح نمو

 ""”هفنأ مرخنا دق 391 نيسحلا هيبأ ةّيقب نيسحلا نب يلع اذهو .هسفن ىلع ايقبلل

 .ةدابعلا يف هسفنل هنم ًابأد هاتحارو "'هاتبكرو هتهبج تنفثو

 :سماخلا بابلا ,10 ثيدح 1/0 ::7 راونألاراحب 1١5, ثيدح 4١:١ ةعيشلا لئاسو )١(

 رابخألا نم فرط ركذ) باب ,157 :” داشرإلا نع ًالقن امهالك .(..وهملعو هقالخأ مراكم)

 .(ةكا نيسحلا نب يلعل

 ١1٠١ :5 حاحصلا .عدجلا غلبي الو ءهفنأ فرط وأ هفنأ ةرتو تعطق يذلا وه :مرخأ لجر (؟)

 .«مرخ»

 ظلغو خانتسا اذإ هئاضعأ نم ضرألا ىلع عقي ام يهو :ريعبلا تانفث ةدحاو .ةنفثلا (؟)

 .«نفث»84/١٠ :ه حاحصلا .امهريغ و نيتبكرلاك

06١) 



 "جر ةفيسعلا ئامتلا لئاسواو وي حم يما يما م

 نب دّمحم رفعجويأ بابلابو .نيسحلا نب يلع باب هللا دبع نب رباج ىتأف

 لخدف رباجل نذأ مث :- يوارلا لاق نأ ىلإ - مشاه ينب نم ةمليغأ يف 9. يلع

 ًالاؤس هلاح نع هلأسف هكا يلع ضهنف ,'"ةدابعلا هتضنأ دق هبارحم يف هدجوف

 :لوقي هيلع رباج لبقأف .هبنجب هسلجأ مث .":ًاًيفح
 .مكبحأ نملو مكل َةّنجلا قلخ امّنِإ ىلاعت هللا ّنأ تملع امأ .هللا لوسر نباي

 ؟كسفن هتفلك يذلا دهجلا اذه امف ؟مكاداعو مكضغيبأ نمل رانلا قلخو

 نأ تملع امأ ةكيلَي هللا لوسر بحاص اي» :32.نيسحلا نب يلع هل لاق

 داهتجالا عدي ملف !؟رَّخأت امو هبنذ نم مّدقت ام هل هللارفغ دق كيلي هللا لوسر يّدج

 اذه لعفتأ :هل ليقو .مدقلا مروو قاسلا خفتنا ىّتح - يّمأو وه يباب - دتعتو هل

 .«ًاروكش ًادبع نوكأ الفأ :لاق !؟رَّخأت امو كبنذ نم مّدقت ام كل هللارفغ دقو

 هليمتسي نم لوق هيف ينغي سيلو 3ك نيسحلا نب يلع ىلإ رباج رظن اًملف

 كّنإف .كسفن ىلع ايقبلا ةَكْفقَي هللا لوسر نباي :هل لاق .دصقلا ىلإ بعتلاو داهجلا نم

 .ءامسلا رطمتست مهبو ."”ءاوأللا فشكتسيو ءالبلا عفدتسي مهب موق نم

 «امهاقلأ ىّتح امهب ًايستؤم ّيوبأ جاهنم ىلع لازأ ال .رباج اي» :هل لاقف

 ,(7!6ثيدحلا

 )١( حاحصلا رظنا .ًالوزهم مسجلا فيعض هتلعج يأ ١: 701١»نضا«.

 )( ةغلابملا :ةّوافحلاو ءلاؤسلا ىف يصقتسملا :ّيِفَحلا اذا .ةلاح نع لاؤسلا نع رثكأ يأ

 حاحصلا ,هرمأ يف ةيانعلاو لجرلا نع لاؤسلا يف  71١7 :1.«افح»

 «يأل» 41:1 حاحصلا ءةّدشلا :ءاوأللا (؟)

 ) )5راونألا راحب 71  ,1١رخآ يف عوبطملا يسوطلا خيشلا نبا يلامأ نع ًالقن ,18 ثيدح

 :هيبأ يلامأ /251.

05) 



 00 رئاعشلا ةماقإ يف رثاعلا ةلاقإ

 ّدح زواجملا دّدعتلل ؛هب ةربعال رابخألا هذه لثم ةّحص يف دّدرتلاو

 .ةضافتسالا

 نب يلع ناك» :لاق ةيلقداصلا نع بوسأ رهش نبا بقانم يفو

 كلذ ٌرضأف .مئاق هليلو ,مئاص هراهن .ةدابعلا يف داهتجالا ديدش 346 نيسحلا

 "7«ينفلزي هّلعل يّبر ىلإ بّيحتأ :لاقف ؟بؤدلا اذه مك هبأ اي :هل تلقف .همسجب

 ."”ثيدحلا

 وأ رارضإلا ةمرحب لوقلا نكمي فيكف .«همسجب كلذ ٌرضأ» :هلوق ىلإ رظناف
 .ررضلاب ملعلا مدعب لوقلل غاسم رابخألا هذه ةظحالم دعب لهو ؟ءاذيإلا

 ,تاعاطلاو تادابعلا يف ءاذيإلا نم ردقلا اذه لثم ىلإ بدنلا درو دق نأ عم

 باب نم هكا يلع نينمؤملاريمأ جرخ هْنَأ :ةلفغ نب ديوس نع :رابخألا عماج ىفف

 ,نينمؤملاريمأ اي كيلع مالسلا :اولاقف ءسانلا نم ةبكوك هيقلف هفوكلاب دجسملا
 .كتعيش نمو كباحصأ اَنِإ :هل اولاقف ,مهركنأف

 .«ةعيشلا ءاميس مكيلع ىرأ ال يلام» :لاقف

 ؟ةفيشلا ءاميسامو:اولأق

 ,"”ىوطلا نم ا؟!ههنوطب صمخ ء.ءاكبلا نم ''مهنويع شمع» :ةظالاقف

 .«فلز» ١777١ :؟ حاحصلا ؛ةلزنملاو ةبرقلا :ىفلزلاو ةفلزلا )١(

 .(32غنيسحلا نب ىلع ةمامإ) باب ,554 :؟ بلاط يبأ لآ بقانم (؟)

 060 :؟ حاهصلا ءاهتاقوأ رثكأ ىف اهعمد ناليس عم ةيؤرلا فعض :نيعلا يف شيمعلا (؟)

 .«شمع»

 ٠١78 : حاحصلا ءصامخ عمجلاو ءنطبلا رماض يأ :اشحلا صيمخو ناصمخ لجر (4)

 .«(صمخ»

)695) 



 ١ جر هينيسخلا رئاعفلا لئاسز دعما موق ماك او ل موس ال وما نال

 «ركذلا نم مههاوفأ ةبيطو .دوجسلا نم مهروهظ ةّيوطمو .ًأمظلا نم مههافش سبي

 .37ثيدحلا

 ىل لاق :لاق كلملادبع نب عمسم نع مّدقت ام بابلا رابخأ نم كلذ نم و

 .نيسحلا ىنعي ؟«هب عنص ام ركذت امأ» :ثيدح ىف ذك هللادبعوبأ

 ىلب :تلق

 ؟«عزجتأ» :لاق

 نسم عنتمأف .ٌىلع كلذ رثأ يلهأ ىري ىتح كلذب ربعتسأو .هللاو يإ :تلق

 .يهجو ىف نيبتسي ىتح ماعطلا

 «انل عزجلا لهأ نم نوّدعي نيذلا نم كن امأ كتعمد هللا محر» :لاقف
 ."”ثيدحلا

 .ءاذيإلا نع ٌكفنيال هجولا يف كلذ نيبتسي ىّتح ماعطلا نم عانتمالا نإ

 نم حجار غئاس ةئ0نيسحلا هللادبع يبأ باصم ىف سفنلا ءاذيإ ّنأ ىلع ٌلديف

 .عرشلا

 هّسم نمؤم امّيأ» :39لاق هْنَأ هيولوق نبال تارايزلا لماك يفام كلذ نمو

 فرص انيف يذوأ ام "'ةضاضم نم هّدخ ىلع ليست ىّتح هانيع تعمدفانيف ّىذأ

 .«ئوط» ١5١6 :1 حاحصلا .عوجلا :ئوطلا (0)

 يلامأ نع ًالقن 17١, ثيدح ٠٠١, :(نيدلا لوصأ يف نيقيلا جراعم) وأ رابخألا عماج )١(

 .ريسي فالتخاب ,7717 ثيدح ١7/, :يسوطلا خيشلا

 .؟١91 ثيدح 7١7 :تارايزلا لماك (؟)

 .«ضضم» ١١١ 7:7 حاحصلا :ةبيصملا عجو :ضضملا (؟)

 0١(



 1 ا رئاعشلا ةماقإ يف رثاعلا ةلاقإ

 ."”«رانلاو هطخس نم ةمايقلا موي هنمآو ىذألا ههجو نع هللا

 نم ٍدحأ دي ىلع نوكي نأ نم ٌمعأ تيبلا لهأ يف يذألا ّسم نأ ىفخي الو

 يف دهجلا لذبب وأ .مهنيد ءايحإو مهتملك ءالعإ يف سفنلا باعتإب وأ ,ةرتعلا ءادعأ

 .درف نود درفب دييقت نود نم .مهل ءازعلا ةماقإ

 اذه أشنمب بلاطم .يبنجألا ديب ىذألا ّسم ىلإ هفارصنا يعّدمو

 !كلذب هل ىّنَأو .فارصنالا

 لوقب ءاذيإلا الو ررضلا ةمرح ىلع يلقع الو يعرش ليلد لدي مل نإ دعبف

 وهو .ةْظ نيسحلا ركذ ءايحإ هب يذلا ميظعلا راعشلا كلذ لثم نع ٌفكلاف ,قلطم

 يف ًانسحتسم نوكيال .ءاذيإلاو ررضلا بّترتب ًاكّسمت ,عراشلاد نع تابولطملا ٌمهأ

 .عرشلا الو لقعلا

 يفاكلا هعماج يف هّرس سّدق ينيلكلا مالسإلا ةقث نيثّدحملا مام ىور دقو

 رخآ يف نوكي» :لاق 3 رفعج يبأ نع ,يراصنألا هللادبع نب رباج نع .هدانسإب

 نوبجوي الءءاهفس ءاثدح .نوكّسنتيو نوؤرقتي .نوؤارم موق مهيف عبتي موق نامزلا

 صخرلا مهسفنأل نوبلطي .ررضلا اونمأ اذإ الإ ركنم نع ًايهن الو فورعمب ًارمأ
 الامو مايصلاو ةالصلا ىلع نولبقي ,مهلمعداسفو ءاملعلا تالز نوعبّتي ريذاعملاو

 مهتادبأو مهلاومأب نولمعي ام رئاسب ةالصلا تّرضأ ولو لام الو سفن يف مهملكي
 ."!ثيدحلا .«اهفرشأو ضئارفلا ىمسأ اوضفر امك ءاهوضفرل

 نم ناكم ّىأب ًاقلطم ىذألا وأ ررضلا لّمحت ةمرحب لوقلا ّنأ ملعت كلذبو

 )١( :تارايزلا لماك  .5١١ثيدح 586.

 )١( ثيدح .66 :5 ىفاكلا ١, .(ركنملا نع ىهنتلاو فورعملاب رمألا) باب

66) 



 ١ نر سمعا تامنلا لئاشو بمس وقوم فيم ماو اهدا يملا ا

 دا سلا ةفدعب لوقلا فيض ىلغ نيا ملا عم اقايسانلل انقلتسأ هدو

 يف ةيفاك ةّجح نيضاملا ءاهقفلا نم نينثا وأ دحاو ىوتف نوكت لهف .ءاذيإلا

 !؟دنتسملا نم روكذملا داسف حوضو عم ,ميرحتلا

 :دعاوقلا يف ديهشلا لوقب ميرحتلا ىلع '''لالدتسالا بيرغلا نم سيلفأ

 ملعلا مدع ميرحتلا يف يفكيو .اهفالتإو هسفن حرج نع ناسنإلا يهن [ةدعاق]»

 عم حرج هّنأل ؛ ىثنخلا نتخي ال :ليق ٌمث نمف .هزاوج لاكشإو حرجلا ةحابإب

 .)هرخآ ىلإ «...احابم نوكيالف لاكشالا

 ةمرح ىلع عامجإلا مايق مدع ىلع ليلد اهسفنب ةروكذملا ةرابعلا ٌنإف

 .يّشحملا هركذ امك ءاذيإلا يف هلوخد لجأل ميرحتلاب همكح ّنَأو ,سفنلا رارضإ

 ام دوجول ءاهب رارضإلا ةمرح نم ىفخأ اهّنإف سفنلل إذيإإلا ةمرح يف نأشلا نكلو

 هيف دنتسا نم ملعن مل اًنإف لوألا فالخب .مّدقت امك يناثلا يف لالدتسالا هب مّهوتي

 .يملع هجو ىلإ

 ءاذيإ نم هنوكل ؛ ماقملا نع يبنجأ ىئثنخلا ناتخ يف لاكشإلا نم ليق امو

 .لّمأتف ,ةلدألا نم هميرحت تباثلا ريغلا

 هارث باط يدزيلا دّيسلا موحرملا ىوتفب "'داهشتسالا اذه نم بجعأو

 هيومتلا فشك» هتلاسر يف (ه0٠177 دودح ت) يجنكلا دّمحم خيشلا هدروأ لاكشإلا اذه )١(

 ىتلاو .«هيزنتلا» هتلاسرو نيمألا ديسلا نع عافدلا ىف اهفّلأ يتلا «هيزنتلا ةلاسر نع

 .516 :7 (ةعومجملا هذه نمض تعبط)

 )١( دئاوفلاو دعاوقلا ١:  ,777ةدعاق ١.

 ةعوبطملا) :««هيومتلا فشك» هتلاسر ىف ىجنكلا دّمحم خيشلل ًاضيأ داهشتسالا اذه (؟)



 ا رئاعشلا ةماقإ يف رئاعلا ةلاقإ

 دشاب ىوحنب دياب هادف انحاورأ ءادهشلا دّيس ترضح ىراد ةيزعت» :اهترابع يتلا

 ناشيا زا نذا ندز مخز لئمبو .هديسر مهيلع هللا تاولص ىده هّمئا دوخ زا هك

 مخزو .دناهدادن تصخر مه مهيلع هللا ناوضر ءاملع زا نيقباسو ,تسا هديسرن

 ."!هرخآ ىلإ «تسين زياج ركيد ندبرب ندز

 ,ءادفلا هل انحاورأ ءادهشلا ديس ءازع ةماقإ ّنإ» :ةيبرعلاب ةحيحصلا اهتمجرت

 لثميو ؛مهيلع هللا تاولص ىدهلا ةّمئأ نع انيلإ لصاو وحن ىلع نوكت نأ نم ٌدبال
 يف اوصّخري مل ًاضيأ ءاملعلا نم فلسلاو ,مهنع نذإلا انيلإ لصو ام سفنلا حرج

 .هرخآ ىلا «زوجيال ريغلا ندب حرجو .كلذ

 "7 ّدملا وه امك- ةيتاذلا ةمرحلا تابثإ هب داهشتسالا نم دارملا ناك نإف

 ,سفنلا حرج يف عراشلا نم نذإلا لوصو مدعب لوقي هّرس سّدق هّنَأ يفخي الف -

 نع عنملا لوصوب حّرصل سفنلل ءاذيإلا وأ رارضإلا ةمرح ىلع ليلد هدنع ناكولو
 ءافتنا ىلع ليلد ىوقأ نذإلا لوصو مدعب هريبعت نوكيف ءسفنلا ىلع حرجلا عاقيإ
 .هرظن يف هنع عنملا بجوي ام

 كش الو ,عراشلا نم هيف نذإلا لصي مل حرجلا تا هنالك نع يقام ةباقف

 لوقي ام :دّيسلا موحرملا تلأسول كّنَأ بير الف ىربكلا اّمأو .ىرغصلا ليبق نم هنأ

 بتكي هارت تنكل ؟امّزحم نوكي له .حراشلا نم هيف نذإلا لصي ملام يف انالوم
 نيب هيلع قفّتملا وه امك.هميرحت ىلع ليلد لدي ملام ًامّرحم نوكيال هنأ
 .ةيبلوصألا

 .556 :؟ (ةعومجملا هذه نمض 3

 )١( لاؤس 558 :؟ ئقثولا ةورعلا ةمجرت ىف ئوصقلا ةياغلا 00.

 .؟17 :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) «هيبشلا لامعأل هيزنتلا» ةلاسر رظنا (1)

010( 



 "27 ةييسعلا7تاععلا اتاري عمل سف

 لوصألا يف هانبو هسّسأ ام عيمج اذه همالك يف مده دق دّيسلا نأ بسحتفأ

 هيضتقي امب ىتأ ام يف يتأ هنأ هنظت مأ ؟عراشلا نم هيف نذإلا لصي ملام ةحابإ نم

 .كلذ ّلك نم ًابناج عفرأو ًابعك ىلعأ وهو ءالك ؟نييرابخألا نم هريغ بهذم

 .ءايشألا هذه ميرحت هّرس سّدق هضرغ نأ لوقلل ٍذئنيح غاسم الف
 ال» :هلوقب هميرحتب حّرص ريغلا حرج مكح ىلع ىتأ اَمل هنأ ىرتالفأ

 !؟«زوجي

 حرج :لوقنف .لاصتالا وحن ىلع نيتبقاعتم نيترقفلا تلعج نإ يرمعلو

 فرعلا ىرت زوجيال ريغلا ندب حرجو .عراشلا نم هيف نذإللا انيلإ لصي مل سفنلا

 !؟اهنيب توافتلا مهفي

 !؟هيف نذإلا الو هتمرح تبثت مل اّمم لّوألاو مارح يناثلاف

 نكي مل اذإ لعفلا ّنأ :هيفف .ةّيعيرشتلا ةمرحلا تابثإ دوصقملا ناك نإو

 هيلع عرشلا يف بولطم ناونع قابطنا دّرجمف ,تاذلا بسحب ًاحابم لب .ًاضوغبم

 مكحلا قيلعت ىلع عرشلا ءانب نإف ءعيرشتلا ةهبش عفدو ةبرقلا دصق حيحصتل يفكي

 يف ٌصاخلا ٌصنلا ربتعا ولو .ةيجراخلا تايئزجلا ىلع ةقبطنملا ةّيلكلا ميهافملاب

 .تادابعلاب نايتإلا باب ّدسنال يئزج ناونع ّلك
 ةّيعرشلا تابولطملا نم اهريغو ءازعلا ةماقإ ناونع قابطنا مولعملا نمو

 .ةيعيرشتلا ةمرحلا عوضوم نع جرخيف ؛مالكلا لحم ىلع
 ّجحلاو ةاكزلاو ةالصلاك عراشلا نم ةعرتخم ةّيهام ءازعلا ةماقإل تسيلو

 .صوصخملا اهوحنل عراشلا نايب ىلإ اهيف جاتحي ىتح اهوحنو

 اهتاوذ يف لاعفألا هذه ةمرح الول هّنأب «هيزنتلا» ةلاسر يف فرتعا دقو

 ديول رئاعش ةماقإ نإ» :18 ص ىف لاق .نزحلا رئاعش نم اهنوكل ؛ةحجار تناكل

 ١لمم(



 ل رئاعشلا ةماقإ يف رثاعلا ةلاقإ

 اهلج وأ اهلك تاروكذملا هذهو .رخآ مّرحم ىلع لمتشت مل اذإ ةحجار نوكت امن
 ."١ىهتتا .«نزحلا رئاعشل ةماقإ اهعم َنأل حابت فيكف ءاهسفن يف اهميرحت تبث اّمم

 ديزم ال امب اهؤافتنا نّيبت دقو ,ةّيتاذلا ةمرحلا يف رصحنم هدنع عناملاف

 مدعل ءاملعلا نم فلسلا صيخرت مدعو .ةّيعيرشتلا ةمرحلا مهوتل لاجم الف .هيلع

 .كلذ نع مهعنم مزلتسيال مهدنع مطللا نم وحنلا اذه فراعت

 ىوتفب .هيبشلا ةمرح ىلع '!لالدتسالا - ةّمِج بئاجعلاو - بيجعلا نمو

 يذلا هيبشلا جورخ نع هلأس نم باوج يف .ةريخذلا ةيشاح يف دّيسلا موحرملا

 بنيز هيبشّنَأ عم .بنيز هيبشو رمش هيبش هيف لعجيو ,ةْهل نيسحلا ةيزعت هنم داري
 ؟همكحاامف ريغال لجر

 نس ولخيال عومسملا وه ام ىلع نامزلا اذه يف فراعتملا هيبشلا» :لاقف

 مظ» لاكشإ لحم ةأرملا سابل لجرلا ءادترا زاوج ّنأ عم .ةّيجراخلا تامّرحملا
 .«ابط

 هل عومسملا ناك امّنِإو ًامّرحم فراعتملا هيبشلا نوك مدع يف حيرص هّنإ

 !؟هسفنل ىوتف هل عومسملاوه ام لعجي لهو .ةّيجراخلا تامّرحملا ىلع هلامتشا

 نوكيال - ةالصلا لاح يف ةّيبنجألا ىلإ رظنلاك- يجراخلا مّرحملا ّنأ عم

 .لمعلا كلذ نالطبل ًابجوم

 وه امّنإو :ةميرحتي ىوتفلا همالك ىف سيلف ةأرملا نمايل لجزلا ءادترا اًمأو

 )١( :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيبشلا لامعأل هيزنتلا 581.

 ةعوبطملا) .«هيومتلا فشك» هتلاسر يف يجنكلا دّمحم خيشلل ًاضيأ لالدتسالا اذه (؟)

 .؟ا/9 :(ةعومجملا هذه نمض
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 م ةنييعلا اعلا لئاسر ونجم سخ ع هب تمم هاد سابا ل

 .ريغلا ىلإ عوجرلاب يضقي لاكشتسا

 انيضق دق ,.دساف '!ةيدّبعتلا ىف صصنلا دورو مدعل ؛ةعدب هيبشلا نوك مهوتو

 ةمالعلا ناسل نع هفييزت يف انه غرفنلو نييباهولا ىلع ّدرلا يف هلاطيإ نم رطولا

 :«ةّيردلا دوقعلا» هتديصق يف لوقي ثيح يلماعلا نيمألا نسحم دّيسلا

 يديد تملا وة علحتو ٠١ .ةعوب بيهع بانل يف ةّنس ّمك

 دروملا صوصخ يف طرش ٌّصنلام ةعدبًصنوحيملاملكام

 ."!عجارف «بايترالا فشك» هباتك نم 48ص يف اهّلصف دقو

 ين ْمُكِيَلَع َلَعَج اَمَو :ىلاعت هلوقب نيدلا يف ةقشملاو جرحلا عفر» :اهنمو
 41104 ٍجرَح نم نيدلا

 ىلع اجرح الو ًارسع ًارمأ سيل ةيجشملا رهاظملا هذه لثمب مايقلا 5 :هيفو

 امف» :هّصن ام هدئاوف يف هللا همحر يئابطابطلا مولعلارحب دّيسلا ركذ دقو ءاهيدّوعتم

 سفنلا لذبك ,هسفن يف ًاميظع ناك نإو هيف ةحماسملاو هلئمب نايتإلا ةداعلا ترج
 ميرحتو .سفنلا بيذعت معن .ءيش يف جرحلا نم كلذ سيلف ءريثكلا لاملاو

 يف فتنم هلثمو .قيضو جرح اهنم عون وأ تاهبتشملا عيمج نع عنملاو .تاحابملا
 ."!ىهتنا .«عرشلا

 نمض ةعوبطملا) :يجنكلا دّمحم خيشلل «هيومتلا فشك» ةلاسر يف مّهوتلا اذه ركذ )١(

 58٠١. :؟ (ةعومجملا هذه

 .ةّيردلا دوقعلا ةديصق 594 :باّهولادبع نب دّمحم عابتأ يف بايترالا فشك (؟)

 31/8 :(55) جحلا (؟)
 ١1/١. :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) «هيبشلا لامعأل هيزنتلا» ةلاسر (4)

 ىضترم دّيسلا نبا يدهم دّمحم دّيسلا» مولعلا رحب دّيسلل ةيلوصألا دئاوفلا (5)



 0 رئاعشلا ةماقإ يف رثاعلا ةلاقإ

 .ميرحتلا تابثإبال باجيإلا عفرب ضهني ِهّنَأ عم

 نمو .«ءاحمسلا ةلهسلا ةعيرشلاب مكتئج» :كَكْيليهلوقب كّسمتلا هنم بجعأو

 اهتحامسل ًايفانم نوكي ىتح ةعيرشلا يف بجاو فويسلاب برضلا ّنأب لوقي اذ
 !؟اهتلوهسو

 ةقشملا وأ قييضتلل ةبجوم ةّقاشلا رومألا نم ءيش ةحابإ نوكت لهو

 يف ىلكلا طايتحالا يفن ىلع نولدتسي نيح ّلك يف ءاملعلا ىرت ٌتسلأ

 .دادسنالا ليلد تامّدقم نم ةمّدقم نورَّخأتملا هلعجو ءجرحلاو رسعلاب تاهبشلا

 .ءاملعلا ةملك هيلع تقفتا اّمم اذهو .ماظنلا لالتخا ّدح ىلإ نيغلابلا ريغ جرحلاو

 باجيإلاب ٌصتخم قيضلاو جرحلا يفن نأ ملعا» :لوصفلا يف لاق

 يف بيغرتلا ال ,مازلإلا يف وه امنإ جرحلا نأ ؛ةهاركلاو بدنلا نود .ميرحتلاو

 .ةفلاخملا ىف صّخر اذإ باوثلا لينل لعفلا

 ّجحلا ىلإ ريسلاو .ليللا مامت مايقو ,نيديعلا ريغ رهدلا موص مرحيال اذهلو
 اّمم كلذ ريغ ىلإ ءسفنلا ىلع هيلإ ّرطضيال يذلا لاملاب ريغلا راثيإو .ًاعّكستم

 يدحوألا الإ هب مايقلا عسيال ,نيدهازلا ةبترمو نيقّملا ةجرد هذه لب .هل رصحال

 ."!ىهتنا .«سانلا نم

 امك- لاكش ال هّنِإ» :جرحلاو رسعلا ةلاسر ىف ينايتشآلا ةمالعلا لاقو

 تسيلو .ةّيمازلإلا ماكحألا ريغل ةدعاقلا لومش مدع ىف - دحاو ريغ هب حّرص

 ١115. :«طوطخم» جرحلاو رسعلا يفن يف 51 ةدئافلا .(ه7١17؟-:) 3

 .ميمتت :هلوق ليذ ةروزلل :ةيورغلا لل :لا )03(
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 ؟ عر ةيديسحلازتاغصلا لئاسو ا قولو دار هلال هوتو  ط ك سك

 اًمماذهو .ةحابإلا ىّتح ماكحألا عيمجل ةلماشلا «قاطي ال امب فيلكتلا حبق ةدعاقك

 .ىهتنا .«أرهاظ هيف مالكال

 ليبق نم نوكي ءازعلا متأم يف اهنوعنصي يتلا هيبشلا لامعأ ضعب نأ :اهنمو
 ."'ةعيرشلا ىف مّرحملا ءاسنلاب لاجرلا هّبشت

 اهّنأ ثيح نم ةأرملاب هّبشتلا ناك ام رابخألا كلت نم ردابتملا نأ :ًالوأ :هيفو

 .ةارهأ

 نم ا رما دودتلا ال ةفاوتالاب ردا طتقا اون: ىهرعلا وكر :فرخأ نابع
 هيلع قدصي الف ,كلذ وحنو ةبيصم ريوصت وأ ةعقاو ليثمت نم ءاهتّيصوصخ ثيح
 .مّرحملا هّبشتلا نآونع

 مّرحملا ّنِإ» :هلوق نم هّلظ ماد ينيئانلا هللا ةيآ مظعألا انخيشهدافأ ام :ًايناثو

 يزب ًاذخأو ًاسأر لاجرلا ّىز نع ًاجورخ ناكام وه ةأرملاب لجرلا هّبشت نم

 لاحلا وه امك .هسبل ليدبتالب نامزلا نم ًارادقم اهسبالمب سبلت اذإ ام نود .ءاسنلا

 ."!ىهتنا .«تاهيبشتلا هذه يف

 هاور ام اهنمف .بايلا يف ةدراولا رابخألا نيهجولا نم ركذ ام ىلع لديو

 هب ًالجر ىأر هّنأ 491 يلع نع .هئابآ نع ءيلع نب ديز نع يلماعلا ّرحلا خيشلا

 ةنعل اي هللا لوسر دجسم نم جرخأ» :هل لاقف دلي هللا لوسر دجسم يف ثينأت

 نم نيهّبشتملا هللا نعل :لوقي ةكْيِيهللا لوسر تعمس» :يلع لاق مث .«هللا لوسر

 )١( :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) «هييشلا لامعأل هيزنتلا» ةلاسر رظنا ١77

 :؟ ئقثولا ةورعلا نع ًالقن (؟)  ,55١ىلع (؟)مقر هقيلعتلا .ءاهقفلا نم ةّدع ةقيلعت عم

 .يلصملا سابل طئارش يف 5” ةلأسملا

0١ 



 0 رئاعشلا ةماقإ يف رئاعلا ةلاقإ

 .7«لاجرلاب ءاسنلا نم تاهئشتملاو .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 هتّيمامت مدع انتبثأ ام دعبو .ءءاروشاع يف نزحلا رهاظم ضعب
 يضتقملا نوكيو .اهلاح ىلع ىل وألا ةرظنلا يف ةدرسملا تاقالطإلاو تامومعلا

 .بابحتسالاوأ زاوجلل ةمات ةّلع عناملا مدع ةميمضب

 اهفلْوم اهديوست نع غرف دقو ,ةلاجعلا هذه يف انمالك رخآ اذه نكيلو
 يوقنلا نسحلا وبأ دّيسلا هيقفلا ةمالعلا نبا يقن يلع يوقلا هللادابع فعضأ

 .ةيرجه ١141 ةنس ناضمر رهش نم يناثلا يف ةسّدقملا يرغلا ضرأب .يونهكللا

 هلل دمحلاو .ه 1744 ةنس مّرحملا يف تادايزلا ضعب عم ضايبلا ىلإ تجرخأو

 .ءابجتلا هلا و دقحم هجن لع ةالصلاو ًارخاو ًالؤأ

 ناب ,15 ثيدح 1١. 7:7 عّئارشلا للع نع ًالقن ,717077 ثيدح ,285 /١7: ةعيشلا لئاسو )١(

 .(للعلا رداونإ6
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 باتكلاب قحلم

 ةمظعلا يف غلب امهم هيقف ّيأ ىوتف لمعلادنع دانتسالا يف ماوعلا عفنيال

 مادأ نيدهتجملا نم ءايحألا ىواتف مهعفنت امّنِإو .نيضاملا ءاهقفلا نم راهتشالاو

 كاهو .ةّينيسحلا رئاعشلا نم موصخلا ركني ام زيوجت ىلع ةقبطم يهو .مهءاقب هلل

 :رخآ لحم مهتاملكلقنو مهئارآ ليصفتلو ,ةفيرشلا مهؤامسأ

 .يفجنلا ينيثانلا نيسح دّمحمازريملا هللا ةيأ ةرضح

 .يدزيلا ميركلادبع خيشلا جاحلا هللا ةيا

 .ىزازيتعلا اقأ ىلع ازريم دّيسلا هللا ةيأ

 .يمظاكلا يلماعلا نيدلاردص نسح دّيسلا هللا ةي

 .يفجنلا يقارعلا نيدلا ءايض خيشلا هللا 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

 [ك
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 ا 0 رئاعشلا ةماقإ يف رثاعلا ةلاقإ

 .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 ٌتحلاو بيغرتلا يف حيرص هلامجإ

 .تاعاطلا لضفأ نإ لب ,باصملا نأش ةلالجو ةبيصملا مظع نع ءىبني ام ّلكب

 ضعب هيلإ بسن دقو .عقاولل ةقباطم ريغ هيلإ عنملاب حيرصتلا ةبسنف ءنذإ عجارف
 ظ .ملعأ هّملاو ءزاوجلاب لوقلا نيفلؤملا
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 ةمتاخ

 ةّينيسحلا رهاظملاو ٌفطلا ةعجاف ىف

 نأ عمسي مل هّنِإف ,خيراتلا اهاكب ةعجاف مظعأ ٌفطلا ةعجاف ّنأ بيرال

 مهلافطأو مهتالايع عم ءاملا مهوعنمو ,ةريثكلا فالآلا مهيلع عمتجا ةليلق ةعامج

 !ىشاطع مهلافطأ نم ريثك عم اولتق ىّتح .ءاملا ىلع مهو

 تعْطُقو .مهروهظو مهرودص ليخلا تسادو .لتقلا دعب مهب لّثُم مث

 ,بايثلا ةبولسم ءارعلاب ةذوبنم مهداسجأ تكرٌتو «نادلبلا يف اهب فيطو ,مهسوؤر

 مهت رّيسو ؛مهيلع مايخلا قرح دعب مهلافطأو مهؤاسن تبلسو ,مهلاومأ تبهُّنو
 .ءاطو الو ءاطغالب باتقألا ىلع ىراسأ

 نيرفاكلا رفكأ نم ناك نإو ةيناسنإلاب ساسم ٌلقأ هل نم هلعفي مل اًمماذهو

 .نيدحلملا مظعأو

 حضنتال "!انخلاو مولا ةينا ّنإف .هنمريخ دايز نباو ديزي نم لّمؤيال نكلو

 امك .هيبأو هّدج ملع عدوتسم هنأل ؛ءادهشلا دّيس هملعي اّمم اذه لكو .اهيف امب الإ

 .«انخ» 7777 :1 حاحصلا .شحفلا :اَنَّحلا )١(
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 "ه1 نينم ٌوملاريمأو دي يبنلا رابخإب نيملسملا نم ريثك هعوقو لبق هلتق ملعي

 هئازعأو هسفنل ًالذاب .توملا ىلع ًامداق الإ قارعلا ىلإ ذهن نيسحلا دري ملف

 .ًايومأ نيدلا راصو ّقحلا ملاعم تسردنال هلتق الول ذإ ,نيدلا ءايحإ ليبس يف

 ءوسو لدبي هلوسرو هّلل مهتوادعو .ةنوعلملا ةرجشلا ثبخ ىلجت هلتقب و

 نزحلا دّدجن ملو هلتقو .ةياطنيسحلا انكرتول اَنِإ .لقاع لكل مولعملا نم و

 يف ثيداحألا هذه نم ًامسق (ه 7778 ت) ىّمقلا هيولوق نب رفعج خيشلا ثّدحملا ركذ )١(

 ةبرتلا هارأو ءكدعب نم كتَمأ هلتقت 3ك نيسحلا ّنإ :ةكْفْلَملا لوسرل ليثربج لوق» باب
 قا شادبع يبأ نع .ماّحشلا ديز ةماسأ يبأ نع هدنسب هاورام اهنم .«اهيلع لتقي يتلا

 لخدف .ةملس مأ تيب يف كيما لوسر ىلإ نيسسحلا 12 ليئربج ىعن» :لاق

 نم ينرأ :ُكولَي هللا لوسر لاقف .كتَمأ هلتقت اذه ّنإ :لاقف ,هدنع ليئربجو ة2ِطنيسحلا

 ةبرت يه اذإف «ةبرتلا كلت نم ةضبق ةْئطليئربج لوانتف .همد اهيف كفسي يتلا ةبرتلا
 .«ءارمح

 لزت ملف» :هيف دازو هلثم هجم للادبع يبأ نع نارهم نب ةعامس نع هدنسب هدعب ثيدح يفو
 .«هللا اهمحر تتام ىتح ةملس ّمأ دنع

 .3وا/ ثيدح ١74-١79 تارايزلا لماك

 لتق يف ٍةِكا/نينمؤملا ريمأ لوق» باب يف اهنم ةلمج ًاضيأ يّمقلا هيولوق نبا ركذو
 ,يلدجلا هللا دبع يبأ نع هدنسب هاور ام :اهنم «كلذ يف هل نيسحلا لوقو ةكطنيسحلا

 فتك ىلع هديب برضف .هبنج ىلإ 1ك نيسحلاو ةجطنينمؤملا ريمأ ىلع تلخد :لاق

 .«دحأ هرصني الو لتقي اذه ّنإ» :لاق مث ٍةْكْننيسحلا
 .ءوس ةايحل كلت ّنإ هللاو نينمؤملا ريمأ اي :تلق :لاق

 .«نئاكل كلذ ّنِإ» :لاق

 ١. ثيدح ١59 :تارايزلا لماك
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 .ة90نيسحلا لتق اهلجأل يتلا ةياغلا ٌمتت مل .هيلع ليوعلاو

 هيلع بجو امك هيلع نزحلاب رهاظتن نأ ةياغلا هذهل ًاليصحت انيلع بجيف

 ظفحيو .هلتق لبق ديزي عيابي نأ هنكمي ناك دقف اّلإو ءاهلجأل توملا ىلع مادقالا

 .لتقلا نم هباحصأو هتيب لهأو هسفن

 ةياغلا ليصحت يف ناك .هتّيمولظم نايبو هيلع نزحلاب رهاظتلا دادزا امّلكو
 اهيف نوملعي امل ةّينيسحلا رهاظملا نوضغبي ةكيِفَيدّمحم لآ ءادعأ ىرتاذلو .رثأأ

 تناك امكاولعف رهقلاب اهنع عنملا مهلرّسيت ّنإف ,مهئايلوأ ىلع ليولا ٌرج نم
 فجنلاب نينسلا ضعب يف عقو ىّتح ًاضيأ اننامز يفو .ةفلاسلا ةنمزألا يف مهتداع

 .فرشألا

 زبنلا ةرات اورهظأ ,ةنكمألا بلاغ يف اذه انتقو يف امك مهل رّسيتي مل نإو

 نم قل نيسحلا لتق هّنأو ءاهتحت لئاطال هّنأب اوهّوم ىرخأو ,ةمرتحملا رهاظملاب
 .ىصحت"ال نينس

 ءافخلال .عّيشتلا ىلإ بستني نّمم ريثك ىلع تاملكلا هذه تجار دقو

 ّجحلا اوكرت اذإو ,نيدلا نع مهضارعإو .اهتاّذلو ايندلا ىلإ مهليمل لب ءاهنم دوصقملا
 .كرتأ ةّينيسحلا رهاظملل مُهف .ةاكّرلاو موصلاو ةالصلاو

 نم ريثك ىلإ ليولا اورج لب .طقف مهنيد ىلع داغوألا كئلوأ رّثأ امو

 .ةعيرشلا اهتعنم امم رهاظملا ضعب ّنأ معزب ءعرشلا باب نم مهيلإ اولخدف .ءاطسبلا

 ىضّلاو سفنلاب باجعإلاو بضغلا لاخدإو ةسوسولاب سيلبإ مهناعأو
 عنم نيمقانلا ةياغ نأ ىلإ اورظني مل ثيح نم مهتمايقب اوماقف ءاهئارآ نعو اهنع
 مهدهاشم ةرايز ىّتح 220تيبلا لهأب قّلعتي رثأ لك عطقو .تارهاظملا لصأ

 )م
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 .نيمقانلا ةداع هيلع ترج امك ةفّرشملا

 ىلع دوسأ أمد دادملا لاسو ,ةعيرشلا ديرو ىلع ًافويس مالقألا تذحشف
 لوقل ًاراصتنا ةمرتحملا رهاظملاب بيعلا نوقصلي اولعجو ,ةعيشلا نيدو ّقحلا هجو

 ظ .هومزتلا رمأو هولاق

 اذه يف مهماقرأ هرثؤت امو ,مهمالقأ هينجت امب ءاطسبلا كئلوأ لّمأت ولو
 رضأ وهو فيك .كلذ نم ًائيش اونجامل ,نيدلا ىلع لماحتملا جرحلا تقولا

 .لاّتقلا ٌمسلا نم نيدلاو مهارُخأب

 ةيواعم رشحول هّنِإ ,ةكفلَي ميركلا هّيبنو ميظعلا هّللاب فصنملا اهّيَأ كلأسأ

 لا ايابسل هيبشلا جارخإ نم ةعيشلا هيدبي ام اوارو:«ءايحأ مهناوعأو ديزيو

 رودصلاو .لسالسلاب روهظلاو ءفويسلاب سوؤرلا برضو ءليوعلاو .دَكبَلَي دمحم

 ديزي ءوسي اّمم كلذ ناكأ ,مهباصأ امل ًاعزجو 220تيبلا لهأل ًانزح .ٌفكألاب

 ؟ةكنلَي دمحم لآل ءالولاو مهتحيضفل رهاظملا مظعأ نم هّنأل هيوذو

 ؟ضعبلا همعزي امك 252 تيبلا لهأل ًانيش دعي ِهّنأل .مهّسي امم ناك وأ

 ؟اهفالخ نودّيؤي وأ ءرهاظملا كلت ىلع نيمقانلا ةملكنودّيؤي مهأرت لهو

 ربكأ نمو مهكلم شرعل نيدّيؤملا نم نيمقانلا نوّدعي مهّنَأ بيرال لب

 39ا نينمؤملاريمأو دب, ل وسر ىلع دورولا موي مهراصنأل ًائينهف ,مهراصنأ

 ! ؟ككع نينسحلاو

 تامّوحملا عنمل هتّمه فرصي نأ حالصإلا معزي نمل ىلوألا ّنأ يرمعلو

 كرتسو ءاهبوجو مّلسملا تابجاولا لعف ىلع ٌثحلاو ءاهتمرح ىلع عمجملا
 .ةّيويندلاو ةّيورخألا هتياغ فرعيالام
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 ةعيشلا رثكأ دادتراب 25 راهطألا انتّمئَأ انربخأ دقو كلذ نوكي فيك نكلو

 تاوهشلاو ايندلا كلمت نم دجوي مل اذإ هّنِإف ؟راصعألا هذه لثم ىف مهنيد نع

 !؟ةعيشلا ٌدتري فيك .هقيرط فرعيالوهو حالصإلا هسفن هل لّوست نمو !هبلق

 نأو .هنيد ىلع انيولق هللا تّبثي نأ نينمؤملا يناوخإو يسفنل وعدأل ينإو

 .نيمحارلا محرأ هّنِإ .نيراعملا نم انلعجيال
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 هيبشلا لامعأل هيزنتلا هتلاسرو

 ةطاسبلا هتفذقو ,ةطرولا يف ةلفغلا هتعقوأ نم ضعب كل ركذأ انأ اهو

 يف يلماعلا نيمألا نسحملا لجألا دّيسلا مهنمف .ةّوهلا يف يأرلا يف دادبتسالاو

 .«هيبشلا لامعأل هي زتتلا»ب ة ةيرسوعلا هلام

 ةناكملا يوذو .ناسحلا رثاملا لهأ نم هنأ هنع عمسن اّنك دق دّيسلا اذهو

 امل ؛ ٌكشلا ةريح يف انعقو ةلاسرلا هذه ىلع انعلّطا امل نكلو .ملعلا يف ةيماسلا

 رهاظم ىلع ةغرافلا تاليوهتلاو ةعيشلا ىلع تامّجهتلا نم هيلع تلمتشا

 .هلثم ىلإ بسنُي نأ قيليالامب هدوصقم ىلع لالدتسالاو ,ةعيرشلا
 هتيب لهأو ةعيرشلا بحاص سدق نع ٌفكو كلذب ىفتكا هتيلو

 ,اهعقاومب ًالهج تامّرحملا لعف نع ةمصعلا مدع مهيلإ بسني ملو ,4 نيموصعملا

 .اهعوقو دنع مهنم رايتخالا بلسل وأ

 يصاعملا نع نوموصعم اندنع مهنأل ؛ةّيمامإلا عامجإ فلاخي اّمم اذهو

 نكت مل ,مهيلع ةّيرشبلا عابطلا ةبلغل وأ اهب ًالهج مهنم تعقوول ذإ :اطخو دمع

 كلميال نم ّنإف ؛ انيلع لماكلا فطللا مهب تبني ملو ؛مهلاوقأ الو لب ,ةّجح مهلاعفأ
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 ًادّعبم لب ,تاعاطلا ىلإ لاوحألا نم ريثك يف ًابّرقم نوكيال يصاعملا لعف نع هسفن

 .اهنع

 ةفيرشلا رهاظملا كلت ناحجر تايثإو .هدصاقم يف هيلع ّدرلا دّيرأال يّنِإو

 نكلو .لضافألا انناوخإ نم ةلمج هيلع ٌدرلل هبتكام ةيافكل ؛يئافكلا اهبوجو وأ

 .ًابيرغ اهيف ام ّلك ناك نإو هل ًابارغتسا ؛هبتكام ضعبل ضدرعتأ

 ."'فلس امك.هنيد ةادهو هللا ججح نع ةمصعلا يفن :اهبئارغ نمف

 تابثإ هب ًاديرم .ةين سابعلا 390 نينمؤملاريمأ لبش نع ةمصعلا ىفن :اهنمو
 .هّبر ىلع دوفولا لاح يف هل ةيصعملا

 ,يعرش هجوالب ةكلهتلا ىلإ سفنلاب ءاقلإلاو ةيصعملا هل تبثي دّيسلاف
 ."!ناميإالا ةبالصب هفصي ةئامامإلاو

 هذه نمض ةعوبطملا) «هيزنتلا» هتلاسر يف نيمألا نسحم دّيسلا لوقل ةراشإ هّلعل )١(

 يف يلماعلا قداص نيسحلادبع خيشلا يأ- هداهشتسا اّمأ» :هيفو 77-17 :(ةعومجملا

 ٌرُكْبَلَ, يبنلا مايقب - ًاضيأ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) ءاحلصلا ءاميس هتلاسر

 مرولا بّترت يأ «قافتالا باب نم نوكي نأ ٌدبالف مص نإف .هامدق تمّروت ىّتح ةالصلل
 .همالك رخآ ىلإ ...مايقلا ىلع

 .ليبقلا اذه نم وهو ءةاشم 2 ةّمئألا جحب هداهشتسا اّمأو

 حصص نإف .بارشلاو ماعطلا نع هعانتماو ءامغإلا ىلإ يدؤملا ٍةكطنيسحلا نب ىلع ءاكب اَمأ

 ذفان ىلع نب ساّبعلا انّمع ناكذ :لاق يع قداصلا مامإلا نع رمع نب لّضفملا ىور (؟)

 ئضمو ءانسح ٌءالب ئلبأو - مالسلا هيلع - للادبع يبأ عم دهاج «ناميإلا بلص «ةريصبلا

 .«أديهش

 نيسحلا لتقم :107 :ةبنع نبال بلاطلا ةدمع 44 :يراخبلا رصن يبأل ةّيولعلا ةلسلسلا ّرس

 .447 :يدقنلل ةيولعلا راونألا 176 :فنخم يبأل مالسلا هيلع
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 ."!ةاساوملاب هحدمي مامإالاو .هدي نم ءاملا يمر هيلع مقني دّيسلاو

 لَعَج اَمَو# :ىلاعت هلوقب ةمرتحملا رئاعشلا كلت ةمرح ىلع هلالدتسا :اهنمو

 "14 ٍجَرَح ْنِم ٍنيّدلا ين مُكيَلَع

 ةمرحلا نوكتو ًاجرح يمازلإلا ريغ مكحلا نوكي فيك فرعأ ال ينإف
 ١7 ص يف امك ةمرحلا اهتدافإ مدعب هسفنب وه فرتعا دق هنأ ىلع ,جرحب تسيل

0 

 ةلهسلا ةعيرشلاب مكتلج» :لَكْبْلَيهلوقب ةمرحلا ىلع هلالدتسا :اهنمو

 .2”«ءاحمسلا

 نم ةحاسبإلاو ,ةعيرشلا ةلوهس نم ةمرحلا نوكت فيك يردأ تسل ينإف
 اين زعض

 :فيرشلا هجرف هللا لجع نامزلاو رصعلا بحاص نع ةروثأملا ةيحانلا ةرايز يف )١(
 هدغل ذخآلا .هسفنب هاخأ يساوملا ,نينمؤملا ريمأ نب سابعلا لضفلا يبأ ىلع مالسلا»

 نبا دّيسلل لامعألا لابقإ .«هادي ةعوطقملا ,هئامب هيلإ يعاسلا ,هل يدافلا .هسمأ نم

 ./8 :” سوواط

 معنف ءكيخألو هلوسرلو هلل تحصن دقل دهشأ» :ِاْكظءقداصلا مامإلا لاق يرخأ ةرايز يفو
 ١76. :ديفملا خيشلل رازملا .«يساوملا خألا

 ./8 :(55) جحلا (؟)

 ةينابهرلا ةّيهارك» باب ١, ثيدح 594 :5 ىفاكلا ىف ثيدحلاو ١7١. :؟ «هيزنتلا» ةلاسر (؟)

 .«ةحمسلا ةلهسلا ةيفينحلاب ىنثعب» :هيفو .«هابلا كرتو

 ١: ١5٠ ىربكلا تاقبطلاو :15 :15 يبطرقلا ريسفتو ,577 :5 لبنح نب دمحأ دنسم يفو

 .«ةحمسلا ةّيقينحلاب تثعب»
(00) 
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 هّنإَف ,!«ىصعُي ثيح نم هّللا عاطُيال» :هلوقب ةمرحلا ىلع هلالدتسا :اهنمو

 .ثيدحلا قيداصم نم هرّيص ىّتح .هتمرح نع ًاغورفم عازنلا لحم لعج

 راعش يهو .ةريثكلا نورقلا اهيلع تضم يتلا رهاظملا هذهأ ؛ًابجعايف

 ًاغورفم تامّرحم دّيسلا رظنب نوكت ,ةنس فلأ هيلع ىضم اهضعب َّنَأ ىتح .ةعيشلل

 كرات نيبو مّرحملل بكترم نيب ةنمزألا عيمج يف مهعمجأب ةعيشلاو ءاهتمرح نع

 ةيهلشلا ةغاشع و اعذو هتاعدي نيييكت نأ انل قحيفَدَمَ ضار ركنملا نع يهنلل

 .رانلا نم مهباقر صالخ يف هللا ىلإ مهب عفشتسنو ,نينمؤملا انناوخإل نارفغلاب

 ةبلجم- ءاكبلا ادع - هنوؤشو هراوطأب ينيسحلا راكذتلا هلعج :اهنمو
 ."!رايغألا دنع ءازهتسالل الحمو .راعلاو صقنلل

 مكح ىلع ًاليلد تاقيفلتلا هذه لاثمأ حلصت له ءريصبلا فصنملا اهّيأ كّبرب
 ؟يعرش

 موصلاك تادابعلا لك لاطبإ انيلع بجول ًاليلد كلذ لاثمأ انربتعا ولو
 دنع ءازهتسالا لحم يهو الإ ةدابع نم ام ذإ ءاهوحنو ةاكّرلاو ّجحلاو ةالصلاو

 ةيرخسلا لحم هوحنو مطللاك هنأل ؛ءاكبلا كرت انمزليو لب ءرشبلا بلاغ

 .مهدنع فافختسالاو

 ىلاعت هللا اندشرأ دقو .نعطلاب ىلوأ ةّينيد مسارم مهلو مهتُيرخسب ًابعن فيكو

 مُكَنِم ُرَخْسَن اَنإَق اِم ْأوُرَخْسَت نإ9 :ىلاعت هلوقب مهعدر لجأل لثملاب مهتلباقم ىلإ
 74 َنوُرَخْسَت اَمُك

 )١( :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) «هيزنتلا» ةلاسر 5 58.

 )٠ :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) «هيبشلا لامعأل هيزنتلا» ةلاس //١7.
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 در هيسكلا ئاعقلا لئاشرو ب دوما حرا وااو ما لك

 رظنلاو بناجألا ماظعتسا نم يه امّنِإ انتءاج يتلا ةيهادلا ّنِإ :لوقأ ًاقحو

 يودلا ءادلا اهّنأ ىلإ رظنن ملو ,مهفراعمو مهقالخأ ىلإ انلمف .مارتحالا نيعب مهيلإ

 .انايثدو ايو يف

 ,ةفاخسلا يف مهتاداع لثمب نامزلا تأياملو مهلوقع ئلع لقاع لّوعُي لهو

 ؟ءايحلا مدع يف شحولاب قاحتلالاو

 .تاناويحلاك ءاسنلاب لاجرلا طالتخاو ,"70«صندلا» صقر ىلإ رظنا

 .هيبأي دلولا لهجل بجوملا

 ةفسالفلااّمَأو .نيدناعملا وأ جَّدسلا نم نوكت امّنِإ بناجألا ةيرخسّنأ ىلع

 اهيفامو :ةفيرشلا تاياغلا نم ةّينيسحلا رهاظملا هذه هديفت ام اورّدق دقف نوفصنملا

 «فزوج» روتكدلا ناقرشتسملا هبتكام هيلإ كدشري امك .ةليلجلا رارسألا نم

 .ةديدع تادرم امهتلاقم ترشن دقو ,"!يناملألا «نيبرام» ويسملاو ىوسنرفلا

 ىلإ نورظنيال مهّنإَف نيملسملا نم اندادضأ لاح نم هارت ام هنع حصفيو

 ىلعو مهيلع ينجت امب مهملعل ؛طخسلاو بضغلا نيعب الإ ةفيرشلا رئاعشلا هذه

 ربكألا ينغملا :رظنا 306 ةيزيلكنا ةملك يهو .ةصقار ةلفح وأ صقرلا :صندلا )١(

 .يمركلا ديعس نسحل

 دّيسلا نبا نسح ازريم دّيسلل هكا نيسحلا لادبع يبأ لتقم» :اهيفو 18 :1” ةعيرذلا (؟)

 ةداهش ةفسلف يف يناملألا نيبرام ويسوم مالك بيرعت هرخآ يفو ...ينيوزقلا يلع

 .«ة4نيسحلا

 ةسايسلا) هاَّمس باتك نييرام يناملألا فوسليفللو» :157 :1 يلكرزلل مالعألا يفو

 .«نيسحلا داهشتسا فصوب هيف ضافأ (ةيمالسإلا

 " روتكدو نيبرام ويسملا :ةينيسحلا ةسايسلا» 5١6: :ةّيفجنلا تاعوبطملا مجعم ىفو

 .«ةحفص 0/ .ةيسراف ةغل .فكلا مجح .ه ١؟81/ .ةيولعلا ةعبطملا .فيزوج
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 مرقم لا ةّمئألاب كّسمتلل ةّمألا داشرإ باتك نم ةعطق

 «ملألا نم احوبذم صقري كيدلا» باي نم وهف اهنم مهضعب رخسولو مهئايلوأ (00)

 ."!991هيبأ نفدل سبحلا نم ذقن نيدباعلا نيز ءيجم هراكنإ :اهنمو

 ورمعاوبأ هاو اسعادل ذهتكي امك :ةفيشلا دنع ًاملسم ارمأ آلا زكتأ اه ةئاف

 .هتمامإ يف ٍةُياءاضرلا ىلع ةفقاولا جاجتحا نم 585 ص لاجرلا باتك يف يّشكلا

 نأ :كئابا نع انيور اَنِإ :مالك دعب ةزمح نب ىلع هلاقام مهجاجتحا نمف

 .هلثم مامإ الإ هرمأ يليال مامإلا

 ناكوأ ًامامإ ناكأ .يلع نب نيسحلا نع ينربخأف» :1#9 نسحلاوبأ هل لاقف

 ؟«مامإ ريغ

 .ًامامإ ناك :لاق

 ؟«هرمأ يلو نمف» ذا لاق

 .نيسحلا نب يلع :لاق

 .«هللا هنعل دايز نب هللا ديبع دي يف ًاسوبحم ناك» : الفا لاق

 .فرصنا مث هيبأ رمأ يلو ىتح نوملعيال مهو جرخ :لاق
 يتأي نأ نيسسحلا نب يلع نكمأ يذلا اذه ّنإ» :3ل نسحلاوبأ هل لاقف

 رمأ يليو دادغب يتأي نأ رمألا اذه بحاص نكمأ يذلا وهف .هيبأ رمأ يليف ءالبرك

 :اهنم ظافلا ةّدعب دروو ءروهشمو فورعم تيب زجع )١(

 ملألا نم ًاحوبذم صقزي ريطلاف أبرط مكنيب يصقر اوبسحتال

 لياحلا نوطلخي ماوع - ىنيسحلا ربنملا ءابطخ - مهيلاغو» ١437 :” هيزنتلا ىف لاق (؟)

 عم هيبأ نفدل الق نيدياعلا نير ءىجم د ...ثيدح ةءارق لهاجتي وأ لهجيو ...لباتلاب

 .«دسأ ىنب
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 2 ةكسحلا راهقلا لئ اسوا مقرا ستا كو دق درب زا دع بك مولا 1

 مامإلا ّنِإ :نومأملا ىلع درلل همّلع يذلا ةئاضرلا لوق ًاضيأ هيلع ٌلديو

 ىلول كرتولو .ًاروتسم هيبأ رمأل يلوتملا وه داوجلا ّنأو ءرخآ مامإ الإ هرمأ يليال
 .":ًارهاظ هيبأ رمأ

 دّيسلال ًاراصتنا ًاثيدح تبتك ةعامج تنب يه ةلاسر نع ينغلب دقو

 فلاخم هنأ ىوعدب ة4هيبأل 3196 نيدباعلا نيز نفد عنم اهب اودّيأ "7 نسحم

 .!رشبلا تارودقمل

 باتكلا بيذكتو .مالسإلا نع جورخلل بجوملا رمألاوه ّقحلا رمعل اذهو

 ٌدتري نأ لبق سيقلب شرعب هيتأي ِهّنأب 442 ناميلس ّيصو نع ربخأ ثيح .ديجملا

 يذلا َناَحْبْس» :ىلاعت هلوقب سدقملا تيب ىلإ .ةفلَي يبنلا ءارسإ نعو .*”هفرط هيلإ

 )١( :يشكلا لاجر 5/576//

 مامإ الإ هلّسغي نأ بجيال مامإلا ّنِإ :لوقن اّنِإ 711:7 ةْكءاضرلا مامإلا رابخأ نويع يف (؟)

 ةمامإ تلطب الو .هلساغ يّدعتل مامإلا ةمامإ لطبت مل مامإلا لّسغف ٌدعتم ىّدعت نإف .هلثم

 ةنيدملاب اضرلا ىسوم نب ىلع نسحلا وبأ كرت ولو .هيبأ لسغ ىلع بلغ نأب هدعب يذلا
 .ىفخي ثيح نم وه الإ ًاضيأ نآلا هلّسفي الو ءاقوشكم ًارهاظ دّمحم هنبا هلّسغل

 .هتركذ نم ريغ دحأ هلّسغي ام :287 :ئربكلا ةيادهلا يفو

 دودح ت) يفجنلا ىجنكلا دّمحم خيشلل «هيزنتلا ةلاسر نع هيومتلا فشك» ةلاسر يه (؟)

 يف 1781 ةنس ىلوألا اهتعبط تعبط دقو .(ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) .(ه

 .فرشألا فجنلا يف ةّيولعلا ةعبطملا

 .554:7 (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيومتلا فشك (4)

 .4 َكُفْرَط َكِيَلِإ َدتْرَي نأ َلَبَق هب َكيِتآ اَنَأ ٍباَتِكْلا نم ٌمْلِع ُهَدنِع يِذَّلا َلاَق» 4٠ :(01/) لمنلا ()
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 ا سوف ون هنا نع ام ةّمئالاب كّسمتلل ةّمألا داشرإ باتك نم ةعطق

 ."74 ىَصُقألا ٍدِجْسَمْلا ىَلإ ماَرَحْلا ٍدجْسَمْلا َنّم اليل ِهِدِبعِب ىَرْسَأ

 هذه لثم نع توكسلا ّنأو ءاهلك تاماركلاو تازجعملا راكنال بجوم لب

 .دادسلاو دشرلا ىلإ برقأ داقتعالا نعال ىوهلا نع ةرداصلا تاملكلا

 .هوجولا تافّشكم.جداوهلا ءاسنلا باكرإ :اهنمو» :: ص هلوق اهبئارغ نمو

 نم ةرصبلا يف "'يضاملا ماعلا يف ىرجام لثم فِيها لوسر تانبب نههيبشتو

 .ىهتنا "'بنيزب ةئطاخ ةأرما هيبشت

 هلسرأ ىتح .دّيسلا ةرضح هب ملع فيك .قالتخالا اذه نم مهّللا كوفع

 .؟!«هيف امب ىردأ تيبلا لهأ و» نحن هب ملعن ملو ,تامّلسملا لاسرإ
 ملو .هركذ يذلا ماعلا يف اهنع بغن ملو اهيف نحنو .ةرصبلا ىلإ كلذ ىزعي

 هابأت يذلا ,عينشلا لعفلا اذه ىلع ركنم لَو اّنكل ٌمص ولو .هعمسن ملو كلذ دهاشن

 .سدقألا عرشلا هرظحي و ,ةّيمحلاو ةريغلا

 هّللاو ليمج ربصق ارمأ مهسوفن هلاثمأو حلصملا اذهل تلّوس نكلو

 ْمُكءاَج نإ) :ىلاعت هلوق عمسي نأ ربخلا اذه عامس لبق هب ىرحألا ناكو ,ناعتسملا

 )١( ءارسإلا )319(:١.

 .ه1747 ةنس ناك هيزنتلا ةلاسر فيلأت ّنأل .ه744١ ةنس يف يأ (؟)

 :اهنمو» :يه ةرابعلا مامتو .177 :؟ (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) هيزنتلا ةلاسر (؟)

 يف ىهو ,ركبلَم للا لوسر تانبب ٌنههيبشتو .هوجولا تافّشكم «جداوهلا ءاسنلا باكرإ

 ةعانشو حبق ىلع لمتشا اذإ امع ًالضف .ةلثملاو كتهلا نم هنّمضتي امل ؛ مّرحم هسفن

 .«ساتلا نم الع ىلع ةرساح اهباكرإو

 .ةلوقم هّنأ رهاظلاو .ُكنإل ةّمثألا ىلإ 576 1/8 راونألا راحب يف هبسن (4)
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 ا ]10 مم

 .074 ونيف أَبتب قِساَف

 نيهيو .ةبوذكملارومألاب ةفيرشلا رهاظملا هذه نيشي نأ هل غاس فيكو

 اولذب ىتح 240تيبلا لآ رمأ ءايحإ الإ | مهلدصقال نيذلا هيأت دمحم لآ ةعيش

 .ىلاعت هّللا ةاضرم كلذب نيغتبم يا ديهشلا مامإلا ىركذ ليبس يف سيفنلا

 يف ةيراجلا ةيئازعلا بكاوملارا وطأ نودعيال مدقلا ذنم ةرصبلا لهأ لاز امو

 .لامعألا هيف رشنت موي يف دّيسلا نيبو مهنيب ىلاعت هللا عمجيسو .ةسّدقملا دهاشملا

 .رئارسلا تايفخ هيف حضتتو

 توتحا ام ضعبل ةنّيبملا تاّفلوملا ضعب ىلع فقو اذإ هنأ بسحن اّنك دقلو

 ,هنم موصعم ريغ وه يذلا .هنع رداصلا وهسلل نطفي ,للخلا نم هتلاسر هيلع

 ةبسنلاب امّيس ,ةقيقحلا بالط ننس ىلع ًايرج .هدئار هْنَأ معزي يذلا ّقحلا عجاريف

 هلآو ٌةَكيلَي يبنلا ةمصعنأش يف هنع ردص امك.سانلا ءافعض دئاقع يف رضي ام ىلإ

 .224نيرهاطلا

 انوزق نأ يسعو ًاربخ هل عمسن ملو ءارثأ هانبسح امل دجن مل فسأللاي نكلو

 . يح دعب ةايدألا

 ,ةسّدقملا رهاظملاو ةعيشلا ىلع مّجهتلاب ًادرفنم نكي مل دّيسلا ةرضح ّنأو

 رمأ هّمهي نَم ّلكاهركنأ يتلا "'«ةلوصلا» بحاص وهو .هنم مظعأ وه نم كانه لب

 )١( تارجحلا )45(:15.

 ت) ينيوزقلا يوسوملا يدهم دّمحم دّيسلل .«لطابلا ةلوج ىلع ّقحلا ةلوص» ةلاسر (؟)

 ١45 ةنس مارحلا مّرحم رهش نم رشع سماخلا يف اهفيلأت نم ىهتنا يذلا .(ه 4

 .ةرصبلا يف راشعلا يف ةينطولا ةعبطملا يف تعبط ه



 00 ةّمئالاب كّسمتلل ةّمألا داشرإ باتك نم ةعطق

 .820 رهاطلا تيبلا لهأ

 يف هركذ اّمم ءيشل ضّرعتنو .اهلاح حاضتتال ؛ًاحفص اهركذ نع برضنلو

 56 هّنأك هملق هغلبي ام ّلكب مهيلع هيف لماحت يذلا ,"!«ةعيشلا صئاصخ» هباتك

 .مهنم

 دّمحم دّيسلل :ةعيرشلا اهب تءاج يتلا ةعيشلا صئاصخ» :6914 2178 :7 ةعيرذلا يف )١(

 كلت يف دادغب ىف عبطو ه0 ةنس بجر يف صئاصخلا فيلأت نم غرف دقو ...يدهم

 لوصأ نم يتلا ةمّدقملا نم ًالصفم هبلاطم سرهف هلّوأ ىفو ؛:ةحفص ١7 ىف ةنسلا

 .«قالخألاو بادآلاو ظعاوملا يف ةريثك لوصف ّمث ,ةسمخلا نيدلا
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 :5590 ص صئاصخلا يف لاق

 يذلا - ديدحلاب مهروهظو .فويسلاب مهسوؤر لاجّرلا برض ملظلا نمو»

 دقو» :لاق نأ ىلإ «ابعلا لا سماخ ةيزعت يف - ةعمتجملا ةلسلسلا ةروصب وه
 .«ةنس لك يف مهنم ةعامج تومي

 تيلف» :لاق نأ ىلإ «ةعدب هّنأبو ءكلذ ةمرحب نوداني ملعلا لهأ و» :لاق ّمث

 ريح نع مكجورخب نوفرتعتو .ةجراخلا للملا دنع مكسوفن نوحضفت مل يرعش
 ؟نيملسملا نيد نم يه له ةمّدقتملا تاعدتبملاو ريكانملا هذه نع مكولًا سول ةّمأ

 نيد نم اهّنأب متلق ولو .متتدصول نيملسملا نيد نع اهنوفنت ًانيقيف

 .«نيدلا نع كلذب متجرخ و مترفكل ءنيملسملا

 يه راني هع لوؤسملا قوم ملظلاب دارس اج نطنأ ريضتلا دقانلا اهنا كير
 ؟نودّقملا مأ .هرضاحو رهدلا رباغ يف نودهتجملا

 ,ليلد نع الإ اوتفي مل مهّنَأ ةرورضلابف .نيدهتجملا لوؤسملا ناك نإف
 .لالش نب رضخلاو .يّمقلا قّقحملاو .رفعج خيشلا ربكألا هيقفلا مهنم ّنَأ كيهانو
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 مق م ل ةّمئألاب كّسمتلل ةّمألا داشرإ باتك نم ةعطق

 ."7نيرضاحلاو نيضاملا مهنايعأو ءاملعلا راربأ نم مهلاثمأو يراصنألا ققدملاو

 ىنعم قّقحتي نيأ نمف ,نيدهتجملا ىوتفب اولمع امّنِإ مهف ,نيدّلقملا ناك نإو
 ؟هذه لاحلاو ملظلا

 .مرحيف اهل ملظ سفنلا ءاذيإ ىلع مادقإلا دّرجم ّنأ معزي هّلعلو

 نأ ىري نأ نكميو ءاهوحنو ّجحلاو موصلاو داهجلا مرحي اذه ىلع هنأ :هيفو

 .رئاج ملاظ هلاثمأ نم نيحلصملا ىوهو هاوه بسح ىلع لمعي ملو تفي مل نم

 "”لزاه ِكَرْهَد َّنِإ يّدج سفنايو َةميمَن ًةايحلا َّنِإ رز ٌتومايف

 ىتح كَم دّمحم لآ رئاعشل ءادعلا مهب غلب فيك ءالؤه نم بجعأل يّنِإ و

 مهّنِإف ,220تيبلا لهأل ةبصانلا معازم نم ءارتفالا يف ىلجأ وه ام نوركذي اولعج

 !؟ةعامج ةنس ّلك يف توميدق هّنِإ :نولوقي

 يذ ّلكو انأف ,سانلا هدهاشي ملام نودهاشيو ءريبخ ريغ نوربخي مهّنأك

 يف لسالسلاو فويسلاب روهظلاو سوؤرلا نوبرضي نم نأ عمسنو ىرن عمسو رصب

 نأ انعمسامو انميأر امو .فالآلاب نوّدعيل - اهريغو ناريإ نع ًالضف - قارعلا

 دمحم خيشلل «ينيسحلا راكذتلا لوح ةملك» ةلاسر يف مهمجارتو مهاواتف تمّدقت )١(

 نسح خيشلا فلؤملا دلول «مولظملا ةرصن» ةلاسرو ء(ه 17716 ت) يماجحلا داوج

 .(ةعومجملا هذه نمض نيتعوبطملا) .(ه ١784 ت) رفظملا

 اهناونع ء(ه ؛45 ت) ناميلس نب هللادبع نب دمحأ ءيّرعملا ءالعلا يبأل ةديصق نم تيب (؟)
 :هدعبو هلبق يذلا و تيبلاو .«دجملا ليبس يف الأ»

 لدانّجلاو اصحلا ّبهشلا ترّخاق و ًٌةهاقَس ءامسلا ٌضرألا تلاواطو

 لزاه ِكَرْهد ّنِإ يذج ٌُسفنايو  َةميمَذ ًةايحلا ّنِإ رز ثوم ايف
 لئام ٍبرغلا يف ٌمجنلاو هسفن ىلع ًافَسأت يكبي ُليللاو يدَّنْغَأ دقو
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 مترا هةتينينيحلا رئاسقلا ل اهرونم ودعنا ام هنو يععسل حم ورمل و

 «تروبلا وع اعف سلا هلعاو يدها فالرا قيادغا

 بكر مرحل الإو ,ةمرحلا بجويال وهف ًاقافتا توملا لوصح ماس ولو

 .دحأ هب لقي ملو ,نفسلاو تاراّيسلا

 هذه ةمرحب نوداني ملعلا لهأ ّنأ ىوعد ءارتفالا يف بابلا اذه نمو

 .ةعدب اهّنأبو ,رئاعشلا

 ءاملعلا بتك هذهو ؟ةمرحلاب نودانملا ملعلا لهأ مه نم يرعش تيل

 ىواتف ةّدع ًاريخأ ترشن دقو ,ةحاياإلاب يدانت ءدحأ ّلك اهأرق ,ةروشنم مهاواتفو

 ."7224تيبلا لهأل ةّيئالولا رهاظملا هذه ناحجرب حرصت رضاحلا رصعلا ءاملعل

 راكذتلا لوح ةملك» هتلاسر يف (ه ١771 ت) يماّجحلا داوج دّمحم خيشلا اهضعب ركذ )١(

 ت) مولعلارحب رفعج دّيسلا ىوتفك - ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا - «ينيسحلا

 مالكو (ه 17١ ت) يمقلا مساقلاوبأ ازريملا نيناوقلا بحاص مالك لقن يذلا (ه 7

 ت) ءاطغلا فشاك يداه خيشلا ئوتف كلذكو (ه ١78١ ت) يراصنألا ئضترم خيشلا

 .(ها

 دّمحم دّيسلا :مهنم هيلع اوباجأف ءاملعلا ىلإ نينمؤملا ضعب ههّجو ءاتفتسا ًاضيأ ركذ و
 ىضترم خيشلاو .(ه ١705١ ت) يناقماملا هللادبع خيشلاو .(ه ١١545 ت) يداب ازوريفلا

 دّمحم خيشلاو ء(ه 177١ ت) ءاطغلا فشاك يداه خيشلاو .(ه ١759 ت) ءاطغلا فشاك

 .(ه ١717/7 ت) ءاطغلا فشاك نيسح

 .هل هّجو ءاتفتسا نع (ه ١1707 ت) يغالبلا داوج دّمحم خيشلا باوج ركذي كلذكو

 ةرصن» هتلاسر يف (ه 15848 ت) رّقظملا نسح خيشلا فّآؤملا دلو ًاضيأ اهضعب ركذو

 ١706 ت) ينيئانلا ازريملا ئوتف اهنم - (ةعومجملا هذه نمض ةعوبطملا) - «مولظملا

 بكومل هتادهاشم نع (ه 7 ت) يغالبلا داوج دّمحم ةمالعلا هبتك ام كلذكو .(ه

 .دّمحم ازريملا دّيسلا راد نم جرخي ناك بكوملا اذه ّنأ فيكو .ءءارماس يف تاماقلا

- 
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 ااا ةّمئالاب كّسمتلل ةّمألا داشرإ باتك نم ةعطق

 لحم اهنأ هتاملك نم ريثك يف فرتعي وهو ,ةعدب اهّنَأ معز برغتسملا نمو
 هتبثأ ام ال ًاحابم هرظنب هري مل ام ةعدبلا نأ معزي هئأكف :ملعلا لهأ نيب فالخلا

 .هنم سيل ِهّنَأ ملعي وهو نيدلا نم صخشلا

 ايو ءاهفاع كفرع نقف ةحيراشلا للملا دنع ةحيشفلا همدنع اماخأ و

 نأ كردي ملو .اهتدئافو رئاعشلا هذه رس فرعيال نمل يه امّنِإ ةحيضفلاّنِإ :لوقأ

 للملا نم نافرعلا لهأ هكردأ امك.دنهلا يف امّيس عّيشتلا ةوعد رشن يف ًاريبكأرثأ اهل

 هذه عنم يف اودهتجا نيذلا ,220تيبلا لهأل نوداعملا انوفلاخم كرد و ةفياقلا

 .مهنكمأ ول هيلع اولازامو .ةفيرشلا رهاظملا

 امب ةسّدقملا رئاعشلا سّنديو اّنم هنأ معزي نم ةحيضفلا انيلع لخدأ ,معن

 .هل لصأال

 كئاوأ جرخي فيك فرعأال يّنِإِف ,ريخألا همالك ّلك اذه نم برغأو

 يأر قفو ىلع الإ اولمعي مل مهو ,"74ِةّمُأ ريخ# نع نيدلا رصن يف نودهاجملا
 !؟نيلماعلا ءاملعلا

 ءاملتعلا هب كفا دقو :ةاعدعتلاو زيكاتملا نمد اورهاظتام راض فيكو

 !؟مالعألا

 ,مهدنع هتايودنم رهظأ نم يهو .مالسإلا نيد نع اهنوفني مِهّنَأ نّقيت فيكو
 !؟مهبهذم تاّيرورض نم لب

 هراد يف مهسوؤر نوبرضي اوناك ءازعلا اذه دارفأ ّنأو ء(ه 15١7 ت) يزاريشلا نسح 3

 يقت دّمحم خيشلا ازريملا نمز ىلإ كلذك رمألا ٌرمتساو .عراوشلل نوجرخي ّمث
 .(ه 1778 ت) يزاريشلا

 )١( نارمع لآ )5(: 1٠١.
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 2 ةيسحلا راعتعلا لك اعز قع ع ف ع ا

 تاّيرورضلا نم هيف اهلوخدو مالسإلا نيد نم اهنأ معز نم رّفكي فيكو

 !؟هلهأ ةيلهألا هل فرعي مل نم الإ ملعلا لهأ نم هيف فلاخي ملو !؟ةعيشلا ماوع نيب

 مهناذآب نوعمسيو مهنيعأب نوري !؟موقلا ءالؤه ىف لوقأ ام !هّللا ناحبساي

 اوعدتري ملو .رهاظملا هذه ناحجرب راربألا ءاملعلا مالعأ نم ريفغلا ٌمجلا ىوتف

 هب اوروهت امع اووعري ملو ةحضاولا ةّلدألا مهيلع ىلتتو ,تاملكلا هذه لثم نع

 مهيلع بجاولا ّنأكو .اهلهأو ةسّدقملا رئاعشلا دنع '''ةرت مهل ّنأك.تاءاتفالا نم

 داعأ انبحاص ىرتاذلو ,ناك نيأ ّقحلاب كّسمتلا ال ,مهنع ردصت ةملكلّوأب كّسمتلا

 ."!«نيئّدحملا تابرض» هباتك يف ءدب ىلع ًادوع رمألا

 .«رتو»4147 :؟ حاحصلا رظنا .ماقتنالاو رأثلا ىنعمب ةرتلاو .هصقن يأ :ةقح هرتو )١(

 .نييرابخإلا ّدر ىف «نيبملا ّقحلا ىلع نيثّدحملا تابرض» :117- ١١: 11٠6 ةعيرذلا ىف )١(

 .«نينمؤملا هيزنتب موسوملا هدر ّرمو ه ١781 ةنسس تعبط ...يدهم دّيسلل

20) 



 ةلوضلا تعاف

 نيثّدحملا تابرض هباتكو

 :روشنم باوج يف ص «تايبرضلا» هباتك يف لاق

 تاعامج أطخ نيبو ,ةيجانلاب ةقرفلا فصو نيب ةافانم ّيأف .نيكسماي ٌمث»

 اهنم تاعامج دّمعت نيبو .ةّيرورضلا ريغ ةّيعرشلا لئاسملا نم ةلمج يف اهنم

 ,ناتهبلاو ,ةبيغلاو .رامقلاو ,رمخلا برشو ءانّزلاو ءابّرلا ذخأب ةّيربلا ٌبر نايصعل
 ؟اهريغو مايصلاو ةاكّرلاو ةالصلا لعف مدعو ةقرسلاو

 ,جنّصلاو تاقوبلاو لوبطلا برض لثم لطابلا نم هذه ّنأ مولعملا نم مث
 ةيزعتلا يف روهظلاو سوؤرلا برضو .تاهيبشتلا أدرأب ةّوبنلا لئاقع كتهو

 .ىهتنا .«ديدحلاو فويسلاب

 سوؤرلا برض نيب لطابلا نم هنأ ةّيمولعم يف يواسي نأ ّقحلا نمأ

 نكمي ام ةياغذإ !؟نيدلا ةرورضب اهنالطيو اهتمرح ةتباثلا رئابكلا نيبو .روهظلاو

 كته ىوس .هركذ ام ةيقب يف مالكلا اذكو ,فالخلا لحم هنأ برضلا يف لاقي نأ

 ش .نيدلا ةرورضب زئاجريغ هّنإف لئاقعلا

 عنصي نم رن مل اّنإف :ةبوذكم ةرداصلا تاهيبشتلا يف كتهلا عوقو هاوعدو

 .كتهلا ةروصب هنوك نع ًالضف .ءاسنلل هيبشلا

 لصأ نإ .هريغ نود درفلا كاذ الإ مرحي الف ءًاقافّتا كتهلا عوقو انضرف ولو

 ةهللإ



 "ب ةيسعلا رئاعتلا لئادتبوول تم د مك داب حم م

 .ةرداصلا تاليثمتلا يف عقي مل نإو ًاعطق زئاج نهلثمب ءاسنلا هيبشت

 اغا نيدباعلا نيز هيبشو .لافطألاو .لماحملا ىلع ليثمتلا لمتشي معن

 ىلع مهريغاو ابدا سانلا نسحأ مهو كتهلا بجوي ام ةعيشلا عنصي فيكو

 !؟ةّوبنلا لئاقع اميس ,ءاسنلا

 حسفيف !ءارب هنم مه ًارمأ ةعيشلل بسني نأ ىلإ هاعد يذلا ام يردأ الو

 .ّقحلا لهأ ىلع ءيبسلا لاقملا باب ءادعألل حتفيو .عينشتلاو دقنلا لاجم رايغألل

 مهءالو معزي نم لاب امف ,رذع نم ةّمث ناكول كيلي دمحم لآ ءادعأ انرذع دق انف

 !؟دمأو ىهدأ نوكي نأ

 اهّنإف .تاقرطلا يف ةلّوجتملا بكاوملا كلت ىلع مّجهتلا بيرغلا برغأ نإو

 .مهل نيملاظلا ةيجمهو .82تيبلا لهأ ةّيمولظم نّيبت ةيليثمت ةياور آلا تسيل
 .858 نيبيطألا هتيب لهأو كيلي هللا لوسرل مهتوادعو مهلعف ةعاظف رشبلا كرديل

 دانعلا معي مل نم ّلك هفرعو .عفانلا رثألا اهريثأت ىلع نادجولا نهرب دقلو

 ءالؤه لثم الإ ليثمتلا ةمرح مهّوتي نأ نافرع يذ دلخ يف رطخيالو .هتريصب نيع
 ةفاك دنع ةّيميرحتلا ةهبشلا يف لصألا ىه اهّنأ عم .ةحابإلا ليلدب نوبلاطي نيذلا

 .مهنم مهن نومعزي مهو ,ةّيلوصألا
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 ايتفلا ىف هرّوهتو ةلوصلا بحاص

 بحاص نم ردص رّوهت لّوُأ ةينيسحلا رئاعشلا ميرحت يف رّوهتلا سيلو

 ماكحألا يف هنم تردص .ًالصأ ةدعاق ىلع قبطنتال ةريثك تارّوهت هل لب !ةلوصلا

 ام ةّحص فرعتل هضعب ركذن نكلو .هيلع انعلّطا ام ّلك رشن انب لمجيالو ءاهريغو
 .هاتركذ

 ,نؤملا نم اهّْنَأ عم ,ةرطفلا ةاكز يف سمخلا بوجوب هؤاتفإ :هتارّرهت نمف

 .اهيف سمخال نؤملاو

 ردسلا نوكي هجو ىلع ردسلا ءامب تّيملا ليسغت بوجوب هؤاتفإ :اهنمو

 .قالطإلا نع هل ًاجرخم

 .قالطإلا نع جورخلا بوجوب لوق اهيف سيل كمامأ ءاهقفلا لاوقأ هذهو
 ركنأ دقو ؛قالطإلا نع جورخلا زاوجب لوقلا دوجو ىعّدي نأ نكمي ام ةياغامّنإو

 ركذ نم هب لوقلا طبنتسي امّنإو .هب دحأ حيرصت مدعل ؛نوقّقحملا هب لوقلا دوجو

 سأرلا لسغب نوقّقحملا هرّسفو .ردسلا ةوغرب سأرلا لسغ ءاملعلا ضعب

 :يجلاولا لنسفنلا ف ةعملا

 .هئاعمأ جورخ لبق راحلا ءاملاب عوضوملا جاجدلا لكأ هميرحت :اهنمو
 الو .3ظ1 نيسحلا ءازع يف هردص ىمدأ نم ىلع ةراّقكلا هباجيإ :اهنمو

0 



 2 ةيليسحلا رئاعشلا لئاشو ما نامل ذو دل واول ناجل مك ممل نك

 لحم يأ يىفو !؟اهردقامو !؟ م رخت ءيش يأ ن نمو !؟اهبوجو هجو ام يردن

 ؟فرصت

 ."7قئابلا عم ةلماعملا هميرحت :اهنمو

 ينيئانلا مالسإلا يتّجح ىلإ لّوح دق ةّيطعلا نيسح جاحلا َّن ايفو

 ةنهبش ىلع ةيلعلا ىسوم جاحلا ةّيريخ نم اغليم ىناهفصألا ةععلا وبا نكتلاو

 ؟ٌصاخ هجو نم وهو ضبقلا امهل غاس فيكف .ةّلحلا يف قنابلا

 .هجولا كلذ ريغ ءرخآ هجو نم غلبملا كلذل امهضبق نأب باجأف

 يتلا ةّصاخلا ةهجلا ّنأب نايبلا امهيلع بجول .ركذ امك رمألا ناكول :تلق

 ةرثكل ؛ةلفغلا ىلع امهلمح نكميالو ءاهنم ةّمذلا غرفت مل اهلجأل مهاردلا تنّيع

 راصعألا يف ءالضفلا عيمجو ءاملعلا نم امهلبق نم ءالتباو «قئابلاب امهئالتبا

 تنّيع يتلا هوجولا نم لئاوحلا نوضبقي عيمجلاو .ةيلاتتملا

 مل اذإ «قنابلا عم فرصلاو ليوحتلاب ةلماعملا مّرحت مل ,ملعأ تسل نإ مث

 !؟انئالتبال ًالحم هدي تحت ام لك نكي ملو .هنم ضوبقملا لامل ا صخش ةمرح ملعُت

 ةلماعملا ةمرح ماقم يف هنأ امك !قنابلا دارفأ ضعب عم ابّرلاب ةلماعملا اذكو

 هجولاب قئابلا نم لاملا لصأ ضبق ةمرحل اهجو فرعأ ال ءاهعوقوو هعم ةّيوبرلا

 يف عضو لام لك بهذي هباوج ىلعف ءرخآ هجوب هضبق ىلإ جاتحي ىتح ٌصاخلا

 .ًارده قنابلا

 تانج أ :ةعقاولا ةلمجتو "نب يرق بيبح خيش عم هل ردص ام هتارّوهت نمو

 )١( هلصأو .لاومألا ظفحا صوصخملا ناكملا وهو ,كنبلا يأ »1128©.

 :؟4 «ةعيرذلا» يف ىنارهطلا خيشلا هركذ (؟) ١717.574 مويل دازلا عفن» هباتك ركذ دنع
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 مل اي ا اع نارام ةّمئالاب كّسمتلل ةّمألا داشرإ باتك نم ةعطق

 ىّفوتملا .ةرصبلا ليزن ىئاسحألا حلاص نب هّللا بيبحل ةّيلمع ةلاسر» :ًالئاق «داعملا 3

 ,رصان دّيسلا ةافو دعب ءاسحألا لهأ هديلقت ىلإ عجرو ءفجنلا يف عبط ه 5 ةنيتب

 ةالصلا ةماقإ يف هماقم ماقو ءنيساي لآ اضر دّمحم خيشلا ديلقت ىلإ اوعجر هتوم دعبو

 نب ىسوم هدلو ةرصبلا راّشع لابق برعلا طش ىلع «نالدرف» ةيرق ىف هدجسمب

 .(بيثتكح

 خيشلا» :ًالئاق .5148- 577 ١: «رجه مالعأ» هباتك يف صخشلا دّمحم مشاه دّيسلا هركذو

 عجرمو دهتجم هيقف يئاسحألا ينيرقلا يلع خيشلا نبا حلاص خيشلا نبا هللا بيبح

 نبا»و «ينيرقلا» :هل لاقي اذهلو «ةيلامشلا ءاسحألا ئرق ىدحإ :نيرقلا نم هلصأ .ديلقت

 .ءالضفلا ءاملعلا نم اوناك هئابآ ٌلجو .ةّيملعلا تاتويبلا نم هتيبو .«نيرق

 همايأ ئئيضقو ىبرت اهيفو ه 0 ةنس دودح ةرصبلا عباوت نم «نالدرك» ةيرق ىف دلو

 ىلإ داع هتسارد لامكإ دعبو .يناهفصألا ةعيرشلا خيش ىلع فجنلا يف سردو ىلوألا

 .ءاسحألا ىلإ عجر ّمث .ديلقت عجرمو ًاعاطم ًاميعز حبصأو «نالدرك»

 اهرباقم يدحإ يف فوفهلا ةنيدم يف نفدو ه ١777 ةنس مّرحم ١ نينثالا ةليل ىفوت

 .ءارعشلا نم ددع هاثرو ءسلاجملا هل تميقأو ؛ةفورعملا

 ةقّرفتم يشاوحو - ةّيلمعلا هتلاسر يهو - داعملا مويل دازلا معن :اهنم ةديدع تافّلؤم هل

 كسانمو ةيئاهبلا ىلع ّدرلا يف باتكو .ةبوجألاو لئاسرلا ضعبو ءبتكلا نم ةلمج ىلع

 .«ةرصتخم دئاقعلا يف ةلاسرو ءجحلا

 :يليام خيشلا ةمجرت يف ركذ دقف ءنيرق بيبح خيشلا نيبو هنيب فالخلا اَمأ

 كانه نيميقملا اهئاملع دحأ ناك .فجنلا نم هتدوع دعب تيوكلا يف هل مجرتملا ناك نيح

 نيزراب نيبطق ناملعلا ناكو ه 1708ةنس ىّقوتملا يمظاكلا ينيوزقلا يدهم دّيسلا

 دنع بيبح خيشلاب ةياشولاب ءوسلا يوذ نم ماق نأ لصحف .ةيتيوكلا ةحاسلا ىلع

 دّيسلا نشف «ةيخيشلا ةديقعلا قنتعي بيبح خيشلا نأ - ًاناتهبو ًاروز - اوعّداو .دّيسلا

 ةنس عوبطملا (نيلاغلا راوب) موسوملا هباتك هيف فلأو ًافينع ًاموجه هل مجرتملا ىلع

 م
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 5 / ةيييسحلا رراعشلا لكاس م عع مح ربا هاندا وو ماعلا داتا نكي

 .هاا 92

 مزل بيبح خيشلاو ءةرصبلا ىلإ ناملعلا لقتنا نأ دعب خيشلا ةمجاهم ىف دّيسلا رمتساو
 نكل ,ةملكلا ةدحو ىلع ًأاظافحو ةنتفلا رانل ًادامخإ ءءيشب دري ملو تمصلا بناج

 .كلذ ىلع (ةرصبلا) هتئيب ةدعاسمل نيفرطلا نيب ةوهلا تعسّتاو مٌّحضت فقوملا

 يئاسحألا يلضفلا نسحم ازريملا هيقفلا ةّجحلا وهو كاذنأ ةرصيلا مالعأ دحأ ىأر اهدنع

 .ةصاخ ةقالع خيشلاو دّيسلا نم لكب هطبرت تناكو :نيفرطلا نيب حلصلاب موقي نأ

 :ةصقلل هتياور يف- نسحم ازريملا لجن - يلضفلا يداهلادبع خيشلا روتكدلا لوقي

 خيشلا بيطخلا - هللا همحر هنم كلذ تعمس امك -(نسحم ازريملا ينعي) راتخاف»

 ام ىلع نيدهاشو نيرضاح هعم انوكيل لالج داوج دّمحم ذاتسألاو يلالهلا ديمحلادبع

 .فقوملا ىفرط نم ّلك نيبو هنيب راوح نم رودي

 .نيرق لآ خيشلا نيبو هنيب حلصلل يعسلاب هتحتافمو ينيوزقلا دّيسلا ةلباقمب (ازريملا) أدبف
 ؟نيرق لآ خيشلا ىلع هذخأت يذلا ام :هلوقب دّيسلا عم حلصلا ثيدح - هّرس سّدق - أدبو

 .ةيخيشلا دقتعم هداقتعا :لاق

 اذام انداقتعا نع فلتخيال هداقتعا نأ ّدرلا لبقتال ىتلا ةقّدصملا قئاثولاب كل انتبثأ ول :لاق

 ؟كفقوم نوكيس

 .بير ريغ نم حلصلا ىلإ يدؤيس يذلا لحلا وه :لاق

 .رضحملا ىلع لالج ذاتسألاو يلالهلا بيطخلا هيقيفر - هللا همحري - دهشأو

 خيشلا اولباقو يراشع يعارش قروزب برعلا طش بابع نورخمي (نالدرك) ىلإ اوبهذو

 ءينيوزقلا دّيسلا نيبو هنيب حالصإلا عوضومب (نسحم ازريملا) دلاولا هحتافو ينيرقلا

 ىلإ تيوكلا نم دايدزاب اهراوأ دتما ىتلا ةنتفلا ىلع ىضقيل ًارشبتسم كلذب بحرف
 .ةرصبلا

 باوجلاب اوداعو ءباجأف .همتخيو هّطخب هدقتعم بتكي نأ بيبح خيشلا نم (ازريملا) بلطف

 .ينيوزقلا دّيسلا ىلإ ىمسرلا همتخب ةاضممو هدي ّطخب ةنّودم ةقيثو
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 0 ةّمئالاب كّسمتلل ةّمألا داشرإ باتك نم ةعطق

 موي رهظ ربنملا دعصو .هفقوم نع عجارت ةقيثولا ىلع ينيورقلا ديسلا علطا امدنعو 2

 ةمّدقم ىهنأ نأ دعبو ء.دمصلا دبع رصان دّيسلا دجسمب فورعملا هدجسم يف ةعمجلا

 انّيبن ىلع ةالصلاو هلهأ وه امب ىلاعت يرابلا ىلع ءانثلاو هل دمحلاو ةلمسبلاب هتبطخ
 .ًارطاع ًءانث نيرق لآ بيبح خيشلا ىلع ىنثأ .هلآو دمحم

 وه نيرق لآ خيشلا:تلقل رشع ةثالث نوموصعملا ةّمئألا ناكول) :- ءانث نم لاق اميف - لاقو
 .(رشع ثلاثلا

 ّمتو ؛هراد يف ىربك ةميلو رخآلل امهنم دحاو لك ماقأ مث .هسلجم يف امهنيب ازريملا عمجو

 .مائوو ةّوخإ ىلإ ناك ام ىهتناو ءامهنيب حلصلا

 :هدقتعم نايبل بيبح خيشلا اهبتك ىتلا ةقيثولا صن يلي اميفو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ,نيرهاطلا نيبيطلا هلآو دّمحم هقلخ ريخ ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا ٌبر هلل دمحلاو

 هتدابع الو هتاذ يف هل كيرش ال دحاو هّللا نأ وه ةمايقلا موي هب هّللا هجاوأو هدقتعأ يذلاو

 الو كلذ نم ًائيش هقلخ نم دحأل ضّوفي مل هنأو .توماالو ةايحالو قزر الو هقلخ يف الو

 رمقلا قاقشناك زجاعملاب هلوسرو هدبع هللادبع نب دمحم نأو .دوجولا تارذ نم ةّرذ

 نيب نم لطابلا هيتأي ال يذلا ديجملا نآرقلا وه ةيقابلا ةيآلاو .هفك يف ىصحلا حيبستو

 همسجب جرع مّلسو هلآو هيلع هللا ىلص هّناو .ميكح زيزع نم ليزنت هفلخ نم الو هيدي

 هّيصو ةقءبلاط يبأ نب ىلع نأو .ىوهلا نع قطنيال هنأو .هيلعنو هبايثب لب فيرشلا

 هيلع هّضنل مالسلا هيلع نسحلا هنبا هدعبو .هنم هيلع يلجلا صنلاب هدعب نم هتفيلخو

 يئاغلا ىلإ ةمامإلا يف ةبونلا تهتنا ىتح 3 نيسحلا هدعبو :ةحضاولا نيهاربلل

 هذه ديعيو رويقلا يف نم ثعبي هّللا نأو .هجرف هّللا لجع نسحلا نب دّمحم رظتنملا

 .باقعلاو باوثلا اهيلع يرجيف ةيويندلا ماسجألا

 دقتعي نّممو كلذ فالخ نم هّللا ىلإ أربأو .توملا دعب ًايح ثعبأو تومأو ايحأ كلذ ىلع

 .نويلوصألا انباحصأ هيلع ام ىلعف عورفلل ىطابنتسا و .هريغو يخيش نم كلذ فالخ
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 ضعب لولحل ًانايحأ هلخدي بيبح خيشلا ناكو .تيوكلا نطقي ناك رصاعملا دّيسلا

 ىلإ ىّدأ ام يبهذملا فالخلا نم امهنيب عقوف .هيف ةّيخيشلا ةقرفلا ىلإ يمتني نم

 ه١ ةنس هفلأ يذلا '١«نيلاغلاراوب» دّيسلا باتك يف هدجت امك.ريفكتلاو مّتشلا

 .لضم ٌلاض هّنَأو .همساب حيرصتلا عم .هتقيرط لهأؤ بيبح خيشلا رفك تابثإل
 ,ةنداهملا عاقياب مالعألا ءاملعلا ضعب طّسوتب الإ ةبغاشملا كلت تهتنا امو

 :ةملاسملاال

 ٌلغلاو .اهلامعأ ضعب نطقي بيبح خيشو .ةرصبلا ىلإ رصاعملا لقتتا مث

 لهأ نم ةعامج امهنيب حالصإلاب ىعسف .راثآلا يف تباثو .رودصلا يف نماك
 روشنم ىلع تفقو دقو .هبحاصب امهنم لك ٌمتْنَأ نأ ىلإ لاحلا ىّدأ ىّتح .ضارغألا

 :هّصن كاهو ,حلصلا دعب بيبح خيش ىلع ءانثلاو ءارطإلا يف انبحاصل

 وهو تلّكوت هيلع هّللاب اَلِإ يقيفوت امو .ةّقحملا ةقرفلا داقتعا وه ىدقتعم نأ دقتعأو 3

 ةّيخيشلل دقتعم لك نم هللا ىلإ أربأو ءريصنلا معنو ىلوملا معن ءليكولا معنو يبسح
 .ه 11745 لوالا عيبر ءيلوصأ طابنتسالا يف ينإو ةعيشلل ًادقتعم نعل

 .نيرق نب بيبح نيلقثلا دّيس ةعيرش مداخ مادقأ بارت

 نبا يدهم دّمحم دّيسلل ,ةّيخيشلا ىلع ّدرلا يف ,نيلاغلا راوب» :511/167:5 ةعيرذلا يف )١(

 ٌتر هّللدمحلا .هلوأ ءرصاعملا ,يمظاكلا ينيوزقلا يوسوملا ناوشكلا حلاص ديسلا

 ١775«. ةنس عبط .نيعّرشتملا رصان .نيملاعلا
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 .نيرهاطلا هترتعو دّمحم ىلع هللا ىَلصو .نيملاعلا بر هلل دمحلا

 توبث يهو .ةراشب ريخب نيدلا لهأو نيملسملا مومع رّشبأف دعب ام

 لهأ رئاسو ريقحلا نيب .قلخلا نيب هجيورتو هدييشتو ّقحلا ىلع يقيقحلا قافولا
 نيرق بيبح خيشلا ماكحألا جّورمو مالسإلا ةقث بانج نيبو .ةقرفلا نم ملعلا

 .هقح وه امك ركشلا هلو .كلذ ىلع هّلل دمحلاف .هتاكرب تماد

 هفرش ماقم بساني امب هليلجتو هريقوتو هميظعت نمؤم لك ىلع بجيف

 هجرف هللا لّجعرصعلا مامإ رّقوو مّظع دقف - هلضف ديز - هرّقوو همّظع نمف .هّرعو

 لس هيلعو نيرهاطلا هئابأو هّدج ىلع ىّلصو

 فيرشلا هماقم ّلجي اّمم هّقح يف ينم ناك امو ءًاقباس هنيبو ينيب ردص امو

 انرصق ,قئاقحلا نع هفطل رونب هناحبس هّللا فشك دقو .مهافتلا ءوس نم ناك ,هنع

 يخيشلا ةملكتتام دقو .هجيورتو .هنيد دييشت يفو هللا يف نيدضاعتم نيوخأ

 ةقحملا ةقرفلا يه ةقرفلا هذه ّنإف .ةّيلوصأ ةيرشع انثا ًاعيمج نحنف .ةّيخيشلاو
 ىلع اهب هّللا نم يتلا ىمظعلا ةمعنلا هذه ىلع هلل دمحلاف .هّلحم يف كلذ انّيب ام ىلع

 .ةقرفلا هذه

 ١١45 ةنس لوألا عيبر

 يوسوملا يدهم دّمحم ريقحلا
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 27 هيسعلا تالا لئاسؤو هدأ امو دا ا متشل مم 1

 ام عم .نيدلا لوصأ يف نيقفتم نيب مهافتلا ءوس عقي نأ نكميأ ءلّمأت كنيعب

 ىلع رمألا مو ,خيشلا رفكي دّيسلا مكح ىلإ تّدَأ يتلا تارجاشملا نم امهنيب عقو

 نوكي ىتح مهافتلا ءوس عفتري ةليلق ماَيأب ٌمث ,ةنس ةرشع سمخ ئّتح اوحن كلذ

 ريقوت هميظعتو هريقوت ّنأو .ماكحألا جّورمو مالسإلا ةقث دّيسلا رظنب خيشلا
 !؟رصعلا مامال ميظعتو

 ةّدملا كلت هلاح ىفخي فيك ,ةمظعلاو ةلزنملا هذه غلبي نّم .يرعش تيل

 !؟اًيرثلاب ىرثلا هبتشي نأ زوجيأ !لاقلاو ليقلاو لادجلا عوقو ةرثك عم ةليوطلا
 نع خيشلا ةبوت تقّقحت ام دعب ريبعتلا يف فطللا رصاعملا دصق ّنأ مّلس ولو

 .هرمأ رصاعملل ىّلجتو ًاحيحص ناكول مائولا اذبحايف .دّيسلا عابتأ همعزي امك.هرفك

 ةزاحنم ةقرف نآلا ىلإ مهموي نم ةّيخيشلا هباحصأو بيبح خيش سيلأ نكلو
 !؟نوؤشلا نم نأش يف ةّيلوصألا عم نوعمتجيال ,ةزاتمم ةعامجو

 مث .ةّيخيشلا يأر ىلع ناك هّنأ .هلاوقأ ضعب يف ولو .بيبح خيش نلعأ ولف

 يف نوكي نأ دعب نإو ًايأر ناكل ,ةيلوصألا بهذم ىلإ لدعو ةقيقحلا هل تّلجت

 .ةمظعلاو ميظعتلا يف رصعلا مامإ مكحبو مالسإلا ةقث ةريصقلا ةّدملا

 تعمتجا .ميدقلا هيأر ىلعو هلاح ىلع هئاقبي هتاعفادم يف حّرصي خيشلاو

 رضحمب هتلاسف ,ه 147 ةنس نابعش رهش نم رخاوألا رشعلاب انراد يف ةّرم هعم

 ؟ةديقعلا نم هيلع تنك امع ترّيغت له :فارشألا نم ةعامج

 دّيسلا ّنأو .تأشن ذنم هيلع تنك اّمع لّدبتأ ملو رّيغتأ مل ينأب :باجأف

 نإ سامزت يفيض
 لوصأ يف انعم ًاقفّتمو مالسإلا ةقث هرمأ لّوأ نم خيشلا ناك نإ ,ةلمجلابو

 ماَيأ لوطو لادجلا ةرثك عم .ّلضملا لالا رفاكلاب هلاح هبتشي فيكف .نيدلا
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 1 وشل ا ا مم مورا ةّمئالاب كّسمتلل ةّمألا داشرإ باتك نم ةعطق

 !؟فالخلا

 فيكف .ةعامجلا همعزي امكًاريخأ رّصبت مث رمألا لّوأ نم ًارفاك ناك نإو

 ًالحمو ماكحألا جّورمو مالسإلا ةقث راص نأ ىلع عوبسا ةّدم يف هلاح بلقنا

 !.ءادتقالل

 حبقي اّمم رفكلا ىدع اميف هقسفب هنالعإ دعب هتلادع تبثت فيك يردأ الو
 ؟نآلا ىلإ هيلع ٌرمتسم هّنَأ عم .هب حيرصتلا

 يف هيلع ضرتعا اّمع ؛5 ص «نيئّدحملا تابرض» هباتك يف هراذتعا اّمأو

 ةحابإب يتفيسف دهتجملا دهتجي امأ نيكسم اي :لاقي ٌمث» :هلوقب بيبح خيشلا رمأ
 ميرحتب يتفيف ةيناث ةّرم دهتجي ّمث ,نامزلا نم ةليوط ةّدم هتحابإ ىلع ىقبي ءيش
 .ىهتنا .«ءيشلا كلذ

 ,تاعوضوملاال ماكحألا يف وه امّنِ داهتجالا يف دّدجتلا ّنإف .حيحص ريغف

 !؟ةّيجراخلا رومألا يف مهافتلا ءوس ىوعد عم داهتجالا لّدبت عمتجي فيكو

 سمشلاك مهبسنو .جاّعبلا لآ فا ارشآلا ةداسلا بسن يف هنعط هتارّوهت نمو

 .دقحلا ءاد نم هّنكلو ّيكزلا مهبسن يف رمأ نم ةشدخلا تسيلو .راهنلا ةعبار يف

 يف ةليبقلا هذه راشتنا نم هجرأ حاف رهاطلا مهبسن ٌّنإف آلإو .هل ءاودال دقحلا ءادو

 .ناريإو دنهلاو قارعلا

 هتادييأت تماد ءاطغلا فشاكل ا نيسحلا دّمحم خيشلا مالسالا ةّجح اذهو

 .«دشرملا» ةلجم تاحفص ىلع هرشنو مهبسن جرخأ دق ,ةّينابرلا

 باط يقارنلا ةمالعلا دنتسم حّحصم اضر دّمحم دّيسلا لضافلا ملاعلا اذهو

 ًاعوفرم دنتسملل حيحصتلا ةّيفيكو .نيحّحصملا ركذ دنع بّيطلا هبسن ركذ دق .هارث

 نأ نيد يذل اذه دعب غاسم نم لهف 3غ يداهلا ىلع مامإلا نب دّمحم دّيسلا ىلإ
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 7 ةديلعخلااهنعلا لئاسو بما ذجبو واج هاب نست وانا وفجلاو 10

 !؟روكذملا دّمحم دّيسلل بقعال نأ ىعّدي

 هتاضرم هب بلطأ يْنأ ىلاعت هللا ملعيو .هركذ يل ّنعو هنايب يل حنس ام اذه

 نيدلا نع اولفجأ دق اننامز يف سانلا تيأر ينإف .ناكمإلا بسحب داشرإلاو

 ىدهلاو .ًابيرغ نيدلا حبصأ ىتح .ًالاعفأو ًالاوقأ لطابلا ىلع اولبقأو .ًالافجإ

 ,ةّينيدلا رئائملاو .ةّينيسحلا رهاظملا ىلع راكنإلا دحأل ّنستي مل كلذ الولو .ًابيجع

 .ةبوذكملا ةظيلغلا ظافلألاب امّيس

 نع نينمؤملا رثكأ دادترا نم مهنع رتاوت امب 28ه راهطألا انتّمئَأ انربخأ دقو

 راثآلل سانلا ضغب نم انتقو ىف هارن ام مهقدصب دهش دقو ."'نامّزلا رخآ يف مهنيد

 ,نيدلاب أزهي نأ لجرلا رخف نم ّنأو .ةّيندلا ايندلا فراعم ىلع مهبلاكتو .ةّينيدلا

 اهب ضرت مل يتلا ميلاعتلا بلطتو ءاهءايح كرتت نأ ةأرملا رخف نمو .هعورف ذبنيو
 .ةعيرشلا

 نأ 882 نيرهاطلا هلآو كيت نييبنلا دّيسب هيلإ عفشتساو يّبر ىلإ لهتبا انأف

 نأو ءيملع غلبم الو يّمه ربكأ ايندلا لعجيال نأو .ينيد يف يتبيصم لعجيال

 اذإو ء.اهاضرأل للملا تضقانت اذإو ءاهادهأل رومألا ٌيلع تلكتشا اذإ ينقفوي

 .نيلوؤسملا مركأو نيمحاَرلا محرأ هّنِإ .اهاكزأل لامعألا تهباشت

 يلع دّمحس خيشلا عرولا لاضفملا ةمآلعلا ةرضحل سيفنلا ظيرقتلا اذه

 :هلضف ماد يدابدروألا

 هيف بيرال ىدهلل باتك وعدي حار رئاعشلا ميظعتل

 هيوذ ىوس نيبملا قحلاىدم يردي سيلو نيبملا قحلاوه

 )١( :ةّيوبنلا تازاجملا رظنا ١197, لئاسولا كردتسم ةمتاخ ١: 591.
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ربصأو هئالبن رصبأ ىلع هتاولصو .هئايلوأ يف هئالب نسُح ىلع هلل دمحلا

 :ةيمايملا لاو ةيمألا فحم ةتادحأ

 ٌنأ-اوناك ثيح مهل هللا ناك نينمؤملا ةفاك ىلع ىفخي نأ داكي الف دعب امأ

 هل انحاورأ ءادهشلا دّيس ءازع يف ءاّرغلا ةعيشلا هداتعي ام رئاسو .ءاروشاع رهاظم

 ةيدنألاو رودلاو ةّيسدقلا دباعملا يف ءاكبإلاو ءاكبلا لفاحم نم .ءادفلا

 نم اهل امب ًاراهنو ًاليل تاقرطلاو ةقزألا يف ةراّيسلاو '''ةّراقلا تالفتحملاو
 اهريغو .ةدوهعملا ليثامتلاو هيباشتلاو .ةجرسملا لويخلاو ''ةجرسألاو لعاشملا

 زوفلا ىلإ ةبولطملا لئاسولاو .ةّيهلالا تابرقلا لضفأ نم .ةداتعملا تارهاظتلا نم

 .ةلجآلاو ةلجاعلا يف ةدلاخلا ةبوثملاو ,ميظعلا

 ةوعدلا هذه نم ءيش فالخ ىلع ملق ّقدأ الو ملك ٌفخأ ىرأ الو

 تشوش ,ةّيناورم ةعزنو ,ةّيومألا مومسلا نم "'!ةثفنالإ ءينيدلا رهاظتلاو ةيمالسإلا

 .«ررق» 5/0 :/ سورعلا جات .ٌرقتساك ٌراق وهف ءنكسو تبث :ّرق )١(

 :" سورعلا جات .ةدقوملا ةليتفلا وأ ءليللاب جرسي يذلا رهازلا حابصملا : ىه جارسلا (؟)

 .«جرس» ١

 .«ثفن» 556 ١: حاحصلا .لفتلا نم ٌلقأ وهو :خفنلاب هيبش ثفنلا (؟)
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 .ةدماجلا ماهوألاو ةدكارلا ءارآلا ضعب

 روصق نم ماقملا يف ا"'«ررض ال» و "'«وهللا ةمرح» يتدعاقب ثّبشتلاو

 وهو ,ةداتعملا رومُألا هذه يف وهللا قدص كالم وه امّنِإ يّهلتلا دصقّنإ ثيح ءرظنلا

 نع ًالضف .ملسملا لعف يف لصألا هيضتقي ام ىلع ةدايز .نايعلاو ّسحلاب دوقفم

 .بئاصملا بيهلي قيرحلا .دادولا رحب يف قيرغلا

 كلت يف ةرايزلا ىلإ ٌثحلا رابخأ نم ةرورضلاب تبثو رتاوت ام ىلإ رظنلاو
 مدهي هةّيقتلا ةياهنو رطخلا مظعأو فوخلا ةّدش نم هيلع تناك ام عم ,"”ةنمزألا

 دمحم نب رفعج مامإلا لاق ,زئابكلا نم وهللا ّدع ثيح ةئامعبرألا ثيدح يف درو امك )١(

 برضو ءانغلاك ؛ةهوركم ىلاعتو كرابت هللا ركذ نع ّدصت يتلا ىهالملاو» يلع قداصلا

 .نوعستلاو عساتلا بابلا ١ ثيدح 1٠١. : لاصخلا .«راتوألا

 ال :لاق» :لاق ذك قداصلا هللادبع يبأ نعف كيل, يبنلا نع روهشملا ثيدحلا وهو (؟)
 .ةعفشلا باب :؛ ثيدح 28٠١ :5 يفاكلا .«رارض الو ررض

 ةرايز عدت ال .ةيواعم اي» :يل لاق :لاق هِيَ شادبع يبأ نع بهو نب ةيواعم هاورام اهنم (؟)
 .«...هدنع ناك هربق ّنأ ىّتمتي ام ةرسحلا نم ىأر هكرت نم ّنِإف ءفوخل ان نيسحلا

 .57/ ثيدح .7179 :تارايزلا لماك

 ؟«لكط نيسحلا ربقب كدهع ئتم نابأ اي» :2هِاءدَّمحم نب رفعج يل لاق :لاق نابأ نع ام اهنمو

 .نيح ذنم دهع هب ىلام ,هللا لوسر نب اي هللاو ال :تلق

 نم !؟هروزتال ةقءنيسحلا ةرايز كرتت ةعيشلا ءاسؤر نم تنأو ميظعلا هللا ناحبس :لاقف
 ل77 ثيدح .5 457 :تارايزلا لماك .«...وةنسح ةوطخ ٌّلكب هل هللا بتك كا نيسحلا راز

 ينعزاني يبلقو ناجرألا لزنأ يّنِإ : هل تلق : لاق ةغطللادبع يبأ نع ريكب نبا نع ام :اهنمو

 ةاعسلاو ناطلسلا نم ًافوخ عجرأ ىّتح قفشم لجو يبلقف تجرخ اذإف ,كيبأ ربق ىلإ
 .حلاسملا باحصأو
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 00000011102021 ةّينيسحلا رئاعشلا يف ةلاسر

 .تاليوستلا هذه ساسأ

 .نييلملا عيمج يرورض ةّيورخألا تابوثملا لينل ةّيويندلا قاشملا لّمحتو

 هجوتلا نع ةّيعيبطلا داوملا ىلع ةرصاقلا ديدجلا رصعلا اذه ممه اهنع رصقت امّنِإو

 ةيشخ نم ءاكبلا يف ررضلا ٌمهوت ىلإ ٌرجنأ- هللا ذايعلاف-الإو ,ةّيبيغلا رارسألا ىلإ

 .ةيمالسإلا ةّلملاو بهذملا يرورض راكنإ وهو .يزاعتلا يفو ىلاعت هلل

 يرصمتو رومألا ةلزآ هدي ىلاضدتا له ةقردق لامكو لاي ئموملا نأ عن

 هب كرادتي امو رصبلا ةيوقتل ًاببس كلذ لعجي نأ ىلع رداق ىلاعت هّنَأو ريداقملا

 رانلا ةّصقو .تارهاظملا هذه يف ةعئاشلا داوملا يف سوسحم وه امك .ررضلا

 . تاسوسحملاو تارتاوتملا نم اهيف دونهلا لوخدو

 مامإلا هعّرجت ام راثآ سكنا قسرا نا هلسمل يغبني الف ,ناك فيكو

 نأ داكتو .تايسارلا لابجلا اهضعب لّمحت نع زجعت يتلا ,بئاصملا نم مولظملا

 ّرم هرّكذت دهاعتو ,ماع ّلك يف دهعلا ديدجت مزلي لب .دادشلا عبسلا اهرّوصتي رطفنت
 عوطسو .هتوعد ّثبو .هقئاقح رشنو ,مالسإلا راثآ ءاقبإ نم هيفامل ؛مايألاو يلايللا

 قيدصتو ديلي ءركألا هّدج نم تازجعملا مظعأ نم وه امل ًاراهظإو .هراونأ

 :ةيزابكلا

 بلطو ايندلا لجأل ةّيهلإلا ةئعبلاو ةّيوبنلا ةوعدلا كلت نكت مل هّنَأ ملعيف

 هل ةوعدلا هذه جتنت ال هّنأب ربخأو ةيئدهاشو ىأر ثيح .ةسائرلا بلجو كلملا

 يف هللا هّلظأ انفوخل فاخ نم ِهّنَأ ملعت امأ .ًافئاخ انيف هللا كاري نأ ّبحت امأ ريكب اي»:لاقف 3

 عزفي ,ةمايقلا موي عازفأ نم هللا هنمآو ءشرعلا تحت نيسحلا هثدحم ناكو .هشرع ٌلظ

 ,147 :تارايزلا لماك .«ةراشبلاب هبلق تنّكسو ,ةكئالملا هترّقو عزف نإف ,عزفي الو سانلا

 71٠١. ثيدح

(6 



 0 00 ا

 لهأ نحن» :لوقي ناكو ردغلاو ملظلاو رسألاو لتقلا الإ هدعب نم هتّحأو هترتعلو

 "'"ًاديرطتو ًاديرشت يدعب نوقليس مهْنَأو ,'”«ايندلا ىلع ةرخآلا انل هللا راتخا تيب

 ,5لونقم وأ موهسم الإ انماهبهّنأو

 لب ًاراهجو ًاّرسو ,ًاراهنو ًاليل ةرهاطلا ةرتعلا بئاصم رّكذتي يكلي ناك لب

 ذخأو مهعراصم ىلإ رظنلاو .ءاكبإلاو ءاكبلاو نزحلا متامب هرورس لفاحم لّدبي

 .راثآلاو رايخألا تارتاوتم نم كلذ ريغو ,؟!ءالبرك نم ةبرتلا

 تنك :لوقي (هنع هللا يضر) يسرافلا ناملس تعمس :لاق يلالهلا سيق نب ميلس نع )١(

 ان ةمطاف هيلع تلخدف ءاهيف ضبق يتلا هتضرم يف كلما لوسر يدي نيب ًاسلاج

 لوسر اهل لاقف ءاهيَّدَح ىلع اهعومد ترج ىّتح تكب فعضلا نم اهيبأب ام تأر اًملف
 ؟«ةمطاف اي كيكبي ام» كيلي ا

 .«كدعب ةعيضلا يدلوو يسفن ىلع ئشخأ هللا لوسر اي» :تلاق

 هللا راتخا تيب لهأ اّنإ تملع امأ ةمطاف اي» :لاق مث .ءاكبلاب هللا لوسر انيع تقرورغاف

 عبارلا بابلا ٠١. ثيدح ,777 :ةمعنلا مامتو نيدلا لامك .«...ايندلا ىلع ةرخآلا انل ٌلِجوّرع

 .«هجرف هللا لجع» مئاقلا ىلع ءيبنلا صن نورشعلاو

 :ةمامإلا لئالدو ,014 ثيدح ٠6٠١. :؟ يفوكلا ناميلس نبال الغل نينمؤملاريمأ بقانم (؟)

 .«ًاديرشتو ًاديرطتو ًءالب يدعب نوقليس» اهيلك يفو 4١5, ثيدح ,؟ 4”

 .هيخأ ىلع ّصنلا نم نسحلا نع ام باب ,؟717 :رثألا ةيافك (؟)
 يف يب يرسأ» :لاقف هتلأسف ءثعشأ ةليل يف ٍلَكْبْلَم ئبنلا تأر اهّنأ ةملس ّمأ نع يورو»(؛)

 ينبا نيسحلا عرصم هيف تيرأف .ءالبرك :هل لاقي قارعلا نم عضوم ىلإ تقولا اذه

 :لاقف يل اهطسبو .«يدي يف يه اهف مهءامد طقلأ لزأ ملف ,يتيب لهأو يدلو نم ةعامجو
 تددسو ةروراق يف هتعضوف .رمحأ بارت هبش يه اذإف اهتذخأف «اهب يظفتحاو اهيذخ»

 مامإلا لئاضف 17١, :؟ داشرإلا .«...نيسحلا جرخ اًملف .هب تظفتحاو اهسأر
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 اذه لثم بئاصملا هذهل ناك اذإف ,ةنسح ةوسأ هللا لوسر يف ملسم ّلكلو ٠

 !؟اهعوقو دعب اهراثآ نوكت فيكف اهدوجو لبق ريثأتلا

 اهموهفمب ١4 ٌضْرَألاَو ُءاَمَّسلا ٌمِهِيَلَع ْتَكَب اَمَق :ةميركلا ةبآلا نوكتف
 مظعأ اهاندأ هباشي ال يتلا .مهبئاصم يف هعوقو لب ءامهئاكب ناكمإ ىلع ٌلادلا

 ام لثم ّىبن يذوأ ام» :ِةَكْف!َيلاق اذلو نيفلاسلا نيلسرملاو ءايبنألا بئاصم

 ينيذؤي ينم ةعضب ةمطاف» :عمست ملأ ,هتّيذأ نيع هترتع ةّيذأ نإ فيس فير

 .”«اهاذا ام

 راونأو ةرهاطلا ةرتعلا راثآ َّنأ ةرتاوتملا رابخألا نم انيلإ لصوام ىضتقمبو

 دعب ًاليبق رهاظتتو ,ليج دعب ًاليج مظاعتتو .ًامويف ًاموي ديازتت ةرهابلا مهدهاشم

 .ليبق

 نيزل- مهيلع هللا تاولص اهدجو اهيبأ نع- ىربكلا بنيز مالك يفف
 هرثأ سردي ال :ءادهشلا ديس كيبأ ربقل املع ٌفطلا اذهل نوبصتي وان :ة448 ني دباعلا

 ةلالضلا عايشأو رفكلا ةّمئأ ندهتجيلو .مايألاو يلايللا رورك ىلع همسر وفعي الو

 .؟«ًاًولع الإ هرمأو .ًاروهظ الإ هرثأ دادزي الف .هسيمطتو هوحم يف

 ملاعلا لهأ اي اورظناف :لوقأ يذلا ,ريثكلا نم ًادحاو مكل حضوأ ريقفلا انأو

 نم ةدايزو ةئامثالثو فلأ لبق نم مانألا دّيس ربخ اذه .مالسإلا تازجعم ىدحإ

 )١( ناخدلا )55(: 359.

 .فئاطللاو تكنلا باب :4؟ :؟ بلاط يبأ لآ بقانم (؟)

 .هتداهش لبقت نم ,170 : قودصلا يلامأ (؟)

 اذه يف هلقن خسنلا يف ةدايز تركذ ثيح .174 ثيدح شماه 444 :تارايزلا لماك (:)

 .شماهلا
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 دقو ,مايألا هذه يف نأ ىّتح .هراثأ رهدلا ميدق نم اندهاشو انعمس دقو .ماوعألا

 نكل .نادلبلا نم اهريغو ناريإ نع مولظملا اذه ربق ىلإ دوفولا نع نورئازلا عنم
 تاتسدلاو متآملا دوفو يهو ,لبق نم نكت مل ةداع كلذ نع ًاضوع تداز

 موي راص ثيحب .قارعلا دالب عيمج نم نيعبرألا ةرايز يف هيباشتلاو عومجلاو

 :ةيناث ءازونعاغ نيعيرألا

 ؛ءادهشلا دّيس ةبيصم ىف ءازعلاو نزحلل ديدج رثأ موي لك ديازتي نأو ٌدبالف

 .نوتمؤملا هتاكربي زوفتو نوقداصلا ةّمئألا هي ريخأ ام قّقحتيل

 مالسال ا قرف عيمج قرط نم تدروو ,رابخألا هب ترتاوت اّمم كلذ ّلكو

 ركذنو .ىصحي ال ام ةربتعملا مهديناسمو ةّينسلا ةّنسلا بابرأ حاحص يف ئّتح

 ,رذنملا نب عيبرلا نع بقانملا يف لبنح نب دمحأ بهذملا مامإ هاور ًادحاو ًاثيدح

 ةرطقب انيف هانيع تعمد نَم» :لوقي هنع هللا ىضر ىلع نب نيسح ناك :لاق هيبأ نع

 00000 3هتتجلا ىلاعت هللا هاطعأ

 ناك نإو وار ةطساو الب يل لوقي 32: نيدباعلانيز مامإلا يّدج تعمسو

 .ةّنجلا مهل بجتف اوكبي ىّتح انيئاصمي نينمؤملا اوربخأ :هانعم ام- مانملا يف

 .ةّنجلا ًاضيأ كل بجت ىّتح :لق يدّيس :هل تلقف

 .ةّنجلا ًاضيأ كل بجت ىّتح : لاقف
 دمحلاو ,نيبملا غالبلا اذه ترشن ة4هرمألو .ةظقيلاو مونلا نيب اذه ناكو

 .نيملاعلا بر هلل

 يئالبركلا يناسارخلا يداه يناجلا هرّرح

 .17147 رفص 4 يف

 )١( ثيدح 77 : ةباحصلا لئاضف  ,1١18يلع مامإلا لئاضف ركذ يف 122 .
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 اهنم ٌفقاوَم اهيلت «هيزنتلا» ةلاسر

 نيمألا نسحم دّيسلا ىف ءارآو

 دادعإ





 نيحرلا معيرلا هلأ سن

 حتي ملو ,ةعيشلا نيملسملا دنع ةيحالصإلا تاكرحلا نآلا ّتح سرد مل

 كلذلو نيملسملا نم مهريغ دنع حالصإلا تاكرحل حيْتَأ ام ركذلا عويش نم اهل

 .اهركذ يف ةضاقإلل انه لاجملا عستي ال ةريثك لماوعو بابسأ

 نورقلا يف اهنم ةدحاو :ثالثب تاكرحلا كلت ددحن نأ انه عيطتسنو

 مراكملا يبأ ةكرح اهعم تنمازت يتلا .يّلحلا سيردإ نبا ةكرح يه ,ةيضاملا

 م رهز نت هرم

 هذه اهاطعأ يذلاو .ةيميلقإ ةكرح تناك امهالوأ :نرقلا اذه يف ناتكرحو

 نيدلا ةبه دّيسلا ةكرح يه كلت .(ناكملا دودحلا) اهعوضوم وه ةيميلقإلا ةفصلا

 .قارعلا يف زئانجلا لقن اهعوضوم ناك يتلا ءيناتسرهشلا

 ملاعلا ءاحنأ اهادصب تبواجت ةيملاع ةكرح تناك يتلا ,ةيناثلا ةكرحلا ام

 دعت يتلاو .دنهلا يصاقأ ئّتح نانبلو ةيروس نم .هقرش ىلإ هبرغ نم يمالسإلا
 دّيسلا ةكرح يهف .ناكمو نامز ّلك يف ىربكلا حالصإلا تاكرح ردص يف ٌّقحب

 .اذه انباتك عوضوم يهو .نيمألا نسحم

 نيتسللا نيتكرحلا ىلإ ريشُت نأ نم انل ٌدبال ءاهليصافت يف لوخدلا لبقو
 .يناتسرهشلا نيدلا ةبه دّيسلا ةكرحو .ةرهز نباو سيردإ نبا ةكرح :اهاتقبس
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 ةرهز نباو سيردإ نبا

 سماخلا نرسقلا يف صوصخلاب ةعيشلا دنع داهتجالا باب ّدسي نأ داك
 يف هذيمالت ترهص ىتلا هتّيصخش ةّوقو يسوطلا خيشلا ةناكم مظع الول .يرجهلا

 ىلع ٌؤرجيل مهنم دحأ ناك امف .ةيملعلا مهتيصخش - تداك وأ - مهتسنأو اهعقاو

 .هتشقانم وأ يسوطلا هذاتسأل يأر ةّحص يف ريكفتلا

 رثأتسي نأ داك ثيدحلاو هقفلا بتك نم يسوطلا خيشلا هفّلخ ام ّنِإ :ليق دقو

 .نرقلا براقي ام اهدقن يف ريكفتلا ذفانم اهيلع ٌدسيف .ءسانلا لوقعب

 يف ريبكلا هلضف - ءاملعلا رباكأ نم وهو - سيردإ نبا فقومل ناك دقو
 يف رظنلاو اهدقنو بتكلا هذه مييقتل مهمامأ لاجملا حسفو .سوفنلا ىلإ ةقثلا ةداعإ

 .اهدعاوق

 اياحض نم ةيحض كاذ ذإ داهتجالا ناكل ءكاذ ذإ فّرشملا هفقوم الولو

 ."7سانلا نم ءامظعلا يف ءانفلاو سيدقتلا

 سماخلا نرمقلا يف يمالسإلا ملاعلا ءاهقف عملأ نم يسوطلا خيشلا ناك

 قرحأ نأ دعب فجنلا ىنلإ لقتنا مث .دادغب يف ةسردم ربكأ بحاص ناكو .يرجهلا
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 ةيملع ةكرح تأشنف .هذيمالت نم ريثكلا هعم لقتناو هتبتكم يقوجلسلا كب لرغط
 .لاقتنالا اذه رثأ ىلع فجنلا يف ةيوق

 دنع ءاهقفلا فقوف ,هتغبصب هتاداهتجا تغبطصا يسوطلا خيشلا توم دعبو

 نسب يلع نيدلا يضر دّيسلا لوقي نأ ىلإ رمألا ىّدأ ئّتح .هتاداهتجاو هئارآ

 حلاصلا يّدج ينربخأ» :ةجهملا ةرمث يف ةجهبلا ىّمسملا هباتك يف يّلحلا سوواط

 ام ىلع ِتَفُم ةعيشلل قبي مل هنأ هثّدح يصمحلا نيدلا ديدس نأ سارف يبأ نب ماّرو

 ."1«ظفح

 رجاه .هترامإ زكرم ةّلحلا ةنيدم يديزملا ةلودلا فيس ريمألا ذخَنا اّملو

 اهيف تمنف .ءاملعلاو ملعلل ريمألا اذه عيجشت نم اوأر امل ؛ ءاملعلا نم ريثك اهيلإ

 .ءاملعلا اهيف غبنو ةيملعلا حورلا

 غبن يذلا .يلجعلا ىّلحلا سيردإ نب دمحأ نب دّمحم ءاملعلا كئلوأ نم ناكو

 ,048 ةنس ىلإ ةيرجه6 51 ةنس نم شاعف .يرجهلا سداسلا نرقلا رخاوأ يف

 هرصع ءاهقف نيب دئاسلا هجو يف راثف ,يمالسإلا هقفلا باصأ يذلا دومجلا ىأرو

 نم هّدج يسوطلا خيشلا تاداهتجا يف شاقنلا باب حتفو .داحآلا ربخب لمعلا نم

 ."!مألا لبق

 ًابجع ًارمأ هرصع ءاهقف هاجّتا ةيركفلا ةأرجلا نم ىدبأو .هلاوقأ ضراعو

 .همزع نع كلذ ّلك هنثي ملو ,مهدقن ماهل كلذب ضّرعتف
 ملو هيلع ىضقُي داك هّنِإف :داهتجالا كيرحت ةأوانملا كلت نم دصقي ناكو

 مهيف ىشالتت نأ تداك يسوطلا خيشلا رصع دعب نم ءاهقفلا ٌّنإف «ةبابص الإ هنم قبي

 .ةيعيشلا ةّيمالسإلا فراعملا ةرئاد :ميكحلا يقت دّمحم )١(

 .ةيعيشلا ةّيمالسإلا فراعملا ةرئاد .شوكرك فسوي (؟)

 دف
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 ."!عيرفتلاو داهتجالاو طابنتسالا حور

 هلاوقأ يف نعطلا اورثكأ دقف ,مهنع رَّخأت نمو سيردإ نبا رصع ءاهقف ام

 .«هفينصت ىلع دمتعي ال طلخم ِهّنِإ» :يصمحلا نيدلا ديدس لاق .هئاراو

 ندب تف تسودي نسب نرماعلا ةمالعلاو ديه نب نقطع ىقسحأ نهيق نط نكن

 .فرتملا باشلاب هتافّئصم ضعب ىف هنع رّبعيو .يّلحلا رّهطملا

 ,داهتجالا ريس دارطا نم اهبقعأ امو سيردإ نبا ةبثو نورّخأتملا كردأ دقو

 هباتك ىلعو نورَّخأتملا سيردإ نبا ىلع ىنثأ دقو» :لمآلا لمأ بحاص لاق

 1 تارسلا

 سيردإ نبال رئارسلا باتك نيب نراقن امدنع :نيرصاعملا ضعب لاقو

 ًالوصأو ًاهقف يسوطلا ءارآ دقن دق سيردإ نبأ ىرن ءيسوطلل طوسبملا باتكو

 نم هقفلا يف ًالالدتسا عسوأ ناكف ءصيحمتلاو دقنلا دروم يف هججح دّنفو

 رّرحتلاو ةيلوصألاو ةّيهقفلا ءارآلل صيحمتلاو دقنلا هتالالدتسا ناونعو يسوطلا

 ."!هتاقيقحتو هراكفأ يف ديلقتلا نم

 يف هل رصاعم ناك .قارعلا يف هجهن يلاوي سيردإ نبا ناك يذلا تقولا يفو

 ,يسومطلا ءارآب مازتلالا نم رّرحتلا ىلإ ةوعدلا يف ةطخلا سفن جهتني ماشلا دالب

 نيّيبلحلا ةرهُز ينب ءاملع نم وهو .(080 - 011) ةزمح مراكملا وبأ وه كاذ

 .؟!روكذملا هباتك يف يسوطلا ءارآ شقان يذلا ةينغلا باتك فلؤم

 .ةبسنلا هذه يف مهضعي ككشي )١(

 .ةيعيشلا ةّيمالسإلا فراعملا ةرئاد ءشوكرك فسوي (؟)

 .هسفن ردصملا (؟)

 .ةيعيشلا ةّيمالسإلا فراعملا ةرئاد ,نيمألا نسح (؛)
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 م١١9١ ةنس ىناتسرهشلا ةكرح

 لقن ةداع ,قارعلا يف ةعيشلا نيملسملا دنع تلّصأت يتلا تاداعلا نم ناك

 .باودلا يه ةديحولا لقنلا لئاسو تناكو .فجنلا يف نفدتل مهاتوم زئانج

 اهفصو امكاهرمأ نوكيف .ةديعبلا تافاسملا نم باودلا ىلع لقنت زئانجلا تناكف

 :يناتسرهشلا نيدلا ةبه دّيسلا

 داسفو هلاصوأ عطقتو هئازجأ خّسفت هلقن مزلتسا نإو تّيم ّلك نولقني»

 ,ةحئارلا ةنتنم يهو مهب ةراملا ةزانجلا كلت نم دالبلا يملسم رارضإو .هتثج

 «...للعلا ميئارج فانصأو ةئبوألاو ضارمألا عاونأ ةطيسبلا مهتيوهأ يف ثدحُي

 .لاق ام رخآ ىلإ

 كرت ىلإ اعدو .زئانجلا لقن ميرحتب م١111 ةنس يناتسرهشلا دّيسلا ىدانف

 يف نييئاغوغلا ةمايق هيلع تماقف ءاهركذ يتلا دسافملا نم هيف امل ديلقتلا اذه

 .ءايمعلا ةماعلا تراثو قارعلا

 دنع ًافولأم اذه نكي ملو ,نييقارعلاب قّلعتي ام رثكأ قّلعتي رمألا ّنأ عمو
 ىلإ نانبل نم زئانجلا لقن هعم رّدعتي اّمم ءقارعلاو نانبل نيب ةفاسملا دعبل ؛ نيينانبللا
 تحتل
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 " ننر ةييسحلا راعتتلا لئاسر 1 تمس 0 3

 ىلع شو نيدلا فرش نيسحلا ديم ديلا نبل يف كح 7 دقف كلذ عم

 نيقانني نأ نمألا لو اجب رهكلا لواتحدتوبولا وغش ةلمخ تاك رهشلا دّيسلا

 مساب فجنلا يف اهردصي ناك يتلا ةّلجملا تاحفص ىلع ةيملع ةشقانم عوضوملا

 .اديص يف ردصت تناك يتلا نافرعلا ةّلجم تاحفص ىلعو ,ملعلا

 دّيسلا لاثمأ ةلمح ةّدشو .نانبلو قارعلا يف هيلع يئاغوغلا جيجضلا نكلو
 هعم يدجي ال امب ةّماعلا نيريثم ,فجنلا يف اميسال .هيلع نيدلا فرش نيسحلا دبع

 يناتسرهشلا دّيسلا تكسي نأ ىلإ ىّدأ كلذ لك ,ةيهقفلا ةرظانملاو يملعلا شاقنلا

 .ىراوتيو

 طسولا يف ةيحالصإ ةحيص لّوَأ هذه يناتسرهشلا دّيسلا ةحيص تربتعا دقو

 .رصعلا اذه يف يعيشلا
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 ىربكلا ةيملاعلا ةيحالصالا ةكرحلا

 حالصإ وه ,ةيحالصإلا نيمألا نسحم دّيسلا ةوعدل زربألا رطخلا ناك اذإ

 متختو مّرحملا نم ىلوألا ةرشعلا مايألا يف ماقت يتلا ةّينيسحلا سلاجملا سوقط

 ةينسحملا ةوعدلا ٌّنِإف .كلذك رمألا ناكاذإ ,يمادلا اهماتخ رشاعلا مويلا يف

 نم اديك تناك ةينيسحلا نتلاجلا نم ذعبا وهام فدهعتس تناك ةحالفتلا

 ةيرسسحللا نتلاجتلا ل وصو ؛ءيش ّلك ةزاتجم ةدعاقلا

 قشمد ىلإ نيمألا نسحم دّيسلا لوصو اورصاع نيذلا نورّمعملا ثّدحتيو

 ىلإ هلوصو ةنس نم هتوعد رّوطت نع ,.(م١01١11)ه9١17١ ةنس اهيف ةماقإلا ةّينب

 ةنس هيزنتلا ةلاسر هرشن ةنس ىلإ ,ه1714 ةنس نم نابعش رخاوأ يف قشم

 رهش ءاج ْئّتح قشمد ىلإ هلوصو ىلع رهشأ ةسمخ ضمي مل :نولوقيف ه٠

 يف مويلا اذه يرجي ام فرع دق ناكو .هنم رشاعلا موي ءاجو ه١77١ ةنس مّرحملا

 ثيح .سوؤرلا ءامدإو رودصلا مطل نم قشمد ةيحاضب #8 بنيز ةدّيسلا ماقم

 نوموقُيف قشمد نم نيرضاحلا عم عاقبلاو لماع لبج نم نومداقلا عمتجي

 .لامعألا هذه نم هب نوموقي امب نيعمتجم

 ةريسلا هيف ىلتُت لفح ةماقإب ءافتكالاو عمتجملا كلذ روضح هتعطاقم نلعأف

 نم ةعامج ةعطاقملا هكراش نأ ناكف .داهشتسالا ةّصق اهيف امب ةّينيسحلا
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 7 كسلا رئاععلا لئاسو بابا تعي ماو ودعا ل اد 3

 .قشمد يف هماقأ يذلا سلجملااو رضحو نييقشمدلا

 ددع دادزا ,مّرحملا رهش اهسأر يفو ةيلاتلا ةيرجهلا ةنسلا تءاج اّملو

 بنيز ةدّيسلا ماقم يف يرجي ام يف نييقشمدلا ةكراشم تّلقو ,نيعطاقملا

 .كانه مهروضحو

 مزع - اهيف هرمأ يوقو قشمد يف همدق تتبث دق تناكو - ةئلاثلا ةنسلا يفو

 روهمجب كلذ ىلع ًانيعتسم ةّيمادلا ةيرزملا اهتروصب تالافتحالا عنم ىلع

 لولح نم ماّيأ ةعضب لبق 8 بنيز ةدّيسلا ماقم ىلإ اوقلطنا نيذلا نييقشمدلا

 ىلع مويلا دعب تالافتحا ال نأ جراخلا نم نيمداقلا نوربخي .مّرحملا نم رشاعلا

 نومداقلا دارفألا ناكف .مهنادلب ىلإ ةدوعلا مهيلع نأو .هيلع يرجت تناكام

 .ةليسو لكب هذيفنت ىلع ميمصتلاو مالكلا اذه يف ةّدشلا نوري مهو كلذل نولثتمي

 يأ ةماقإ لمتحي ال نيدوجوملا ددع ناك تح رشاعلا مويلا تأي ملف اذكهو

 .دعاوسلا ةوقب ئّتح عنملا ىلع نيمّمصملادوجو نع ًالضف ,لافتحا

 نيغصم سانلا عامتجا ىلع رمألا رصتقاو ءتالافتحالا كلت تلطب اذكهو

 ةعورب ًايهتنم تيبلا لهأ لئاضفو ٍةينيسحلا ةريس نم مهيلع ىقلي ام ىلإ
 متتخي ّمث اهب ءادتقالا يغبني يتلا رثاملاو ربعلا نم كلذ لك يف امو .داهشتسالا

 .ةين نيسحلا ةرايز ةوالتب سلجملا

 ةيحالصإلا هتوعد يف نسحم دّيسلا اهاطخ يتلا ةيناثلا ةوطخلا ام

 هتعبط تردص يذلا ةّينسلا سلاجملا هباتك ةمّدقم يف هبتك ام تناكف .ةّينيسحلا

 :ةمّدقملا كلت يف لاق دقف م1117 ةنس ىلوألا

 يف ثيداحأ اوقلتخا دق 822تيبلا لهأ باصمل نيركاذلا نم ًاريثك نكلو»

 ٌثيداحألا ضعب اوخسمو .فلؤم الو خّرؤم اهركذي مل ءاهريغو بئاصملا
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 نيعمتسملا سوفن يف اهريشأت نمم هنوري امل ؛ اهيف اوصقنو اودازو ةحيحضلا

 يف تعدوأو نسلألا ىلع تظفح ىّتح .اهمقسو رابخألا ةّحصب نيلهاجلا
 حتفت و مهبضغت يتلا بي ذاكألا نم يهو ؛عدار الو سانلا نيب ترهتشاو عيماجملا

 .هلوسرو هللا يضري ال يذلا بذكلاب نوضري ال مهّنإف ,.حداقلل حدقلا باب

 مطللا وأ فويسلاب مهسفنأ حرج نم سانلا نم ةلمج هلعفي ام ّنأ امك
 ىلإ «...لامعألا ءوس هنييزتو ناطيشلا تاليوست نم وه .ندبلا ءاذيإ ىلإ يّدؤملا

 .لاقام رخآ

 هيف بجشي نيمألا نسحم دّيسلل ٌماع ينلع يأر لّوأ مالكلا اذه ناك دقو

 نم ًاعجرم هرابتعاب هملق نم ردصت ةيطخ ىوتف لّوأو ءلامعألاو لاوقألا كلت

 .هرصع يف نييملاعلا ةعيشلا عجارم ربكأ

 رثألا اذه لصي نأ نود .بتكلا ًأرقت يتلا ةساقلا طاتيفا يف اه رثأ ناكدقو

 .ةعلاطملا نع ةديعب تناك يتلا ةّماعلا طاسوأ ىلإ

 لاجر اهنم ٌصخنو .نييواستم ريغ نيرطش ىلإ ةّصاخلا ترطشنا دقو

 مل ةمقنلا هذه نكلو ءاهبحاص ىلعو ىوتفلا هذه ىلع مهروهمج مقن نيذلا نيدلا

 .تاودنلا يجانتو سلاجملا ثيدح ٌدعتت

 نم هقيرط يف توريبب ٌرمي نيمآلا نسحم دّيسلا ناك نينسلا ىدحإ ىفو

 هرازف ه١ 41/ ةنس محملا رهش لولح ليبق كلذ ناكو ءقشمد ىلإ لماع لبج

 بكاومو ةّيمادلا ةّينيسحلا تالافتحالا نم يرجي ام يف هلأسو نييفحصلا دحأ

 مارح هلعف ّنِإ لب نيدلا نم سيل اذه نب ًاحيرص هباوج ناكف .كلذ ىلإ امو مطللا

 ةدّيسلا ماقم يف يرجي ناك نيح ًاّناب ًاعنم هعنم دق هسفن وه هّنِإو نيدلل فلاخمو

 .قشمد ةيحاض ىف بنيز
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 يفحصلا حيرصتلا اذه يف اهودّيؤمو تالافتحالا كلت ىلإ نوعادلا ىأرف

 ةينلعلا ةباتكلا نم هلثمب هتمواقم بجي ام - طاسوألا لك يف رشتنيس يذلا -

 حيرصتلا ىلع هيف ٌدري .ءاحلصلا ءاميس هاّمس ًابيتك مهدحأ ردصأف ,ةيبعشلا

 الدم ًاينيد ًادينفت ةينسلا سلاجملا ةمّدقم يف هلاق ام دّفيو ,نيمألا دّيسلل يفحصلا

 .ينيد يعرش بجاو وه يرجي ام نأ ىلع

 يمالسإلا ملاعلا ءاحنأ غلبت ةيّودم ةخرص اهثعبي نأ نسحم دّيسلا رّوق انه

 ةيلوؤسم لثحتي نأو .نهأدت الو نداهت ال ةلماش ةيحالصإ ةروث اهدوقي نأو هلك

 .نمثلا ناك امهم كلذ

 اهّنَأ مهداقتعاو ,ةّماعلا لوقع يف بيلاسألا كلت لغلغت ىدم ملعي ناك دقل

 ةشواغذا يف اهماكحتسا ىدمو .هب ساسملا زوجي ال يذلا نيدلا ميمص نم

 .اهنم صاقتتالا ةلواحم نم مهينعي ام ىدمو ,نيدلا لاجر سانلا مهيّمسي

 نم هيلع هريثيس امو .هب يدانيس ام ىدص ملعيو كلذ ّلك ملعي ناك دقل

 ةروثلا نالعإ ىلع مَّمص هنكلو ,ةّماعلا هيكذتو مئامعلا هران لعشت مراع بضغ

 .هنع عوجر ال ًاميمصت ةيحالصإلا

 ,ةيهقفلا تارّربملاو ةينيدلا ةلدألاب لّسوت دق ردص يذلا بّيتكلا ماد امو

 يهتني يهقف ينيد ثحب يف ضوخلل ةليسو هنم ذختيلو ,ةشقانملا عوضوم هلعجيلف

 ,ةيعامتجا ذخ ام نم اهيف اّمع ًالضف ءلامعألا كلتل قلطملا ينيدلا ميرحتلا ىلإ هيف

 .ةيويند عئاظفو

 ىلإ اهنم خسن تلسراو ,م1937/ ةنس هيزنتلا ةلاسر تردصف ءناك اذكهو
 ظ .يمالسإلا ملاعلا ءاحنأ عيمج



 "”هيزنتلا ةلاسر

 اهتعبط ىلع ًادمتعم .«هيبشلا لامعأل هيزنتلا» ةلاسرل لماكلا ّصنلا انه فّلؤملا دروأ )١(

 .تاحفص لب رطسأو تاملك اهنم اهتعابط ىلع نومئاقلا فذح يتلا ةفّرحملا ةيناثلا

 رهاظلاو .اهعبط نامزو ناكم ىلإ رشي مل يتلاو ءرشنلاو ةعابطلا ةيادهلا راد ةعبط يهو
 .ه1797 ةنس تعبط اهَّنأ رشانلا ةمّدقم نم

 هذه نمض ةقّقحم اهتعابطب انمق نإ .راركتلل ًابنجت ةلاسرلا هذه صن انه درون مل نحنو

 :ةعومجملا
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 حالصإلا ةكرعم ميمص يف

 يف نيملسملا اهتوعد تّمعو .يمالسإلا ملاعلا ءاحتا هيرعلا روش ةيواعم

 صلختلل ةنيمث ةصرف نوصلخملا اهيف دجوو ,ةغل نم رثكأ ىلإ تمجرتو .ناكم لك

 .ةلماش ةيحالصإ ةضهن وحن قالطنا ةطقن اهودارأف .ليطابألاو بئاوشلا نم

 ,ةيعجرو دومج نم هيف مه امب مهضعب دّدهي ًارطخ نورخآلا اهيف دجو امك

 .اهب ًانايلغ يلغت ةّيمالسإلا دالبلا تحبصأو .برآمو حلاصم نم مهل امب مهضعبو
 دوطلاك دماص اهبحاصو .اهبحاص ىلع تامجهلا تلاهناو ءاهيلع دودرلا ترثكف

 .ةياهنلا يف هراصتناب نمؤم

 ام لثمل هصخش ضدععتي نأ مهلاه نيصلخملا هيّبحُم نم ًاقيرف ّنأ ركذنو

 نويعلا نع اهئافخإو .تابتكملا نم ةلاسرلا بحسب هنوجري هيلإ اوبتكف .هل ضّرعت
 ةحورطملا تاّيمكلا فعاض نأ هباوج ناكف ,ةفصاعلا دمختو ةّجضلا أدهت نأ ىلإ

 ّدبال ناكاذإ :هلوح نمل لاقو ,خسنلا نم اهديوزت عيطتسي ام رثك اب ابتكملا دّوزو

 .ةيحضلا وه يصخش نوكي نأ طبتغمل يّنإف ةيحضتلا نم

 ةوعدلا موصخ هب يلدي ناك اّمم ًالاثم انه درونل - خيراتلل - اننإو

 نأ اولواح نم لاوقأب نيدهشتسم .تانايبو ججح نم ءاوسلا ىلع اهراصنأو
 .بابسلاو مئاتشلا يف اولغوي نأ نود ةلاسرلا ىلع اوٌدريو عوضوملا اوشقاني

 ف



 7” نا ةقيحلا ءاهقلا لت اووال وزب اود ارد ارح مولا ف
 ع

 اهدحوةءاذنلا قلع اودصسي نأ قوذو

 نيملاس ىلع دّمحم يدنهلا بتاكلا دنهلا يف ةسامحبةوعدلا دّيأ نّمم ناكف

 بتكف .ةيزيلكنإلا ةغللاب يابموب يف ردصت يتلا جسيم نئاويد ةديرج بحاص

 :هيف لاق ةيبرعلا ةغللاب رشن ًالاقم

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

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

 ةلهجلا ةياعدب وه لب ءيصو وأ مامإ نم انتأي مل ملعلا اذه نأ ىلع .هللا ءاش ام ىلإ

 «رانلا يف ةلالض ّلكو ,ةلالض ةعدب ٌلك» :ميركلا ّئبنلا لاق امكو ءاهوعدتبا ةعدب

 ؟نونمؤي هدعب ثيدح ّىأبف

 بحأ نم ّنأل ؛ أّيح سيل يرمعل اذهف .لامعألا هذهب دّمحم لآ بح اوّنظ
 سوجملا مامأ عراوشلا يف تاهيبشتلاو برضلاو مطللا لهو .همرتحاو هّرعأ ًائيش

 ؟«مويلا دّمحم لا يّبحم اي مكبح ىلع لدي نيينثولاو

 هيلع ٌدرف ,نيدلا فرش نيدلا رون دّيسلا مهنم هلوانتف ,ةوعدلا ءادعأ مني ملو

 ةعيشلا اهتْذخّتا يتلا ,ةّينيسحلا رئاعشلا نأ نابسحلا يف نكي مل» :هيف لاق لاقمب
 راكفألا اهبف براضتت ةيرظن ةلأسم لعجُت ءاذه انموي ىلإ هيوب لا دهع نم ةّنس

 ,ةفئاطلا هذه ىلع ميمعلا عفنلاب دوعت يتلا اهدئاوف يف ٌكش ل ذإ .راظنألا فلتختو

 ٌّقحأ ّقحلا ّنإف .هعبتنل عطاق ناهربو ةحضاو ةّجحب ىلدأ كلذ يف شقان نم تيلو

 .«عبتم نأ

 نيمصاخملا ضعب ءامسأ دّدعي ءلاونملا اذه ىلع بتاكلا يضمي نأ دعبو

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

 نيسسحلا دبع خيشلا ٌمث ,يتبس هللا دبع خيشلا هّمع رهصو .نيدلا فرش نيسحلا
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 دهشتسي ّمث .مهب هلوق معديل ءالؤه ركذي .رّفقظملا نيسح دّمحم خيشلاو .ىّلحلا

 :لوقيف همصخ ىلع حيرصلا ّدرلا ىلإ لصي نأ ىلإ لاوقألا ضعبب

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

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

 .«هتامغنو

 - امل فل

 :لوقي ّمث

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

 اهّنِإ .ةلالضو ةعدب لب مّرحم كلذ ّنأ معزو ءنيسحلا ىلع ةحاينلاو ليثمتلاو

 .«حالصإلا رهظمب ترهظ ةبيرغ تاجهلو ةديدش تالمح

 نم سمتلن نحن» :برضلا نم ًاّيدسج ررض ال نأ نهربي نأ ًاديرم لوقي مث

 نم ءيش هل لصح نإف .نيتعاس وأ ةعاس نمزل هردص مطلي نأ نيملاس ذاتسألا

 !!«حرتقي ام ّلك هل نيمضانأف (ىذألا يأ) كلذ

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

 عقو نابتاك مهنم نيدلا رون لوانتف ءنيظقي اوناك ةوعدلا راصنأ ّنأ امك

 دقو «سارف وبأ» عيقوتب يناثلا هعقوو .«رهاظم نب بيبح» عيقوتب هلاقم امهدحأ

 :لوألا لاقم يف ءاج

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

 ىدل ةرباكملاو قئاقحلا بلق اهبأد .قلخلا نم ةّصاخ ةئفب فئاوطلا نم اهريغك

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

 .اذه انموي ىلإ عبارلا نرقلا دهع نم

 ةّجح نوكي نأ حلصي ال عاعرلا نم مهعابتأو ءارمألا لمع نإ :اهل ليق اذإف
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 "1 كسلا زتاعقلا لئاجو طع هد هب يمر تع ون ام 3و

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

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

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

 ءاسؤر اياقب نم اهّنأ كيلإ لّيخيف .ريفكتلاو قيسفتلاو تانيشلا كتهباج .رضملا

 .ىطسولا نورقلا يف ةسينكلا

 ران مارضإ يف تدهتجا لب ,ءىيسلا لوقلاب تفتكا ةئفلا هذه ّنأ ّنيسحت الو

 دحاو نكسم يف يهو ةلئاعلا تناكف .هيبأو دلولاو هيخأو خألا نيب ئّتح ةنتفلا

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

 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 ,ةيجمهلا لامعألا نم كلذ ريغ ىلإ .ءاسنلاب

 .«ٌبسلاو فذقلا

 تاقيرو كلذ يف تعبط دقو .ةئفلا هذه هتثدحأ ام لمجٌم اذه» :لوقي نأ ىلإ

 .«ةقزألا نايبص ناش عئاقتو بابس اهلك

 :ىناثلا لاقم يف ءاجو

 يلع دّمحم ذاتسألا لاضفملا يمالسإلا ةيعادلا ةملكّنأ بسحن اّنك»

 اهنم نوكيس اهّنأو .ينيسحلا مت أملا عوضوم يف اهعون نم ةريخألا نوكتس نيملاس

 يذلا اذه ّنأو .اهيحلصم رث *أ تفتقا دق ةّمألا أ نومهفيف .شيوهتلا ةعامجل عنقم

 .هيلع نودسحُي ال جيجضلاو ءاضوضلا نم هيلإ نودنتسي

 ال هنأ ملعن انتلعج نيدلا فرش نيدلا روت عيقوتب تءاج تاملك نكلو
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 !نولمأي ام ىلإ مهلصوي ليوهتلا ّنأ نوبسحي نولازي
 ,ميرتكلاىزاقلا ضف ورب اهنتمأ ةذيدعب هلدآب ىآ نأ انه ديرأ ذل تق

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

 ,مامتها ّلقأ ليبقلا اذه نم ردصي ام ّلك ريعن نل مويلا دعب انّنَأ .هعفدو هضرح نمو

 .اهنم ًاغورفم حبصأ يتلا رومألا هذهب لغشُم نأ ءاّرقلا تاقوأو انتاقوأب ّنضن انّنَأو

 هذه 8 نوريسو .فحصلا نم نوؤاشي ام اودّوسيو.٠ «مهسوفن ىف ام لكاوحضنيلف

 اهلكأ ين :أتوومنتس ةياعرلاب اهتاداسو ةّمّألا لضافأ اهدّهعت يتلا ةيحالصإلا روذبلا

 .بيرق تقو يف

 .«نوسووهم مهنِإ :نيدلا رون مهنع لوقي 2 ماركلا ءالؤه ريضي نلو

 ردصأف .ةرصبلا يف رّفظملا يدهملا دبع ٌخيشلا اهبحاصو ًةوعدلا مجاهو

 :اهيف لاق «ةّمكألاب كسمتلل هّمألا داشرإ» اهاّمس ةلاسر

 لهأ نم هنأ هنع عمسن انك دق - هيزنتلا ةلاسر فلم ينعي - دّيسلا اذهو»

 .ملعلا يف ةيماسلا ةناكملا يوذو .ناسحلا رثاملا

 هيلع تلمتشاامل ؛ ٌكشلا ةريح يف انعقو ةلاسرلا هذه ىلع انعلّطا امل نكلو

 لالدتسالاو .ةعيرشلا رهاظم ىلع ةغرافلا تاليوهتلاو ,ةعيشلا ىلع تامّجهتلا نم

 :ةلثه ىلا بستن نا قيلي آل امن هدوضقم ىلع

 هتيب لهأو ةعيرشلا بحاص سدق نع ٌفكو كلذب ىفتسكا هتيلو

 .اهعقاومب ًالهج تامّرحملا لعف نع ةمصعلا مدع مهيلإ بسني ملو ,20 نيموصعملا

 مهّنَأل ؛ نييمامإلا عامجإ فلاخي اّمم اذهو ءاهعوقو دنع مهنم رايتخالا بلس وأ

 ةبلغل وأ اهب ًالهج مهنم تعقو ول ذإ ءأطخو ًادمع يصاعملا نع نوموصعم اندنع

 فطللا مهب تبثي ملو .مهلاوقأ الو لب .ةّجح مهلاعفأ نكت مل مهيلع ةيرشبلا عابطلا
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 ؟ 0 فما تاهل لئاسو زو وجا تام حا يم عا

 نم ريثك يف ًابّرقم نوكي ال يصاعملا لعف نع هسفن كلمي ال نم ّنإف ءانيلع لماكلا
 .اهنع ًادعبم لب .تاعاطلا ىلإ لاوحألا

 ةفيرشلا رهاظملا كلت ناحجر تايثإو .هدصاقم يف هيلع ّدرلا ديرأ ال يّنِإو

 نكلو لضافألا انناوخإ نم ةلمج هيلع ٌدرلل هبتكام ةيافكل ؛ يئافكلا اهبوجو وأ

 .ًابيرغ اهيف ام ّلك ناك نإو هل ًابارغتسا هبتكام ضعبل ضدرعتأ
 يفن اهنمو .فلس امك هنيد ةادهو هللا ججح نع ةمصعلا يفن :اهبئارغ نمف

 لاح يف هل ةيصعملا تابثإ هب ًاديرم ةىط ساّبعلا نينمؤملا ريمأ لبش نع ةمصعلا

 هجو الب ةكلهتلا ىلإ سفنلاب ءاقلالاو ةيصعملا هل تبثي دّيسلاف .هّبر ىلع دوفولا

 .هدي نم ءاملا يمر هيلع مقني دّيسلاو .ناميإلا ةبالصب هفصي ٍةيمامإلاو ءيعرش

 .ةاساوملاب هحدمي مامإلاو

 ُلَعَج اًمَو# :ىلاعت هلوقب ةمرتحملا رئاعشلا كلت ةمرح ىلع هلالدتسا :اهنمو

 يمازلإلا ريغل مكحلا نوكي فيك فرعأ ال يّنِإف "74 جَرَح ْنِم ٍنيدلا يف مُكيَلَع

 عديل ةمرحلا نوكتو اجرح

 هّنِإِف .«ىصعي ثيح نم هللا عاطي ال» :هلوقب ةمرحلا ىلع هلالدتسا :اهنمو

 :ةرادطلا عيدان نم ورتب رع نع اعوزف نارا لدم لتع
 راعش يهو .ةريثكلا نورقلا اهيلع تضم يتلا رهاظملا هذهأ !ًابجع ايف

 ًاغورفم تامّوحم دّيسلا رظنب نوكت ,ةنس فلأ هيلع ىضم اهضعب نأ ئّتح .ةعيشلل

 كرات نيبو .مّرحملل بكترم نيب ةنمزألا عيمج يف مهعمجأب ةعيشلاو ءاهتمرح نم

 !؟هب ضار ركنملا نع يهنلل
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 انناوخال نارفغلاب نيحلصملا ةعامج ءاعدو هئاعدب دعستسن نأ انل ٌّقحيف

 ,راعلاو صقنلل ةبلجم هنوؤشو هراوطأب ينيسحلا راكذتلا هلعج :اهنمو

 .رايغألا دنع ءازهتسالل ًالحمو

 مكح ىلع ًاليلد تاقيفلتلا هذه لاثمأ حلصت له .ريصبلا فصنملا اهّيأ كبرب

 !؟يىعرش

 ام هّنإف .ةىهيبأ نفدل سيحلا نم ذه نيدابعلا نيز ءيجم هراكنإ :اهنمو

 راكنإ يف هودّيَأو نسحم دّيسلل او رصتنا ةعامج ّنأ ينغلب دقو ًاملسمأرمأ الإ ركنأ

 وه اذه ّقحلا رمعلو .رشبلا تارودقمل فلاخم هّنَأ ىوعدب هيبأل نيدباعلا نيز نفد

 .(ىهتنا) .«مالسإإلا نع جورخلل بجوملا رمألا

 ءامسأ ضعب ددع دقو .هيزنتلا ةلاسر ىلع موجهلا يف لئاسرلا تعبانتو

 قطنملا اذه نع جرخت ال لئاسرلا ّلكو .همالك نم مّدقت اميف نيدلا رون اهباحصأ
 يف لاغيإلاو ةءاذبلا دّمعت لئاسرلا ضعب ناك نإو .مّدقتملا نيدلا رون قطنمو

 .ةيرعشلا عيطاقملاو دئاصقلا كلذ لثمو .لوقلا ءىّبسو مئاتشلا

 ةلاسر يه عيمجلا ىلع درلل ةدحاو ةلاسر جارخإب ةوعدلا راصنأ ىفتكا دقو

 اوذخَتا مهتكلو .يجنكلا دّمحم خيشلا اهفلؤمل «هيزنتلا ةلاسر نع هيومتلا فشك»

 خيشلا كلذ يف عدبأ نّمم ناكو .ةبث وتملا مهمالقأل ًابيحر ًاناديم ةّرحلا ةفاحصلا نم

 .امهريغو يناوفصلا ناملس ذاتسألاو ةرارش نسحم

 ف رش نيسحلا دبع دّيسلا ناك نانبل يف ةوعدلا مواق نم سرشأ نمو
 دبع خيشلا هرهص اهلحنو لوقلا ءىّيس ىلإ اهب ٌفسأ ةفينع ةلاسر بتك يذلا ,نيدلا

 هقيقش نبا ىلإو .ةلاسر ردصي نأب ىلع دّمحم دّيسلا هدلو ىلإ زعوأ امك «يتيبس هللا

)14( 



 ا ذو

 .هتالمح يلاوي نأب نيدلا رون دّيسلا
 ًانيعبرأ اهل ماقأف «قارعلا يف ردصلا لآ نم هتابيرق ىدحإ توم لغتسا دقو

 يروهجلا هتوصب وه ىقلأو ءسانلا نم مهدشح عاطتسا نم هل دشح ءروص يف

 بيتكلا بحاصل ةّيموجه ةديصق تيقّلأ امك ءاهبحاصو ةوعدلا هيف مجاه ًاباطخ
 .هركذ راملا

 نيسحلا دبع دّيسلا نع مالعألا باتك بحاص يلكرزلا نيدلا ريخ لاقو

 فويسلاب مهماسجأ برض ماوعلل هتحابإ هيلع ذخؤي ناكو» :نيدلا فرش
 ."7«نيسحلا ءادهشلا دّيس ىركذ يف لسالسلاو

 نيدلا ةبه دّيسلا ةوعد نم هفقوم سفن م117١ ةنس يف اذه هفقوم ناك دقو

 .م١111 ةنس يناتسرهشلا

 )١( ص .584١ط .ثلاثلا دلجملا .مالعألا ءيلكرزلا ١78.
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 ةكرعملا ىف رعشلا

 - راّجحلا يدهم خيشلا لوق كلذ نمف ,حالصإلا ةكرعم يف هرود رعشلل ناك
 :ةديصق نم نيمألا نسعد قنلا اطاشي تاقعنلا ءاملعدخأ

 ٍدقتتمب لفحتال كيأر رح اي

 ٍدحأ ىلع ىفخت ال ةقيقحلا نإ

 ٍ اهرت مل نيح ّسأب سمشلا ىلع لهف
 دسرلا ل: لهشلا ادن كييضصأ يع

 هل سيل هيزنتلاب هاف حلصمو
 ددص نم - لدعلاو يأ - ةقيقحلا ريغ

 امم تينت نيف يعن انس لكان

 ٍدسح نمو يغب نم كّدج هاقال

 ومطال هدشني ناكام ىلع ًاَّدر تءاج يتلا تايبألا ,ليق يذلا رعشلا نمو

 ومجاهمهايإ مهنقل امم .ةيطبنلا عراوش يف نولوجي مهو سوؤرلا وبراضو رودصلا

 :وهو ,ةيحالصإلا ةكرحلا

 كيتحتلا تون ا ومدح ًاسانأ هلا وعل
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 :يرعشلا درلا ناكف

 اياحتنا هللا ةفكحجأ

 اهست نيدلادح اوقنحمفلا

 ًاّبح نيدلل اورهفأ
 هلع كلاين انف طق

 ورمع رص عاوداعأدق

 رسملا يلع َبْس مكلو

 ةةيصحت هلا ديلا

 صيمق نامثطعلو

 ةهننف بلسم الامن
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 نيسمو بزك مهلوق

 نيمهردلا بح وهو

 نيسع ةعمد مهلنم

 نيمكحلا بص ن موي

 نينخو 57

 نيتلاحلا يف هبش

 نيتسنرلا يف: لوول
 نيع دعب نمأرنأ

 نيسحلاو ديزي هيف

 مور عتينعلا رئاععلا لئاتنر







 ةنس نيتسو عبس دعب

 تاطلسلا تؤرج (م1174١) هيزنتلا ةلاسر رودص نم ةنس نيّتسو عبس دعب

 دقف ,نيمألا نسحم دّيسلا يأر ىّنبتت نأ ىلع ةيناريإلا ةّيمالسإلا ةيروهمجلا يف

 :ربخلا اذه م1116 ةنس ناريزح رهش لوأ يف ةينانبللا فحصلا ترشن

 نع اوعنتمي نأ ىلإ ناكسلا ةيناريالا تاطلسلا تعد - ف صو - نارهط»

 عساتلاو نماثلا يموي يرجت يتلا .ءاروشاعب ةصاخلا تالافتحالا يف مهسفنأ ءاذيإ

 .نآريزح نم

 ىوق نأ يتراشب ىلع ةيلخادلاريزو ةسائرب يلخادلا نمألا سلجم نلعأو

 هذه يف حورجب هسفن ةباصإ يف بّيستي «ناك يأل مزحب ىّدصتتس» نمألا

 .تاللافتحالا

 سانلا «ةيعوت» ىلإ دالبلا ّلك يف دجاسملا ةّمئأ ًاضيأ سمأ سلجملا اعدو
 .ءاروشاع ىركذ يف تاسرامملا هذه لثم ىلإ ءوجللا مدعب مهعانقإو

 يضاملا ماعلا يئنماخ ىلع هللا ةيا ةّيمالسالا ةيروهمجلا دشرم رظح دقو

 ّيأ لقعلا نوريعي الو مهولا يف نوشيعي مهُنأكةعيشلا رهظُت يتلا» تاسرامملاهذه

 | .«ةيّمهأ

 يف ةروثلا مايق دعب تئشنأ يتلا - ةّيمالسإلا ةوعدلا رشن ةمظنم تعد كلذك
 هذهب اهقارهإ لدب تايفشتسملل مهئامدب عّربتلا ىلإ ملاعلا يف نينمؤملا - ناريإ

 .«ةقيرطلا
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 نييومألاو نييولعلا دّيس

 ىليلخلا رفعج ذاتسألا ملقب

 ةيقارعلا فتاهلا ةديرج بحاص

 كلذ ىلع لدت .ًانشخ ًاقاج ًالجر يناحورلا ملاعلا نوكي نأ ضورفملا»

 2 دجو دقف ,ًالطاب مأ ًاّقح ضورفملا اذه ناكأ ءأوسو .هراكفأو هسبالمو هلكام

 مدعو مهفافجل سانلا مهبّيهتي ,ةريتولا هذه ىلع اوشاع نييناحورلا ءاملعلا رثكأ

 .مهفنتكيو سانلا طوحي اًمع مهعفرتو مهراكفأ مهف

 ,نيليلق اوناكدقف ًاَّشب اّشه نوكي نأب نمؤملا فيرعت مهيلع قبطنا نيذلا ام

 عمسأ انأو تيعو ام لّوأ تيعو دقف .نيمألا نسحم دّيسلا ناك ليلقلا اذه نمو

 .طيسبتلل وعديو بابللا ىلإ عزني .ًادّدجتم ًاملاع همساب

 ىلع ءورقملا ينلدف .هراكفأو هتاظع ضعب تأرقو .هل يسفن تلامف

 يسفن تفهف .بلاغلا ىلع فجنلا يف ىرأ نأ ُثفلأ ام ريغ رخآ فنص نم ةيناحور

 اذام فرعأو لوقي ام مهفأ ملاعك هب يناميإ دادزا هراكفأل ةءارق تددزا امّلكو .هيلإ

 ًاريخخلاو ,يسوطلا دجسملاو يدنهلا دجسملا ىلع يأ ّئبصانأو كنك كو

 ةفولا



 كلذ ناكف ,نوثحابتيو نوسرادتي ءاملفلا عمسأف ,فجنلا ىف فيرشلا نحصلا

 وه يذلا ءلوصألا وأ هقفلا نم ًاسرد هرايتعاب ًاّقح كلذ ناكاذإو ,ةنيطرلاك يدنع

 يذلا مالكلا اذه يف ّىحلا نيف .لافطألا نع ًالضف .لاجرلا ىوتسم قوف

 !؟مهضارغأ نعًاريبعت هنولسريو مهسلاجم يف هب نولوادتي

 عيمجو رابكلا نم ريثك اهمّهفتي نأ عيطتسي ال ,نئاطرلا نم ةنيطر لازي ال هن
 نم قطني دق .ءاملعلا اهب قطني يتلا نئاطرلا هذه نيب نكلو .قالطإلا ىلع راغصلا

 ذفنيو سوفنلا هيلإ حاترتف .راغصلا نم ريثكو رابكلا عيمجل موهفم مالك مهضعب هاوفأ

 ةموهفملا ةغللا هذه ّنإ :انل ليق ئّتح لالتخالا اذه ببس فرعن ملو .بولقلا ىلإ

 .ءاملعلا نم نيدّدجتملا ةيحور يه امْنِإ اهب عفدت يتلا ةيحورلاو اهضعب وأ اهّلك

 .مهتّيحورل ًاناونعو دّدجتلا ةاعد ةعيلط يف نيمألا نسحم دّيسلا ناكو

 امتإو ًاديدج نكي مل دّدجتلاب يمس يذلا اذه ّنإ :لوقن نأ ًاضيأ ّقحلا نمو
 نكلو .ةيعامتجالا مولعلا نمو ,نيدلا نم ساسألاو بللا وه لب ,ميدقلا وه ناك

 وه َأَّشِب أّه ملاعلا نوكي نأ بّلطتت يتلا ناميإلا دعاوق ىلع ءاملعلا جرخأ يذلا

 الوعر يه ةيحان مهب ىحتناو ,نيدلا دعاوقو عيرشتلا ىزغم ىلع مهجرخأ يذلا

 امالو مهلومحمالو مهقوطنم فرعنال انب اذإف ءضيقن يفرط ىلع حيحصلا نيدلا

 .هيلإ نوفدهي

 ننعم علا نب ىرلعام وأ حي لرقأ نأ ذيرأ اهلكويزالا اذهو انلامذ
 .هتميقو هرطخب نوسسحتيو سانلا همهفيف نسحم دّيسلا هلوقي يذلا اذه ناك

 ةّدم هقيدصو ةليوط ةّدم سردلا يف هليمز يبأ ناك دقف ,يبأ نم هب ةفرعم ُثددزاو

 .ملعلل ًأبلاط فجنلا يف نسحم دّيسلا ةماقإ

 نوذفني اوناك نورخآلا مه .ءاملعلا نم ًادادنأ نسحم دّيسلل ّنأ تملع ّمث
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 .ةيهشلا مهثيداحأو ةيحالصإلا مهتاوعدب سوفنلا ىلإ

 ةباتكلاب فتكي مل نسحم دّيسلا ّنأ وه .هريغو نسحم دّيسلا نيب قرفلاو

 .بئاوشلا نم . نيدلا هيزنتل ةقاطلا ردق ىلع لمعي حار لب لب .داشرإلاو ظعولاو

 بهذ نأ ذنم حلاص ليج ةئشنت ىلع لمعلاو .قرخلا عّسوي ديقعت ّلك ىلع ءاضقلاو

 .ًادشرمو ًايداه قشمد ىلإ

 خيراتب ةّصاخ بتك فيلأتو .ةّيسردم ةيقالخأو ةيبدأ بتك فيلأت ىلإ هّجوتف
 اهذاهتال ؛ نيذاكألاو تتاوعلا نم ادداجن اضرغ اهخرعو لك ويسحلا ةريس

 .ةّينيسحلا ربانملا ءايطخلًاردصم

 هتْطخ ةاعارمب ءابطخلا مازلإو .قشمد ىف ةينسحملا ةسردملا مايقل لمع ّمث

 .ةّينيسحلا مت املأ ىف

 موي لو سار رح ل عما

 رييست يف اهريغو قاوبألاو جونصلاو لوبطلا ن ولمعتسي نيذلا ةمواقمو ءءاروشاع

 .ءاروشاع مويب ءازعلا بكاوم

 ىف مهدّيُأ دقو .هتمجاهمل ةعيرذ هوفلاخم هنم ْدْخَّتا لمع لّوَأ اذه ناكف

 تعستاو .قافتالا ّلك داوسلاو ماوعلا ةبغرو ةقفتم تءاج اهنوك ةلمحلا طاشن

 فرش نيسحلا دبع دّيسلاو ةيطبنلا يف قداص نيسحلا دبع خيشلا ناكو .ةلمحلا

 سفن يف ةفلاخملا هذه تثعبف .نيمألا نسحم دّيسلا فلاخ نّمم روص يف نيدلا

 برضلا زاوجب نيلئاقلا هجو يف ةروثو ةسامح هتداز ةديدج ًاحور نسحم دّيسلا
 .هيزنتلا ةلاسر ردصأف ,ءاروشاع موي يف سوؤرلا ىلع فيسلاب

 رهظمك فيسلاب برضلا رمأ يف مهنوتفتسي ءاملعلا رابك ىلإ عيمجلا هجّناو
 نسحلا وبأ دّيسلا موحرملا ىتفأف .نيسحلا هللا دبع يبأ ىلع نزحلا رهاظم نم
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 فويسلا لامعتسا َّنِإ :هنومضم ام لاقو .فيسلاب برضلا ةمرحب يناهفصألا

 مويس ءازعلا بكاوم ىف هلاثمأ مويلا يرجي امو ءقاوبألاو لوبطلاو لسالسلاو

 .يعرش ريغ وهو مّرحم وه امن .ءاروشاع

 يف ناك لب ؛ةيحورلا ةماعزلاب دعب درفني مل نسحلا وبأ دّيسلا موحرملا ناكو
 هيسفانم ىوأتف عمجت تداكف .ءاملعلا نم نوسفانم هل ناكو .اهب هدارفنا قيرط

 .ليلقلا الإ ةعيشلا ّلك كلذ يف مهعبتو .هفالخ ىلع

 يف نسحم دّيسلا ٌديأ يذلا نسحلا وبأ دّيسلل ةفلاخملا ىوتفلا هذه تّودو

 ناك دقو .ىّلحلا حلاص دّيسلا ريهشلا بيطخلا اهاّنبتو ءسلاجملاو ةيدنألا عيمج

 ةربخلاو ةردقلا ثيح نم مهلاثمأب ةعيبطلا دوجت امّلق نيذلا ءابطخلا ريهاشم نم

 .نيمألا نسحم دّيسلا ّدض مهجاهو سانلاب خرصف ,ةأرجلاو

 «نييولع» :ماوعلا هيلع حلطصا ام ىلع نيتفئاط ىلإ سانلا مسقناو

 ال ةّيلقأ اوناك دقو .نيمألا نسحم دّيسلا عابتأ مه نويومألا ناكو .«نييومأ»و

 .ىذألا نم ًافوخ نيرّئستم اوناك مهرثكأو .اهب ٌدتعي
 ءادتعالا رثكو .ةّيومألاب مهماهتاو مهئادعأ ةمجاهمل ةّجح ضعبلا اهذخّتاو

 ًاحربم ًابرض مهنم ضعبلا برضو .سانلا نم ريبك ددع خيهأو .صاخشألا ىلع

 .نسحم دّيسلا لوانتو نسحلا وبأ دّيسلا ىلع لواطت نأ حلاص دّيسلا ةأرج تغلبو

 ةحصب يناميإو رغصلا ذنم هنع يتاعابطناو نسحم دّيسلاب يباجعإ عفادبو
 «نييومأ» ىلإ سانلا اومنّسق نيذلا فرع يف ًاّكق «ًاَيومأ» تحبصأ .هتوعد

 تالاقم يف اهّلك يترارح تببصف .ةرارحلا ريثك مدلا رئاف ًاباش تنكو ,«نييولع»و
 ديلا اومجاه قي ذلاو نيمحلا وبا تسلا ئروتف اوقلاخت نيذلا ءاملعلا اهب كفا
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 ١ ج1 ةيسعلا رتاعقلا لئاسو مور م واو وب يس يع حما 3

 ,ةراعتسم عيقاوتب دئارجلا يف يتالاقم ترشن دقف .ًافظوم كاذموي تنكاّلو

 نحن انفراعت نأ انثيل ام مث .«نييومألا» نم ددع اذه يلمع يف ينعبتو

 ءّرم اّمم ركذأ تسلو ,ةعيلطلا يف ةرارش نسحم خيشلا موحرملا ناكو .«نييومألا»

 لتقلاب تدّدُه ئّتح يناسلو يملقب نسحم دّيسلا نع عافدلا تنسحأ يلا لإ

 .ءادتعالاو

 .بايلا تحت اهب يقلأ دق رتكأو نيتلاسر نايحألا نم ريثك يف دجأ تنكو
 لبق اهطاقتلال ىعسأ تنكف :ةبيرغ ةبيجع مئاتش لتقلاب ديدهتلا بناج ىلإ نّمضتت
 ربخ اهيلإ لصي نأ ىشخأ ,ةفطاعلا ةبهتلمأَمُأ يل َنأل كلذ .ًائيش اهنع دحأ فرعي نأ

 ٌرشلا يّنع عفدي نم ّظحلا نسح نم يل ناكو .يتايح ىلع صقنتو ّنجتف ديدهتلا
 .نييولعلا نم هنوك مغر

 دقف .يرئازجلا ميركلا دبع خيشلا ريبكلا دهتجملا ىلإ ريشأ نأ ّقحلا نمو
 ملاعلاو .يمقلا يلع خيشلا موحرملا ىقتلا دهازلاو وه - كاذ موي ٌبذ نّمم ناك

 ًاقراج ناكراّيتلا نكلو .نسحم دّيسلا نع - يريدبلا رفعج خيشلا فورعملا

 مهوّمس نيذلاب ريهشتلا يف نونّتفتي اوناكو ,نييولعلا بناج يف اهّلك ةّوقلاو
 !نييومألاب

 ناكو هفضل كل: بيسي اونيهاو اوبرضو اومتش نيذلا ددع نع لست الو

 ,ملعلل ًابلط فجنلا نونتكسي اوناك نيذلا نويلماعلا مه كلذ ّلك يف ربكألا ببسلا

 .نسحم دّيسلا يفلاخم نم مهمظعم ناكو

 يدهم دّيسلا موحرملا ناك فجتلا جراخ نسحم دّيسلا نع عفاد نّممو
 يذلا .دادغب يف يناتسرهشلا ينيسحلا نيدلا ةبه دّيسلا ناكو ,ةرصبلا يف ينيوزقلا

 مل ءالؤه عافد ّنأ ىلع .ًاريثك دّيسلا نع عافدلاو ةباتكلا انيلوت نيذلا نحن اندعاس
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 موحرملا عافدو يمقلا يلع خيشلا موحرملا عافد ناك امك ,كاذ موي ًابرغتسم نكي

 امهيذ يف ناريخألا ناذه راثأ دقو .دّدجتلا حور نع امهدعبل يريدبلا رفعج خيشلا

 .طاسوألا ةشهد نسحم دّيسلا نع

 نيب لوحيف .ًايلمع ًاهيجوت هيعاسم هّجوي نأ نسحم دّيسلا عاطتسا دقو
 ةعيرشلاو ىفانتت ةكرح ةّيأب مايقلا نيبو بكاوملاو ةّينيسحلا متآملا بابرأ
 نمض مهبطخ رصحيو مهيلع رطيسي نأ عاطتسا دقف ءابطخلا ئّتح .ةّيمالسإلا

 نأ دعب .هتداهش خيراتو نيسحلا ةريس ةءارقو داشرإلاو ةظعوملا نم ةنيعم رئاود

 ربانم ىلع اووري نأ ءابطخلا فّرصت نم غلب ئّتح اهلمع تلمع ىضوفلا تناك

 .ةعيشلا ءاملع دنع مالسإلا ىلإ اهنم رفكلل برقأ يه تاياورو ًارابخأ نيسحلا

 نعت ا: تسهم لا هيو تاب اهناقق يرش نتا تاو: فسلا اك

 ددع دادزا دقف .ىوتفلا دعب ءاج مّوحم رهش لّوَأ يف هرثأ رهظ .ديدش ّيوق
 .قاوبألاو جونصلاو لوبطلا لامعتسا دادزاو ,لسالسلاو فويسلاب نيبراضلا

 ةكرحلا كلتل يّدحتلاو ةمقنلا نُّمضتت يتلا ديشانألاو جيزاهألا ترثكو

 نم مهنم ريثكلا بحسناو ,سانلا ريبعت ّدح ىلع «نوّيومألا» فاخو .ةيحالصإلا

 .ناديملا

 هيأر نع اوّيَذ نيذلا ربخ هغلب امك .ةّجضلا هذه ربخ نسحم دّيسلا غلبو

 هنأ هايإ يئاقتلا لّوُأ يف ّىلع هئانثو يل هركش نم يل رهظو .هتكرح نع اوعفادو

 .ةكرحلا نع ءيش ّلك فرعي ناك

 هيعرتس اهردق ىلع اورج اهنق تتكو:قداضلا رجفلا ةديرج ٌتردصأو

 ,ةدوهشم فقاوم ىّلحلا حلاص دّيسلا عم ىل تناكو .هعافدناو بابشلا ةرارح

 .ديعولاو ديدهتلاب لابأ ملو .حالصإلل هنم مقتنأ نأ تعطتسا
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 اهمهأ ,بايسأ ةّدعل ىفقوم ىف يندّيْوي للك وبأ ةيطع جاحلا موحرملا ناكو

 .ًاميدق أطابترا يترسأب هترسأ طابترا مث ,نسحلا وبأ دّيسلا يدّلقم نم هنوك

 بكاوم هاجّتا لمحل ةوعدلا تبي ةيطع جاحلاو يقافتا ىلإ ةفاضإ اذه

 هدحو وه ناك ىتلا ةكرحلا كلت كيلي ئبنلا ةافو موي يف فجنلا ىلإ راصنألا

 نم َّيبنلا ةافو موي يف فجنلا دصقت بكاوملاو مويلا كلذ ذنمو .,تحجن دقو ءاهلطب

 .ةنس لك

 حلاص دّيسلا هجو يف قداصلا رجفلا ةديرج فوقول ًاببس اذه ّلك ناكف

 .ارمأ ف اخي الو انيق نو ل ني نفوقو .يلحلا

 ,ةيحالصإلا نسحم دّيسلا ةوعدل ماقتنالا ٌجتيو حاجنلاب ةلمحلا تت يكلو

 ,يبوقعيلا يلع دّمحم خيشلا ذاتسألا بيطخلل ةوعدلاب قداصلا رجفلا ةديرج تماق

 ًاديدشلابقإ يبوقعيلل ةوعدلا تقالو .(ةريحلا) .ةراعجلا يف نكسي كاذموي ناكو

 نمزلا رورم ىلع رثكو ,ةزاتمم تاكلمو ةيبدأ بهاوم نم هب عتمتي ناك امل رظنلاب؛

 راصنأ عّجشتو ًايلج حلاص دّيسلا ىلع راسكنالا رثأ نابو ,يبوقعيلا ربنمب ذّذلتلا
 دّدرتي ناك امكًاريثك «نييومألا» مسا دّدرتي دعي ملو ,روهظلاب ةيحالصإلا ةكرحلا

 .لبق نم

 دّيسلا ةرايز وه هتلمع لمع لوأ ناكو .ةّرم لَوأل ًافاطصم قشمد ٌثرزو
 دكرجتلا رثك د ءاجو: :ةعهحتنلا ةسودسلا راوج كا اني كش ناكو ندحت

 َّنِإ :لاقو سانلا ٌمعت يتلا ىضوفلاو للعلا فصو يف ًاريثك ضافأف .ةيحالصإلا

 .مهتلاهج نم ءالهجلا ءالؤه لشنت ةلاعف ديأ ىلإ ةجاحبرمألا

 نسحأ وه ىلحلا حلاص دّيسلا ّنِإ :هنومضم ام يل لاق هّنَأ ركذأ اميف ركذأو

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

 ١ه *(



 يدضو ةيحالصإلا ةكرحلا ّدض هفقوم اّمأ .ًاحيحص ًاهيجوت مههّجونو سانلا هببنن

 .ةقيقحلا ل رق نع اندَضَت نأ زوجي آل ىرخأ ريسافت هلق انأ

 :يليلخلا ذاتسألا لاق نأ ىلإ

 هراصنأ فلتخاف ,قارعلا ىلإ مداق نسحم دّيسلا ّنأ ءىبنُت زابخألا تءاجو

 دق نكت مل ةنتفلا ّنأل ؛ كلذ حّجري مل نم مهنمو .هئيجم حّجر نم مهنمف .هرمأ يف

 نيغ لاري التناك هتكلو:قباسلا نم فخ ا ادي ناو لقفلا هر نأ و راما دعي تمح

 .هب ناهتسم

 نانك نسحم دقنبلا كلو «ةمودق ليج اح نسم نقنلا ىلإ نضعبلا بتكو

 دّيسلا اعدو .هلابقتسال ريهامجلا تكدحتو .ءقشمد نم كرحتف .باّيه ريغو ًائيرج

 دهشت مل لابقتسا هب اذإو .ضرغلا فعاضتف .هميركتو هليجبت ىلإ نسحلا وبأ
 هنم اندو ءفانصألا فلتخمو راّجتلاو ءالضفلاو ءاملعلا هيف كرتشا .هل ًاريظن فجنلا

 تاقبطلا يهو .ةدهاشملاب ةامسملا تاقبطلا هوجو نم وهو «بيبحلا ولك» خيشلا

 هيمدق ىلع ىمارتو «بيبحلا ولك» خيشلا هنم اند ,حالسلا ةّوقب فجنلا لّثمت يتلا

 ٌمشي ينارونلا كهجو اذ وه اه.ينشغ نم هللا نعل :لوقيو هيدي لبقي ذخأ مث

 نيذلا نيضرغملا نيقراملا كئلوأ بنذ بنذلا امّنِإف ءيّظ ءوس يل رفغاف .ناميإلاب

 ."!اولاق ام كنع اولاق

 .هرحسو هتيبذاج هل تناك دقف ءًاّقح ناميإلاب ٌعشي نسحم دّيسلا هجو ناكو

 نأ ثبلي الف ,ماهيإ الو اهيف ضومغال .ديقعتلا نع ةديعب ةعداو سفن نع مني ناكو

 .هتحي ئتخ وح هآزي

 هللا همحر نسحم دّيسلا نم اولان نيذلا صاخشألا ةعيلط ىف «ولك» خيشلا ناكو )١(

 نكي ملو .ةيحالصإلا ةكرحلا موصخ كاذموي اهّنش يتلا ةياعدلاب ًارْثأتم :مهمئاتشب

 .هيلإو هللا ىلإ ًابئات هيمدق ىلع ىمارت يذلا هدحو «ولك» خيشلا

 وكلا
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 يف ربكألا ينيدلا عجرملا نسحلا وبأ دّيسلا ىلع ًافيض فجنلا يف لزنو

 .ةينغم ليلخ خيشلا تيب ىلإ كلذ دعب لقتنا ٌمث .فجنلا

 تلاناوق ناك نكن ريدك فطر اضاع هلعيم و اكون كانه ةدخ ايتن تو قَو

 فيص مامأ جلثلا بوذي امك همامأ باذ ئّتح هاري داك ام هّنكلو ,هيلع سانلا ٌبلأو

 أرتس هسلجم يف يب ةيانعلاو يلابقتسا يف نورضاحلا غلابو .ةراحلا سمشلا

 نم اولذب ام ىلإ - مهتلعفب فراعلا انأو - ريشأ نأ نم ًافوخو .ةيبانلا مهفقاومل

 .نييلماعلا نم مهمظعم ناكو .هنأش نم طحلاو دّيسلا نم لينلل عاسمو دوهج

 يتلا تاوعدلاو مئالولا ترثكو .هب ةوافحلاو نسحم دّيسلا ماركإ يف غلوبو 0

 مه اوغلابف .هموصخ ىلع ىتح اهسفن ةمرتحملا هتيصخش تضرفو .هل تميقا

 «نييولعلا» مسا طقس ىّتح فجنلا نم جرخي ملو .هليجبتو هميركت يف نورخآلا

 .«نيمسق ىلإ سانلا مسقي دحا دعي ملو .«نييومألا»و

 نايعأ باتكل تامولعملا عمج تامّدقم كلذ دعب بتاكلا ضرعتساو

 ةيحالصإلا يحاونلا ددعو ناريإو قارعلا نيب دّيسلا لاوجت نع ائيش ركذو .ةعيشلا

 :لاق دّيسلا اهيف زرب يتلا ىرخألا
 نهب رثع نّمم ًاددع لمح هنأ يلماعلا نسحم دّيسلا هاجّتا نم غلب دقلو»

 مازتلاو ةفعلا ةريظح ىلإ عوجرلل نهتمصع نم ندّرجتو نهتّفع نحبأ ّتح ّظحلا

 نيحلاص دالوأب نقزرو تافيرش نشعف .ًاجاوز ّنهل أّيه نم ىلإ ّنهب عفد مث ,ةبوتلا
 :ةديع ام ةكربي

 :لاق نأ ىلإ ًايصخش اهب فّرعت يتلا هايازم ضعب بتاكلا ضرعتسا ّمث

 درب هفاطلأب ينلمشف لّضفت امنيح م1915 ةنس هل يتيؤر رخآ ناكو»

 دهسا ول اهنعو قراقأ يتنأو ,رّوكتت نل ةرظن هيلع يقلأ يننأ ردأ ملو ,ةرايزلا

 :«سنلا ىدعةلاكأ ةيقوودكؤو

 سود



 لاجرلا رباكأ فاصم ىلإ عفترا

 '"!هشاه تمكح روتكدلا ملقب

 «قشمد ةعماج سيئر»

 نكلو .بذع رورغ يّرس يف عاش دق نأ ءيتداس مكل فارتعالا نم رذتعأ»

 دعقم ىلإ فّوشتلا ّدح - قوثولا ٌمتأ ىلع اذه نم انأو - يب غلبت مل عماطلا ةينمأ

 نسحم دّيسلا لحارلا مكفيصر لثم .لحف دهتجمو ذبهج - مامإ يلبق هؤوبتي ناك

 .هارث بّيطو هنع هللا يضر نيمألا

 ام ىلع - فلسلا ّلحم فلخلا اولحت نأ ,لضفملا مكعارتقاب ,متئش اًملف

 ام ىلع مكب ودحي ًاقئاس نّيبت تأ مل - ردقلا نيابتو ةعزنلا قراف نم امهيدل ودبي

 يا اع وراد

 لو فراص ءامهسازا# نع فمي لف يصبو يعدو صالشإ نع امه

 .اديحم امه ىدصلا نع هع

 ًالماع ًاوضع هباختنا دعب م404١ راذآ ؟5 ىف هلابقتسال تدقع ىتلا ةسلجلا ىف اهاقلأ )١(

 .يبرعلا يملعلا عمجملا يف

 فق
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 كا دعمالا تهنذا قلرتا نأ لرتلا ةلفا ويد دانس بسلا

 مكليمز اهاضق يتلا ةحلاصلا ةضايفلا ةبصخلا ةينغلا ةايحلا كلتب لصّتي اميف - وه

 مكمامأ ريثتسأ نأ يلع ماد ام يل اونذئاف .ةياغلا ةياغو ةيادبلا ةطقن - ميظعلا

 جييف»ا لل (ورتاو ءانلان اني مني قا كقراللا لوجلا مكيامأ قا ا اهركت

 .اهايازم هب عشت يذلا ءالأللا ىنسلا كاردإ نع ةليلكلا نيعلا

 يف نويعجرم لامعأ نم ءارقشب نرق وحن ذنم مكليمز دلوي نأ ردقلا ءاشي

 نأ دعب ًأجلم هذخّتا يرافغلا رذ ابأ لوألا عّيشتملا ّنِإ :لاقي يذلا كلذ لماع لبج

 طبسلا نسحلاب هبسن لصتي نأ ديعسلا تخبلا ءاشيو .ىرقلا ىلإ ةيواعم هجرخأ
 لوسر تنب ءارهزلا ةمطاف نباو .بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ نبا ديهشلا

 .هتعضبو اَنَكْبلَي هللا

 ةغبان نيسارش هب رومت يذلا ليبنلا مدلا لعفي ال ء.ساّسد قرعلاو .فيكف

 ىلإ مدلا اذه هب بيهي ال ملو ؟هيف غيص يذلا وحنلا ىلع هدوجو غوص يف هلثمك

 ؟ةسايرلاو ةفرعملاو فرشلا ةلسلس نم خارتي ملو لصتا ام ةالاوم

 ةريشعلا ىلع هب هللا ّنم امم نأ .نسلا ةراضغ يف وهو .هيوذ نم عمس دقل

 .ثيدحلاو ميدقلا يف اهنم ءالضفلاو ءاملعلا عاطقنا مدع

 ةلحملاب نوفدملا) ةعمدلا يذ بلص نم ردحنم هْنَأ اوور ام يف سيلأ

 ؟هللا ةيشخ نم هتربع فجت مل يذلا (ةيفيسلا

 ؟ديهشلا ديز نبا وه ىقتلا دهازلا كلذ سيلوأ

 نب ملسم نأ هتلالج نم غلب يذلا ,نيدباعلا نيز مامإلا دلوب اذه ديز سيلوأ

 .«هّمع نباو هوخأ» هّنَأ ىلع الإ ديزيل هتعيب ذخأ نع صكن .ةّرحلا ةعقو دعب ,ةبقع

 ؟«ديزيل ّقر ديبع» مهّنَأ ىلع ةنيدملا لهأ اهيف عياب نيح ىلع
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 ىلع اورسجي ملف ,ةيسمأ ينب ءافلخ نم ةسمخ هبّيهت يذلا وه سيلوأ

 عوبني ةنس نيثالثو سمخ لالخ نوكتل .هراد يف اهماقأ يتلا هتسردمل ضّرعتلا

 قاحسإ نب دّمحمو يدقاولاو لتاقمو يرهزلا لاثمأل ةياورلاو ملعلاو ثيدحلا

 ؟:نسباتلاو ةءاحضلا عم رتتكو

 ميدقتلا عضوم قارعلا نم مهحوزن دعب نوبرقألا انمجرتُم دادجأ نكي ملأ مث

 ةراشب دالب ءارمأ دنع ةعيفرلا ةلزنملا باحصأ اوناكل ئّتح ,مهموق يف ةّلجتلاو

 ىلإ يماشلا رحبلا ءىطاش نيب ةّيمارتملاو ,دفص مخت ىلإ يناطيللا نم ةدتمملا

 ؟عاقبلا فرطو ندرألا

 نقتملا هيقفلا هيجولا هّدج ٌدج هيناب مسر هيلع ديعي عماجلا هتيرق دجسم اذه

 ليلجلا ريمألا موي وهو هآرمب ذخ ويف ءنسحلا يبأب ىّنكملا ,رديح نب ىسوم دّيسلا

 عاقصألا لهأ نم ىصحي ال قلخ هءاروو ,ةعمجلا ةالص ىف راّصن نب فيصان

 .ةرواجملا

 د تعدل وزيد ةيمألا دعحم ديلا ءاسؤوزلا ةدمع قدألا ةّدجبوبأ اذهو

 نيذلا دالبلا لهأ ةدوع ىلع هضوافي هاوس ًادحأ دجي مل رازجلا دمحأ اًكع يلاو

 .مهبتك نئازخ قرحأو مهراقع ىفصتساو مهلام بهن امل ههجو نم اوّرف

 هنبا عضو يذلا .ةزيحنلا يفاصلا خيشلا ربخ ىلإ عمتسي وهو يّبصلاب ينأكل

 عمدلاب هانيع قرورغت .رازجلا ىذأ نم ملسي مل كلذ عمو .هعطق دعو ىلع ةنيهر

 ًارشي هريراسأ قرشت نأ ثبلي ال هّنكلو .دهعب هل ثكن ام ىذلاب ةيغاطلا ردغل

 كف يف هحاجنو .يلاولل قيلطلا ا هنينرع خمشيو

 .نامتسء ارح ققيد ىلإ هيفي ىرج ىذلا هدلاوناسإ

 ديفحلا ّلعلو .نسحم دّيسلا دج يلع دّيسلا وه ءيرجلا هيبنلا ىتفلا اذه ّنِإ
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 .مادقملا مامهلا باشلا ةريس نم غلاي وهز هلخادي ناك ريغصلا

 هعلاطي اميف فّرعتيف .عئارلا اهبحاص هجو ةريسلا كلت ايانث نم حّملتي ملأ

 ؟مزحلاو رظنلا دعبو ةباجنلا لياخم نم هثرو ام هنم

 راّرجلا ةيشاح يف هرصب ديدحب برضي - ةنحملا سماد يف - هاري ال وأ

 قيحر هبتكم ىف هعم ىقاستيو ةّدوملا رصاوأ هب دقعي ًايرصمأريمأ هتقادصل رّيختيف

 هللا دبع صخش ىف - هافلأ رهدلا ناميلس هتفيلخبو راّرجلاب راد اذإ ئّتح ,ةفرعملا

 ؟ةياعرلاو ةوظحلا هدنع دجيو هيلع دفيف ,اّككع ريرسًاأدعتقم- اشاب

 ذإ .ءاهقفلا يف هقيدص بعك قيدصلا ىلعأ موي ٌةرداب اهب مظعأف ,ةوظحلا ام

 !ةبيبح ةجوز ريمألا ىلع مرحت تداك نيميل جرخم داجيإ يف مهيلع جلفلا هل ناك

 اهعطقي جارخلا ةديهز ةّلغلا ةرفاو ةعيض ةناّوصلاب كيهانف ,ةياعرلا اّمأو

 ردصلا يف رغو ىلع - داّسحلا ءاج نإ كلذ دعب هبنذ نم سيلو ,هقيدص قيدصلا

 !ًاديكو ةدجوم ىظلتت مهدابكأو ,نبلا ةوهق يف هيلع عنملل ٌمسلا نوّسدي - نونكم
 ةلّيخم حتفنت ,ايندو ًانيد دماحملاو رخافملاو يسآملاب ءيلملا وجلا كلذ يف

 0 0 ميركلا دبع دّيسلا نبا نسحم دّيسلا

 ال نذإ ميف !'74َقيِفَر َكِْيَلوأ َنُسَحَو َنيِحْلاَّصلاَو ءاَدَهّشلاَو َنيِقِيٌدَّصلاَو# بكاوم

 0 نحب

 ؟مهفص ىف فوقولاو مهبكرب قاحلل ريسلا ذغيف هتّدع ذختي ال مالعو

 ,هلوسر ثيدحو هللا باتك ىلع بكنيلف هتيحان سرادم ىلإ عرهيل الإ

 .حيتافملا ةباثمب امهل اهّنإ :هل ليق يتلا ةلآلا مولعب هسفن زّهجيلو

 )١( ةرقبلا ):19.
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 يقوسدلاو يماج اًلملاو يدربراجلاو يضرلاو مظانلا نبا طّبأتي وه اذه
 ًارظن اهيف يضميف ةمراصلا حورشلاو نوتملا كلت لاثمأو «يناوريشلاو ينيمامدلاو

 .""ًاصالختساواقيلعتو

 لّق# :ىلاعت هلوق ًاعشاخ لّتريف ميكحلا ركذلا دّوجي اذ وه اهو

 | ٌديِرُي اَمَّنِإ» :هلوق دنع ًاليوط فقيو ؟ىَبْرُقْلا ىِف ةَدَوَمْلا نإ اًدْجَأ هْئَلَع

 .4 اًريهطَت ْمكَرُهَطُيَر د ٍتيببلا َلْهَأ َسْجِلا ُهّكَنَع

 ىدهلا مامإ لوق نم هاور ام هسفن نم لانيف ءيربطلا ريسفت حتفي اذ وه اهّمث

 .«مكيف يتفيلخو يتصوو يخأ اذه َنإ» :ههجو هللا مرك يلع يف
 الأ» :ةمطاف هب تبطوخ امل هحناوج ٌرتهتف مكاحلا كردتسم يف رظنيو

 ؟«يمأو يبأ كادف ؛نيملاعلا ءاسن ةدّيس ينوكت نأ نيضرت

 :اولضت نل هب متذخأ نإ ام مكيف تكرت دق يّنِإ» :عادولا ةبطخ يف أرق اذإف

 ىلع هيف كولسلل هتايح رذنو .بردلا هل نابتسا .«يتيب لهأ يترتعو هللا باتك
 :ةرهاطلا ةرتعلا وهو زيزعلا باتكلا ىده

 دو يمحل ًطلاخ ىفطصملا لآل يبسح

 : :ٌكلأْسَأ

 َبِهْذُيلُهّللا

 يملقو مهرصن يف بئاد يناس اذ هه

 حماطمل عستت نأ نم قطا ملس لدجمو نينوهو نينبتو ارقش قافا نكلو

 لوطملا ىلع ةيشاحو فرصلا يف ةموظنمو وحنلا يف ًافّلؤم كلذ ءانثأ يف بتك )١(
 رخاوألاو لئاوألا مولع يف رهاوجلا نداعم هباتك عمج يف أدتباو ,ملاعملا ىلع ىرخأو

 .لوكشكلا وحن ىلع

 م



 ١ ةيسعلا زئاوعلا لقا هزاز جناع ال يم هيو زر هم عب 5-1

 ٌرمت يورغلا فجنلاو ءالبركو ةيمظاكلاو ىأر نم رس مئاسن هذهو .هبانلا باشلا

 .مهينارهظ نيب هلولح يف راربألا اهينكاس لمأ هثبتو هيف قوشلا جيهتف .هبلقب ءاخر
 تف ولو .مهيلإ لاحرلا ّدش ىلع نذإ مجهي ال ديالا نضيحشلا لخرلا لايام

 مكيلإ .عاقرلا تاذب هللا راختسا دق ماد ام ,نامزلا هينيعب ٌرْضأ مره بأ هدضع يف

 ىلع يوليل .نوردنكسإلا ىلإ اهنم رحبلا بكريو .توريبف اديص ىلإ ردحني دّيسلا

 فجنلا يف ًاريخأ اصعلا يقليو .دادغبف تارفلاف ةيدابلا ىلإ اهنع جرخيو ءبلح

 .فرشألا

 ىلإ يغصي وهو .ديدش دجو هّقختسي - كاذ ذإ ىمحلا غلب دقو - هب يّنأكل
 :يريمحلا دّيسلا ديشن هيلإ لمحي فتاه

 ةيكزلا همظعأل لقف ني بعيسلا تديكح ىليعورجفا

 سور” يحك جيء افنعطو 0 ا

 ةيطملا فقو هب لطأف هرج ات :أ اذإو

 ديقحتلا وطسستلاو رددجم قاسيا ةظيحملا كباَو

 ةدسلا اننا يوحي تتأ ةلكات ءاكبك

 يثارملا نم مظنيو ءشطعلا ةعجاف ركذي ذإ ًاليوط يكبيف بيجتسيل هن ءمعن

 .ةلماك انا ويد المي امديئيو هنيأو ةكأو نيدخلا نف ةيهشنلا

 لعيو لهنيو ٌبعيو عركي يك ا فينو تاونس رشع هتّيطم فقو ليطيل هن مث

 نم ىلعأ ةّمه- لوقي امك- ملعلا ليصحت ىلإ ًاهجوم» ةفرعملا فالس نم

 !...«حافصلا ضيي نم ىضمأ ةمزعو ''”حارضلا

 .هّلعلو اذك) ةعبارلا ءامسلا ىف رومعملا تيبلا :بارغفك ءحارضلا :طيحملا سوماقلا ىف )١(

 .(«ةعباسلا» فيرحت

)0/ 



 لوطتو .ىنغت نأ هللا ءاش ام هتعاضب ىنغت مكليمز ةايح نم روطلا اذه يف
 .رظنلاو ةياردلا يف هعاب

 ىلع ًاجراخو ًاحطس لوصألاو ضئارفلاو قطنملا أرقي نأ يفتكي ال هن
 ,فجن هط دّمحمو يناهفصألاو يناسارخلاو يناذمهلاك مالعأ ةخيشم يديأ

 مومهلا ةرثك ىلع - فيلأتلا يف عرشي وه لب .مجعلاو برعلا ةّمثأ نم مهريغو
 خيراتلا يف أبتك عمجيو قالخألاو ديحوتلاو هقفلا يف تادّلجم ربحيف - لايعلاو
 ىلإ ديلقتلا ضيضح نم ىّقرت» هنأ ىلع هتذتاسأ قبطي ئّتح ,لدجلاو ثيدحلاو
 .«داهتجالا جوأ

 ,نيعبرألا ىلإ فدهي نأ لبق مكليمزب حربت رايدلا ىلإ قوشلا جعاول نأ ديب

 هعم ًالماح نطولا ىلإ عجري نأ ,هترجه راد نم هتيغب لان دقو مهيلع ريض الف

 .هتوعد لعشم

 ًانكس اهذخّتي كاذ ذم ءقشمد ةوعدلا كلت ةمصاع نوكت نأ مزعي ام رمألو

 .هسأر طقسم يف ةريسي ةماقإ وأ كسنم وأ ّجحل الإ مهّللا .هحربي ال

 ,ريظنلا عطقنم يعيش طاشن دوهشل ةحمسلا ةنيدملا هذه ٌدعتست كاذ ذمو

 مهّمع ينب عم اوديعي نأ - ةلعاك نب ويني لاك مشاه ينبل ءاش نامزلا ٌنأكف

 !...ةيومأ راد يف ٌصاقتلا باسح ناورم دلو نم

 .هلمجمالو هليصفت يف لئاهلا طاشنلا اذه لوانت ىلع يتداس ىوقأ تسل

 - مكعمجم نأ اوملعت نأ ءنأشلا اذه نم ينلخاد يذلا جرحلا روصتل مكبسحبو

 نيسمخو ةعبسب ةملكلا هذه دادعإ لجأ نم ّىلإ ثعب - ملعلا يف ًةطسب هللا هداز

 رتراس لوب ناج فقوم لابلا ىلع ٍذئموي درو دق هّنَأ ركذأ .خيشلا تافلؤم نمًاّلْوم

 فيال ةّلجمل يدوجولا هبهذم صيخلت نع مجحأ ذإ ,رصاعملا يسنرفلا فوسليفلا
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 ١ يب ةييسعلا رئاعنلا لا سو دو هكا يمد قيد عما ومما 3

 ؟مكتبلط ةيبلت نع ماجحإلل ليبس نم له نكلو .هيلإ هتبلط بضتقم لاقم يف

 ,ثارتلا كلذ نم ريبك ءزج يف ضوخأ الأ ةداسلا اهيأ نذإ يل نوحمست

 تعّرو ول اهّنأ نم .يلازغلا مالسإلا ةّجح بتك يف ليق ام هيف لوقأف يفتكأ نأو
 !سيرارك ةّدع اهنم موي لك باصأل ,هرمع مايأ ىلع

 اهيف ّمض يتلا ةفيطللا عيماجملا كلتب ًاعيرس رورملل تررطضا نإ يّئأ ديب
 - ةريهش ةثداح وأ روكذم ملعب ةلصتملا رابخألا ضعب فرط ىلإ ًافرط فلؤملا

 سكعت ةثالث بتك نع زواجتأ نأ يب قيلي امف- دهن نمو ابحألا قللت لمتشت# اهم

 .هريكفت زارط نم ةعمل ريبك دح ىلإ

 ينعأ ,هتايح خيرات يف ًادهع بتكلا هذه رخآ ىلع مالكلا مّدقأ نأ بحأو

 دئاقع دقن» يف يناتسكرتلا هللا راج ىسوم ضاخ امل ,ةعيشولا ضقن باتك

 ام عفدل ٌدبال ناكو .ةحراجلا هنعاطم ًأردي - هللا همحر - مكليمز هل زرب .«ةعيشلا

 .يلدجلا بولسألا ىلع باتكلا ءيجي نأ .تامصوو مهت نم بهذملاب قصلأ

 يذلا فطاوعلا قطنم نم بولسألا اذه هيلع ىوطنا امبر ام نوفرعت متنأو

 هذه نع اوفعت نأ وجرأ) .ىوهلاو ضرغلا تاهيومتل ًافدارم نوينازيملا هلعجي

 .(لايور روب ةقطانمل ريبعتلاف .ةراشألا

 ناميإب هئراق عوريل - ظّفحتلا اذه نم مغرلا ىلع باتكلا كلذ ّنأ ّقحلاو

 ةداعال هداق امبر هنأ ىّتح ,هناهرب غمادو هتجح ةّوقو هتطاحإ ةعسو ريبكلا دهتجملا

 ةمصع»و .«نعاطتلاو نعالتلا» رمأك .ءيش اهنم هسفن يف ناك فقاوم يف رظنلا

 .كلذ ىلإ امو .«مامإلا

 يف ّقحلا رهاظ ّنأ اهيلع ودبي يتلا عضاوملا نم ريثك يف .ءرملا ّنأ دهشأو
 ْ .درلا عامس دعب سكعلا ىلإ ًالاّيم جرخي نأ ثبلي ال ,.مصخلا بناج
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 دبع نب دّمحم عايشأ يف بايسترالا فشك وهف يناثلا باتكلا ام

 اهيلع موقي يتلا لئاسملا ةشقانمل صّصخم هناونع نم ىّلجتي امكوهو ."7باهولا
 ةئاغتسالاو ةعافشلا راكنإو .روبقلا مدهو ,ةعدبلا ميرحتك.ةيباهولا ةيفلسلا بهذم

 نم كلذ ريغو .داهتجالاو نيخدتلاو كربتلاو رذنلاو هللا ريغب فلحلاو لّسوتلاو

 :ةزروهجملا ووكألا

 هموصخ دّيسلا اهب يمري قئاوبلا ىربكل باتكلا اذه يف رظانلا بجعي دقلو

 :مهبهذم مامإ لوق لثم - ةقوثوم ريغ وأ ةقوثوم - رداصم نع هل لقني ذم

 يف ّىبنلا ىلع ةالصلاب يداني نّممًامثإ ّلقأ ةئطاخلا تيب يف ةبابرلا»

 !«رئانملا

 رشع ةثالث نم» جراوخلاب نيّيباهولا هيبشتل شهدلا هلخادي دقلو

 ةمّدقملا ىلإ تفتلا وه نإ .ٌرسلا فشك يف ريبك ءانع ىلإ جاتحي نل هّنكلو !"'«ًاهجو

 ناكو :مالسإلا كولم ةكوش تفعض اّملف .دعبو ...هلل دمحلا» :يلاتلا عطقملاب هتعلاطف

 مدهو نيفيرشلا نيمرحلا ...ىلع دجن بارعأ نم نييباهولا ءاليتسا كلذ نم

 روبق لعجو كلي ىبنلا ديلاوم بابقو 220 تيبلا لهأ ةبق اهنمو نيملسملا تارازم
 باودلا ثورو تاراذقلا عوقوو .مادقألا سودل ةضرعم نيملسملا ءامظع

 ريغ اهضعب :رداصم نع ًالقن ةيباهولا خيراتب هل مّدقو ه787١ ةنس ارقشب هنم ىهتنا )١(

 - لدتعم اهضعيو ,ماحرلا ءارمأ يف مالكلا ةصالخ نالحد ينيز نب دمحأك يدايح

 دمتساو .دجن خيرات يسولألا يركش دومحمك - (؛ ص عجار) ؛موحرملا دّيسلا ةداهشب

 نع ةمجرتملا هتيفارغج) نسلألا ةسردم رظان كب ةعافرك ىرخأ رداصم نم كلذك

 .«ه . ح» ...يتربجلا خيراتو (نوربطلم

 .4١5ص ةمدقملا عجار (؟)
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 د دينحلا ئاعقا نئاورك سام و يحس 13

 .«ةلاسرلا هذهب تئج .نينمؤملا بولق كلذب اوقرحأف ,بالكلاو

 دباوألا نم هّنَأ دقتعأ يذلاو ,هفيلأت يف دقعلا ةطساو ّدعي يذلا باتكلا اّمأو

 .ةعيشلا نايعأ وهف .مالسإلا انثارت يف دراوشلا دلاوخلا

 قرفل ًايخيرات ًاعجرم كلت هتملعم نم لعجي نأ دّيسلا ةئيشم يف ناك دقل
 نأ رثآ هّنأ ريغ .عورفلاو لوصألا يف اهدئاقعلو .ةّيمالسإلا لودلا يف ةعيشلا

 اهييلوصأو .اهيملكتمو .اهئاملع :ةيرشع ينثالا ةّيمامإلا رابخأ ءاصقتساب ءىزتجي

 .اهئابطأو .اهيمجنمو .اهييقطنمو .اهييفارغجو .اهيباسنو ءاهيخرؤمو .اهئاهقفو

 اهيفتصمو اهباّتكو .اهئابدأو ءاهييضورعو اهئارعشو .اهيينايبو .اهييفرصو ءاهييوحنو

 .رصع لك يف مالسإلا نونف يف
 ةرصتخم ةرابع الإ هّقح يف دجي مل نم كئلوأ نيب دشحي نأ ري مل هْنَأ ىلع

 :مهلوقك

 لاخر نموا «فيعف وأ فبسابال وأ :ناتكدلو أ :قودض:وأ قريع وأ :ةقث

 يوري وأ نالف نع يوري وأ .حلاص ملاع وأ .رصاعم لضاف ملاع وأ 3 820 مهدحأ

 .كلذ وحن وأ .هنع نالف

 هّنِإ :هيلع هللا ناوضر نسحم دّيسلا نع لاقي نأ انه اه ةغلابملا نم سيل
 نساو ّربلا دبع نباك انخيرات يف نييلاجرلا رباكأ فاصم ىلإ فلؤملا اذهب عفترا

 ركاسع نباو يدادغبلا بيطخلا لاثمأ نم مهبارضأو .دعس نباو ,ينالقسعلا رجح

 .مهيلإ نمو يدفصلاو ناكلخ نباو يومحلا توقايو

 ٌنإف ,عسولاسب ءونست يتلا ةياغلا ىلإ ًاققحم ًاعتتتم ًايصقتسم هيف ناك نئلو
 ,تيسبلا لهأ ءالضفل يفولا هراصتنا يف - نظأ ام بسح ىلع - هتزّيمو هتلاصأ

 نم ىلع ةيئرجلا هتلمح يف مث ,ةلطاب ةبسنو ملظ نم مهلان ام ىلإ ةفصنملاهتراشإو
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 .لماحتلا وأ ةعيقولاب مهل ضرع

 وأ ًاكدف قيدصلا اهعنم نأ دعب ءارهزلا ةبطخ ىعّدا ءانيعلا ابأ ّنأ ركذ اذإ هارت

 اذه» :ررقي مث ضيقنلا ىلع ّجتحي نأ مجحي مل ء.يضرلا فيرشلل وه ةغالبلا جهنّنأ

 ."«هايإ مهحيحصتو هل تاقثلا ةياور دعب هيلإ تفتلي ال لطاب

 همال ,ةضفارلا ّقح يف برهم ريغ وغل نآرقلا زاجعإ يف يعفارلل ىرج اذإو

 هناسل قطنأ يذلا هبلق يف ةيبصعلاو ةوادعلا ران داقتا» ىلع ًافينع ًامول دّيسلا

 .«لوقلا ءوس ىلإ هجرخأو شحفلاب

 لاوط يرصملا تباث دّمحم ذاتسألابو نيمأ دمحأ روتكدلاب لعف كلذكو

 .هباتك نم ةصوصرم ةحفص نيثالثو ةئام

 ريغ هبتك ظّرقي مل هّنأل يبرغملا انذاتسأ ىلع بتع اّمل هنأ فيرطلا نمو

 نع ةديدشلا ةحفانملاب همالك يهني نأ نم َاَدُب دجي مل ءرعشلاو بدألاب ةلصتملا

 ملو» :لاق ةيوشحلا بهذمب- ينعأ كايإ ةقيرط ىلع- رخاسلا ضيرعتلاو ةعيشلا

 يبنلا ّنأ الو .دجاسملا حوطس ىلإ ةعمج ةليل ّلك لزني هللا نأ مهتادقتعم يف اولخدي
 بقاعمو بائمو هلاعفأ ىلع رويجم دبعلا ّنأ الو .هسأر ينيعب جارعملا ةليل يف هار
 .«هيلع ربجأ ام ىلع

 نآل هومتعفد ىّتح ًاديدشًاباضغإ ةدم تاذ مكليمز متيضغأ يتداس مكلعلو

 .مكنم عمسمب هتياور ةداعإ ماقملا اذه يف ةقانألا نم سيل ام مكتلجم نع لوقي

 مد نم - هل هللا رفغ - هتايح يف نكي مل :لوقأ نأ يفلسل راذتعالا يف يبسحو

 كئلوأ سوفنكأسفن ةيلقرهلا ةماهلا يذ راّبجلا خيشلا اذه باهإ يف نكلو .حوفسم

 .لّوألا ءزجلا :ةعيشلا نايعا نم ةقلتخم عضاوم عجار )١(
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 بيسملاو درص نسب ناميلس فوفص يف اوتامتسا نيذلا ,ةدرولا نيعب نيباوتلا

 !نيسحلا مدل ًارأت يرازفلا

 هيلع فّرعتلاو مكليمز ءاقلب دعسأ مل يأ ديدش يفسأّن إف ةداسلا اهنا دقو

 هتذمالتو هءاقدصأ نكلو .هتّيصخشو هقلخ صئاصخ مكل ولجأ ئّبح ءبرق نع

 .ءاوسلا ىلع اهوّمسو اهتطاسب يف ةدئفألا يوهتست ةروص هل نومسري

 ,ةلزنملا نع فوزعو .هاجلاب دهزو عضاوت نم هيف اوفرع امب اوداشأ دقل

 .ةرارغلا ةلطابلا رهاظملل راقتحاو

 ناك .دوألاب موقيو ةغلبلا ّدسي امب ًازتجاف .ةايحلا عاتم طق ىلاب ام هنأ وركذ

 الو ,برشم وأ ةيهافرب لفاح ريغ هماعط ةئيهت هديب رشابيو .هسفنب هنأشل ىعسي

 هشتين هامسأ ام نوركني ءامظعلا نأش كلذك ...ةوسك وأ ةراش يف ةنيز ىلإ تفتلم

 ضضفملا رانزلا ّنأ الو ,بهارلا قلخي بوثلا ّنَأ نونمؤي الف «نيطاّيخلا ةفسلف»
 .نسحلا ركذلا نم ريخ

 نأ اودهشو ,ناسسلو دي ةّفعو ىوقتو عرو نم هيف اوأر ام اورّوص دقلو

 لب .«ريخلا هوجو ىلإ لاحلل اهلّوحيو اهّسمي امف هيلع درت تناك ًابهذ فالآلا»
 قانعأ صرحلا هيف ٌلذَأ رصع يف اهفقوو سرادملا سيسأت ىلع هلام قفنأ امبر

 .لاجرلا

 نوفنأيو راثكتسالا نورّقحي سوفنلا ءايكزأ ءايفصألا نيدهازلا نأش كلذك

 يذلا بيجعلا سايقملا كلذب لضفلا نوسيقي ال مهّنأل ؛ قزرل | ىلع بلاكتلا نم

 !«رافصألا ددع سايقم» هامسأو ملعلا ءادمع دحأ موي ةنع انتّح

 نم هرّرحتو .هنانج تابثو .هبلق ةعاجشو .هيأر ةدوج ىلع اوقبطأ مه مث

 ٠ .ّقح هنأ دقتعي امب هضوهنو .دومجلاو ةيبصعلا
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 الو نوجادي الو مهتركف يف نورادي ال .نيصلخملا نييناحورلا نأش كلذك
 :ءافسدلا ءانضرتساو ةحاعلا لش ىلع افتاق اميشر ادن نوسكلدب هلو ةعلادعب

 ناتسيرت ردص يف ةشوقنملا ةيدجسعلا ةمكحلا كلت ٌرس اوكردأ مهّنأب كلذ

 هيلع ردقي ال ام» :ةدلج ّلك نم ًاعيمج نييلاثملل ًاراعش حلصت يتلاو .,تلوزياو
 !«ةلوطبلاو ٌبحلا ةّوقب هب يتأي نأ بلقلا ةعاطتسابف.ةرحسلا

 اذ نكي ملأ !هلمعو هملع يف ماجسنالا رحس عورأ ام ,مكليمز هللا محر

 ؟ةّبحملابو ةلوطبلاب ضيفي ريبك بلق

 (غغ)



 نيمامإلا ركف يف مازتلالا

 نيمألا نسحم دّيسلاو هدبع دّمحم خيشلا

 ليحرلا ديعس دّمحم روتكدلا مقلب

 دّيسلا اهداقو .يّنسلا مالسإلا يف حالصإلا ةوعد هدبع دّمحم خيشلا داق

 نيحلصملا نيب ةنراقم ةساردلا هذه يفو .يعيشلا مالسإلا يف نيمألا نسحم

 :نيريبكلا

 دّيسلاو هدبع دّمحم خيشلا نيمامإلا نم لك ركف يف مازتلالا ,ثحبلا اذه

 هنوك لّلعت .هل ةزّيمم ةيلعاف ىلع روطفم ناسنإلا ّنأ نم قلطنم ,نيمألا نسحم
 دهج ّلكف كلذل ؛ ايندلا هتايح يف فلكم هنأ دّكؤت يلاتلابو .هلامعأ نع ًالوؤسم

 ,ًاقلطنم :هيف «مازتلالا ادبم» رّقوت ىدمب ساقُي وأ مازتلالا ةفيلخ ىلع مّيِقُي يناسنإ
 .ارثاو هباغ اهتم

 اهنع رّبعمو ةيعقاو هيف ؛ ًاسايقم تيأترا ةيضرألا وأ ةيفلخلا كلت ىلعف
 .تاوطخلاب

 :ةيلاتلا ميقلا

 نرتقلا نم يناثلا فصنلا لالخ يمالسإلا يبرعلا عمتجملا عقاول ليلحت

 معمل



 .نيرشعلا نرقلا نم لّوألا عبرلاو رشع عساتلا

 .ةلحرملا كلت يف عمتجملا كلذ تايلاكشإ ديدحت

 .دّيسلاو خيشلا نم ّلك ةينهذ تنّوك يتلا تارّئؤملا ديدحت

 .امهنم ّلك لاب تلغش يتلا مومهلا زاربإ

 .تايلاكشإلا كلت ةجلاعم يف امهنم لكاهعبتا يتلا ةقي رطلاوأ جهنملا ديدحت

 ةحئال ىلع رّشْوملا يه يتلا .(ةريخألا ةوطخلا) ,ةريخألا ةطقنلا مث

 حالصإلا يعاودل امهنم ّلك ةباجتسا ىدم ةف رعم وأ مكحلا يأ .(ميقلا) تاجردلا

 .رييغتلاو

 يف يمالسإلا يبرعلا عمتجملا عقاو ّنأ ٌتدجو ليلحتلاو ثحبلا دعبو

 :يلاتلاب فصتي .ثحبلا اهيلع رودي يتلا ةلحرملا

 :(ايخللا بارع الوز ماقحلا طاش نقلا هيلع لاذلا فلحتحللا
 ...عابتتسالاو

 هريصم ىلع ملسملا يبرعلا ناسنإلا ةرطيس مدع اهيلع ٌلادلا ٌةيبارتغالا
 رةتادارا تالعتاوينهطوةزاوم نلعو

 يمتني امهنمًالكّنأ ٌتدجو دّيسلاو مامإلا نم ّلكةايح ةريس ىلإ لاقتنالابو

 لك ...ليصحتلاو ةساردلا ةعباتم هل نّمَأو .ةحلاص ةيبرت هل رّقو هاجو ملع تيب ىلإ
 ...(دّيسلل ةبسنلاب قارعلا يف فجنلاو ...مامإلل ةبسنلاب رصم يف رهزألا) هتئيب نم

 .ىقري امك وأ هتاغاتق بسح ةماعلا هتايحح سرامي امهئم لك ذخأو.:..اجدخت نك

 0 اميفو .عمتجملا لخاد امهتامامتها نيسب اميف رهظت قراوفلا تأدب انهو

 ...يعمتجملا هعقاو تارورض نا تاجاحو امهم اك تاعاستعا

 ...ةيرادإلا بصانملا ءالتعا ىلإ حمطي ...هّقفتملاو فّقثملا .مّلعتملا مامإلاف
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 لخاد نم حالصإلا ىعو كلذلو ...ءىرتهملا هعمتجم لخاد ...ةيوطلسلا ئّتحو

 نوكي نأ دعب عبطلاب :ضيرحتلاو ظعولاو هيجوتلا قيرط نع تاسسؤملاو ةطلسلا
 ناك دّيسلاو ...هتيؤر بسحو عمتجملا لخاد داسفلاو للخلا نماكم نع فشك دق

 ثيحب ...ةلودلا يف بصنم يأ لغشي نأل حمطي مل هنأ ةجرد ىلإ ايندلا رومأب ادهاز

 ...هقفتلاو داهتجالاو ثحبلا ىلع هّمه رصق

 قيرط نع قافثالا نود عبطلاب ءايقتليل دعب اميف نادوعي امهتدجو مث

 بولسألاب عمتجملااياضق ةجلاعمل ةقيرط وأ جهنم دامتعا يف ءامهنيب اميف لاصتالا

 ...ضيرحتلا ىّتح وأ ...داشرإلاو ظعولا قيرط نع يأ .ءىداهلا يملسلا

 سايقملا ةيضرأ ىلع امهنم ّلك تادوهجم ضرعب تمق ةريخألا ةطقنلا يفو
 راسملا ريثأت تحت لعفي امهنم الك ّنأ ٌتدجوف ...ثحبلا ةيادب يف هتعضو يذلا

 دوعي يكلف .(...مامإلا ينعأ) ,راسملا كلذ نع جرخ اذإو ...يلئاعلا هتيبل يديلقتلا

 نيدلا ءاهقف نم ناهيقفو يعرشلا ملعلا ةّمئأ نم نامامإ امهف ...ىرخأ ةقيرطب هيلإ
 ...يمالسإلا

 ثيحب ...ءىرتهملا يعمتجملا امهعقاو لخاد امهتايح اشيعي مل كلذ عمو

 ,.رومألا تايرجم ىلع ارثؤي مل كلذلو ...فيلكتلا ةيرطف أدبم امهمازتلا نادكؤي

 ...نامزألا نم دعب اميف وأ ...امهنامز يف .(يمالسإاللا وأ يناسنإاللا اهراسم يف)

 ...اهخيراتو ...اهتايح ةريس اهل ةيمالسإ ةيبرع تايصخشب لّثمأ ينت دجو انهو

 ةيوامس ةلاسر نيدلا :ًايعقاو سيل «ينيد حالصإ» حرط تدجو يّنَأ امك

 حربط اذهف كلذل ...رهدلا دبأ ...اهتابث يلاتلابو ...اهلومشو اهتّيلك دّكؤي اهقطنم

 يف ناسنإلا حالصإ» حرط تيأترا كلذلو ...هنم ةياغلا تناك امهم .سوسدم

 ...«هترطفب ناسنإلا مازلإ وأ مازتلا» وأ «هيعو
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 اهنع رّبعُم ,تاقولخملا يقاب نع هل ةزّيمم ةّيلعاف ىلع ًاروطفم ناسنإلا دلوي

 ّيىنس لالخ اهتاذ عضوت ىتلا ةيدسجلاو ةيسفنلاو ةيلقعلا ىوقلا نم ةعومجمب

 حضتي هيلعو .(ةيرحلا لماكبو ةدارإلا ةوقب هعّمت كلذل ًاليثمت هيفكي) .هتايح
 .هتايح يف ًافلكم ًاقولخم هنوك يلاتلابو .هلامعأ نع ًالوؤسم هنوك موهفم

 ىدم نع فشكلا يف ًاروصحم نوكي امّنِإ ناسنإ ّيأ دهج مييقت ّنإف انه نم

 .(أرثأو ٌةياغ ًاجهنم .ًاقلطنم) .هيف مازتلالا أدبم روت

 نم لك ثارت اذه يثحب عوضوم نوكي نأ تيأترا دقف كلذ ىلعو

 يذلاو .نيمألا نسحم دّيسلاو هدبع دّمحم خيشلا ,نييمالسإلا نييبرعلا نيرّكفملا

 :ةيلاتلا طاقنلا يف هلّصفأس

 يناثلا فصنلا لالخ يمالسإلا يبرعلا عمتجملا عقاول ليلحتو ضرع - ١

 .نيرشعلا نرقلا ةيادبو رشع عساتلا نرقلا نم

 .ةلحرملا كلت ىف عمتجملا كلذ تايلاكشإ ديدحت - ١

 دّيسلاو هدبع دّمحم خيشلا نم لك ةينهذ تنّوك يتلا تارّثؤملا ةفرعم - "٠

 يملا نسخت

 .امهنم ّلك لاب تلغش ىتلا .(مومهلا) تايلاكشإلا زاربإ -

 كلت ةجلاعم يف امهنم لك اهعبتا يتلا ةليسولا وأ ةقيرطلا ديدحت - ه
 ْ ْ .تايلاكشإلا

 .ربيغتلاو حالصإلا يعاودل امهنم لك ةباجتسا ىدم ةفرعم- 1

 :اهيلع قيلعتلاو ةيلاتلا ةلئسألا حرط ةرورض ىرأ ينّنِإف كلذك

 يناثلا فصنلا لالخ يمالسإلا يبرعلا عمتجملا اهيلع ناك يتلا ةلاحلا له

 ؟يعيبطلا هومن لحارم نم ةلحرم يه نيرشعلا نرقلا ةيادبو رشع عساتلا نرقلا نم
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 ؟ءيشب هتلاصأ ىلإ ّثمي الو هيلع ضرف فرظ يه مأ

 يه مأ ؟طقف اهبحاص يعو نع رّبعت ةلحرملا كلت يف جتنأ نم ةيجاتنإ لهو

 ظقيتسي أدب ثيدحلا رصعلا يف يمالسإلا يبرعلا عمتجملا ناسنإ ّنأ اهب مهفُي ةلاد

 ؟رّتعتملا زجاعلا ضوهن ضهنيو كهنملا ظاقيتسا
 هتلاحب اهبحاص روعش ىلع الإ سيل لعف ةّدر تءاج ةيجاتتإلا كلت نأ مأ

 يبيرغتلا عوزنلا راطإ يف نكلو .هتاذ نع ًاريبعت هكّرحت ناك يلاتلابو «ةيبالتسالا

 ؟ةينامثعلا ةيروطاربمالا نيطالسل يكيرتتلا جهنلا طّلست ةأطو تحتو

 ةدقعب روعشلا طغض تحتو ًاعوط) ,تّلخت ًاتاذ سكعت ةيجاتتإلا كلت نأ مأ

 ؟طّلستملا بلاغلا رمعتسملا تاذب ةيهامتم .(اهتعيبط) اهتلاصأ نع .(ةينودلا

 ضرعلا ىف ةمئاق ةلئسألا كلت نع ةباجالا ةدام ّنأ ىرأ ىنّْنإف كلذك

 وأ ةيدقملاو قاطنلا اه ناجح لّكشت ذإ ؛ ةلحرملا كلت عئاقول ليلحتلاو

 يتلا ةلحرملا كلت يركفم ةيجاتنإ مييقتل ًاسايقم ةدمتعملا ةينيقيلا ةيلوألا ةفرعملا

 .ةباجإلا كلت نم رخآلا بناجلا - ةيجاتنإلا يأ - نّوكت

 وه ثيدحلا رصعلا يف عمتجملا كلذ خيرات ّنإ :لوقلا ىلإ عراسأ يننإو

 بالتسا ةأطو تحت ءًأارجحوًارشب هعوقو نع تجتن .(ةجيتن وأ) ,ةلاح نع ةرابع
 ...فإَم دمحم ّيبنلا مايأ مالسإلا ةلود ةياهن نمز ىلإ ةيادب دوعت

 ,ليوطلا خيراتلا كلذ لالخ ,ةليصألا تاعامتلالا ضعب تزرب دق تناكذإو

 راسملا يف ةعباتتم تاقلح لكشت مل يلاتلابو .رثألا ةدودحم دمألا ةريصق اهنإف

 ...ليصألا يمالسإلا يبرعلا يراضحلا

 تاطابحالا هجو ىف تبثت نأ تاعامتلالا كلت ىدحال رّدقاذإو

 لاو اهريثأت 000 ام ًاعيرس .ةريصق ةدمل الإ كلذ امف ةطيحملا تايّدحتلاو

 ...اهئاول لماح وأ اهبحاص

 (غ9)



 ليلحت و ضرع :عمتجملا عقاو

 ىلع ةاتع ةرطابأ داقحأ تعز اضن ايعال ا ةريقك ومس تقاتل

 برعلا ىلع ءاضقلا ريغب ليوطلا مهخيرات ربع .(مهنم برعلا ةصاخ) ,نيملسملا

 يحو طبهمك ةيبرعلا ضرألا ىلع ئَّتحو .ةسّدقم ةلاسرك مالسإلا ىلعو لصأك

 كلت راركتل ةرورض ال ذإ كلذ نزتخت تاراضحلا خيرات بتك نوطبف ؛ يوامس

 ...ىحنملا اذهل ةدّكؤملا صوصتنلا

 ةّيح ةداهش وه يمالسإلا يبرعلا عمتجملا ناسنإل يراضحلا خيراتلا نإ

 موجهلل رارمتساب ًافدهتسم .(...هيلإ زمري امل وأ لّثمي امب) :عمتجملا كلذ نوك ىلع
 تاهيومتبو ةنيابتم ءامسأبو ةفلتخم لئاسوب نكلو .ماّدهلا وزغلل وأ مئادلا
 ...ةددعتم

 يونعملا) ,ريمدتلا ىلإ فدهت وأ ناودعلا ةناخ ىف ٌبصت اهّلك اهّنأ ريغ

 .(ًاعم يداملاو

 رارقتسالا نم ءيش ىلع ةّلاد خيراتلا كلذ تالاح ضعب تناك اذإو

 يلاتلابو .هتارّدقمو هناسنإب عمتجملا كلذ بغت دّكؤي امّنِإ كلذ ّنإف . ءاخرلاو

 :ةلاضالا ةرتاذ كرا ومقال ذ ةنارود نأ عضوي

 ةين نسح نع ءاوس).لابلا نع برغي نأ راذح :لوقلاب هيبنتلا نم ٌدبال انهو
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 ”ج / ةينيسحلا رئاعشلا لئاسر ...0.0-٠.0 00.6000... دف

 ...ءانبلاو نواعتلاو حماستلا نم مالسإلا حور هب زاتمت ام .(اهئوس نع وأ

 برغلاو ةصاخب ةيبوروألا بوعشلا) .رايغألا هيف نوكي يذلا تقولا يف

 يف نييئادعلاو نيمجاهملا نيزاغلا مه ءليوطلا مهخيرات ربعو ؛ ًامئاد ء(ةاعت

 ناميإ نم هنوعّدي امم مغرلا ىلع) .يمالسإإالا يبرعلا عمتجملا ناسنإ عم مهتاقالع

 ,رخآ ًائيح ةيندملاو ملعلا ةلاسر لمح مهئاعّدا نمو ًانيح ,ةيحيسملا ةلاسرلاب

 .(ةّصاخب مالسإإلا عمو ةّماعب نيملسملا برعلا عم مهتاقالع يف مهل ًاقلطنم

 يبرعلا عمتجملا عقاول يليلحتلا ضرعلا قايس يف لخدأ قبس اّمم ًاقالطناو

 كارتألا نأ دّكؤت ةلحرملا كلت عئاقو ّنِإ :لوقأف ةلحرملا كلت يف يمالسإلا

 يبرعلا عمتجملا عاقب رثكأ يف فّينو نورق ةعبرأ ةليط اومّكحت نيينامثعلا

 يعامتجا راطإ يف نوشيعي سانلا اولعجف ءايقيرفأ يف وأ ايسآ يف ءاوس .يمالسإلا

 باحصأو ةهاجولا يبلاطو ةوظحلا باحصأ نم ةّلق مّكحتت ثيح .يقبط

 ةمدخلا ىلع ةردقلا نم ىوس ءيش ّلك نم ةبولسملا ةقحاسلا ةرئكلاب ...تاوزنلا

 .مهناوعأو ةّلقلا كلت ءاضعأ حلاصل ةرخسلاب لمعلاو ,ةيمازلإلا

 ايقرع فلتخم طيلخ نع ةرابع تناك ةرطيسملا ةقبطلا ّنأ ظحالملاو

 مهعمجسي :..نيسسوووأ نم ئتحو ...دونهو ,برعو ,كارتأ نم :ًايفاقث 0-

 .ةينآلا ةيتاذلا بساكملا قيقحتو عافنتسالا وه كرتشم

 !مالسإلا ةلود ميقت اهن :اهلوق وه ماوقألا كلت طابترا رمأ مكر

 يكرتلا ديب يه حنملاو عنملا ةطلس .رارقلا ْذاخَنا ةطلس نأ وه كلذ يف برغألاو

 ةّيمالسالا ةفالخلا ةثارو ةيقحأو ,نيملسملا ليثمت ةيعرش ركتحملا طّلستملا

 كلذ تاعامج ليكشت يف ةرطيسملا ةينهذلا سكعت ةقبطلا كلت ةينبف كلذك

 ةلغلغتملا فلختلا ةمس حضتت اذكهو ...ىلم ىّتحو يرصنع ساسأ ىلع عمتجملا

)6١( 



 ,ةيعامتجالا ةينبلا نيوكتل ًأساسأ تدمّتعا ةيفئاطلاف؛ عمتجملا كلذ ىنُب روذج يف

 ,سك ذوثرأو كيلوثاكو ةيليعامسإو ةيولعو ءزوردو ةعيشو نس كانهف .(ةيناكسلا)

 ' .نايرسو ةنراومو ,تناتستوربو

 َّنِإ ثيح .تانوتناكلاب هبشأ ةيفارغج قطانم يف موقت تناك للملا هذهف
 نأ انلاب نع بيغي ال نأ بجي) .اهنبي اميف اهتاقالعل زّيمملا عباطلا تناك ةيئادعلا

 نيذلا كارتألا ّنألو .(لخادلا نم ةّلم وأ دارفأب مّكحتي يذلا وه يقبطلا ماسقتنالا

 :ةدعاقلل ًاقيبطت ءارغإلاب وأ ضيرحتلاب ًامئاد هنوّذغي ,يقئالعلا ساسألا اذه اوعرز

 .«دست قّرف»

 نيب ةقالعلا يف ساسأ رصنعك ,(ًانامزحو ًاعمق) ,داهطضالا رمأ نكي امهمو

 ىلع) .رأثلا عفاود نّرختو ّومن وه هنم ّدبال يذلاف ,ةيعامتجالا ةينبلا يفرط

 .ةروثلا تاضّرحم ؤّيهت :لقي مل نإ ,رييغتلاو ضوهنلا نماوك وأ .(لقألا

 مهّنالف ؛ ةحضاوو ةيلع نيدهطضملا ىدل ةروشلا ٌلاود نكت ملاذإو

 .ةئبعتلا ةيمتحب جاتنتسالا رّربي ام اذهو ؛ كالهإلاو عمقلا فورظب نوموكحم

 .مزتلملا ّرحلا ناسنإلا ىدل ةحاتملا لئاسولا ىَّبْشب رييغتلل دادعتسالاو

 يمالسإلا يبرعلا عمتجملا لخاد يقبطلا ماسقنالا ّنأ وه انه هركذ ريدجلاو

 ةرشابم ِةٌكفليدّمحم ّبنلا ماّيأ مالسإلا ةلود مايق ةلحرم تلت يتلا ةلحرملا يف ماق

 ةدعاقل ًاقفو تايطعألا رادقم دّدحو ناويدلا مّظن باطخلا نب رمع ةفيلخلاّنإ ذإ ؛

 ةقباسلاو يوبسنلا بسنلل ًاعبتت ءاطعلا رادقم دّدحتيو» :هسفنب وه اهعضو
 ."١«ةّيمالسالا

 اهاياضقل ةيعامتجالاو ةيخيراتلا روذجلاو ةيبرعلا ةرسألا ىنُب روطت ءبطح ريهز )١(
 0 ١ص ,ما51/1 ةنس توريب «ىيرعلا ءامنإلا دهعم ,ةرصاعملا

 (ه؟)



 حرا فعلا راعنلا لاسر او عل ام هه ل ع اع ب ما عا

 نيرجاهم ىلإ عمتجملا رطشنا امدنع كلذ نم رطخأ ناك ىقبطلا ميسقتلاف
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 وصلى ةعا اح ل ل لزوم فرخ او

 ىلع ةئانا ةيطارتسرألا كت تلؤحتا : من .ةّيمالسإلا ةيب ,رعلا اولا خيرا

 ضحم ةيؤرب) .ةيرضحلا ةايحلا عباطب ةقبطلا كلت عّبطت كلذ عبتتسأ دقو

 نيذلا ءالكولا ىلإ ةعساولا مهكالمأ ةرادإ ةقبطلا كلت دارفأ لكوأ دقو .(ةيويند

 جارخلا يضارأ رامثتساب ةفالخلا ةلود تحمسدقف كلذك .هوّلغتساو حالفلا اورّخس

 تناك يتلا يضارألا عاطتقا اوزاجأ ءافلخلا نإ مث ,ةنيعم بئارض ءاقل اهنع ةباينلاب

 .اهب بلاطي نم اهل سيلو نيملسملا يديأ يف عقت

 مايقب ءًايقبط ءيعامتجالا ماسقنالا ملاعم تحضتتا دقف يومألا دهعلا يف اّمأو

 داعأ ًانايحأو .(شيرق ىلإ بسنُت يتلا) ,ةيبرعلا لئابقلا اهيف رطيست ةيوئف تاقبط

 اهيلي .ةيبرع ريغ لئابق ىلع ةيبرع لئابق اولضفو ةيلبقلا ىلإ برعلا نويومألا

 ."”ديبعلا مث ,نيملسملا ريغ نم ةّمذلا لهأ ّمث ءبرعلا ريغ نيملسملا نم يلاوملا

 ةايح نم ةّدمتسملا ىلوألا ةاواسملا ميق نع لّوحت لصح دقف .نمزلا مهو

 ةيومألا ةرسألاو 340 ىلع مامإلا نيب عارصلا لالخ نم كلذ رهظ ذإ ؛ ةيبرعلا ةيدابلا

 -١54. 17ص م6

 ولا



 .لخدلل ساس ًاكةراجتلا يف عّسوتو ,ندملا ةماقإب ٌمتها

 امك .ةيفئاطلا تاءامتنالا عم تلخادت يقبطلا ماظنلا كلذ تامس ْنإ مث

 ةقبطلا ّدض اهتروثو ةطمارقلاو جراوخلا تاكرحو ةيعيشلا تاكرحلا نم ٌلدتسُي

 ."!راّجتلاو ماّكحلاو كاّلُملا عم نيدلا ءاملع محالت دقو ...ةّيّنسلا ةمكاحلا

 ,ىطسولا روصعلا يف :ةيعضولا كلت ىلع يمالسإلا يبرعلا عمتجملارمتسيو

 ماظنلا كلذ يف ّمصي ذإ ءرشع عساتلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ىلإ ًالوصو

 يئارولا يويسآلا طمنلاب هل ربيف سكام فيصوت يداصتقالا يعامتجالا

 ىلع ةعارزلا ةرطيسبو ضرألل ةيزكرملا ةلودلا ةيكلمب زّيمتي يذلا يناصخشلا

 ميظنت مادعنا عم .ةلزعنم ةيورق تاعمتجم دوجوبو دارفألا مّكحتبو ,ةعانصلا

 ةعانصلاو ةعارزلا يف ةيجاتنإلا ةدحولا يه ةلئاعلا نوكو .ديلاقتلا دومجو جاتتإلا

 ."!ةيوديلا

 نينرقلا لالخ تفعض دق ضرألل ةرشابملا ةلودلا ةيكلم ّنأ ظحالملاو

 ضرألا عطقت تناك يذلا مازتلالا روهظ لالخ نم ءرشع نماثلاو رشع عباسلا

 ةعيبط اهْنإ ...هيلإ دهعُت يتلا يضارألا نع ةبيرض عفدي مزتلم ىلإ اهب دهعيو هبجومب

 .هخيرات ربع يمالسإلا يبرعلا عمتجملا عبطت يتلا يداصتقالا يعامتجالا ماظنلا

 .ثيدحلا رصعلا ىلإ ًالوصو كيفي دّمحم نئبنلا ماّيأ مالسإإلا ةلود ةياهن نم ًاءدب

 راطقألا ضعب يف يعامتجالا يقبطلا جّردتلا يف ةيل ّقأ تاسارد ءبيقتلا نودلخ نمسح )١(

 ةنس ,ةسماخلا ةلاسرلا ,ىلوألا ةيلوحلا ,تيوكلا ةعماج .بادآلا ةيلك تايلوح .ةيبرعلا

 50 5١ صم

 نوحالفلا هباتك يف ةدوع دومحم كلذكو ؛ رصاعملا يبرعلا عمتجملا .تاكرب ميلح (؟)

 .لّوألا لصفلا م1415 ةنس .ةفاقثلا راد ؛ةرهاقلا ,ةلودلاو

 0غ(



 ١ ب1 لسع ئاعشلا لئاسوت و ماسعتت خذ دمو سو وقم فاس ماو ع

 نرقلا نم يناثلا فصنلا ةيادب نيب ام ةعقاولا ةلحرملا عئاقو ىلع ًادامتعاو

 عمتجملا كلذ لخاد ناسنإلا نإ :لوقأ ىلوألا ةيملاعلا برحلا ةياهنو رشع عساتلا
 ةطلسّنَأ امك.ءاوسلا ىلع ,ةنيدملاو فيرلا يف ناسنإلا ةطلسل هعوضخ يف دادزا

 .تاودأ نم امهقحليامو ةطرشلاو شيجلا:يف تزّكرت هتليسوو عمقلا

 ماظنلا ميعدتل ةّيطم نيدلا نومدختسي اوتاك نيذلا نيدلا لاجر نإ مث

 سف ضرألا ماظن كلذ ىلع انلاثم .مئاقلا يسايسلاو يعامتجالاو يداصتقالا

 :ةعبرأ ًافانصأ اهتيكلم تناك ثيح ؛ فيرلا

 يذلا ناطلسلا ىلعألا اهكلامو .ةيريمألا ضرألا وأ ةلودلا يضارأ 5

 .ربكألاو لّوألا يعاطقإلا ربتعُي

 ةينيدلا تاسّسؤملا ىلع ًافقو تناك يتلا .فاقوألا يضارأ - ؟

 .يعاطقإلا ماظنلا معدل نييعاطقإلا رابك اهب عّربتي - دجاسملاك -

 رابكو نويعاطقإلا اهكلمي ناك يتلا .ةصاخلا ةيعاطقالا تايكلملا- ”

 رئاشعلا ءامعزو نيدلا لاجرو اهفارشأو اهنايعأو ندملا يذفنتم نم .كالملا

 .لئابقلاو

 ...يعاطقإلا لالغتسالا ماظنل قحلمك ربقث هذهو ,ةيعاشملا يضارألا - ؛

 ةقبط- :ناتيساسأ ناتقبط موقت يعاطقإ ماظن ّلك يف نإ :لوقأ ريكذتلل انهو
 نوعبارملا نوحالفلا ئّتحو .نيحالفلا ةقبطو :نييطارقتسرألاو ءالبنلا نييعاطقإلا

 مه ءالؤهو .مهجاتنإ نم ريسيلا ءزجلا الإ مهبيصي الو مئاهبلاك نولمعي اوناك -

 ةئيشم اهّنأو ةيربجلاو ردقلاو ءاضقلاب نيدلا لاجر ريدختل نوضدعتي اوناك نيذلا

 مهنم ؤرجي ناك نمو - نيرباصلل ةرخآلا نإ .هيّبحم اهب هللا يلتبي ةنحم اهنإ هللا

 ررسقيو تبكي ناك رينلا عفر وأ قوطلا اذه رسك ًالواحم وأ ًاضفار كّرحتيو

060) 



 ١" هب كتفي ئتحو دهطضيو

 اذهلو .ةرتفلا كلت يف نيدلا لاجر ةيعضو ىلع زيكرتلا ةرورضلأ يضتقتو

 نم تناكدقف ءلوطلاو لوحلا ولوأ مهيلإ اهدنسأ ةفيظو نيدلا لاجرل ناك نإ

 بئارضلا نم ةمكاحلا ةيطارقتسرألا اهتفعأ كلذلو .ةيعاطقإلل ةيوقلا تاماعدلا

 ةباقنك ةلودلا يف ةّماهلا ةيحورلا زكارملا ضعبب تقح امك ةيركشملا ةمدخلاو

 .عماوجلا يف ةبطخلاو .ينيدلا ميلعتلاو .ءاضقلاو ءاتفإلاو .فا رشألا

 وأ فارشألا نم - نيدلا لاجر ةئف - مهنم نيردحنملا ّنأ وه تباثلاو

 .ةباقن زكرم مّلستب ةّصاخ مهريغ ىلع نوزّيمتي اوناك بسنلا اذهل نيعّدملا
 :يلع درك دّمحم لوقي اذه يفو ءفارشألا ىلإ بسنلا ءايعدأ رثك اذهلو .فارشألا

 ججحو تالجس ىف مهفرش تابثإ يف نونافتي ينامثعلا دهعلا يف موقلا ناك»

 نوك .ليبسلا اذه يف ٌةتامتسا مهدازو .ةرهاطلا ةلالسلا نم مِهْنَأ ىلع نودهشيو

 هّنأل) ,ملعلا ةبلط نم اوناك اذإ ًاصوصخ ةيركسعلا ةمدخلا نم مهيجتُي بسنلا اذه

 تناك يتلا مئامعلا ترّثك كلذلو ««(توملا اهانعمف ٍذئتقو ةيركسعلا ةمدخلا ليق اذإ

 لاجر راعش لب مهدحو فارشألا راعش مئامعلا نكت مل دعب اميفو ءفارشألا راعش

 يف نّيعم نول فارشألا مئامع ضعبل ناك امّنِإو فارشأ ريغو فارشأ نم نيدلا

 ."!«ىطسولا نورقلا ضعب

 لحارم نم اهقبسامو :ةلحرملا كلت ندم ّنإ :لوقلاب كلذ ىلإ فيضأو

 ةنس توريب .ةقيقحلا راد .ثيدحلا رصعلا يف يبرعلا ركفلا ,ىسوم كباشم رينم )١(

 .لّوألا لصفلا م37

 1١. 8 ص..م154١/ ةنس قشمد .يناثلا ءزجلا ....تاركذملا ءيلع درك دّمحم (؟)

 (ةهك)



 27 محلا رئاعتلا لئاسوت هن دع نوت دماج 4 ودام ةدححلا م 3

 ةيزاوجروبلا زكارم تناك يأ ,ىربكلا ىرقلاب هبشأ تناك .ىطسولا نورقلا
 .(ىربكلا ىرقلا) .ندملا هذه ىف ترهظ ثيح ...ةيراجتلا ندملا ةّصاخ؛ ةيراجتلا

 اوناك نيذلا نييّلحملا نييعاطقإلل زكارم ندملا كلت تناك كلذك ...ةيركفلا ةكرحلا

 وأ ةيطارقتسرألا نم نيرخآلا نيفظوملاو ةالولل ًازكرمو مهانكسل الحم اهنوذختي

 لك ناك دقف كلذبو ...ةّماع ةيعاطقالا ةيطارقتسرالا لّثمت تناك ىتلا ةيزاوجروبلا

 «ايهلزو امدها قايكذا : نيدقينلطلا تتانه لوح :اييوقم وودي ةكدفلا نفي

 .")...امهل نوعباتلاو امهمدخو «امهنئابز»و

 نم يناثلا فصنلا يف ترهظ تناك اذإ هّنأ وه ,كلذك هب ريكذتلا بجي امو

 نم نوردحني اوناك مهّنألف ,كارتألا ةصاخبو .نيرّونتملا نم ةئف رشع عساتلا نرقلا

 ةيسايسلا) ,ةّماهلا ةلودلا زكارم تناك ىتلا ةيطارقتسرالا وأ ةيعاطقالا تالئاعلا

 .مهيديأب .(ةيرادإلاو

 دق .(نيفّقثملا نيِمّلعتملا) ءيأ .(نيرّونتملا ةئف) .ةئفلا كلت دارفأ بلغأ َّنإ مث

 يف وأ .(يارس ةطالغ ةيوناث لثم) ,ةناتسألا يف تسّسَأ ةيسنرف سرادم يف سرد

 ضعب رعش نأ ةيسنرفلا ةفاقثلاب كاكتحالا كلذ ةجيتن نم ناك دقو .تاذلاب اسنرف

 يدادبتسالا مكحلا ماظن ىلإ كلذ ازع دقو ءرَّخأتم هبعش نأ كلت نيرّونتملا ةئف

 .هلود ىف ىعاطقإلا

 مامأ ةّصاخ .كلذ هروعش نم داز ةينامثعلا ةيروطاربمألا لالحنا َّنإ مث

 كاذ ذإو ...اهيضارأ مظعم ىلع ًائيشف ًائيش ةيبرغلا لودلا ءاليتساو ةيبوروألا ةمجهلا

 ."”حالصإلا ىلإ ضعبلا كلذ دارفأ ىدانت

 .17ص «:قباس عجرم ءىسوم رينم )١(

 (ما/ا



 ,ةينامثعلا ةيروطاربمألل يسايسلا ماظنلا نوكي نأ يعيبطلا نم هّنِإف ,اذكهو

 ًايركسع ًايدادبتساًايزكرم ًايدرف ءيداصتقالا يعامتجالا ماظنلل زارفإ وه يذلاو

 ساسأ ىلع هناطلس سرامي يذلا ينامثعلا يناطلسلا مكحلا سأر ىلع ناك ذإ

 ىعّديو ,ةلودلا ىف ايلعلا تاطلسلا عيمج هيدي نيب رصحيف .ةسدقم ةيثارو ةيكلم

 .يمالسإلا ملاعلل ًايحور ًاميعز ناك كلذبو ؛نيملسملا ةقيلخ مسا هسفنل
 ردصلا اهسأرتي يتلا .يلاعلا بابلا ةيزكرملا ةموكحلا ىلع قلطُي ناك امك

 ةيَّمهألا يف مظعألا ردصلا يلي مث .مظعألا ريزولا وأ لّوألا ريزولا وأ مظعألا

 تناك يذلا مالسإلا خيش .يعيرشتلاو يئاضقلاو يعامتجالا ذوفنلاو ةيحورلا

 ةقحلملا سرادملاو مكاحملاو ةّيمالسإلا ةيعيرشتلا تاسسؤملا هل عضخت

 ,ةوتفملاو :ةويركسفلا ةاضقلاو نويعرقلا ةاضقلاو :قاقرألا كالماو ةجانسملاب

 لثم يف يعيبط رمأ اذهو ,ةلودلا كلت يف ةّماه ةناكم لتحي شيجلا ناكو

 ىلع .هيلع نادمتعي اناك يطا ارقتسرألا مكحلاو يعاطقإلا ماظنلا ّنأل ؛ ماظن اذكه

 ."!امهمئاعد تيبثت يف نيدلا لاجر

 .5”ص .قباسلا عجرملا )١(

 (ه4)



 ةلحرملا كلت ىف عمتجملا تايلاكشإ

 تاقالع يه عمتجملا كلذ لخاد تاقالعلا نأ ةقباسلا ةرقفلا نم نّيبت دقل

 بحاصو .حالفلا ٌلغتسي ضرألا كلامف ؛ لالغتسالا اهنناسأ ألا قي وظلت

 هاجلاو ةورشلا راكتسحا ىلإ يّدوي لالغتسالا اذهو .لماعلا ٌلغتسي لامسأرلا

 اهْنإ ...ةايحلا يحاون ىّتش يف تبكلاو عمقلاو لالذإلاو رهقلا ىلع موقت .(ذوفنلاو

 ةقالع نم رهظي امك) ,ةيسايسلا ىلإ ةيداصتقالا تاقالعلا زواجي لماش طّلست

 .(موكحملاب مكاحلا

 نيزجاع ين ىلإ نوحداكلا اهيف لّوحتي ثيح ؛ ةيبيرغت تاقالع اهنإ مث

 نوعش أ مهتاطاشن نم نوّدمتسي الو مهجاتنإو مهلمع لئاسو ىلع نورطيسي ال

 بتي ةعلس دّرجم ىلإ لّوحتي مهجاتنإ نأ امك...زازتعالاو ىضرلاو يتاذلا ءافتكالاب

 نطبملا هركلا ىلإ كلذ يدؤي دقو ...ىرخأ ةعلس ةيأب ةيراجتلا قاوسألا يف اهلدابت

 .كلذك ةيئادعلاب اهزّيمت ناك انه نمو .دسحلا ىلإو

 ,كالهتسالا ىلع ديدشتلا نم هب فصتت ام ّنإف كلذ بناج ىلإو

 بساكملاو ءانتقالا ىلع ميقسلا سفانتلاو ةهاجولا رهاظمو .(يزازفتسالا)

 عقاولل رّكنتلابو لعافتلا بّتجتيو .غرافلا رخافتلاو يقبطلا يلاعتلابو .ءايزألاو
 .(ةريقفلا اهلوصأل ةطسوتملا ةقبطلا رّكنت لثم نم) .ةقيزم تاقالع اهنم لعج
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 نإف .ةشيعملا ىوتسم عفر ىلإ يّدؤي يذلا يعامتجالا كارحلا ضعب مغرو :

 دادزت كلذبو ...لحمضت نأ لدب عستت ءارقفلاو ءاينغألا نيب ةوجفلاو ةاواسماللا

 .ةدح ةّيقبطلا ةينبلا

 يتلا ,ةيبصعتلا ةفص اهّنإ .تاقالعلا كلت تافص نم ىرخأ ةفص حضتت انهو

 يلاعتلابب فصتست ةيبلسس أر وص اهنود يتلا تاقبطلا ىلإ لمحت ةقبط ّلك نأ ينعت
 ةديدجلا ةيزاوجروبلا ةقبطلا ىلإ رظنت ةيديلقتلا ةيزاوجروبلا ةقبطلاف) ريقحتلاو

 امك.عيفر بسن نودو تاقايللاو لوصألا ةلهاج ,ةمعنلا ةثيدح اهْنأ ىلع ةريغصلا

 ...لهجلاو ةنوشخلاب مهتعنتو .تالهؤم حومط نود مهّنَأ ىلع نيحداكلا ىلإ رظنت

 اميف طالتخالا مدعو تاقبطلا نيب جاوزلا ةردن يف ةيبصعتلا ةقالعلا هذه ىّلجتتو
 00 اين

 يعو دوجو ىدم لوح تاليلحتلا توافت وه ءانه هحيضوت بجي امو

 زّيمن نأ بجي هّنِإ :لوقأ اذهلو ,ةينامثعلا ةيروطاربمألا عمتجم يف نييقبط عارصو

 بناوج فلتخم يف سكعني يذلا) ,يوفعلا رتتسملا وأ يفخلا يقبطلا يعولا نيب

 يجهنملا نلعملا يقبطلا يعولاو .(ةع ونتم ًالاكشأ ذختيو ةّيمالسإلا ةيبرعلا ةايحلا

 .حضاو يقبط عارص ىلإ يدؤي يذلاو .تاكرحو بازحأو تاباقن يف مّظنملاو

 عارصلا يفو .ةيعامتجالا تاقالعلا يف سكعني عارصلا نم لّوألا عونلاف

 ,ةيموقلاو ةّيلحملا تاميظنتلاو تالتكتلا يفو .ةيمويلا ءارآلاو رعاشملاو يسايسلا

 .ةيبعشلا لاثمألاو .يناغألا و بادآلا يفو

 نم ...خيراتلا ربع لصح امك) .ةينيد تاكرح يف سكعني يناثلا عونلاو

 لثم» .ةمورحملا تائفلا ىدلو .(ةيفوصلا قرطلا ضعبو ةطمارقلا ةكرح لثم
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 ”١ يوسع فاعلا لئاسروب دوا سوو ملا نو نوحف وطال ا

 ةّصاخ ؛ نيحالفلا تاضافتناو تادّرمتو تاروث) .فيرلا تاعمتجم ىفو .(جنزلا

 ةيسايسسلا بازحألاو تاباقنلا ءوشن لالخ نمو .(نيطسلفو رئازجلاو رصم يف

 .")ةيرسلا تاميظنتلاو

 مكحلا عم تنواعت .(ىربكلا) ةيديلقتلا ةيزاوجروبلا نأ وه تباثلاو

 ةقبطك اهعقاوم ىلع ظافحلا ليبس يف يبرغلا رامعتسالا عم دعب اميفو ينامثعلا

 ةيزكرم ةلود ءىشنتو .يبنجألا مكحلا لحم ّلحت نأ اهّمه ناك دقو ؛ ةزّيمم ةمكاح
 لفكي ًاديدج ًاماظن سّسؤت نأ الو ,مكحلا ةعيبط يف لّدبت نأ ال ءاهحلاصم نّمؤت
 ىتلا ةيخيراتلا تايدحتلا ةهجاوم نم عمتجملا نكميو .بعشلل ةلادعلاو ةيرحلا

 يلا

 اهنمو .ةينامثعلا ةيروطاربمألا اهب تّرم يتلا تارييغتلا زاجيإ نم انل ٌدبال

 ًاقالطناو .نيرشعلا نرقلا ةيادبو رشع عساتلا نرقلا لالخ يبرعلا ناسنإلا عمتجم
 يداصتقالاو يعامتجالا رّوطتلاب طبترم يعامتجالا ركفلا رّوطت ذأ ديفا قف

 ةمئاق تارييغتلا كلت لعجن نأ انل نكمي هّنِإف ًايوضع ًاطابترا عمتجملل يسايسلاو

 :ةيلاتلا لحارملا يف

 ةرتف اهّنِإ (رشع عساتلا نرقلا نم لّوُألا فصنلا يأ) :ىلوألا ةلحرملا - ١

 .ةيبرعلا لودلا ضعب مايقو ةينامثعلا ةيروطاربمألا طاطحنا

 (هتاينيعبس ىّتح رشع عساتلا نرقلا تاينيسمخ نم) :ةيناثلا ةلحرملا - ؟

 :ةرتف اهّنِإ
 ...ةيدقنلا ةيعلسلا يأ .ةيراجتلا تاقالعلا رّوطت ةجيتن ةيعاطقإلا لالحتا (أ)

 )١( ص .قباسلا عجرملا ١74 -1156.
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 .يلامسأرلا عمتجملل ةزّيمم تاعامج لّكشتو ةيلامسأرلا ىلإ لاقتنالا هن
 .ةيوروالا ةيلاعسأرلا لودلل ماا يداصتقالا عّسوتلا دايدزا (ب)

 نرقلا ةيادب ئّتح رشع عسأتلا نرقلا تاينيعبس نم) :ةثلاثلا ةلحرملا -

 هابشأ ىلإ (يبرعلا ملاعلا اهنمو) ةينامثعلا ةيروطاربمألا لّوحت ةرتف اهّنِإ (نيرشعلا

 .تاأرمعتسم

 ةيملاعلا برحلا ئتحو نيرشعلا نرقلا ةيادب نم) :ةعبارلا ةلحرملا -
 عوضوم ةرتفلا دودح .ًاينامز تزواجت ةلحرملا هذه يف ينّنَأ ودبي - ةيناثلا

 :ةرتف اهّنِإ (...سكعلاب لب ءيشب ريضي ال اذهو ...ًاقباس ةدّدحملا ةساردلا

 .نادلبلا كلت يف يعاطقإلا فّلختلا ىلع بّلغتلا لجأ نم ةكرحلا رّوطت (أ)

 .ةيزاوجروبلا ةيجولويديألا لّككشت (ب)

 .يمالسإلا حالصإلاو ةّيمالسإلا ةعماجلا ةعزن راشتنا (ج)

 .ةيبرعلاو (ةّصاخلا) ةيلحملا ةيموقلا تاعزنلا روهظ (د)

 .تائفلاو تاقبطلا لكشت ةيلمعو ةيلامسأرلا طمن ءوشن (ه)

 .يموقلا يعولا روطت (و)

 :اهّمهأ نم كلذ ىلع تدعاس ًافورظو ًابابسأ كانه ّنأ ظحالملاو

 عم اهمازهنا دعب ةينامثعلا ةلودلا تاقالع يأ) ابوروأ عم تاقالعلا )١(

 .(ةيملعلا تاربخلاو ةيركسعلا ةينقتلا ىلإ ةجاحلا يأ ءاسمنلاو ايسور

 .يناملع ساسأ ىلع ةديدجلا تاعيرشتلا ىلإ ةجاحلا (1)

 :هتجيتن نم ناكذإ ...ينامثعلا مكحلا ماظن لمجم يعادت (؟)

 .نييعاطقالا لالغتسا دايدزا (أ

 (6؟)
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 ؛ نييّلحملا ءارمألا ىلع (ملظلاو بهنلا نم ًافوخ) ناكسلا دامتعا (ب

 ىلإ ةجاحلا يأ .ةفيلخك يكرتلا ناطلسلاب فرتعت مل يتلا ةيسونسلاو ةيباّهولاك
 .ماظنلاو نمألا

 ناكسلا نم ةنّيعم تائف نيب ميلعتلاو ةيهافرلل يبسنلا ومنلا رهاظم ( ج

 ةناكم زيزعت ىلإ ىَّدأ يذلاو .(مهنم نييحيسملا) ايروسو نانبل يف ةصاخ
 ابوروأ نيب ةيخيراتلا تاقالعلا ىلإ ةرشابم اذه ٌدرّيو - عمتجملا يف نييحيسملا

 .(اسنرف يف ةّصاخ)ابوروأ يف «ريونتلا» ةكرحل ناكام نّيبتي انه نمو - قرشملاو

 ثيح ؛ يبرعلا نطولا يف ةيجولويديألا ةايحلل ةيفلخلا نيوكت يف زراب رثأ نم

 عساتلا نرقلا ةياهن يف تأشن يتلا بازحألاو تايعمجلا تاحورطأو جمارب تناك

 ."!دّلك يمالسإلا يبرعلا عمتجملا حلاصم سكعت نيرشعلا نرقلا ةيادبو رشع

 :ةلفيرملا تالف ىيقلتلالا ىورفلا يععلا تاو الخ ا نأ ناكل نكذيف

 :يلاتلاب .(يكرتلا مكحلا ةأطو تحت

 .ميلقإلا وأ ةئيبلا عّونتلا اذه دّكؤيو :عّونتم يمالسإلا يبرعلا عمتجملا ١(

 يقبطلا ءامتنالاو .ةشيعملا بولسأو .يداصتقالا عضولاو .يعامتجالا ميظنتلاو

 ...هياشتلا ىلع سيلو عونتلا ىلع الإ موقت ال ةدحولاف ...ينثالاو يفئاطلاو

 هيلع تبلأت امهم ةّمأل عمتجم هْنِإ :لماكتم يمالسإلا يبرعلا عمتجملا (”

 ًاناميإ ,ةفاقث .ةغل) ...هلماكت رصانع نم اوصقني نأ ءادعألا لواحو فورظلا

 عقاولاب ًاققحم دبي مل نإو ئّتح عمتجملا كلذل رهوجلا يه لماكتلا ةمسف (...ًاضرأ

 ...هماكحأ فرظ لكل ٌنإف .يكرتلا مكحلا مايأ لصحيو لصح امك .يلعفلا

 ردووعا



 عمتجملا اذه نإ ثيح :ةيلاقتنا ةلحرم شيعي يمالسإلا يبرعلا عمتجملا ("

 ديمجتلا نيب ًاَمزأتم ًاعارص (يثحب اهيف رصحأ يتلا ةلحرملا يف عبطلاب) دهش

 ةمكحتملاو ةمكاحلا تاقبطلا نيب .ةدحولا ةوقو ةئزجتلا ةوق نيب ءريوطتلاو

 هّنِإ ...ةيعبتلاو ةينطولا نيب ءاهرمأ ىلع ةبولغملا ةمورحملا ةمكحملا تاقبطلاو

 امهم) قائثبنا ضوهن ةلحرم (...رشع عساتلا نرقلا ةيادب ذنم) ليوط دمأ ذنم ربتخي

 تاقالعلا عباطب رثأتلا ّلظ يف نكل ,خيراتلا اهماكر تحت نم (...ًاينامز تلاطتسا

 .هنم يبرغلا ةّصاخبو ملاعلا عم

 :يف رهظمتي فلختملاو :فلختلاب مسّني يمالسإلا يبرعلا عمتجملا (؛

 .هريصمو هدراوم ىلع ةرطيسلا مدعب ةيلجتملا عابتتسالا ةرهاظ (أ

 ةيدغلا تاقبطلا نيب ةعيناولا ةوجفلا كلت ىوجوب ةيلجعملا رقفلا ةازهاظ (ي

 ةيقبطلا ةينبلا هذه ّلظ يفو) ةمورحملا ةحداكلا تاقبطلاو ةرطيسملاو ةكلاملا

 ةيعبتلاب ةهيبسش ةيلخاد ةيعبت ةلاح نم يناعي ملسملا يبرعلا ناسنإلاف ؛ةيمرهلا

 .(ةيجراخلا

 أهان يف ىهف ؛ ناسنإلل ةيداعم ةطلسلا هذهف :ماكحلا ةيوطلس ةرهاظ (ج

 يبرعلا ناسنإلا ةلاصأو فادهأو خيرات عم قلطم ضقانت يف اهتاهاجّتاو اهتمظنأو

 .هرمأ ىلع ًابولغم ًازجاع ًانئاك هتلاحإ ىلع ةطلسلا كلت لمعت يذلا .ملسملا

 ملسملا يبرعلا ناسنإلا ّنإ ثيح :ةيبارتغا ةلاح شيعي يبرعلا عمتجملا (0

 هخيرات نم ودبي ام ىلع) هتاذ نع بارتغالا ةلاح يموقلا هعمتجم لخاد يناعي

 رومأ ةئثالث هعمتجم ثادحأ لخاد يبرعلا ناسنإلا بارتغاب دوصقملاو (ليوطلا

 : يه
 اهّنإ ذإ .هريصمو هتاورثو هدراوم ىلع (هيف ناسنإلا) عمتجملا ةرطيس مدع (أ
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 "ع ةيعشلا تاععلا لئاشو وسوف هك عالم رسام واول [م1

 .هل ةيداعم ىرخأ لود حلاصل وأ لخادلا يف ةليلق ةئف حلاصل بلغألا ىلع ٌلغتسُت

 يف سيلو كالهتسالا تالاجم يف قفنُت تادئاعلا ّنأ وه ًاقمع ةاناعملا ديزي يذلاو

 .ناسنإلا كلذ ءانغإو تايناكمإلا قيقحتو جاتنإلا تالاجم

 .ًالواذم ًاعومقم هشيعو هتدارإ كالتما مدع (ب

 لك نإ ثيح .ةيسايسلاو ةيرادإلا هتاسّسْوم ىلع هترطيس مدع (ج
 كلت ّنِإف كلذ نم رثكأو .ملسملا يبرعلا ناسنإلاب مّكحتت تارادإلاو تاسّسؤملا

 .ةمكاحلا تائفلا وأ تاقبطلا حلاصل ٌلغتسُت تاسّسؤملا

 يف ًاراهنم يبرعلا ناسنإلا ربتعُي (ج + ب + أ) ةثالثلا رومألا كلت ببسبف

 يف سيلو دوجولا شماه ىلع جتنملا ناسنإلا كلذ شيعي اذكهو ,"'هعمتجم

 تابلطتم ريفوت ىلع طقف ةرصتقمو ةيحطس هتامامتها تحبصأ هيلعو .. .يمصلا

 |" نينيل اينو ز ارهقسا

 يبرعلا عمتجملا نوك ببسب ةلّوحتم وأ ةرّيغتم عئاقو يه تامسلا كلت ّنإ

 .ةيمانيد ةلاح- مئاد لكشبو ودبي ام ىلع - شيعي يمالسإلا

 يعولاو ةيعامتجالا ةايحلا «ةبروأ» ةيلمع ّنأ ءانه ركذلاب ريدجلاو
 ,تأدب دق يمالسإلا يبرعلا عمتجملا- راطقأ - تايالو رثكأ يف يعامتجالا

 نم ةلحرملا كلت ىلإف ءرشع عساتلا نرقلا نم لّوألا فصنلا يف .داح لكشبو

 را امو ابوووأب يبرعلا ملاعلا نادلب تاقالع عاسّنا دوعي يراضحلا خيراتلا

 .نيملسملا برعلا ىلع ةيبوروألا ةفاقثلا

 نم نانبل يف ماقأ يذلا ,توريب يف يسورلا لصنقلا لاق ددصلا اذه يفو

 )١( ص «قباس عجرم .تاكرب ميلح 5
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 ةيروطاربمألل ةنطاقلا بوعشلا يعو يف تثدح يتلا تارييغتلا ّنإ»

 ةيراجتلا برغلا تاقالع ةيوقت عمو ءرشع عساتلا نرقلا لح امدنع ةينامثعلا

 تناك.نمزلا نم ًاليوط ًاحدر قرغتسا يذلا ايكرت عم ايسور عازن دعبو .ةيسايسلاو
 قرشلا يف ةبّذعملا لئابقلل ةيبعشلاو ةيناسنإلا قوقحلا موهفم ليكشت يف ًاببس

 ."!«اهلماكب ةيفاقثلا ةايحلا شاعتنا ةرتف ةرتفلا كلت تناك دقل ..ينامنعلا

 ةضهن نيوكتل ترفاضت ةديدع لماوع ّنإ :لوقلاب كلذ ىلإ فيضأ ىنّنإو

 :لثم نم ثيدحلا ززجتلا يف برعلا

 .ةيملعلا تاثعبلا قيرط نع ةيبرغلا ةيلقعلاب رشابملا كاكتحالا*

 .ةينامثعلا ةيروطاربمألا عاقب يف برغلا اهأشنأ يتلا تايلاسرإإلا سرادم*

 .ةفاحصلاو ةعابطلا*

 .نورشبملاو نوقرشتسملا *

 .ةلاصألا ةيويحو ثارتلا ماهلتسا*

 عمتجملا ناسنإ - مومه - تاّيلاكشإ رصتخأ نأب ةطقنلا هذه يهنأ نآلاو
 :ةيلاتلا ةلئسألاب ةغاصم ةلحرملا كلت يف يمالسإلا يبرعلا

 نّكمت ىّتح - يمالسإلا يبرعلا ملاعلا - قرشلا فعض بابسأ يه ام *

 ؟هيلع بلغتلاو يحاونلا عيمج يف هحايتجا نم برغلا

 ؟كلذ متي لئاسو ةيأبو برغلا عم - ةقالعلا- لماعتلا ةعيبطام*

 ؟ًايئزج وأ ًاّيلك اهضفرن مأ ةيبرغلا ةفاقثلا ىلع لبقُت له*

 ١5١. 4ص :قباسلا عجرملا )0(
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 "2 7 ةفسحلا تاعظلا لئ اسالات وم ا عك ا ووو 04

 ةلاح نم جورخلل لبّسلا يه ام وأ ؟انتايح حلصنو انتوبك نم ضهنن فيك*

 ؟ةوقلاو ملعلاو مّدقتلاو ةكرحلا

 لعافتب مأ نيدلاب مأ ملعلاب - هتايلاكشإ ٌلحُت - عمتجملا حلصُت له*
 ؟نينثالا

 ةينيدلا ةفاقثلاو - ةيكرتلا - ةمئاقلا ةّيمالسالا ةفالخلا ىلع ظفاحن له *

 ؟ةيناملع ةيموق تاعمتجم ميقنو اهنع ٌلقتسن مأ ,ةدئاسلا

 :نع فشكلا ىلع موقي امّنِإ تايلاكشالا كلتل ضّعتلاو

 .اهل ةنّوكملا رصانعلا *

 .اهّلحل ةليسولا وأ ةيجهنملا*
 يف هدمتعأس يذلا سايقملا ملاعم ٌتدّدح دق .ميدقتلا كلذب .نوكأ اذكهو

 .نيمألا نسحم دّيسلاو هدبع دّمحم خيشلا يئارٌثل - اذه يثحب - ةنراقملا ةساردلا
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 ةينهذ تنوك ىتلا تارّثؤملا

 نيمألا نسحم دّيسلاو هدبع دّمحم خيشلا

 ةرشابملا فورظلا ليلحت ىلإ لقتنأ نيتقباسلا نيتطقنلا نومضم نم ًاقالطنإ

 .ةّماعلا ةايحلا يف ةكراشملا ةلحرم غولب ئّتحو ةدالولا ذنم ءامهنم ّلكب ةطيحملا

 داسفو رورشلا ةملظو .رقفلاو روجلا ةملظ شيعت تناك ةيرصملا دالبلاف

 - بناجألا مكحت ةملظو- اشاب ليعامسإ ةرامإ ماّيَأ ةّصاخ- بادآلاو قالخألا

 ةّجحب ةيرصملا ةموكحلا ىلع ٍذتنأ مهترطيسو - نييسنرفلاو زيلجنإلا كارتألا
 يتلا ةيعرلا ىلع مهتطلسو ءاشاب ليعامسإ ىلع نويدلا نم مهل امل ةيلاملا ةبقارملا

 ."'ىزجلاو بئارضلا ةرثكب اهوقرغأ
 ةديدشلا ةأطولا تحت حزرت لماع لبج دالب تناك تقولا سفن يفو

 اهجهتني ناك يتلا ,ينيدلا بّصعتلاو .ةيبهذملاو ةيسايسلا ةقرفتلا ثيح .كارتألل

 اوتّيشو .مهءامد اولحتساو- ةعيشلا ءاملعب ةصاخو- سانلاب اولّكن نيذلا كارتألا

 ىلع دالبلاب اوراسو .رانلل ًاماعط مهتاقلؤم اولعجو مهتابتكم اورداصو .مهلمش

 ,ةرهاقلا ءلّوألا ءزجلا ,هدبع دّمحم مامإلا ذاتسألا خيرات ءاضر ديشر دّمحم دّيسلا )١(

 ١1غ ١:5 صء,م ةنس رانملا ةعيطم
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 راّرجلا اشاب دمحأ ماّيأ ىلع ةّصاخو .طقف لاومألا عمجو ريمدتلاو راقفإلا ةسايس

 ."7ثداوح نم كلذ عبت امو راّصنلا فيصان لضانملا داهشتسا رثإو

 ريصمو عقاو ىلع مهترطيسو بناجألا مّكحت ةجيتن نم هّنأ وه تباثلاو
 ثيح - ةلحرملا كلت ىف نانبلو رصم ىف ةّصاخ .يمالسإلا ىبرعلا عمتجملا ناسنإ

 ,بارخلا - قباطتت داكت ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةايحلا فورظ نا

 زاوبو نسمالا لالغتشاو«بوللا رفاتتو سوفتلا انفو تاناشولاو قاقلاو

 رس مغر ىلع ...ليهجتلاو لهجلا ّدح هلوصوو مّلعتلاو ملعلا لاح رادحناو ,ةعارزلا
 ميركلا نآرقلا ميلعتل خياشملا بيتاتك ىلع ًاروصقم هنوكي ؛ يئادبلا لاحلا كلذ

 الإ فرعُي مل ةديدجلا لوصألا ىلع ميلعتلاف .باسحلاو ةباتكلاو ةءارقلا ءىدابمو

 .رشع عساتلا نرقلا رخاوأ يف يأ ,مايألا كلت دعب اميف

 :امهنم لك ةايحل ىلوألا لحارملا عئاقو ىلع فدعتن نآلاو

 نم رصن ةّلحم ةيرق يف م4 ةنس هدبع دّمحم خيشلا ةدالو تناك اذاف

 ءارقش ىف م1871 ةنس نيمألا نسحم دّيسلا ةدالو ّنِإف ءرصم ىف ةريحبلا ةظفاحم

 ةلاصأو ملع تيب نم جرخ امهنم ّلكو .يبونجلا نانبل يف لفاع لبج ىرق ىدحإ
 .ميوقلا قلخلاو ةميلسلا ةرطفلا ثيح .ةيمالسإ ةيبرع

 ؟«تنأ كولملا ءانبأ ّيأ هللاب يل لق» :هدبع دّمحمل لوقي يناغفألا عمسن

 ,هليبس ىف ًاًداج ,قّوفتلل ًاّيحم .اهب دادتعالاو سفنلاب ةقثلا ديدش ًايكذ ناكو

 ."!يناغفألا هلاثمو هذاتسأ نم ةلعش هتّسم دقو .عبطلا ّداح هّنكل

 ١/4-0/.41. ص.,ما19/05 ةنس راهنلا راد .توريب ءلماع لبج خيراتءافص لآ رباج دّمحم(١)

 ةرهاقلا :ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم .ثيدحلا رصعلا ىف حالصالا ءامعز :نيمأ دمحأ (؟)

 ل ص ء,م19116١ ةنس
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 راقتحا ثيح نم ٍةظلِبلاط يبأ نب ىلع مامإلاب ًايدتقم ناك نيمألا امنيب

 .ًانيصر ًاّدجم ًاعضاوتم ناكو .لمعلاو ملعلابو ءسفنلا ةمالسب دادتعالاو ةّداملا

 ءيش يف ّقحلا ةبيه تجت ام» :هيف لوقي ةينغُم داوج دّمحم خيشلا عمسنو
 هل تناك ...اهتنيزو ضرألا فرخُر يف هدهزو ةعضاوتملا هتايح يف تّلجت امك

 ًاناطفقو ةّبُج سبلو هتّمع لثم ةّمع ىدترا نم دّدعتب دّدعتت ؛ لالجلاو ةبيهلل ٌروص
 كيف اذا كح ا ريدقتو امارتحا هعيسكأ ةروض جاو لكل راغا دقو نتن انك

 هبوث سبل نم الإ ةارُع عيمجلا زرب راعتسملا ٌدرتساو ليخدلا ادع ةروصلا كلت

 ."١«هلون ىلع هكاحو

 ةدالولا ةنس قراف نم مغرلا ىلع .نامأوت امهّنَأ قباسلا ليلحتلا نم ودبي

 ةيبرعلا ةلاصألا نم امهيتّيصخش يف ام ىلع لدي امّنِإف ءيش ىلع كلذ ّلد نإف

 ةرطفلاب ءاوس .دادعتسالا نم امهنم لك هب عّتمتي ناكام ىلع ًاضيأ ٌلديو .ةّيمالسإلا

 .نييلاثم نيملسم انوكيل ؛ةيبرتلاب وأ

 هتلحر أدب هدبع دّمحم خيشلا ّنإف ءاهفورظو ىلوألا ةساردلا ثيح نم اّمأو
 نأ اهرثأ ىلع داك بعاصمل ةلحرملا هذه يف ضّرعت دقو ...ةيرقلا ٍباَتُك نم كلت

 كلت ّلقأو .ضرألا ةعارزو ةحالفلا ةايح ىلإ ةدوعلاو ملعلا بلط نع ىّلختي

 هلامآلو هتادادعتساو هتاحومطل ًأطبحُم يميلعتلا عقاولا نوك يف وه بعاصملا

 ةيلبقتسملا

 ةرهاقلا يف رهزألا ىلإ كلذ دعب ءاج ...ةلاحلا كلت نم هذقنأ هيبأل هلاخ نكل

 فّلختملا (ًاسّردمو ًاجهنمو ٌةدام) ميلعتلا عقاوب مدطصا هّنكل ...ةساردلا ةعباتمل

 ءاديص .نيرخآلا مالقأو هملقب هتايح نيمألا نسحم دّيسلا .(قيقحت) نيمألا نسح )١(

 5١5. ص «,م1561/ ةنس نافرعلا ةعبطم
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 باتكي رهزألا يف ةيساردلا هتلحر أدب دقو ,مّلعتملا تاحومطل كلذك طبحملاو
 ىلعو هتعيض باتك نم نآرقلا ظفح ناك نأ دعب ةيمورجاآلا ىلع يوارفكلا حرش

 .هلهأ

 هضسض: ناك نم كلذك ةيسارذلا ةتلخر ادرءدقف هنمألا هيك قبلا اًمأَو

 ةساردلا ةدام نوك ببسب طابحإلا رعاشم هل لصحتو ...ةرواجملا عيضلا بيتاتكو

 نارقلا متخ امدعيف) مّلعتلا يف هحومط يضرتل نكت مل يهو .ةيئادب اهتقيرطو
 ذخأ كلذ دعب مث ...طخلا ةداجإ مّلعتو وحنلا ملع ةءارق يف عرش ,ةباتكلا مّلعتو

 .(فولأملا وه امكًابيغ اهتلثمأ بارعإو ةيمورجآلا نتم ظفحي
 ...يملعلا هليصحت ةعباتمل قارعلا يف فجنلا ىلإ باهذلا ىلع مزع كلذلو

 .ةنسلا فصنو تاونس رشع نم ًاوحن اهيف يقبو م١84١ ةنس قارعلا لصو ثيح

 الو فجنلا يف ميلعتلا ةقيرط صقتني مل نيمألا ّنأ وه ءانه ركذلاب ريدجلاو
 نم بلطب قشمد ىلإ ةرشابم داع هتسارد ىهنأ اًملف ...ةساردلا داوم ىلع ضرتعا
 ."!ةريثك (للع) رومأ مامأ اهيف هسفن دجو ثيح اهتعيش

 ,ةيعامتجالا)ةرهاقلا ةئيب هتكرت يذلا رثألا ةفرعم ىلإ انلقتنا ام اذإو

 ةيصخش يف فجنلا ةئيب هتكرت يذلا رثألاو ...خيشلا يف .(ةيفاقثلاو ,ةيسايسلاو

 ًاكلم ةّصاخلاو ةّماعلا مهنوؤش نوري اوناك (ةرهاقلا) رصم يلاهأ نإ :انلقل ...دّيسلا

 ,هتدارإ بسح اهب فرصتي مهرومأ ريبدت يف هنع بينتسي نملو ىلعألا مهمكاحل

 .هلدع وأ هملظ ىلإ .هتنايخ وأ هتنامأ ىلإ نالوكوم مهءاقشو مهتداعسّنَأ نودقتعيو

 ةدارإ وأ دالبلا ةرادإ ىف هيدبي نأ هل ّقحي ًايأر هسفنل مهنم دحأ ىري الو
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 .هتّمأل ًاحالص هيف ىري لامعألا نم لمع ىلإ اهب مّدقتي

 نوفّرصتي نوموكحم مهَّنَأ ىوس ةموكحلا نيبو مهنيب ةقالع نم نوملعي الو

 ةيلعاف ةفرعم نع دعُبلا ةياغ يف اوناكو ,مهيلع هضرفتو هب ةموكحلا مهفلكت امب

 مهنم ًاريثك نأ ملعلا عم اذه) ...ةيبوروأ وأ ةيمالسإ تناك ءاوس .ىرخألا ممألا

 .(...اهيف مّلعتو ايوروأ ىلإ بهذ

 ّنأب انييجيف .ةرهاقلا يف عقاولا كلذ هاجّنا مامإلا فقوم نع لأسن نآلاو

 ماخض ِّنأ امك اهراغص نم دّلوتت رومألا مئاظع نأب هقلخ ىف تّقح دق هللا ةّنس

 .اهروذب نم قسّتت راجشألا

 ّنِإ :انباجأل ...هيف فجنلا ةئيب هتكرت يذلا رثألا نع دّيسلا انلأس اذإو

 ديج بيت رت أدهو :.:بدكلا نين انهظ اهلك ةمظنمو ةمظتنم تناك سوردلا

 ًاقيبطت هقيبطت ىلإ قّفوُي نم مهنمف ؛مهسفنأ ةبلطلا ىلإ عجري هقيبطت نأ الإ ؛ عفانو
 خيشلا نوكي ال ذإ ,خويشلا رايتخاب ًانايحأ لصحي ناك ًاللخ كانه نكل ...ًالماك

 .بالطلا هب رتغيو ًالهأ ًاحلاص نوكي ال وأ َّنفلا اذه سيردتل ًاحلاص

 ىلع الو ,جمانربلا اذه قيبطت ىلع ربجُي نم كانه سيل هّنَأ ملعلا عم اذه

 نم نكي مل نإ هسرد نم ًادحأ خيش عنمي الو .سيردتلل نيحلاصلا خويشلا رايتخا

 ...مهقرطبو نيسردملاو خياشملا ىوتسمب ًاريثك داشأ دقف كلذك ."'اهرييغتب وأ

 وأ ةمكاحلا تاطلسلاب دّيسلاو خيشلا نم ّلك ةقالع فرعن نأ نم انل ٌدبالو

 (/؟)
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 وهو زكرملا يه ةنيدملا نوك ساسأ ىلع) ءامهماّيَأ ىلع عقاولا رمألا تاطلسب

 .(...تاطلسلا لك ركتحي يذلا

 ...هيلع ًارويغ يىملح ساّبع يويدخللً صلخم ناك هْنَأ دجن خيشلا ةهج نمف

 يفو هسفن ىف لاح ريخ ىلع نوكي نأ هرتمو وردك نم طعم قالدخ لك قوش

 :مامإالا ناسل نع ىلاتلا صنلا اضر دّيسلا درويو .هبصنم

 نوميللا يربوك ةطحم يف ةّرم - اضر دّيسلل مامإلا لاق - يل لاق دقو ...»

 دننأ ىتتأ سابع يوي دخلا يأت ني هنإ :ةلذاخلا تداوحلا نم ةمداخ ةيساتمب
 هنود ام نوكيو سأرلا طيهي نأ نكمي الو ؟انل سأرلا وهو كلذ فيكو .هنالذخل

 ."١«هتحت لاق وأ هعم انطقسي طقس املك هّنأب رعشأ انأف ًاعيفر ًايلاع ءاضعألا نم

 ...نأشلا باحصأب ماسإلا ةقالع ضرع يف اضر ديشر دّيسلا رمتسيو

 :لوقيف .هماّيَأ ىلع .ةرهاقلا يف طبرلاو لحلاو

 - هدبع دّمحم خيشلا دصقيو - خيشلا نيب ةقالعلا نسح نم ناك ام ..»

 لئاسملا ضعب يف هريشتسيو هرّدقيو هّلجي دروللا ناك دقف ءرمورك دروللاو

 عيطتسي ال هّنَأ هملعل ...زيلجنإلا رادي - مامإلا - ذاتسألا ناكو ...ةّمهملا ةيموكحلا

 .(!...كلذ نودي رصم ىف ءاقبلا

 اضر دّيسلا ركذيو ...اهدعب امو ...ه7/20 ص.١جءقياس عجرم ....مامإلا ذاتسألا خيرات )١(

 عاضوأ عقاو حضوت ةيموي ثداوحو فقاوم اهسفن ةحفصلا نمو عجرملا كلذ يف

 قافنلاو قّلمتلا لثم نم ةيميقلا صاخ هجوبو ةيسايسلاو ةيعامتجالا .(ةرهاقلا) .رصم

 ءارطإلا نم مهل َّذلي امي .ءارمألاو كولملا ىلإ نوفّلزتي نيذلا ةيصخشلا عفانملا داور ىدل

 ىلع مه نيذلا رهزألا خويش ضعب نيفلزتملا كئلوأ نم ناكو ...ءاذحتسالاو للذتلاو

 .هالا/ - ها/ل8ص ...ةيويدخلا ةطلسلاب ةلص

 ةاةئشل



 ىلع دّكْوي ثيدحلا رصعلا يف حالصإلا ءامعز هباتك يف نيمأ دمحأ ّنأ ريغ

 دهع ىلع) ...مامإلا يفن ءانثأ ةصاخ .رمورك دروللاو مامإلا نيب ةقالعلا ةناتم

 ةعافجدب لاعلان طر كناك ةعافص لعفا و لوتي تيم ا انا قوت

 ببسب هدبع دّمحم خيشلا نع ردص وفعلا نإ» :لوقلاب فيضي ّمث ...«رمورك دروللا

 نكلو .اشاب راتخم ىلإ وفعلا يف لّوألا لضفلا مهضعب بسنيو ...يناطيربلا طغضلا

 الإ وفعي قيفوت يويدخلا ناك ام هّنَأ فرعي تقولا كلذ يف لاوحألا ىلع علّطملا

 ا هوا هوك دو وللا انفو

 دمحأ دمحأو ...اهنم دفُي ملو اهرانب ىوتكاو ايلعلا ةسايسلا برج اذكهو

 ...هنطو ريرحت ىلإ يمري ًايسايس ًاميعز نوكيل هسفن ّدعُي مل مامإلا نأ ىلع دّكْؤي

 نعليو اهنعلي لب ,ةسايسلا بحي ال هّنَأ هلك (خيشلا ةايح) هتايح خيرات نم رهظيف

 يرانلا يناغفألا هذاتسأ ريثأت تحت ناك نيح الإ ةسايسلاب لغتشي ملو ءاهتاقتشم

 .ىقثولا ةورعلا يف جازملا

 همهف بسح) مالسإلا نع عفادم .لوقعلل رينم ملعم هن :لوقلا هيف حصيو
 مامإلاب يناغفألا دّيسلا ةلص تعبط يتلا روتفلا ةقالع نم يأرلا كلذ حضتيو (...وه

 ."'توريب يف هافنم يف خيشلا ةايح نمو ...سيراب يف امهقارتفا ذنم هدبع دّمحم

 ناك دّيسلا ّنِإ :لوقأ ينَّنإف ةسايسلاب نيمألا نسحم دّيسلا ةقالع ةهجل اّمأو
 نم) مهتاجاح ءاضقل ًابلط تاجاحلا باحصأ دصقم راوجللو - ءارقش - هدلبل

 كلذكو ...نيمصاختم نيب ءاضقلا ىلإ ىّتحو ,ةنوؤملا ىلإ وأ لاملا ىلإ ةجاحلا لثم

 وجرأ مامإلا نع وفعلا فورظ ةفرعم نم ديزملو 7٠١ ص .قباسلا عجرملا :نيمأ دمحأ )١(

 77-7-5١16 :تاحفصلا ىلع عجرملا كلذ ىلإ ةدوعلا
 5١١ ص ؛قباسلا عجرملا (؟)

(:/0 
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 ...نيلوؤسملا عم ةرّوم ئَّتح وأ ,ةزّيمم ةقالع هل نكت ملو .(...نيتفتسملا تاجاح

 :لوقي هعمسن ذإ .سكعلاب لب

 ريشأتللاديص ىلإ باهذلا ىلإ تررطضاف عماج ةمامإب ةقيثو ُتذخأ ٌتنك»

 قيبستنملا لا هدي قت ىذتفأ قاعسا مسا ايناتكيةرئادلا نيتتر: قاكواهلغ

 ءاقل تايديجم ةعبرأ انم ذخأف ,ةوشرلا ذخأل ًاراسمس لماع لبج نم ملعلا ىلإ

 .07«...انيهذو ريشأتلا

 ,قشمد يف هرمع نم ةنس نيسمخ نم رثكأ شاع دّيسلا ّنأ وه تباثلاو
 ةلحمبدعب اميف فرعت تراص يتلا ...بارخلا ةّلحم يف هلا مئاد ًانكسم ذخّتا ثيح

 اكلم لصيف ريمألا جوت امدنع هّنِإ:لوقي هعمسنو .اهيف مئادلا هنكس ىلإ ةبسن نيمألا

 .قشمد يف ًادوجوم ٍذئنآ ناكو .هأنهو دّيسلا هيلإ بهذ ةيروس ىلع

 لصيف جوت امدعب هّنَأ :هيف دروي ثيح نسحم دّيسلل رخآ ايالك فيضأو

 نع امهلو يل ليكوت امهعمو لماع لبج ءاملع نم نانثا رضح ةيروس ىلع اكلم
 لاقف .لصيف كلملا ىلع انلخدو ...لصيف كلملا ىدل مزلي امب مايقلا يف دالبلا لهأ

 مهو ربخلا مهدنع ةعامجلاو انه نطاق انأ» باجأف ؟مكدنع ةلاحلا فيك :دّيسلل

 ةبسنلاب ...هنوعنصي اميف مكتلالج يأر ذخأل ,"'لماع لبج لهأ لبق نم نودفوم
 .«م١197١ ةنس ةصاخ ,ةلحرملا كلت يف ثادحأ نم يرجي امل

 مهبيصي نأ ديري الو هيلع نوّزعي لماع لبج لهأ ّنِإ :لصيف كلملا مهل لاقف

 .نوكسلا اومزليلف ...ءوس هببسب

 "نأ رابتعاو ثادحألا كلت ليلحت يف أطخلا مدع وه انه هل هيبنتلا بجي امو

 ىلا/ ص «قباس عجرم ....هتايح :نيفألا نسسحم دّيسلا ةردس 0(
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 ةوظخ دك وأ وأ ...نيمألا دّيسلاو لصيف كلملا نيب ةزّيمتم وأ ةّمهم ةقالع كانه

 ًامئاد تيفي ةقالعلا كلتف ...لضيف كلملا ةضاخو نيلوؤسملا دنع ةّضاخا ةناكمو

 ...طقف حطسلا ىوتسم يف

 رارقلا ةطلس باحصأبو ,نيلوؤسملاب هتقالعل ةبسنلاب دّيسلا فقوم حضّتيو
 :ىلي ام دروُي امدنع نييسنرفلاب هتقالعل ةبسنلاب ةصاخو .رثكأ

 نانبل يف ةعيشلل «ءاملعلا سيئر» بصنم ثادحإ ىلع نويسنرفلا مزع»

 لكب هلبقأ ين مهنم ًاداقتعا :انوتيرت هب اوردصأو ءبصنملا اذهل ىنييعت اورّرقو

 ءاج يذلا لوسرلل تلقف .هيتأي نمب فيكف .هيلع لوصحلل طّسوتت سانلاف ؛ نانتما

 قطنأ الو ملقب هيف طخأ الو مدقب هيلإ ريسأ ال رمألا اذه ّنِإ :هبحاصل لق :باتكلاب

 لوبقلا ىلإ ينسن ناوعدي ةفئاطلا ءامعز نم نانثا قشمد ىلإ ينءاجو ...مفب هيف

 دريل نع يعني ل :امهل تلقف .ةيحضتلا نم ءيش ىلإ جاتحت ةلأسملا :نالوقيو

 ."'«هتماركب يحضي ال هّنكلو .ةّماعلا ةحلصملا ليبس يف همدب يّحضي نأ

 هيجو لوقي كلذ يفو ءيمسر وأ يموكح بصنم ّيأ لبقي مل دّيسلاو

 ضّفملا لبق نم دفوأ دقو ءنييسنرفلا طابضلا دحأ ىلإ هنامجرت ناك هّنِإ :نوضيب

 ضفرف ,ةيمويلا ةايحلا يف زايتما نم هيف ام ىلع ,ينيد بصنم ربكأ ضرعل يماسلا
 ةوكي نا نكس الو فههنولا بردا انك هلام ىذ در هثر وص تلوم هنأ ركل

 مامإلل ةروص هّنإ» ...هتراشإب كّرحتيو هرمأب رمت أي يسنرفلا ضوفملا دنع ًافظوم

 ."1«...يلع

 :هقدلا فرش انقر ةكسم هفاملا هتف: ل وقير

 .574 ص ,قباسلا عجرملا (؟)
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 "علا ءاعشلا لئاشودو ف وو دا هدو ووجب و يحرم 1348

 ينيدلا حالصإلاب رهج مويلا - نيمألا نسحم دّيسلا دصقي - انديقفف ..»

 ةينيدلا سرادملا سيسأتي كلذو ...ديدجلا رصعلا ةاراجمب ىدانو ...يعامتجالا

 ...ثانالل ىرخأب اهعبتأو ءروكذلل ةسردم قشمد يف سّسأف ةثيدحلا جهانملا تاذ

 دهعلا يف ةيبرعلا ةيضقلا يف ةعيفرلا ةينطولا تاوصألا نم توص هل ناك دقو
 فرعُي مل كلذل ًافوزع هنعو ًايلاق يسايسلا ناديملل ناك هّنأ الإ ,ماشلا يف يلصيفلا

 ."!«...هتالاجم يف

 فيينا



 امهنم لك لاب تلغش ىتلا (مومهلا) تايلاكشالا

 نم هيف ىرج امو يرجهلا ثلاثلا نرقلا ةيادب ىلإ هدبع دّمحم خيشلا انب دوعي

 تايلاكشإ نم هعمتجم يف ملسملا يبرعلا ناسنإلا هنم ىناع امل ساسأك ثادحأ

 تحت حزري ناك ثيح رشع عساتلا نرقلا لالخ ةّصاخو .ليوطلا هخيرات ربع

 .ينامثعلا مكحلا ةأطو

 ّنكل ...جازملا ّيوق ةينبلا ميظع ًامسج نوملسملا ناك خيراتلا كلذ لبقف

 لك داكو ...ترئانتو تعادت يتلا هئازجأ نيب مائتلالا تفعضأف هب تلزن ضراوع

 .مسجلا ةئيه كلذب لحمضتل ةدح ىلع نوكي ءزج

 دنع عقو ةّيمالسإإلا ةّلملا طباور يف فعضلاو لالحنالاف ,حضوأ لكشبو

 ...فالخلا بّعشتو بهاذملا ترثك كلذبو ؛ ةفالخلا ةبتر نع ةيملعلا ةبترلا لاصفنا

 .نايدألا نم نيد يف ليثم هل قبسي مل ّدح ىلإ

 ةيسابع ةفالخ» :تراصو ...تملثنا ةفالخلا ةدحو ّنإ :لوقلاب مامإلا عباتيو

 تقرت ًاذإ ...سلدنألا فارطأ يف ةيومأو .برغملاو رصم يف ةيمطافو .دادغب يف

 جرخف ...كلملا ةفيظو ىلإ ةفالخلا ةبتر تطحناف اهاصع تّقشناو ةّمألا ةملك

 بناج نوعري الو ,ةكوشلاو ةوقلا لئاسو نم هيلإ نوبأدي نآطاَلاو كلملا بآلط
1310118 
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 " ا سلا ءاعتفلا لت اكون درع دم رو اكدوا وص مما عع 6

 ."0«...ةفالخلا

 كولملا نيب مائثتلالا ىرع لاصفنا نم ناكام ناكو ...عقو ام عقو ماّيألا عمو

 ...بهذم وأ كلم ىلإ وعدت ةقرف ّلك ,ًاقرف نيملسملا قارتفاو .ًاعيمج ءاملعلاو

 اهيوحت ةينهذ ًاروص تراصو .ةدحولا ىلإ وعدت يتلا دئاقعلا راثآ تفعض اذكهو

 ,تامولعملا نئازخ نم سفنلا يف ام ضرع دنع ةركاذلا اهظحلتو لايخلا نزاخم

 بئاصملا ضعب لزنست بولقلاب ناذخأي ةرسحو فسأ الإ اهراثآ نم قبي ملو
 ىلإ وعدي ال تئافلا ىلع نزحلا نم عون الإ وه امو .ءاضقلا ذفني نأ دعب نيملسملاب

 ."”ةلزانلا كرادت

 ءاوهألا نأي لوقيف هيف شاع يذلا نمزلا ىلإ كاذ هضرع يف لصيو

 هصخش طيحم يف ّلك رادو .دوجولا ظفحي اّمع دارفألا مئازع تفرصناو ...تقّرفت

 دقل ...ةيئزج وأ ةيلك قوقح نم ةقراب هرظانم يف عملي ال ؛ هندب تاياهنب دودحملا

 مهتّيميهب ببسب كلذو ,ةيدرفلا مهتايح يف ّدمأ اوناك هب يذلا كلسلا دارفألا دقف

 نبجلا لسالس يف مهقانعأ تّلغو سأيلاو طونقلا مهب قاح ئتح ,مهمهو ةلاهجو

 ."”يعسلاو لمعلا نع اودعقف ...زجعلا رطاقم يف مهلجرأ تسبُّحو

 :هلوق يِبارُع ينطولا ميعزلا ناسل نع القت دروي ''”اضر ديشر دّمحم دّيسلاو

 ىلع ةّمألا ةدعاسم ىلإ نوليمي ال مهتلكاش ىلع نمو راظنلاو يويدخلا ْنِإ

 ىلإ عمطلا مهعفدي ؛ بناجأألا نم مهنواعمو نونئادلا مه ةّمألا ءادعأ ّنِإو .بلطت ام

 )١( .قباس عجرم .مامإلا ذاتسألا خيرات ص7١9- 5٠١.

 )١( ص ءقباسلا عجرملا 52١.

 5١١-51١ ص ؛قباسلا عجرملا (؟)

 .558ص .قباسلا عجرملا (؛)

 6١لا



 نوكي نأب بلاطي ًابعش كانه ّنإو ...رصم يف قزرلا دراوم عيمج ىلع ءاليتسالا
 لع ا زععألا نس نقوم ل دان خوان هب امح تت يوععلا ةيقب تأ قلع

 .لاومألاو صاخشألا

 ىلإ ًايوسنم (اهجئاتنو اهلولدم) ةيبارعلا ةروثلل ًامييقت اضر دّيسلا فيضي ّمث
 :"!ةيلاتلا طاقنلا ربع ...هدبع دّمحم مامإلا

 نوقوسيو ...فّرصتلا أوسأ ةيرصملا دالبلاب نوفّرصتي نويبوروألا ١(

 .ماعنألا قاسُت امك ةيعرلاو ماكحلا

 مهكلم ىلع ظافحلا رومأب الإ ,رومألا عيمج يف نولهاج دالبلا ءارمأ (؟

 .(...اشاب قيفوتو ...اشاب ليعامسل لاثم.-.) ئدادبعسالا

 يوق .يأرلا ديعب ,لقعلا ريبك لجر هيف نكي مل هعمجأب بعشلا ىّتح (*
 .ةياردو ملع نع ةئرتهملا عاضوألا ىفالتي ءصالخإلاو مزعلا

 راقتحاب هنع رّبعملاو يرصملا عمتجملا يف داحلا يقبطلا ماسقتالا (؛

 كرتلا نم مه نيذلا) هشيج طابض رابكو هئارزو اذكو .هطالب لاجرو يويدخلا

 ...ريبعتلاو ريقحتلل نيحالفلاب مهنع ريبعتلاو صّلُخلا نييرصملل (سكرشلاو
 هنم بلطي نأ اشاب قيفوت ىلع مّظع كلذلو ,ةلودلا بصانمل لهأ ريغ مهرابتعاو
 - اهيف ىّيرتت يتلا ةئيبلا يأرو هيأر ىلع - اوقلُخ دقو .ًاقوقح نوحالفلا ءالؤه

 هلوبقو هشيج ىلع زيلجنالا راصتتاب لافتحالا ىلإ رمألا هب لآ ئّتح .ًاديبع اونوكيل

 .هدالبل مهلالتحا ىلع ءاهجولا نم يناهتلا

 نيف وة نق يتوأ ام ّلكب هنطو نع عفاد ...ينطو هتلمجب بعشلا (4

 .اهدعب امو ”١1ص ,قياسلا عجرملا )١(

 م١6(



 "ع تيسحلا رابعا لئاشبز بووك وسل نال وو يك نعم هدم ١.0

 .طابضلا ضعبو اشاب ناطلسك هلاجر رابك ةنايخ نم بعشلا اذه ىناع

 مل ...ةيلودلا ةسايسلا ةسراممو مكحلا يف ةقيرعلا ةينامثعلا ةلودلا ّنإ (1

 ريشملا اهبودنم ىلع لهسي ناك ذإ) رصم يف تايلاكشإلا لحل فّرصتلا نسحت

 .(رطخلا ءرد اشاب شيورد

 اشاب ضاير ةرازول ًاديؤم ناك (هدبع دّمحم ىنعي) ذاتسألا ّنِإ ١(

 ةّمألاب ضهني نأ ىجرُي يذلا لداعلا ٌدبتسملل ةنسح ةروص اهْنَأ ىريو ,ةيحالصالا

 .ةنس ةرشع سمخ ةذم يف

 ىّدصت ّنأل ؛ دالبلا ىلع رطخو أطخ يبارع لمع ّنأ دقتعي ذاتسألا ناك (8

 ام ىلع هنود نمو ايلعلا ةطلسلا ل ماغرإو ماّكحلا ةدارإل شيجلا لاجر

 ةروثلا ٌنألو ...ىضوفلا ىلإ ةلودلاب ءاضفإو مكحلل داسفإو .ماظنلل بلق .نوديري

 ...اهلالقتساب بهذي يبنجأ لالتحا ىلإ يضفت دق رصم يف ةيركسعلا

 نأ دعب ,قشمد ىلإ فجنلا نم داع امدنع ,لوقي هّنإف نيمألا نسحم دّيسلاو

 ذإ ,للعلا ةّلع يه (للع) رومأ مامأ هسفن دجو ِهّنِإ:م7١-11 ةنسلا ىلاوح همولع ٌمتأ

 :اهحالصإ يف رظنلا نم عمتجملا حالصإ يف ٌربال

 ضعبلاو ...ملع نودب نوقبي لافطألا مّظعم ّنإ ذإ .قبطملا لهجلاو ةّيمألا (1)

 .ةميدقلا ةقيرطلا ىلع بيتاتكلا ضعب يف ةباتكلاو ةءارقلا مّلعتي مهنم

 نيسكاشتم قشمد يف هناوخإ دجو ذإ ,ناوخإلل يبزحلا ماسقتالا (1)

 .ًاريطخ ًارثأ عضولا كلذ مهيف ّرثأ دقو .بازحأ ىلإ نيمسقنم

 ثيداحأ اهيف ىلتُت ذإ .ةِغاءادهشلا دّيسل ءازعلا سلاجم ةماقإ حالصإ ()

 ...موثلك ٌمَأِب ةانكملا ىرغصلا بنيز ىلإ ةبوسنم دهاشم اهيف عنصُتو ةحيحص ريغ
 كاذ رانض دقو :ةركتتسملا لاعفألا ضعبو ؛فويسلاب سوورلا ترض لثم نف

 اهأا



 ةماقإ يف اهلاخدإف ...نيدلا سابلب ةسّبلُم اهّنأ ةّصاخ .اهلاصئتسا رسعي ىتلا ةداعلاك

 هيلي لا لوسر بضغت يتلا تاركنملا نم وه هيا نيسحلا ىلع نزحلا رئاعش

 نم ةلحرملا كلت يف دّيسلا تهجاو ىتلا (تايلاكشإلا) اياضقلا يه كلت
 .37هتايح

 نم هتايح يف رثكأ كلذلو .ًاريثك هتلغش ةباتكلاو ةعلاطملا ةيضق نإ مث

 يف ةسيفنلا تاطوطخملا نع ًاثحب ةيروس لامشو قارعلاو ناريإ ىلإ لاحرتلا
 ."”تابتكملا

 يف هرودو هيقفلا دوجو ىلع دّكْوي يمالسإلا يراضحلا خيراتلا ناك اّملو
 هل ًاهيقف ناكف .هنقتأو ...رومألا كلت يف هرود دّيسلا ىعو ءايندلاو نيدلا رومأ

 درجم ىلإ ىضم ام يف لّوحت يذلا نيدلا ةيلالقتسا ةيضق هتلغش ثيح) هتناكم

 .(ةلودلل ةيِجولويديأ

 ,ةّيمالسالا ةدحولا قيقحت ىلع ًالماع ًايودحو ًاهيقف ناك نيمألا دّيسلاف

 هتافّلوم يف دجوت مل ذإ) ةرشابم ةروصب يسايبسلا هقفلا يف بتكي مل دّيسلا ّنأ ريغ
 .(اهب ءاهقفلا ةقالعو ةطلسلا ةعيبطو مكحلاو ةلودلا لوح ةيسايس ةيرظن

 كلذ نمتعي ةنئاقلاةلوذلا ةاَجتا يلمع ًايهقف ًافقوم هتريس يف دجن كلذ عمو

 ىدل رايعملا تناك مكاحلا ةلادعف ,ملظلاو لدعلا ثيح نم مكاحلا كولس فقوملا

 نرقلا رخاوأ يف يركف طخ ىلإ لّوحت يلمعلا فقوملا اذهو) نيّلقتسملا ءاهقفلا

 .(ناريإ يف كابنتلا ةضافتنال يزاريشلا نسح دّيسلا ةماعز عم ...رشع عساتلا

 ./1-8/؟ص .قباس عجرم .نيمألا نسحم دّيسلا ةريس )١(

 .51ص «قباسلا عجرملا )١(

)5 



 7 ةييسحلارئاققلا لئاسو دنب هدلو هيو ودلو هاو هم الا يح نان 000

 يكلف .ةينيدلاو ةيمالكلا اياضقلا ىلع ةيادب همامتها زّكر ناك اذإ دّيسلاو

 :ةيلاتلا رومألاو اياضقلا يف حالصإلا ىلإ اهنم قلطني

 :ينيدلا حالصإلا يف (أ

 .ماهوألاو عدبلا ةبراحم ,نيدلا لاجر دقن .ةّيمالسإلا ةدحولا

 :يسايسسلا حالضإلا ىف (ب
 .ةيبرعلا ةدحولا ,ةينطولا ةدحولا ,ةلودلاب نيدلا ةقالع

 ةفرعم نع نابأ هّنَأ عم ...رثأ هل ديدجب اهيف تأي مل نيمألا ّنأ ظحالملاو

 ...اياضقلا كلت ةيخيراتب

 :يعامتجالا حالصإلا (ج

 .ةأرملا ةلاح ,رقفلاو ضرملا :ةيبزحلا تاماسقتالاو تاعازنلا

 مالسإلاب قلطملا هناميإ ىلع ةيحالصإلا هفقاوم يف نيمألا دمتعا دقو

 ...وجرملا حالصإلا جهنم وه نيدلاف ...سانلا نوؤش مظني نيدلا نأ ىلعو

 فوقولاو نيدلا ليصحت ىلإ ةينيدلا مولعلا بالط هيجوتب نيمألا جيتها دقو

 .هقالخأب قّلختلاو ءرازتلا ىلع

 اهيف امب ةّيمالسإإلا تاعماجلا يف ةدمتعملا سيردتلا بتك دقتنا نيمألا نإ مث

 ...ديقعتو طلخو وشح نم

 ىلإ وزعي ِهّنِإ ذإ ءنيدلا لوح هركفب روحمتي نيمألا ّنإف رمألا نكي امهمو
 ىلإ اعد كلذلو ."”روطتلا تالجع نم ةلجع ّلكو مّدقتلا رارسأ نم ّرس ّلك نيدلا

 .هيف اوضوافتيلو .ةيفالخلا لئاسملا لوح نوملسملا هيف قفتي يمالسإ عمتجم

 )١( «قباسلا عجرملا ص؟5١.
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 طاسب ىلع اهيف عزانتملا لئاسملا اوطسبيلو ءاولداجتيو اوثحابتيو .ءاهقفو ءاملع
 .”0ةّنسلاو باتكلا مهنيب اومّكحيو ثحبلا

 ...رظنلا ىلإ هليم نم رثكأ لمعلا ىلإ ليمي هترطفب نيمألا نسحم دّيسلا ناك
 لضان دقل ...مهرئامض بطاخيو مهسوفن يف رّثؤيف ءسانلاب لاصتالا مئاد ناكو

 :نيتهبج ىلع

 .نينّدمتملا نم دارفألا ضعب يف ةّصاخبو .دومجلاو بّصعتلا حفاك (أ)

 ةديقع لوح كوكشلاو تاهبشلا نوريثي نيذلا نييحابإلا حفاكو (ب)

 ,عرشلا ٌّصنو لقعلا مكحب دّيقتي نأ هسفن ىلع ذخأ دقو .هميلاعتو هتعيرشو مالسإلا

 امها وسال دئاركل

 تلخدام ةسايسلاّنأب عانتقالا ٌدشأ ًاعنتقم ناك هّنَأ هتايح ةريس يف تباثلاو

 ثادحإو نيملسملا ةقرفت لماوع نم ًالماع اهربتعا كلذلو ,هتدسفأ الإ ًائيش

 .مهنيب قأقشلا

 يئايسلا يأرلا مادعنا ناينعي ال اهنع هفارصناو ةسايسلل دّيسلا ةّيهارك نأ الإ

 .اهيف يحالصإ يأر بحاص ناك هّنِإ سكعلا ىلع لب .هدنع

 ضعب دنع هظحال امل يسايسلا كرتعملا يف لمعلل دّيسلا هرك دوعي دقو

 ناك ٌكش ل وهف ...ةيوطلا ثبخ وأ يأرلا لطخ نم هرصع يف ةسايسلاب نيلغتشملا

 نأ كلذ ىلإ فضأ .اهتداق رثكأ نمأي الو قافنلاو لجدلاب هنامز يف ةسايسلا طبري

 الإ اهل نكي ملو ,ةرمعتسم تناك - ايروسو نانبل ةصاخبو - ةيبرعلا دالبلا مظعم

 :ليجلا ةديرج ريرحت سيئر هيف لوقي كلذ يفو .ةّدبتسمو ةملاظ تاموكح

 .80 ص ,م1117 ةنس توريب :ةيعألا نسح قيقحت .«بايترالا فشك «نيهألا نَنِنْنَحم )0(
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 2 ةيسحلا ناعقلا لئن بام اع وا ما 0م

 لجر وهو - عفرت نيح ةّمقلا نيمآلا نسحم دّيسلاب يموقلا يعولا غلب»

 رصقف ...ةيسايسلا لامعألاو ةسايسلا قلازم ىف سمغني نأ ىلع - ريطخلا نيدلا

 رهوج ننُس ىلع سوفنلا ءانب ىلعو يحورلا يسفنلا هيجوتلا رامضم ىلع هلمع

 ةراجتلل ةطساوهذاخّتا ىلإ نيدلاب ردحني نأ ىبأو .هدعاوق رهوجو .نيدلا

 ."”«ىسايسلا ذوفنلا ءانبو لالغتسالاو

 .«ايندو نيد مالسإلا» ّنأ ةدعاق هتايح ىف دمتعا نيمألاف انعم ّرم امكو

 (م66)



 اهعبّتا ىتلا ةليسولا دي دحت
 تايلاكشالاك لت ةجلاعم ىف امهنم لك

 حرطف ؛ صوصخم جهن ىلع نوكي امنإ لمعلا َّنِإ :هدبع دّمحم خيشلا لوقي

 هيجوتلاو ظعولا قيرط نع وأ ياسا ىلع ناك .هتيؤر بسحبو ,حالصإلا ةيضق

 ثيح يبارع ةروثل ههرك ناك انه نمو ...ءىداهلا يملسلا بولسألاب رييغتلا ةيغب

 ءاهفرتقا نم ىلع ةئيطخلا ةعبت عقت اذهلو .ةنتف اهّنإ :اهنع لاقو اهئامعزبو اهب دّدن

 ضّرحملاو اهل طّطخملاو ةروثلا كلت لوصأ عضاو ربتعي يناغفألا ّنا ملعلا عم اذه)

 .""(دنهلا ىلإ رصم نم يفن كلذلو .اهيلع
 .هدبع دّمحم خيشلا نع هباتك ةمدقم يف «ةصالخلا ةصالخ» ناونع تحتو

 يأ يف حالصإلا ّنإ :هدبع دّمحم خيشلا ناسل نع ًالقن اضر ديشر دّيسلا لوقي

 ينيدلا ديدجتتلا نيب عمجلاب الإ نوكي نل ةّيمالسإلا ةّمألا بوعش نم بعش
 حالصإلاو يسايسلا لالقتسالا ةاعد هتارمغ ضوخي يذلا داهجلاو .يويندلاو

 عم رهاظتلاو نواعتلاب اّلِإ هيناوب تبثتو هرمأ قستي الف هيف رصنلا مهل متي ال يندملا

 .ينيدلا حالصالا ةاعد

 .154وا/ل/ص ,قباس عجرم ,مامإلا ذاتسألا خيرات )١(
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 ١ 21 ةدييسلا ذاعقلا لئاسر بن 1 وو وويل دعما 0-4

 رهزألا يف ةّصاخو ,مالسإلل ًامهف اودادزا نوّلقتسملا ينيدلا حالصإلا دنجف

 ميظنتو مهتدحو نيوكت يف نوركفي نينس ذنمو .يرصملا رطقلا نم هريغ يف امك

 نواعتلاو مهب داحتالا يف ةبغر ةيندملا بازحألا ءامعز نم اودجو اذإو .مهبزح

 ,ةبطاخلا مهتنسلأب بعشلا يف مهريثأتو .يأرلا يف مههتوق نم ءالؤهل رهظ .مهعم
 .نوبستحي اونوكي ملام ,ةبتاكلا مهمالقأو

 ىلع رداقو لوقلا يف ءيرج هنأ هسفنب رعشي هدبع دّمحم خيشلا ناك اّملو
 ةلاقملا يف يحالصإلا هداهجل ةليسوو ًاجهنم دّدح هّنإف ؛ ةيلقعلا ةّجحلا ةماقإ

 .ةشقانملا وأ ةلداجملا ,ةرظانملا ,عامتجالاو بدألا يف ةيفحصلا

 مالا



 حئاوللاو (ةلاسرلا) ةركذملا

 "!ءامإلا ذاتسألا خيرات اضر ديشر دّمحم دّيسلا باتك يف هدجن انّنَأ امك

 :ىلإ ةوعدلاب هتوص عافتراب لوقي
 روهظ لبق) فلسلا نع نيدلا مهفو ديلقتلا ديق نم درفلا ريرحت - ١

 نمض نم هرابتعاو .ىلوألا اهعيباتي ىلإ هفراعم بسك يف عوجرلاو (فالخلا

 ّمتتل هطبخو هطلخ نم لّلقتو هططش نم ٌدرتل هللا اهعضو يتلا يرشبلا لقعلا نيزاوم

 .يناسنإلا ملاعلا ماظن ظفح يف هللا ةمكح

 تابطاخملا يف ناك ءاوس ,ريرحتلا يف ةيبرعلا ةغللا بيلاسأ حالصإ -

 نم امجرتمو اشنم دئارجلا هرشنت اميفوا ءاهحلاصمو ةموكحلا نيواود نيب ةيعرلل

 .سانلا نيب تالسارملا يف وأ ىرخأ تاغل

 نم بعشلل امو .بعشلا ىلع ةعاطلا ّقح نم ةموكحلل ام نيب زييمتلا - "٠
 ىلع يكس ةفرشم نا ةيرضنلا تكلا اعد ندم ثيكو و. :ةموكملا لع ةلازنلا خخ

 نيرشع ىلع ديزت ةّدم نم لاب ىلع رطاخلا اذه اهل رطخي مل ةمألا هذهو .اهمكاح

 )١( .قباسلا عجرملا ص١١.
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 "ح1 هييدحلا رئاغصلا لئاشو و سام وت انما دعاء الرام هاا ووف فاسمو# 0١

 دّيسلا لقني "!«...حالصإلاب ةينامثعلا ةلودلا عانقإل هيعس يف» ناونع تحتو

 حالصإلا يف ةحئال ةناتسآلا يف مالسإلا خيش ىلإ بتك هنا خيشلا نع اضر ديشر

 نع ةينامثعلا ةلودلا حالصإ يف ريبك لمأ هل دّدجت مامإلا ّنِإ ثيح ...ينيدلا ميلعتلاو

 .هكولسب الإ حالصإلا نكمي ال يذلا ميلعتلاو ةيبرتلا قيرط

 ىلع رطخلا نم هل ةفدهتسم يه ام (ةينامثعلا ةلودلل) اهل فصو هْنَأ ىأرو

 ريثأتو .بناجألا ذوفنب مث .داحلإلا تاهبش نايرسو .لهجلا وشفل ؛ ةفالخلا ماقم
 اذهلو .ركذلاب ةيركسعلا سرادملا ّصخ هّنأ ىّبح .دالبلا يف ةيريشبتلا سرادملا

 ,نيدلا نم ًاولخ اهريغو ةيركسعلا سرادملا يف مولعلا اوأرق نّمم ريثك ناك
 يف ربعلا نوشخي ال ,تاذلملا فسافسو تاوهشلا ىلع يكس ةدئاعنب "لاهجو

 .بسكلا يف بلكلا ىلإ كلذ مهب ًطحناو ...رهج يف الو رس

 ديلقتك مهنودّلقي اوناك ةرادإلاو ةسايسلا لاجر نإ :لوقلاب خيشلا فيضيو
 ,رباكألا نم مهقوف نمل رغاصألا ديلقتو .لاجرلا نم هنيع يف مظعي نمل لفطلا

 اًمأو «نيناوقلا رثكأ اومجرت دقو .نيواودلاو سرادملا لكشو تاداعلاو ءايزألاك

 .ًائيش اهنم اونقتي ملف ةيلاملا مظنلاو ةورثلا قرطو تاعانصلاو نونفلاو مولعلا
 ةبقاع ةينامثعلا ةلودلا ىلع فاخي ناك خيشلا ّنِإ :اضر دّيسلا فيضيو

 فوخو ...ةفيعض ةريقف ةريغص ةرامإ يف كرتلا ةلودراضختاوأ :دوجتولا نم لاوزلا

 دقو .ةّيمالسإلا دالبلا يف ةلودلا كلت لاوز ريثأت ءوس ببسب رثكأ ٌدتشي مامإلا

 ةريظح نم يرصملا رطقلا جورخ ّنأب ىقثولا ةورعلا تالاقم ضعب يف حّرص

 .غ١١؟ص ,قياسلا عجرملا 5(



 .هريغ باهذ ىلإ يضفي مهتداّيس

 ةلودلا ىف هيأر نع م1894 ةنس مامإلا لأس هّنأب اضر دّيسلا فيضيو

 | ل مهيلع بجيف ...ةلمجلا يف نيملسملل جايس اهّنأب هل لاقف ةينامثعلا

 ."!ووهبلا نم ًالاح ًاوسأ اوراص الإو :فيعضلا جايسلا اذه لاوز لبق مهسفنأل

 ىلع دّكؤي هّنإف ,ةطقنلا هذه صوصخب .نيمألا نسحم دّيسلا ةهج نم اًمأو

 ركفلاو ةثيدحلا ةيبوروألا ةيندملا مامأ هجول ًاهجو فقي .رصعلا اذه يف مالسإلا نأ
 ؛ فقوم نم ٌدبالف هيلعو ...نيرشعلا نرقلا يف يبرغلا ناسنإلا مامأ لب ,يبوروألا

 ىعس كلذلو .رصعلا ةراضحو يمالسإلا ركفلا ىرجم نيب قيفوتلا يف وه فقوملاو

 لماع داهتجالاف ؛ حلاصلا لمعلا ّبل هلعج يذلا .داهتجالا قيرط نع كلذ ىلإ

 .نيرخآلا ةشقانم وحن يعسلاو ةكرحلا ىلإ ناسنإلا عفدي

 ,ملسملل ةميزعلاو ةوقلا ةداعإل ةلواحم الإ هدنع ينيدلا ركفلا حالصإ سيلو

 ًامهف مالسإلا مهف يف لب ,بيرغ بهذم وأ ةبيرغ ةفسلف يّنبت قيرط نع سيلو

 :يف يحالصإلا هداهجل ةليسوو ًاجهنم دّدح دقل

 .ةرواحملاو شاقنلا *

 ةّجحلاب هئارا راهظإب هدنع تمسّتا ,ةيهقف ةرظانم يه يتلا .ةرظانملا *

 .ناهربلاو

 ...نييلوصألا نأش هنأش هقفلا يف) يئارقتسالا جهنملا نيمألا دمتعي كلذك

 ."!(ةيهقفلا لئاسملاب ةقرعملا قيرط وه لوصألا ملع ّنأ كلذ

 ةرهاقلا ءفراعملا راد .مالسإلا يركفم دنع ثحبلا جهانم ءراشنلا يماس ىلع (؟)

 1ص ,151/8ةنس

6) 
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 يساسألا لاجملاو ...هقفلا لاجم يف عبطلاب) داهتجالا دمتعي قيمألاو

 فورظ اهريثت يتلا لئاسملا لكل ةحوتفملا هباوبأب (...هقفلا وه هتايح يف هدوهجل

 ةحلصملا ىلع ديكأتلاو ديدجتلا حو رل ا مئاد يه ريخألا ةملكلاف...ةرّيغتملا ةايحلا

 قّلعتلاو ديلقتلا نع ىهنيو .ليلدلاو لقعلا لامعتسا ىلع تحي وهف .ةماعلا

 زجعي الف لقعلا ىلع دنتسا اذإ مالسإلا ّنأ ًادّكؤم ,ةدسافلا تاداعلاو تادقتعملاب

 ...ةيندملا بلاطم ةباجإ نع

 لصفلل لاجم ال نيتقيرط نع عمتجملا ريوطتو حالصإب دقتعي نيمألا ناك

 :امهنيب

 .داهتجالا ريس ةهجو ىف ةبقع فقي الو ,ريوطتلا ىلإ وعدي يذلا نيدلا )١(

 :(...املعو القعو,ةيزخو ةعاطتساو .ةرذق) ةيئات'ةهجح نع :نانبتألا (؟)

 .ناسنإلاو نيدلا امه هحالصإ اعوضومفّأذإ

 نوكي ثيح) ةيئاش ّلك نم ةحقنم ةّيمالسالا ةديقعلا طسبي نأ دارأ نيمألاو

 كلذب يغبي هّنألو .(ناردأ نم هب قلع ام ّلك نع ًاهّزنم بئاوشلا نم ًاصلاخ نيدلا

 زيزعت ىلع لمعي هلعج ام اذهو ...مهقلختو مهزجع نم ةّماع نيملسملا ضاهنتسا

 ةئشانلل هيجوتو حالصإ ىوبرتلا حالصإلا يفف .اهجهانمو ةينيدلا سرادملا رود

 ...مهتيبرتو

 ًةراتف .ًاضقانتم ودبي نيمألل يسايسلا فقوملا نإ :لوقلاب ةطقنلا هذه ىهنأو

 ةسايسلا نعلني ًاروطو .اهاياضقل ًامّهفتص رهظيف ةسايسلا نع نيمألا ىطرن

 .اهتاعوضومب نيمّلكتملاو اهيف نيلماعلاو

 اهننع يضر يتلا ةسايسلا نإ :لوقلاب ضقانتلا اذه ىيفني ضعبلا ناك نإو

 يسنرفلا رامعتسالا ةحفاكم ىلع نيلماعلا نيينطولا ةسايس يه .اهاياضق مّهفتو
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 ىلع ًارطيسم يذلا يزيلجنإلا رامعتسالاو «نانبلو ايروس ىلع ًارطيسم ناك يذلا

 ناك نيرمعتسملا عم لاضن ةلاح يف نويسايسلا ءالؤه ناك امدنعو

 دّرجم كلذ دعب اوحبصأ امدنعو .ًانايحأ مهل ططخيو مهيلع ريشيو مهلبقتسي
 .مهعم لّخدتّىأ هل دعي مل ماّكح نييسايس

 ايروس لالقتسا نالعإ ّنأل ؛ كلُملاب لصيف كلملل هتئنهت هجولا اذه نمو

 : يسن رفآلل أي دهك تناك لصيف ةنكلشب

 (4؟)



 امهنم لك ةباجتسا
 رييغتلاو حالصالا ىعاودل

 ّنِإ ثيح .هيف ةجيتنلا اهّنِإ .ثحبلا اذه يف ة ريخألا يه ةسداسلا ةطقنلا هذه نأ

 هب ٌتزر يذلا مييقتلا سايقم اهنومضمب تّلكش ةئلاثلاو ةيناثلاو ىلوألا طاقنلا

 نّيبت دقل :يلاتلاك اهنومضم ضرعأ يّّنإف اذهل .ةسماخلاو ةعبارلا نيتطقنلا نومضم
 اهلاجم يف هتاذ قّقحي اهليعفت ردقبو ...ةدّدعتم تاردق كلتمي ناسنإلا ّنأ انل

 :يبعبلا

 ملعلا عم اذه ...ةايحلا يف فيلكتلا يعاودل ةباجتسالا رادقم دكؤي يلاتلابو

 ةيتاذلا وأ ةيلخادلا هفورظ نيب اميف لصفلا انل نكمي ال هتيلعاف يف ناسنإلا أ

 نقيو «.ةيرن املا لعفيال نانا نأ وع تياتلا و: تيعوضؤملا وأ ةيجراشلاو

 رفويل لمعي يذلا وأ ةيعيبطلا هفو رظ شيعي يذلا ناسنإلا هب دصقُي انه مالكلا) هيلع

 .ًايملع ًامكح ةيلعافلا ةجيتن وأ رثألا ىلع مكحلا يتأي اذكهو (...فورظلا كلت

 كل ةاطو ابغا و

 بارتغالاو فّلختلا عاضوأل ةجتنملا ةيقيقحلا بابسألا حضاو لكشب انفرع

 لصفن نأ نكمي ال يتلاو .,ثيدحلا رصعلا يف ملسملا يبرعلا انناسنإ اهشاع يتلا

 ا جو عطاق لكشبو انلوق ٌمصي ثيحب .ةرضاحلا انعاضوأ نيبو اهنيب
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 نم راسملا كلذ ربع (انناسنإ يأ) هل ضدععت اّمم مغرلا ىلع ,يرضاحلا انخيزات

 :اعراثا نآلا نسيت :ةخاسر ام

 شيعي ال هّنَأ يأ ,ةفداه اهّنأل ؛ يعو نع هتايح ىلع لبقُم ليصألا انناسنإو

 .(...اهعون ةايحل ًاظفح لسانتلاو ءاذتغالا اهتزيرغ يتلا) ةمئاسلا ةايح

 هلمع ةجيتن وأ هلمعف هسفن هب ملي امبسح هتايح شيعي ةماعب ناسنإلاو
 .(هتايح يف مزتلي اذاملو مزتلي مب) ةميق نع فشكت

 كلذ ّنإف ,ةفلتخم فورظ راطإ يف لمعيو .فّلكم ناسنإلا :لوقأ امدنعو

 وأ هل مكحلا ةلّصحملاب وه عاضوأ نم هيلع نوكي وأ هيلع لصحي ام ّنأ ينعي
 مكحلاف هفادهأ نم ًافده وأ هتاذ نم ًاضعب قّقح وأ هلمع يف باصأ اذإف ...هيلع

 ّنِإف لشف وأ بصُي مل اذإو ,ةيرشبلا ةيلعافلا يف هيباجيإإلا يه هذهو هل نوكي
 ...ةيلعافلا كلت يف ةيبلسلا يه هذهو هيلع نوكي مكحلا

 ماهلا لاؤسلاف (...ةجيتنلا كلت ةيفيك تناك امهم يأ) كلذ رمأ نكي امهمو

 ىلع) عمتجملا وأ ةعامجلا دارفأ تادوهجم يقاب عم اهتمهاسم ىدم ام وه ءانه

 يف اهبايسنإو .(...نّيعم عمتجم ىلإ يمتنيو ةعامج طسو شيعي ناسنإلا ّنأ ساسأ

 .عمتجملا كلذل يراضحلا راسملا

 يلاتلابو لماكت وأ لعافت يهف ,فيك تاوذلا نيب ةقالعلاو .ةقالع ةيلعافلاو

 يف ًاحضاو ىقبي يذلاف كلذ ىلعو .مده يلاتلابو بالتسا وأ عراصت وأ ءءانب

 ...ةقبطل وأ ةعامجل وأ ةئفل ءامتنا ناك ءاوس ...ءامتنالا لب ةيوهلا وه هلك كلذ يضخ

 .ماع لكشب ةيناسنإلل ئّبح وأ

 مامألا ىلإ عفدلا اهتجيتنو .ةيباجيإ تاقالع اهعباط ةجتنملا ةيلعافلاو

 ةيناسنإ ال عاضوأ نم صّلختلاو عفرلا وأ :ةمرتحم ةيعيبط ةيناسنإ عاضوأل
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 .ةنيهم ةضورفم

 ًامامتت ,ينعأ يننإف رّرحتو يرح وأ ٌرح ناسنإو ,ةيرح :ُثلق اذإف ءنآلاو
 ةمواقملا يأ .مازتلالا (تاقّوعم) عناوم عفرل لعفلاو مزتلملاو .(مازتلالا) فيلكتلا

 .مازتلالل ًاقيقحت

 جرخ نيمألا نسحم دّيسلاو هدبع دّمحم خيشلا نم الك ّنإ :لوقلاب عباتأو
 ماَيأ (ةينانيللاو ةيرصملا) فيرلا يف ةفورعملا تويبلا نم هاجو رسُي تيب نم

 ّيدلاولا هلزنم يف هفقثتو هتسارد ةلحر أدب امهنم الك ّنإو ؛ةينامثعلا ةيروطاربمالا

 .ةّيمالسإلا ميقلا ىلع هدالوأ يّبرملاو همالسإ مزتلملا ملسملا

 ني فجنلاو ,رصم يف رهزألا) هعبانم يف يملعلا هليصحت عبات امهالكو

 لب هتاذل ًانيوكت هتاردق فّقثيو هتادادعتسا يّمنيل ةصرفلا هل تناكف .(...قارعلا

 هل ًامّلعم يناغفألا نيدلا لامج دّيسلا نوكي نأ هدبع دّمحم خيشلا يفكيو

 هيف ًايّمنمو ةروثلا حور هيف ًاخفانو .ةيعامتجالا ةايحلا يف هل ًاهّجومو .رهزألا يف
 ...هتايح نم ةليوط ةّدم هل ًاقفارم يقبو ."١يرييغتلا هعوزن

 ىّمن يذلا ةرارش ىسوم خيشلا ىلع سرد نيمألا نسحم دّيسلاف كلذكو

 يفو لماع لبج يف نيرخآ خياشم ىلع سرد امك ,يحالصإلا هعوزن هيف

 كلت يف قارعلا يف ءاملعلا ريهاشم ىلع سرد .ملعلل ًابلط بهذ امنيح .فجنلا
 "مايا

 نوكي امْنإ ...» :لوقي نيح اضر ديشر دّمحمدّيسلا عم ًاقفّتم يسفن دجأ انهو

 .اهدعب امو ٠١ ص ءيناثلا لصفلا ٠١ج قياسلا عجرملا ,مامإلا ذاتسألا خيرات )١(

 .١0و 0 - ؟< ص .قباسلا عجرملا ...نيمألا نسحم دّيسلا ةريس (؟)



 يذلا دادعتسالا وهو ءبسكلاب يتأي ال ىرطف امهدحأ :نيرمأب ًاميظع لجرلا

 .دادجألاو نيدلاولل ةئارولا نسحو .جازملا لادتعاو ةقلخلا لامكب هل نوكي

 ."(...عفانلا ميلعتلاو ةميوقلا ةيبرتلا وهو ,يبسك امهيناثو

 دّمحم خيشلا نم لكّومن عقوت مّتحي هيلع يجهنملا ءانبلاو كلذ دامتعاف

 ,مازتلالاب يلاتلابو يلقعلاو يسفنلا جضنلاب مستي ًاومن نيمألا نسحم دّيسلاو هدبع
 امهلوخدو ...يملعلا ليصحتلا نم ةيلاعلا هتجرد ىلع امهنم لك لوصح دعب ةّصاخ

 هابسكامل ًافيظوت .بيرقلا يعامتجالا هطيحم يف ّلك .ةرشابم ةّماعلا ةايحلا كرتعم
 عئاقو ىرجم يف طارخنالا ىلع امهتردقم ىدم نع ًافشكو ,ةقباسلا ةلحرملا يف

 .مازتلالاو ةكراشملا يعاودل ةباجتساو .ةيمويلا ةايحلا

 ,ةقباس طاقن يف انعم رم ام بسحو .هتايح ةريس يف امهنم لك راسم نكل
 ,سيردتلا لالخ نم ةّماعلا ةايحلا يف كراش دق هدبع دّمحم خيشلا ّنأ نيبي

 - مهألا وه اذهو - كراش هنأ امك .ةيراشتسملاو .ءاضقلاو .ةيرادإلا فئاظولاو

 :( ةسايسو ةنعايكحاوةيدا) ةلافط تاكو ردد ةفاحتضلا للاخ ف

 ةعيبطب عاضوألل لّلحملا دقانلا حور ,كلت هتاكراشم يف هنم تسمل دقل

 هنإ ...ظعاولا دشرملاو ضّرحملا ةينهذيو بيدآلا حورب اهل سكاعلاو .فراعلا

 ىلع ةظفاحملاب متي حالصإلا ّنِإ يأ ,لخادلا نم نكل ,رومألا حالصإ ىلع لماعلا
 بيذهتو ةيقنتب امّنِإو (...ةحئال .ةرادإ ةسسؤم).حالصإلا عوضوم ةعيبطو ةيلكيه

 .(...ًاليدعتو ءًافذح .ًةفاضإ) هنومضم

 ءىداهلا بولسألاب ققحتي .هدبع دّمحم خيشلا بسح .حالصإلاف

 «ةنتفلا»ب اهل هتيمستو يبارع ةروث نم يئادعلا هفقوم رّسفي ام اذهو ...يملسلا

 )١( «قباسلا عجرملا :مامإلا ذاتسألا خيرات ص١17١.
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 .(.اهحنان تناك انهفوت اهنومتاقلا تاب اغو: يابا كناك اههنذ

 لوح روحمتت هدبع دّمحم خيشلا ثارت يف حالصإلا ةلأسم نأ ظحالملاو

 هيناعي ام ّنأ دجو مامإلا ّنأ ينعي امّنِإ «ينيدلا حالصإلا» حرطف كلذلو «نيدلا

 رود مادعناو .مهنيد رمأب نيملسملا لهج) تايلاكشإ نم نوملسملاو مالسإلا
 ,(...ناطلسلا يوذ داسفو .دجاسملا ءابطخو نيدلا لاجر عاضوأو ..ميلعتلا

 ...حالصإلا يف قلطنملا لكشي

 ةيادب ثادحأ ىلإ نيملسملا لاح ءارتها عجري هسفن مامإلا ّنأ ملعلا عم اذه

 يفو (ةّصاخ رصم يف) نيملسملا عاضوأ داسفف كلذلو ...يرجهلا ثلاثلا نرقلا

 نم نهملانع ىف عوامل ميعاع امل يدير ا زازقإ وه ةةتاغب ىقالتعاالا ا علاقلا
 ...ةرُّمدم ةدساف فورظ

 اهب مازتلالا هيلع مّثحت ناسنإلل ةيوامس ةلاسر مالسإلا ّنأ وه تباثلاو
 وا باوند ندم ةلاسزلا كلت” ىلا بنتي امه انه مو :تيلكتلا ةايح نطقت

 اننان ورق ىلع كلون انج ةلين اواو ابل روما انت ادا هوعيرأ تايون

 ىلع تالاحلا نسحأ يف وأ ,ناميإلا يعّدملا ناسنإلا نم ةّيوط ءوس ىلع ٌلدت

 يّلكلا .يويندلاو ينيدلا ءاهنوضمب ةلاسرلا باعيتسا نع يناسنإلا لقعلا روصق

 ...ةيويندلا هتحلصم ردق ىلع (اهل هيعو ليصفت يأ) اهليصفت يلاتلابو ,لماشلاو

 حرط نوكي امنإف «حالصإ» حرطلل ةيعورشم نم كانه ناك اذإف ءاذكهو

 اذهو ؛ ناسنإلل «يفرعملا حالصإلا» حرط وأ «هيعو يف ناسنإلا حالصإ»

 ةلود ءاهتنا نمز ذنم ملسملا ناسنإلل يراضحلا راسملا ّلك بعوتسي حالصإلا

 انماّيأ ئّتحو لب ...هدبع دّمحم خيشلا ماَيأ ئّمحو فَي دمحم نبنلا ماَيأ ,مالسإلا

 ...ةرضاحلا

 (ةا/)



 هجهنمم رصحو ,ةيحالصإلا هدوهج ىف .هدبع دّمحم خيشلا يعو نإ مث

 ظعولا مث .(هتيؤر بسح) داسفلاو للخلا نطاوم نع فشكلا دودح يف هتليسوو

 فّظوي مل هنأ اَمِإ مامإلا ّنأ ىلع حضاو لكشب لدي ؛حيحصتلا ةيغب ضيرحتلاو
 يرذجلا رييغتلا تارورض هبجوتست يذلا يحالصإلا جهنملا حرطل هتاناكمإ

 ...ٍذئنأ يرصملا عمتجملا عئاقول

 تانزاوت ىلع جورخلا كلت هدوهجب (هنم يعولا يف روصقب) درُي مل هنأ امو
 ًاتيبثت كلذو ,ةئرتهملا ةيديلقتلا هتيلكيهو هانب يف يرصملا عمتجملل عقاولا ىوق
 ...) .يعامتجالا ههاجل ئّتحو ,يوئفلا اف يقبطلا (خيشلا ءامتنا) هئامتنا روذجل

 يأ يقفألا هلاجم يف حالصإلا يتأي كلذبو .(ةرهاقلا يف ةنيدملا عمتجم يف نإو

 ةرادإلا يف هفئاظو ىلع وأ هزكارم ىلع ظافحلا (هنم يعوب) دارأ هنأ امو

 «حالصإلا» حرط نوكي كلذبو .(ةيوئفلا) ةيعونلا هتاقالع ىلعو ...تاسّسؤملاو

 ماسقنالا عاضوأ ةصاخو ...رارمتسالل اهعفدو اهتيبثت ةيغب عاضوألل ًاحيحصت

 .يقبطلا طلستلاو يعامتجالا

 فوخلا ثيح .يسفنلا هعقاو سكع كلت ةيحالصإلا هتقيرطب هنأ اًمإو

 كالتماب هسفنب هتقث مدعل يلاتلابو ...عمقلاو بيهرتلا ىوق نم ةيذألا يّبأتو رذحلاو

 .يرذجلا رييغتلا ىلع مزعلاو ةردقلا

 نسم هنلعي ام نيب ضقانتلا ثيح .يميقلا هعقاو حضوي هرودب اذهو

 ام نيبو ,تاباطخلاو تاشقانملا ربعو ...دئارجلا تاحفص ىلع ةيروث تاحورطأ

 عم ةقيرطلا مزالتت ثيحب ,ةليصأ ةيجهنمو بيلاسأ نم تاحورطألا كلت هيضتقت
 :.:ةيتدبملا ةعؤرطألا
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 [ اا ةقيسعلا راععلا لئاسوزخز سما امام سس عم 0

 نمألاب روعسثلا ىلإ ةجاحلا ةأطو تحت هّنأكو ودبي اذه هفقوم يف وهو

 يف زكارم وأ بصانم لالتحا ىلإ ةحماجلا ةبغرلا ةأطو تحت وأ ,نانئمطالاو

 بسحب لوطلاو لوحلا باحصأ ءىلامي ودبي ...ةطلسلا يف ىّتح وأ ةرادإلا

 يويدخلا ةصاخبو تايويدخلل هبّرقت لاثم) ةيويندلاو“ةيتاذلا هحلاصم تارورض

 تفرشأ يتلا ةيئانثلا ةنجللا يف ايناطيرب لّثمم- رمورك دروللا نم 0-55

 .(...يلاملا رايهنالاب وأ ةيلاملا ةمزألاب 55 اهعاتتا ريف زاذا ىلغ

 تايلاكشإ نم هيناعي امع طقف ًاسيفنت خيشلا تادوهجم نوكت نأ اّمِإَو

 ناقتحالا كلذ نع ًاريبعت .يرانلا اهعباطب ,ةيمالكلا هفقاوم ىتأت هيلعو

 سفن يف ةحضافو .هل ةبسنلاب نيينضملا طابحإلاو تبكلا نم .ةاناعملا كلتو

 هيضتقت يذلا يعونلا ربيغتلا بولسأ عابتا ىلع هتردق مدع نع هروصقل تقولا

 .ءىرتهملا يرصملا عقاولا فورظ

 تافّرصت بيوصت ةيغب ناك «ينيدلا حالصإلا» خيشلا حرط ّنأ ضرتفنلو

 دّمحم خيشلا نوكل لإ كلذ امف ,ةّصاخب لوؤسملاو ,ةّماعب ملسملا ناسنإلا كولسو

 ةفاك ىلع عبطلاب) ةيعامتجالا مهتايح يف اوهّجوني نأ نيملسملل ديري هدبع

 ...ةيفيلكت ةهجو (...اهتاعونتو مهتايوتسم

 اذه تاحفص ىلع ضورعملاو فورعملا هفقوم مامالا انل رّسفي فيكف ًاذإ

 يرصملا عقاولا شيعي وهو (...ثارتلا لالخ نم فقوملا عبطلاب) ثحبلا

 فرخ رواة قر طيبشوا رهتسا يف كراش يذلاو .يمالسإلا يلاتلابو .يناسنإاللا

 (...يناسنإلا اهانعم يف) يبارع ةروث طقف سيل بجوتسي يذلا عقاولا كلذ

 ةيبرعلا ةراضحلا خيرات يف اوفقو نيذلا نيمزتلملا نيليصألا نيملسملا ةروث لب
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 تاردقلا هل تناك هّنَأ :نيمألا حسم قسلا ةايحن ةريس مانت نيك كلذك

 نم ةّماعلا ةايحلا يف كراش هّنأو .هدبع دّمحم خيشلل تناك ىتلا رابكلا لامآلاو

 :لالخ

 يف بارخلا يح يف هسفنب اهأشنأ يتلا ةيلهألا ةسردملا يف سيردتلا

 نطوت يذلا ,نيمألا نسحم دّيسلل ةبسن نيمألا يحب دعب اميف فرع يذلاو ,قشمد

 زن انهت م انا ةيميهك نجا وخب نكن

 هب ماق ام لالخ نمو .عماوجلا ةمامإ لالخ نم ةّماعلا ةايحلا يف كراش امك

 .(...سدقلاو .زاجحلاو «ناريإو ءايروس لامش ىلإ) ...ةيملع ةيليصحت تالحر نم

 وأ ٌةقيرط) .داشرإلاو ظعوللو ميلعتلل هسفن رذن - لوقي امك- دّيسلاو
 عمجيل ةيملعلا تالحرللو .نيمصاختملا نيب ءاضقللو .(ينيدلا حالصإلل ًةليسو

 ًاهقفت الإ كلذ امو ...ةساردلاو ةعلاطمللو ,قيقحتلاو ثحبلا ةيغب تاطوطخملا

 1 ...ًاداهتجاو

 ًاتحاب شاع يأ ءيرظنلا بناجلا دمتعا هتايح نم ريبك رطش يف هنأ هيلعو

 نيمألا نسحم دّيسلا نأ وه ىحنملا كلذل دّكؤملاوأ تباثلاو ...ًادهتجم ًابَقنمو ًايرظن

 نم رثكأو .(ةيموكحلا تاسسؤملاو تارادإلاك) ةّماعلا فئاظولا يف كراشي مل

 وا ةّماع ةفيطو ات بالا نوكيا قاطلا عب ءلوتءاموي حمطي مل دّيسلا ّنأ كلذ

 ...ةطلسلا زكارم نم زكرم ّيأل

 دانسإ ىلع نويسنرفلا مزنع نيح هّنِإ :لوقأ يّنإف حيضوتلا يف ةدايزو
 ريسآ ال رمألا اذه ّنإ» :لوقلاب كلذ ضفر هل نانبل يف ةعيشلا ءاملع سيئر بصنم



 727 ةينيسحلا رئاععلا لئاسو الد هما وع ما بارك هاد لام امام 01

 ."١(مفب هيف قطنأ الو ملقب هيف ًطخأ الو مدقب هيلإ

 ىلع لائم انل ...) يبنجألا عم ةقالع ةيأ مقُّي مل وأ لماعتي مل دّيسلا ّنإف كلذك

 يداعملا فقوملا كلذ ء.قشمد ىف ةيبنجألا ريونتلا ةكرش نم هفقوم كلذ

 ديري نمل - 10 ص .نيمألا نسحم دّيسلا ةريس ىف كلذ ليصافت ...نييسنرفلل

 .(...حوضولا يف ةدازتسالا

 حالصإللا» حرط ناكاذإو ,نيدلا لوح رارمتساب دّيسلا دهج روحمت دقل اذإ

 يف اهل ًاليعفت ,ناسنإلا لبق نم ةينيدلا ميقلل رابتعالا ّدر هب دصق هّنألف «ينيدلا
 ييننو كركسو تاهبشو اهلوعردأ ام مقرون ةيمولا ةانحلا كادحأ دنع
 ...ليلاضألاو عدبلا نم

 ةايح تباصأ يتلا دوكرلا ةطقن نم اهليوحتو اهب ريسلا نكمي كلذبو
 :::نوحتلا ةلاحن ىلا نيملشملا

 ءاَنب دقن ىلع موقت ...ةيركف ةلواحم وه .دّيسلا بسح ,ىنيدلا حالصإلاف

 نيدلا مهف «ديدجتلا»ب دّيسلا دصق دقو ...مهلامعألو ,مهميهافمو نيدلا لاجرل

 ...مهلاوحأ اوحلصُي نأ سانلا عيطتسي ئّتح .هعئارشب لمعلاو ةقلاضاب

 ,نيملسملا نيب ةوادعلا عفر «ةّيمالسإلا ةدحولا ىلإ ةوعدلا»ب دصق كلذك

 .نيرمعتسملا نم داهطضالا عفرو

 :لاهتبالا اذهب نيملسملا ةدحو ىلإ ًامومع دّيسلا ةوعد صيخلت نكميو

 هذه يف اميسالو داحتالاو فالتئالا هيف ام نيملسملا مهلُي نأ ىلاعت هلأسن»

 ."”«مهيلع ةبيصعلا راصعألا

 .7١١ص ؛7ط ١2ج .ةعيشلا نايعأ :نيمالا قيسحسا(؟]
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 تولتسلالا نيسألا نيم نسبنلا راك اذايل للعم لتاس لأم اذآ و:

 بهذ ام ىف هل ًأجهنم (...داشرإلاو ظعولا مث ...فشكلا جهنم) ءىداهلاو ىملسلا

 ؟حالصإلا ر دونه: ني هرق

 عوضوملا ةعيبطو قفّتي جهنملا اذه ّنأ يف وه .هثارت ءارقتسا دعبو .باوجلاف
 ...جلاعملا

 سرادملا ربع) ةيبرتلاو ظعولا ةقيرط عابتا يف دّيسلا مجسني دق :لوقأو

 داعبإو مالسإلل ةيتاذلا ميقلا نع فشكلا ىه ىتلا ةياغلا ةعيبط عم .(...اهجهانمو

 ...اهنع فيرحتلا

 ربعو ؛ نامزلاو ناكملا اهيراطإ يف ةيرشبلا ةايحلا شيعي دّيسلا نكلو

 ...حلصمك) هيلع ضرفت ينلاو ةعونتملا هتاقالعب يعامتجالا طيحملا عئاقو

 ...ةيناسنإاللا عئاقولا كلت تايفلخ ءاصقتساو سّسحت .(هيعو بسح .«ينيد»

 دالبلاو ىبرعلا ملاعلاو :لماع لبج ثادحأ نيمألا نسحم دّيسلا شعي ملأ)

 رشع عساتلا نرقلا نم ريخألا عبرلا لالخ ...ملعلل ًابلط اهيلإ لحر وأ اهيف لح يتلا
 قفتي جهنم عضاوك يلاتلابو .حلصم ثحابك ؟(نيرشعلا نرقلا نم لّوألا فصنلاو

 ؟...ةمزألا عمتجملا كلذ حالصإ تارورضو

 نيدلا نيب ةايحلا يف لصف نم لهو :لوقلاب نيمألا فقومل يليلحت عباتأو
 ؟ايندلاو

 مهْفُي نأ اآلِإ نكمي ال مزتلملا ناميإلا ّنأ كلذ ؛ قلطملا يفنلاب باوجلاو

 «ايندو نيد مالسإلا» كلذك(...دَلوُأ نأ لبق) .همالسإ ىعي نيمألا دّيسلاو ...كلذك

 ...نيلماكتم ىلمعلاو يرظنلا هيف عمتجي يذلا فيلكتلاب ةايحلا وأ مازتلالا نإ
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 2 سيحل تاهفلا لئ ايزو معة دفا وم ا عع ل ما 0

 .هتايح ةريس يف .نيمألا نسحم دّيسلا ّنأ وه لابلا نع بيغي ال يذلاو

 هذهف ...هّقفتلا ...داهتجالا ...ثحبلا) ةيرظنلا ةيحانلا ىلإ هتقوو ...هّمه لج فرص

 .(...طقف قايسلا اذه يف مهفت نأ وجرأف ...هدابع ىلع هللا معن نم

 ةريس يف وهو ...هموي ثادحأب يلمعلا همازتلا باسح ىلع ءاج كلذ نكل

 دع ىلا اعونفو ا ريخمو «.ايضاقو::..اذهاز ذيب هلك هتازت لالخ نمي ةتايخ

 ةقالعلا د فيدعلا ةمانخ) ةددلجل يمويلا ثيدحلا تايرجم نع لازتعالا

 .(...ةيعامتجالا ةايحلا قئاقح فرعُت اهب وأ اهلالخ نم ىتلا ةيسايسلا

 يذلا (...ةبقحلا كلت خيرات نم فرعن امك.عقاولا) هعقاو نع لزعنا هّنأ يأ

 .هل ًازارفإ وأ هل ًانبا قحب ,نوكي ئّتح همظعو همحلو همحشب هشيعي نأ هيلع بجي
 هتاذ نم نوكيل ًامود يعاسلا وهو) .هيلع ًايلمعو ًايقطنم ًايعيبط ًادر يلاتلابو
 .(...كلذ نم رثكأ لوقأ ال ىّتح ...ًاحلصم

 عقاولا ثادحأ نع لازعنالا وأ داعتبالاب سيل مازتلالا موهفم ّنِإ :فيضأو

 هيف امب عقاولا كلذ ةهجاوم ىلع تايثب مادقإل ا وهامّنِإو ...هلاحوأب سامغناللأءرد

 ...ةياغو ًاجهنمو ًادبم ناسنإلا ةيناسنإ دّكؤت ةيتايح ةيمتحك
 ثارت .هئارت لالخ نم .نيمألا نسحم دّيسلل ًاريكذت يفكي :لوقأو

 ةايحلا.يف مزتلملا هجهنو هثارت ىلع ذملتت يذلا يرافغلا ٌرذ يبأ ليلجلا يباحصلا

 ,(...و ...ةّمئأو خياشمو ءاملع نم) لماع لبج دانا ةنضاشيو نيملشملا وق تك

 ... ةفرعملا مامت نيمألا نسحم دّيسلا هفرعي يذلاو

 لبج نبا راّصضنلا فيصان ديهشلا...نمؤم دهاجم ةايح ةريسب رّكذأ يننإ لب
 يتلا ءاضيبلا ةروثلا تناك امير و... تامملا ئّتحو ٌةايح :هعقاو اي اضق زتلملا لماع

 ءاضيبلا ةروثلا ترّرقت هنم حارتقابو هتيب يفف ,م1417 ةنس ءانثتسا ايروس اهتدهش
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 ينارط الاب اروع كراس قف رعت ا وهو بكة قسوم قالا نلف

 دلجملا يف هليصافت عجارت) اموي نيسمخ اهلكايروس هيف تبرضا يذلا ينيسمخلا
 خيرات يف ةرصتنم ةروث لّوأ تناكو .(ةيعيشلا ةّيمالسالا فراعملا ةرئاد نم عبارلا

 .هتدايقب تناكو ايروس

 بولسألا ىلع تزّكر تنكاذإ هّنإ :لوقأ اذه يثحب نم ةطقنلا هذه ةياهن يفو

 دّيسلاو هدبع دّمحم خيشلا نم ّلك اهعبَّتا يتلا ةيجا ويلا وا ةجلاعملا يف جهنملا وأ

 رّبعملا لعفلاب .(هتايوتسم عيمجب) امهنم ّلك دهج ةميق رصحأ يتألف .نيمألا نسحم
 .هل تبثملا ريثأتلاب وأ هيلع ٌلادلا رثألاب وأ هنع

 بصم ةياهنلاب يه ىتلا ةيعامتجالا ةايحلا عئاقو يلعفلا هلاجم كلذ ّلكو
 ةجلاعم ىف ةقيرطلا وأ ةليسولا تقترا وأ تعفترا املكف...ليلحتلاو سردلا

 ةعيبط عم قباطتلا وأ ؤفاكتلا ىوتسم ىلإ لصتل ةجرد (ةيلاكشإ هّيأ) ةيلاكشإلا
 ,(...عفرلا وأ ّلحلا تارورض نم ةيلاكشتإلا كلت هيضتقت ام عم يأ) ةلكشملا عباطو

 يه ىتلا ةجيتنلا ىلإ هعم ىّذا ةيعوضوملاو ةيملعلا نم ىوتسم دهجلا كلذ غلب املك

 :ناسنألا ةرظفل د يكوتو ةيناسنالل بخ

 ريبعتب وأ ءفدهلا وأ ةياغلا ةعيبط نم ةليسولا وأ جهنملا ةعيبط نوكت اذكهو
 .جهنملا ةعيبط دّدحت يتلا يه ةياغلا ةعيبط :قدأ

 الإ ٌتسل .اهيلإ تلصو يتلا ةجيتنلا ىلإ يلوصوبو ء.اذه يثحب يف ينّنِإ ءدعبو
 امي لّثمتلا يلاتلابو ...ظاعتالاو مهفلا ةيغب شقانملاو فشاكلا لواحملا فقوم يف

 نم لّثمتلا بجوتست ةليصأ فقاومو ريس نم نيملسملاو مالسإلا ثارت يف

 .مزتلملا ملسملا

26:0) 



 ...لمانألا ددع هلثم نم مالسإلا ىف ناكول

 نوضيب هيجو ذاتسألا ملقب

 هتقيقح نع رسحت .هلويمو هعزاون يفو .هثيداحأو هيتآم يف ءرملا رابخأ

 قّقحتو ةيصخشلا هذه ثحبت لوصفلا لاوط ًانايحأ فشكت ال امب هتيصخش يف

 .اهّقح ىلع اهئالج ٌّقح يفوتست ال امب وأ ءاهيف

 قئالخ نع مجرتت يتلا ميمصلاو عقاولا نم ةعونتملا رابخألا هذه ّنأب كلذ

 تاقوأ يف اهعّونتو اهدّدعتب يلجنت ًاتفت ام .ةحيحص ةمجرت هعئابطو اهبحاص

 يفخلا ىنعملا يّدؤت نأ ىلإ اهتاسبالم بسحب ةدحاو اهيف ةيسفنلا ن وكت ال .ةنيابتم
 اهناولأب ةروصلا ىلع رونلا ةذفان رشنتو ,ةحصانلا ةصلاخلا ةياغلاو مهبتسملا

 .ةكباشتملا ةلخادتملا

 ًاهجو هلعجتف ثحابلا ىلع قيرطلا رصتخت ءرملا رابخأ ّنأ نع ًالضف اذه

 اهضرعيو اههوجو ىتش نم رابخألا نيتاهب ٌملي نيح ةّصاخبو .ةقيقحلا ءاقلت هجول

 .ةبيغملا اهبابسأب اهنيب ام طبريو ةنراقملا ىلع
 دهتجملا ةمالعلا هل روفغملا نع ثيدحلا اذه يف هيلإ اندصق يذلا وه اذهو

 :نيمألا نحف وكلا نيكآلا
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 ءىراقلا ىلإ يحون اميك.ةقّرفتملا ةّصاخلا هرابخأ نم ةلمج درس ىلإ اندصق

 .هزايتما ردقو هردق زايتماب عقاولا ناسلب

 طيحي ام اهناولأ يف ةفلتخملا هرابخأ يف نوكي نأ ىلإ كلذك اندصقو

 .باوصلاو دادسلا نم هتلزنم يف ًاذخا مكحلا نوكيل ؛ ةعمتجم هتايح نع مالكلاب

 تنك ذم هتكسم يف هترواج .ةيوق ةلصتم ةبيرق مجرتملا ةحامسب يتلص ْنِإ

 يتلا ةيولعلا ةسردملا يف ًابلاط تنكو .هتايح نم ريثكلا ىلع تفقوف .ًاريغص ًاثدح

 صوحفلا دحأ رضح هتحامس ّنأ ركذأو .هصخش ىّنع بيغي ناك امف .اهأشنأ

 ناكف .اهتميقو ةغللا نع ءالمإ انبتكتساف .لّوألا دقعلا يف لازأ ام تنكو .ةيونسلا

 نم مّلعتي ام ةبسنب مّوقيل ناسنإلا ّنَأ ئّتح ريطخلا اهنأش ةغلل» :تبجأ ام ةلمج يف

 ةمالعلا ٍذئموي ينحنم وتأشنأ ام هتحامس نسحتساف.«ناسنإب ناسل ٌلكف .اهعاونأ

 .ىلوألا

 نم وهو ًاشاعم ةراطعلا ذَحََنا همساك د هاز دعب زوجأ تنك ام ًاريثكو

 ضعب يضقيل موي ّلك ىراصع هتوناح ىلإ دصقي مجرتملا ةحامس دنع نيفطصملا

 ةعماجلا ةالصلا يضقي اميك ءاسملا ل ولحلًابقرت وأ ,ءانعلا نم ًامامجتسا اّمإ :تقولا

 .بيرقلا دجسملا يف

 تاذ يّنم ظحلو ,يلاغشأو يلاح نع ينلأسيل ينفقوتسي هللا همحر ناكف

 ربكأ يمظن نم رعشلا ضعب يدي نيب نأ ملع اّملو «قاروألا ضعب علاطأ يْنأ موي

 نأ دارأ امئاك.يل نوكي نأ يف ٌكشلاب رهاظت ّمث .هيلإ يهتنأ يذلا فخسلا اذه

 عاطقنا الب ةعلاطملاو ةباتكلا يف رارمتسالل يتّمه ذحشي متخو .كلذب ينعجشي

 دقو .هركذأ لازأ ال يذلا هرثأ فقوملا اذهل ناكف ,ءلجولا ينرماخي نأ ريغ نمو

 .طيبثت وأ دقن اهنع ينيولي ام ةيبدألا يتايح يف يضملا ىلع ينناعأ
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 ةيملاعلا برحلا لئاوأ ىلإ ةعابطلا قيرط نع هتحامسب يتلص عجرتو
 ناونع اهيلع قلطأ ةعبطم نيمهاسملا نم ةفئاط عم سّسأ دق ناك ذإ «ىلوألا

 يف لمعت هفيلاتب اهّصخو ةيروزبلا عراش يف ًاناكم اهل ذختاو ,«ةينطولا ةعبطملا»

 ]د موظنمملاو روثنملا يف موتخملا قيحرلا هناويد اهنم ركذأو .اهعبط

 ,حيحصتلا ةلباقم يف ينناعتسا اميرو ,ةعبطملاو هراد نيب ًالقنتم حيحصتلا زيماورب

 .ميقتسم ريغ ًايوتلم يناسل ىلع اهم نوكي ام اهيلع طبضأف هتاملك يعمسب زوجتف

 نيمزالتملاك هتحامسو تنكف .ةنس ةرشع يتنثا عباطملا ضعب يف تلمع مث

 ناكو .لوكشم باتكي انيلإ دهع نأ ثدحو .ةعابطلاو فيلأتلا نوؤش انعمجت
 اهتلعجف رسكلاب اهطبض دقو «ةدحولا» ةملك يب ترمف ,يبيصن نم هديضنت

 بتك بصنلا نم اهلاح ىلع يهو ًايناثو ًالوأ ًاحيحصت اهب ّرم نأ اًملف ,ةبوصنم

 يف كرابي داع هّنكلو .انهابتنا ةّلقو انلامهإ ىلإ ريشي امب ًابَتؤمو ًاخبوم اهءازإ
 .مجاعملا يف اهطبض ةقيقح ىلإ هرظن تفل نيح يلمع

 طلخيف .ءاظلاو داضلاك هيلع ةهباشتملا فورحلا ضعب سابتلا هتانه نمو

 لبج يفو .ًابلاط ناكذإ قارعلا يف أطخ هناسل ىلع ليوطلا اهيرجل هتباتك يف اهنيب

 .هأبتنا ريغ ىلع ضعب ةلزنم اهضعب فورحلا كيتاه نولزني ثيح هدالب لماع

 تيضم .ةّصاخ ةعبطمب دارفنالاو ,لمعلاي لالقتسالا ىلع تمزع نأ اّملو

 .دييأتلاو عيجشتلا ةياغ هنم تيقلف .ينوؤش مظعم يف يتداع ىلع هحصنتسأ

 ّيلإ لوح ىّتح بتكلا ةعابط ىلع يرفوت ربخ .نيح دعب .هغلبي داك امو
 ةيملاعلا برحلا طساوأ ىلإ ءاهمساب ةليذم ,يتعبطم جارخإ نم تئبل يتلا هفيلآت

 .ةيناثلا

 ىلع لخد .ًاباجعإو ًاقلعت هب ينداز امع يل تفشك يتعبطمل ىلوألا هتروزو



 قلعي هرصبو الإ هنم ينعُري مل مث .هدي مثلو هتّيحت ىلإ تعراسف ,يبتكم يف انأو
 موسر لمحت يهو صقرلا جزانفو امنيسلل تانالعإ نم رادجلا ىلع ضرع امب

 ملو .يدي يف طقسأف.ةماركلا اهّجمت كّنهتلاو عّلختلا نم عاضوأ يف ناسحلا ديغلا

 كيتاه ىلإ ترشأف.عبطأ امع هللا همحر هلاؤساالإ يلوهذ نم ينجرخي

 مث ًاليوط يلإ رظنف ,ةمغرم ىلع نكلو ةمئأملااهنم لمحأ ين ًافرتعم تاعوبطملا
 :لاق

 فافكلا هجو هيف دصقي لمعلاو .ةلاطبلا نم ريخ لمعلاف ينب اي كيلع سأبال
 كّنَأ كلمع يف كمكحو .اهماكحأ ةرورضللو .ةليذرلا ىلإ هيف دصقي لمعلا ريغ

 كيلع عقت امف ٌقايرت وأ مس نم اهيف ام ىلع ءابطألا تافصو فّلؤي ينالديصلاك

 .ةعبتلا

 ببس كتنهم ريغب ذخأت تنك وأ لعفت ملو ىدعم كلمع نع كل ناك ولو
 نأ كل ناكل ةعبط ّلك عونب ساقت ةعبتلا تناك ول مث .ةعبتلا كتقحلل كلايعو كشيع

 هذه يف ام لثم بتكلا يفو فحصلا يف ّنأل ؛ كتنهم يف لمع ّلك نم كدي ضفنت
 ال تاوعدو ةركنم ليلاضأو ةرفاك ناعم نم ةنايرعلا موسرلا هذهو تانالعإلا

 رْيَغ ٌرُطْضا ِنَمَقا و .هرجهو هريغ كل أّيهتي نأ ىلإ كلمعب ذخف .ناطيشلا الإ يضرت
 .4ميِحَر ٌروُفَغ هللا َّنِإَف ٍداَع الو غاب

 ,ةينارقلا تايآلا ىدحإ يف هيأر هتلأسف نيقاّرولا ضعب ىلإ هتّيعم يف تنكو ْ

 .اهانعم نم تفرع ام لثم يل ركذف

 .رهاظلا ىنعملا هّنكلو :تلق

 يناعملا ىف صوغن نأ نم فعضأ نحنو رهاظلا ريغب ذخأن نأ انل لهو :لاق

 ةغمدألا ربكأ ّنإ :ةقيقحلا هذه ىّنع ذخف الأ ؟هللا باتك اهيلع ىوطنا يتلا ةقيمعلا

 هللا
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 .ةديعبلا اهدصاقم يف ةينارقلا يناعملاب ةطاحإلا نع ٌرجعأل

 ءاكذلا اذه فّتصي هتحامس تعمسف .يبرعلا ءاكذلا نع ثيدحلا ىرجو

 ,ةيعملالا ّدح غلبيف ولعي ,تاجردلا توافتم ةيب رعلا راطقألا فلتخم يف هلعجيف

 نم ٌصاخلا هعباطب ظفتحيف ماشلا دالب يف اّمأ .ةفاخسو ةهافت ىّدرتيف لفسيو

 .ةايحلل ةقفاوم عاونألا ريخ هيأر يف اذهو .فافسإ الو ٌومسال ثيح لدعلا

 هسام ىردتأ :ةرم تاذ يل لاق .يلمعلا يبروألا قلخلاب بجعم هتدايسو

 ام ماوق يه ,لئاضف ثالث مالسإلا نع اوذخأ مهْنِإ ؟نيينوسكسلا ءالؤه حاجن

 نوركفي مهف .بئادلا تابثلاو .مّمصملا مزعلاو ,قيمعلا ريكفتلا :ةعنمو ةّوق نم اوغلب

 نأ ىلإ بيجعلا مهتابث اوتبث لمعلا ىلإ اوحنج ىتمو .ًاديكأ ًامزع نومزعي ّمئ الم
 .بيلاطملاو تاياغلاب اوزوفي

 ىلع اوضرع نييسنرفلا نأ يسفنلا هّومسو هتهازنو هتّينطو رابخأ نمو

 نكمل اذ اعوفمشم نيبك نفاس ءاتفألاو ءاملغلا ةسائر تينضتم هعح امس

 هيلع ضرعي يك قشمد ىلإ توريب نم طابضلا دحأ [واسرأَو .ةصاخ ةرايسو

 :طباضلا لاق .هنامجرت تنكو ,ةريغصلا هتعموص يف هيدي نيب لثم نأ اًملف ,يأرلا

 :هايقلب ظحلا دعا كح تاره كالت هترايزل مدق هن

 نم رثكأ ةرايزلا لواحي مل هّنأل ؛ هبّدكأ نأب ينرمأ نأ الإ هتحامس نم ناكامف

 ناكو .هئطخ نع لاحلل رذتعا يذلا طباضلا ىلإ هبيذكت لقنب تفّطلتف ,نيتّرم

 :لاق ذإ نيمألا اندّيس هب ههباج يذلا يبلسلا باوجلا الإ باوج لك ٍبّقرتي

 نأ نكمي ال كلذك ناك نمو ,ناوكألا دّيسو ميظعلا قلاخلا دنع فظوم يّنإ»

 هيلإ لمحاو .يب هتقث ىلع يّنع ةباينلاب هركشاف ,يماسلا ضوفملا دنع ًافظوم نوكي
 دق كئلوأ ّلك .ةهيفرلا ةرايسلاو ةفيتملا رادلاو ريطخلا زكرملاو ريبكلا شاعملا نأ
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 .«ةعانقلاب هنع هللا ىنانغأ

 بجعلا نيب ًاقرصنم هسفن ىلع ًالماحتم ماقو ىسنرفلا طباضلا تهبف

 .باجعإلاو

 ًاملع انرصع يف ةفاقثلا مالعأ نم ملع هنأ نيمألا ةحامس نع لوقلا لامجإو

 ,ةّمجلا هلئاضف يف هّنأكلو ,عازن الب هنمز يف دهتجم ربكأ لب ًاحالصو ًاحالصإو
 يمالسإلا لّوألا نرقلا يف ةّمئألا دحأ ايندلا ةايحلا ليطابأ نع فوزعلا اهسأر يفو

 .يلاحلا رشع عبارلا نرقلا ال

 ىلع ًءاضق ميلعتلا تايعمجو دهاعملا أشنأو .فّنصو ملعلا ةلاسر لمح

 .اهتيقرتو عابطلل ةيبرتو ءاهتيذغتو راكفألل ًاريونتو ةلاهجلا

 كرو رهطو ىدهو بّزهف .نيدلا ةلاسر لمحو

 ةلادعلا ققحو ,ناسحإلاو ّربلا تايعمج سّسأف .حالصإلا ةلاسر لمحو

 .ةسادقلا ةفص ملظلا نورق اهتبسكأ يتلا ماهوألا نم حاطأ امب ةيعامتجالا

 انتملك- هّللاو - تناكل لمانألا ددع هلثم نم برعلاو مالسإلا ىف ناكولو

 .ًاعيمج داجمألا قوف اندجمو .ةقاّقخلا وش اشيار ءايلعلا يه
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 قرشلا اذه يف ةيناحورلا ءامعز نم ميعز

 نافرعلا ةلجم يأر

 ءازعال يتلا عئاجفلا نم .نيمألا نسحم دّيسلا ميظعلا انديقفب ةعيجفلا تناك

 ةّمئأ نم ًامامإ هنوك ثيح نم ,ةّيمالسإلا ممألا يف رظنلا ليلق ناك ديقفلا ّنأل ؛ اهنع
 .قرشلا اذه يف ةيناحورلا ءامعز نم ًاميعز هنوك ثيح نمو .يمالسإلا نيدلا

 نكلو .قرشلا يف ةّلق اوسيل ةيناحورلا ءامعزو .مويلا نوريثك نيدلا ةّمئَف

 .اهّلك ديقفلا ايازم يف نوكي يذلا يحورلا ميعزلاو ينيدلا مامإلا نيأ

 يف نيرخآلاو نيلّوألا مولع عمجي يذلا وه مويلا ديرن يذلا مامإلا سيل

 يف انيف هوجرن يذلا يحورلا ميعزلا سيلو .نيملسمللايتفلا ءابعأب علطضيو .هقفلا

 نم اهيف ام ّلكب ةميدقلا ةيقرشلا ةيناحورلا ديلاقت لمحي يذلا وه .نمزلا اذه

 يف ريسلا نع نيملسملا قوعت لاقثأ نم اهيف ام ٌلكبو ءراضو عفانو .حلاطو حلاص

 ىف رخألا ممألاب قاسللا نع ةيمالسالا ممألا رونو: :ياتسإلا روطتلا قيرط
 :ةوقلا و فيلا و اهقنلا راهنشم

 يحورلا ميعزلا وه اذه سيلو .ديرن يذلا ينيدلا مامإلا وه كاذ سيل .ال

 .يتلا ةحمسلا هللا ةعيرش يمالسإلا هقفلا لعجي يذلا مامإلا ديرن نكلو .وجرن يذلا



 ىدمو مهريكفت ةقيرطو مهتايح فورظو مهشياعت يف سانلا لاوحأ يعارت

 ىّتح نيدلا ماكحأ قيبطت ىلع مهتردق سايقمو ,ةعيرشلا قئاقح مهفل مهتايلباق
 .مهتردق سيياقمو مهريكفت قئارطو مهتايلباقو مهتايح نيب اوقفوي نأ اوعيطتسي

 شيعلا نيدايم يف مهتافرصت يفو يمويلا مهكولس يف ةعيرشلا تايضتقم نيبو

 :لعفلاو

 دحاو نمزل قلخت مل اهّنأو ,ةايحلا رياست نأ ةرداق ةعيرشلا ّنَأ اذه ىنعمو

 متاخ كيلي دمحم ناكاذهلو ءليج ّلكلو نمز ّلكل تقلخ لب «نامزألا نم

 ىلإ ًامارح دّمحم مارحو ةمايقلا موي ىلإ ًالالح دّمحم لالح» ناك اذهلو .ءايبنألا

 ةعيرشلا اهّنأو ,نيدلا موي ىلإ سانلا يف ةمئاق دّمحم ةعيرش ّنأ يأ «ةمايقلا موي

 ماد امو ,ةايحلا تماد ام ةايحلا عم رّوطتلا ةيلباقو ةنورملاو ةحامسلاب ةزّيمتملا

 .ةعفد ليج لك يف ةايحلا عفدي رّوطتلا لماع

 ايناكحا ىلا لوا اهنوطتو ايطوومو ةعي وشل ةحئاقنس ىل داق نيو

 يتلا دعاوقلاو سسُألا هذه ّنأ دصقت ًامامت كلذ سكع دصقن لب ءاهدعاوق لوصأو

 نأو ,ةايحلا تايضتقم رياست نأ ةحلاص اهتاذب يه ةّيمالسإلا ةعيرشلا اهيلع موقت
 ةمظع يه كلتو .اهرهاظم تفلتخا امهم ةايحلا راوطأ عم مئاد قافو ىلع نوكت

 لّدبتي ال .ةمايقلا موي ىلإ ةدلاخ اهئاقب ردصمو ىربكلا اهتزيمو ةّيمالسإلا ةعيرشلا

 .ًالالح اهمارح لّدبتي الو .ًامارح اهلالح

 ,ةايحلا ةعيرش يمالسإلا هقفلا نم لعجي يذلا ينيدلا مامإلا ديرن نحنو

 هذهو .ةايحلا تيقب ام ًادبأ ةّيحلا ةدلاخلا ةيقابلا ةعرشلا يه مالسإلا ةعرش لعجيو

 يمالسإلا هقفلاب عاطضا دقف ,نيمألا نسحم دّيسلا ميظعلا انديقف تازّيم ىلوأ

 رصانع نم ةعيرشلا هذهو هقفلا اذه يف امب ريصبلا عالطضا ءاهّلك ةعيرشلا مولعو
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 .دولخلاو ءاقبلاو ةايحلا

 نأ ,هتريصب ذفانو .هلقع رينو هركف بقائب - هيلع هللا ناوضر - كردأ دقل
 الو كّرحتت ال ةدكار ةّدام هانذخَتا اذإ انّنأو مئادلا ةايحلا عرش وه يمالسإلا عرشلا

 ءودمألا نم ةذجتاو هّمأ جرش :نمرلا نم ةزتف خرش هنأ هيلع انمكحت دقف نوطت

 .لايجألا نم حناس ليج عرشو

 ىلاعت هلسري نأ هللا ذاعمو ,كلذك ءايبنألا متاخ ةعيرش نوكت نأ هللا ذاعمو

 كلذف ,دحاو ليجو ةدحاو ةَّمأل ةينمز ةرتف ةلاسر هتلاسر لعجي مث ءايبنألل ًامتاخ

 .يهلإلا لدعلا ضيقن

 ًايحور ًاميعزو ًاميظع ًاينيد ًامامإ ءنسحم دّيسلا مامإلا ناك انه نمو
 .هقفلا اهب مهفيو نيدلا اهب مهفي يتلا ةقيرطلا هذه ةمظع يه ًاذإ هتمظعف .ًاحلاص

 .ميظعلا يمالسإلا عرشلا اهب مهفيو

 نكلو .ةقيرطلا هذهبو لقعلا اذهب ينيدلا مامإلا نوكي نأ اري ًالهس سيلو

 مه لب .ةعيرشلا مولعو هقفلاب ًاعيلض ينيدلا مامإلا نوكي نأ ريسيلا لهسلا نم
 ,نيدلاو ةعيرشلا نوؤش نم نيرخآلاو نيلوألا مولعب نوعلطضي نيذلا نوريثك

 ةرظنلا هذه رظني يذلا قفألا عساولا ركفلا ذفانلا رينلا ريصبلا مهيف نيأ نكلو

 ؟ةعيرشلل ةحمسلا ةيملعلا

 نيد نم لعجي يذلا ,جتنملا حلاصلا ريكفتلا نم نوللا اذهب رّكفملا مهيف نيأ

 بولسأ هللا دبع نب دّمحم هقف نمو .لايجألاو نامزألا نيد هللا دبع نب دّمحم

 ؟ةفاك ممألا ةعيرشو اندلا ةعيرنع هلا ذيع نب دقص ةفيرش نمو. تالا ةايعلا

 ؟ميظعلا ريبكلا ديقفلا اذهب انعجف نأ دعب يأ ,مويلا دعب اذه مهيف نيأ

 ألإ هللا حْوَر نِم ُسَأيَب ال) هّنإف .نيسئاي نيطناق نيمئاشتم كلذ لوقت ال



 .4 َنوُدِفاَكْلا ٌمْوَقْلا

 ءاحنأ ىلإ عّلطتتو .كلانهو انه نم هوجولا ىلإ عّلطتن نحنو كلذ لوقن نكلو

 يذلا لئاهلا غارفلا اذه ّدسي نّمع ثحبن ءًاعم ىمالسإلا ملاعلاو ىبرعلا ملاعلا

 ءامع لاو نيف دلا هقنننألا :فوفكس ىف خلا لا نيمألا نييعتم تلا ةقوحأ

 نم نيلقألا رفنلا يف نكلو دجن دقو .ًاليثم الو هل ابيض نجت داكن الف هنيوعتوزلا

 .ةميسجلا هلاقثأو هتخوخيش ىلع هب ضهني نيمألا ديقفلا ناك يذلا مخضلا

 داون دف انهو ةريكفت تولساو ةتريصو ةلقش نيالا نسعي كلا ناك

 نع ليلاضألاو ماهوألاو عدبلا نم لئاهلا ماكرلا اذه حيزي نأ لجأ نم لاطبألا

 ىفو هلقع ىف ثعبي ام .هتديقع ةبالصو هناميإو هنيدو هعبط نم انفرع دقل

 ماهوألاو عدبلا كلت ةبراحم يف ءاضملاو مزعلاو طاشنلاو ةبافجلا انهم

 ربصلا ةّوقو نانجلا تابثو بلقلا ةأرج .كلذ بناج ىلإ هيف انفرعو .ليلاضألاو

 .هريس قوعت نأ لواحت يتلا ريصاعألا ىلعو .هليبس ضرتعت يتلا باعصلا ىلع

 .تاموصخلا رابغ نم ههجوب روثي ام لامتحا ىف ردصلا ةباحر هيف انفرعو

 وأ ايازملا هذه هيف عمتجت نم نييحورلا ءامعزلاو نيدلا ةّمئأ يف نوكي دقلو

 ال طاشن ىلع بأدلا رارمتسا .اهّلك هذه ىلإ عمجي نم مهيف سيل نكلو ءاهضعب

 ديقفلا عئابط نم ةمزال ةعيبط اذه بأدلا راص ئّتح روتف الو ءانو الو .هعم ةنده

 نينسلا ىف هادم ىلع ًاليوط دتمي ًاميقتسم أطخ اذه طاشنلا راص ئّتحو .ميظعلا

 .رادحنا الو راسكنا الو فارحنا نود

 هنوع تناك ىتلا ىهو .هاندقف يذلا ميظعلا تايآ رهظأ تناك ةعئار ةيآ اذه

 )غ١١(



 ا 0 0م

 عاطتسا ئّتح .هملقو هدي باصخإ يف يحلا لماعلا تناكو ,جتنأ ام جاتنإ يف ربكألا

 ءىلتمملا بعوتسملا قفدت ,خيراتلاو .دقنلاو هقفلاو ءرعشلاو .بدألا يف قفدتي نأ

)١١ 6١ 



 رداصملا

 .ميركلا نآرقلا #

 ىضترملا فيرشلا نيسحلا نب يلع .ةخوسنملاو ةخسانلا تايآلا ١-

 ةعبطلا توريب- غالبلا ةسسؤؤم,يناسحلا داهج يلع :قيقحت ء(ه471ت)

 .ه١47١ىلوألا

 رقاب دّمحم دّيسلا :قيقحت ء(ه0 1 8ت) يسربطلا يلع نب دمحأ ,جاجتحالا -1

 .ه177فرشألا فجنلا رشنلاو ةعابطلل نامعنلا راد .ناسرخلا

 هللا دبع وبأ يدادغبلا يربكعلا نامعنلا نب دّمحم نب دّمحم .صاصتخالا

 ,يرافغلا ربكأ يلع هيلع قّلعو هحّحص .(ه4 7١ت) ديفملا خيشلاب بقلملا

 ةعامج تاروشنم .يمرحملا يدنرزلا دومحم دّيسلا هسراهف بتر

 ةعبطلا نانبل - توريب ءرشنلاو ةعابطلل ديفملا راد .مقب نيسردملا

 .م1991 - ه١ ١4غ ةيناثلا

 ىلع نب نسحلا نب دّمحم ءيشكلا لاجرب فورعملا لاجرلا ةفرعم رايتخا -4

 :قيقحت .يدابأرتسألا دامادريم :قيلعتو حيحصت .(ه١1 ت) يسوطلا

 .ه4١ ٠ 5 مق - ثارتلا ءايحإل 222 تيبلا لآ ةسسؤم .يئاجرلا يدهم

 :نفطلا بداح



 "21 يلا ئانكلا لئاقر بكم ورع دب و حت م علم 0

 يدسألا رهطملا نب فسوي نب نسحلا «ناميإلا ماكحأ ىلإ ناهذألا داشرإ -7

 ةسسؤم .نوّسحلا سراف :قيقحت .(ه/57ت) يلحلا ةمالعلاب فورعملا

 ةعبطلا ةفرشملا مقب نيسردملا ةعامجل ةعباتلا يمالسإلا ردشتلا

 .ه١ 8٠١ ىلوألا

 نامعنلا نب دّمحم نب دّمحم خيشلا .دابعلا ىلع هللا ججح ةفرعم يف داشرإلا -

 820تيبلا لا ةسسؤم :قيقحت .(ه7١8ت) ديفملاب روهشملا يدادغبلا

 ةعبطلا توريب - عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ديفملا راد .ثارتلا ءايحبإل

 . ه4١ ١6 ةيناثلا

 نب نسحلا .باقعلا ميلأ نم هب لمع نم يجنملا باوصلا ىلإ بولقلا داشرإ -8

 :قيقحت .(يرجهلا نماثلا نرقلا مالعأ نم) يمليدلا دّمحم نسحلا يبأ

 .ه1١1١ىلوألا ةعبطلا ناريإ - ةوسالا راد .يناليملا مشاه

 يسوطلا نسحلا نب دّمحم .رابخألا نم فلتخا اميف راصبتسالا -9

 بتكلا راد ,ناسرخلا يوسوملا نسح دّيسلا :قيلعتو قيقحت .(ه4 ٠١ ت)

 .ش ”١٠17 ةعبارلا ةعبطلا نارهط .ةّيمالسالا

 تلا نيب دكت نيالا وي نر كتم وو :باستمالا ةفرعم يف باعيتسالا-٠

 ةعبطلا توريب .ليجلا راد .يواجبلا دّمحم يلع :قيقحت ء(ه177ت)

 .ه١١5١ ىلوألا

 ةّنسلا لوصألا عم عوبطملا .(يرجهلا يناثلا نرقلا ت) يسرنلا ديز لصأ ١

 .ه14١ ٠ 6 ةيناثلا ةعبطلا مق :تاعوبطملل يرتسيشلا راد ,رشع

 رصع يف ةاورلا نم ةبخن .ةيلّوألا لوصألا نم رشع ةتسلا لوصألا 5

 .ه6١ ٠0 ةيناثلا ةعبطلا مق - تاعوبطملل يرتسبشلا راد ,259/ نيموصعملا



 ىمالسالا رشنلا ةسسؤم.(ه1788١ت) رفظملا اضر دّمحم .هقفلا لوصأ ١
 1 .ةفرشملا مقب نيسردملا ةعامجل ةعباتلا

 - نييالملل ملعلا راد .(ه١٠5١ت) يلكرزلا نيدلا ريخ .مالعألا

 .م٠/15توريب

 نم) يمليدلا نسحلا يبأ نب نسحلا .نينمؤملا تافص يف نيدلا مالعأ 6

 ءايحال 222 تيبلا لآ ةسسؤم:رشنو قيقحت .(يرجهلا نماثلا نرقلا مالعأ

 .ه4١ ١ 6 ةيناثلا ةعبطلا .ثارتلا

 .(ه5 ه٠ ت) ىعفاشلا يدرواملا دّمحم نب ىلع نسحلا وبأ :ةّوبنلا مالعأ 71

 1 55 ريب- ةيملعلا بتكلا راد

 :تيمألا نسح :قيقحت ء(ها/19ت) نيمألا نسحم دّيسلا :ةعيشلا نايغأ- 17

 .توريب - تاعوبطملل فراعتلا راد

 ركفلا راد رباج ريمس :قيقحت .(ه0ت) يناهفصألا جرفلا وبأ ءيناغألا

 .توريب-

 يونهكللا يوقنلا ىقن ىلع دّيسلا .رئاعشلا ةماقإ ىف رثاعلا ةلاقإ 9

 0 قع وكمتنلا هاجت نمت عوتطملا ه1 8:١ت)

 سوواط نب رفعج نب ىسوم نب يلع نيدلا يضر دّيسلا ,لامعألا لابقإ ٠-
 ةعبطلا ءيمالسإلا مالعإلا بتكم .يمويقلا داوج :قيقحت .(ه114ت)

 .ه4١ ١4 ىلوألا

 يناوريشلا دباع نب اغآ خيشلا .تاداهشلا رارسأ يف تادابعلا ريسكإ

 ةعمج دمحم :قيقحت ء(ه١ 758060 ت) يدنبردلا لضافلاب فورعملا ىرئاحلا

 - ةيفاقثلا تامدخلل ىفطصملا ةكرش ,يرمجلا ةيطع الم ساّبعو يداب
 .ه5١ ١6 ىلوألا ةعبطلا ةمانملا



 1 ةينيسحلا رئاعشلا لئاسر 2 17 د“ اد هي حام هيام كعب وك هول و رمل هو ورانا فنتك 32 وك 0

 ىضترملا دّيسلاب فورعملا نيسحلا دمحأ وبأ رهاطلا نب يلع ,يلامألا

 .يبلحلا يناسعنلا نيدلا ردب دّمحم دّيسلا :قيلعتو حيحصت ءاه411ت)

 ةعبطلا ,ىفجنلا ىشعرملا ىمظعلا هلل ةيا ةيتكم تاروشنم

 ْ ْ . ه7 ىلوألا

 مسق :قيقحت .(ه1-ت) يسوطلا نسحلا نب دّمحم خيشلا ,يلامألا -17

 ةعبطلا مق- ةفاقثلا راد .ةثعبلا ةسسؤم ةّيمالسإلا تاساردلا

 .ه6١ ١4 ىلوألا

 فورعملا يمقلا هيوباب نب نيسحلا نب ىلع نب دّمحم خيشلا .يلامألا

 ةثعبلا ةسسؤم .ةّيمالسالا تاساردلا مسق :قيقحت .(ه١18ت) قودصلاب

 .ه5١ ١7 ىلوألا ةعبطلا مق -

 ربكأ يلعو يلو داتسأ نيسحلا :قيقحت 7 .(هغ١١ت) ديفملا خيشلا ,يلامألا

 .ه4١ ١4 ةيناثلا ةعبطلا توريب - ديفملا راد .يرافغلا

 ةبيتق نب ملسم نب هللا دبع .ءافلخلا خيراتب فورعملا ةسايسلاو ةمامإلا 7

 - ىضرلا فيرشلا تاروشنم .يريش ىلع :قيقحت .(ه171ت) يرونيدلا

 1 1 .ه١ 6١7 ىلوألا ةعبطلا مق

 ء(ه٠77١ ت) يدقنلا رفعج خيشلا .ةيوضترملا رارسألاو ةيولعلا راونألا -7

 .ه١181١ ةيناثلا ةعبطلا فرشألا فجنلا- ةيرديحلا ةبتكملا

 نرقلا مالعأ نم) يرذالبلا رباج نب ىيحي نب دمحأ ,فارشألا باسنأ -

 ةسسؤم .يدومحملا رقاي دّمحم :قيلعتو قيقحت ,.(يرجهلا ثلاثلا

 .ه5914١١ ىلوألا ةعبطلا توريب- تاعوبطملل يملعألا

 ةعبطلا رشنلاو ةعابطلل نايبلا راد .ىبوقعيلا ىلع دّمحم .تايلبابلا 8

 ْ ْ .م١1501١ ىلوألا



 يسلجملا رقاب دّمحم .راهطألا ةّمَتألا تانكا زودل ةعماجلا راونألا ناهجيجا#

 هاي ملاةنانلا ةمئلتلا ثور <ءاهزلا نسمه 11

 :قيلعتو قيقحت ء(ها/لا/؛ ت) يقشمدلا ريثك نب ليعامسإ ,ةياهنلاو ةيادبلا ١-

 .ه8١5١ىلوألا ةعبطلا توريب - يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ءيريش ىلع

 ء(ه1١٠١/ت) ينارحبلا ينيسحلا مشاه دّيسلا ,نآرقلا ريسفت يف ناهربلا 7

 ةعبطلا توريب - ةثعبلا ةسسؤم ةّيمالسإلا تاساردلا مسق :قيقحت

 .ه9١5١ىلوألا

 يربطلا مساقلا يبأ ني دّمحم رفعج وبأ ءىضترملا ةعيشل ىفطصملا ةراشب 80

 يمالسإلا رشنلا ةسسؤم .يناهفصألا يمويقلا داوج :قيقحت ء(ه076ت)

 .ه1١ 7١ ىلوألا ةعبطلا ةفّرشملا مقب نيسردملا ةعامجل ةعباتلا

 نب دّمحم رفعج وبأ ,822دّمحم لآ لئاضف يف ىربكلا تاجردلا رئاصب -"4

 هج وك نسح ازريم :قيلعت و حيحصت .(ه١1١ت) رافصلا خورف نب نسحلا

 .ه1١ ٠ ؛ نارهط- يملعألا تاروشنم ءيغاب

 ,(ه١١١ 0 ت) يديبزلا ىضترم دّمحم.سوماقلا رهاوج نم سورعلا جات 0

 .ه5١4١ توريب- ركفلا راد يريش ىلع :قيقحت

 :قيقحت .(ها/48ت) يبهذلا نامثع نب دمحأ نب دّمحم .مالسإلا خيرات -

 ةعبطلا توريب - يبرعلا باتكلا راد ءيرمدت مالسلا دبع رمع

 .ه1١ ٠ /ىلوألا

 يدادغبلا بيطخلا يلع نب دمحأ السلا ةنيدم وأ دادغب خيرات 7

 - ةيملعلا بتكلا راد ,رداقلا دبع ىفطصم :قيقحتو ةسارد ,.(ه177ت)

 .ه7١4١/ىلوألا ةعبطلا توريب



 ”ج / ةّينيسحلارئاعشلا لئاسر.....-.....00...0000.0 0.600... 0غ"

 - نافرعلا ةعبطم ,ينيسحلا قازرلا دبع دّيسلا .ةيقارعلا ةفاحصلا خيرات 4

 .ه١791١ ةئلاثلا ةعبطلا اديص

 نسم ةبخن :قيقحت ,(ه١٠١ت) يربطلا ريرج نب دّمحم ءيربطلا خيرات -5

 .ه١ 4 ٠ةعبارلا ةعبطلا توريب - يملعألا ةسْسؤم .ءالجألا ءاملعلا

 يعفاشلا هللا دبع نب هللا ةبه نب نسحلا نب يلع ءقشمد ةنيدم خيرات ٠-

 - ركفلا راد .يريش ىلع :قيقحت .(ه09ل١ت) ركاسع نباب فورعملا

 ١ .ه6١5١توريب

 ميهف :قيقحت ,(اه117ت) يريمنلا ةّبش نب رمع ,ةرّونملا ةنيدملا خيرات ١-

 .ه١٠15١ ةيناثلا ةعبطلا مق - ركفلا راد .توتلش دّمحم

 حضاو نب بهو نب رفعج نب بوقعي يبأ نب دمحأ .يبوقعيلا خيرات -4

 .توريب - رداص راد .(اه84١ت) يبوقعيلاب فورعملا

 قيقحت .(ه١47 ت) ىسوطلا نسحلا نب دّمحم ,نآرقلا ريسفت ىف نايبتلا - غ8

 هدرا ىنالتنالا مالعإلا بتتككن :ىلئانلا وصلا يح دابجأ معطل
 .ه4١ ٠ ؟ىلوألا

 ةبعش نسب نيسسحلا نب يلع نب نسحلا .لوسرلا لا نع لوقعلا فحت -؛
 ربكأ يلع :قيلعتو حيحصت .(يرجعهلا عبارلا نرقلا مالعأ نم) .يناّرحلا

 .ه14١ ٠ [ ةيناثلا ةعبطلا مق - يمالسإلا رشنلا ةسسّوم.يرافغلا

 دبع نب ىاغزف نب ايقسويتةظنألا صئاصخز كدب ةمألا حزب ساوخلاة رك 8

 يقت نيسح :قيقحت .(ه104ت) يزوجلا نبا طبسب فورعملا يكرتلا هلل
 ه1 ىلوألا ةعبطلا مق - 22تيبلا لهأل يملاعلا متبل رك زهق

 ءاهالا نك ريطعلا نب ةقنيوي نب نسحلا ىلحلا ةماعلا كايقفلا ةركدت كك

 .ةيرفعجلا راثآلا ءايحال ةيوضت رمل ةدكدلا كاروتككم



 ء(ه١/7١ت) ىلماعلا نيمألا نسحم دّيسلا ,هيبشلا لامعأل هيزنتلا -غ7

 1 .ةعومجملا هذه نمض عوبطملا

 ءارفلا دوعسم نب نيسحلا دمحم وبأ «ليزنتلا ملاعم ىّمسملا ىوغيلا ريسفت 4

 راد .راوس ناورمو كعلا نمحرلا دبع دلاخ :قيقحت .(ه7١0ت) يوغبلا

 .ه177١ةسماخلا ةعبطلا توريب - ةفرعملا

 رمع نب هللا دبع ؛ليوأتلا رارسأو ليزنتلا راونأ ىّمسملا يواضيبلا ريسفت -4
 .توريب - ركفلا راد ,(ه/١95ت) يواضيبلا يزاريشلا دّمحم نبا

 «يناشاكلا ضيفلا»ب بقلملا نسحم ىلوملا .يفاصلا ريسفتلا - ٠

 تاروشنم .يملعألا نيسح خيشلا :هيلع قّلعو هحّحص ,.(ه١9١٠ت)

 .ه١ 6١ ةيناثلا ةعبطلا نارهط - ردصلا ةبتكم

 مشاه دّيس:قيقحت ,(ه" 7١ ت) شايع نيدوعسم نب دّمحم.يشايعلا ريسفت- 0١

 .نارهط- ةّيمالسإلا ةيملعلا ةبتكملا ءيتالحملا يلوسرلا

 دّمحم:قيقحت .(ه0١ ١ ت) ىفوكلا ميهاربإ نب تارف ءىفوكلا تارف ريسفت 01

 .نارهط- يمالسإلا داشرالاو ةفاقثلا ةرازول رشنلاو عبطلا ةسسؤممظاك

 .ه١ 6٠١ ىلوألا ةعبطلا

 دّيسلا :قيقحت و حيحصت ء(ه؟9ت) يّمقلا ميهاربإ نب يلع يّمقلا ريسفت -07

 ةعبطلا مق - باتكلا راد ةسسؤم ءيرئازجلا يوسوملا بيط
 .ه١ ٠ ؛ ةثلاثلا

 .ةثلاثلا ةعبطلا .(ه7١1ت) يزارلا رخفلا ,ريبكلا ريسفتلا - 6

 قيقحت .(ه048ت) يسربطلا نسحلا نب لضفلا «نايبلا عمجم ريسفت -0

 - ىملعألا ةسسؤم .نييئاصخألا نيققحملاو ءاملعلا نم ةنجل :قيلعتو

 1 .ه6١1١ ىلوألا ةعبطلا توريب



 ” زا ةدسحلا رتاعسلا لئاب وم مااقول 20 ا ما 04غ

 دمحأ :قيقحت ء(ه6١ ٠ ت) ناميلس نب لتاقم ,ناميلس نب لتاقم ريسفت -1

 .ه47١؟ 4 ىلوألا ةعبطلا توريب - ةيملعلا بتكلا راد .ديرف

 39 يركسعلا يلع نب نسحلا دّمحم يبأ مامإلا ىلإ بوسنملا ريسفتلا - 7
 هجرف ىلاعت هللا لجع يدهملا مامإلا ةسردم :رشنو قيقحت .(ه١51ت)

 .ه٠14١ 9 ىلوألا ةعبطلا مق - فيرشلا

 ةسردم :رشنو قيقحت .(ه171ت) يفاكسإلا ماّمه نب دّمحم .صيحمتلا-

 .مق - 321 يدهملا مامإلا

 يئوخلا يوسوملا مساقلا وبأ ثاحبأ ,ىقثولا ةورعلا حرش يف حيقنتلا -

 يداهلا راد .يزيربتلا يورغلا يلع ازريملا :ريرقت .(ه١151١ت)

 .ه١٠14١ ةئلاثلا ةعبطلا مق - تاعوبطملل

 يسوطلا نسحلا نب يلع نب نسحلا نب دّمحم رفعج يبأ ,ماكحألا بيذهت -
 بتكلا راد ,ناسرخلا يوسوملا نسح دّيسلا :قيقحت .(ه1 70 ت)

 . شه١؟56 ةثلاثلا ةعبطلا نارهط - ةّيمالسالا

 ركفلاراد .(ه865 7 ت)ينالقسعلا رجح نب ىلع نب دمحأ ,بيذهتلا بيذهت ١

 .ه14١ ٠ ؛ ىلوألا ةعبطلا توريب -

 فورعملا يمقلا هيوباب نب نيسحلا نب يلع نب دّمحم خيشلا .ديحوتلا -1

 ةسسّوم .ينارهطلا ينيسحلا مشاه دّيسلا :قيقحت .(ه١58ت) قودصلاب

 .ةفّرشملا مق - نيسردملا ةعامجل ةعباتلا يمالسإلا رشنلا

 يمقلا هيوباب نب نيسحلا نب يلع نب دّمحم خيشلا ,لامعألا باوث - 7
 يدهم دّمحم دّيسلا :ميدقتو قيقحت .(ه١18ت) قودصلاب فورعملا

 ٠ . شه١١؟714ةيناثلا ةعبطلا مق - ريمأ .ناسرخلا نسح دّيسلا



 مع نب اسس ئنروتلا لوصأ يف نيقيلا جراعم وأ رابخألا عماج -14

 .رفعج لآ ءالع :قيقحت .(يرجهلا عباسلا نرقلا مالعأ نم) يراوزبسلا

 .ه١4١؟ىلوألا ةعبطلا ثارتلا ءايحال 224 تيبلا لا ةسسؤم

 ,(ه؟١٠ ت) يربطلا ريرج نب دّمحم.نآرقلا يآ ليوأت نع نايبلا عماج 6

 - ركفلا راد .راطعلا ليمج يىقدص :جيرختو قيثوتو طبض
 .ه0١8١توريب

 ,(ه١1١١ت) يمقلا يناليجلا نسحلا نب مساقلا وبأ .تاتشلا عماج 7

 .نارهط - ناوضرلا ةكرش تاروشنم

 يبأ نب نمحرلا دبع نيدلا لالج ءريذنلا ريشبلا ثيداحأ يف ريغصلا عماجلا - 17

 .توريب - عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ركفلا راد .(ه١11ت) يطويسلا ركب

 ىسيع نب دّمحم ىسيع وبأ ءيذمرتلا ننسب فورعملا ريبكلا عماجلا -

 توريب - ركفلا راد .,فيطللا دبع باهولا دبع .(ه17/4ت) يذمرتلا

 .ه4١ ٠ ةيناثلا ةعبطلا

 .(ه١17ت) يبطرقلا يراصنألا دمحأ نب دّمحم نآرقلا ماكحأل عماجلا -

 - يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد .ينودربلا ميلعلا دبع دمحأ :حيحصت

 .ه0٠١٠8١ توريب

 نم ةّلث :قيقحت .(ه١14 ت) يلذهلا يّلحلا ديعس نب ىيحي .عئارشلل عماجلا ٠-

 39! ءادهشلا دّيس ةسسؤم .يناحبسلا رفعج خيشلا فارشإب ءالضفلا

 .ه١ 4 ٠6 ةيملعلا

 يكركلا نيسحلا نب يلع خيشلا .دعاوقلا حرش يف دصاقملا عماج ١-

 مق - ثارتلا ءايحال 824تيبلا لآ ةسسؤم :رشنو قيقحت .(ه٠14 ت)

 . ه١ 4١8 ىلوألا ةعبطلا



 ب: ةةعيسحلا رئاملا لئاشبوت اكول و دم وو جدو و دب م وما 0,1

 ليعامسإ نع ىفوكلا ثعشأ نب دّمحم نب دّمحم.(تايثعشألا) تايرفعجلا-ا/؟

 مك لعبا و نارهط - ةئيدحلا ىونين ةبتكم .اِظْم رفعج نب ىسوم نبا

 .ةلماشلا

 دبع مير ك:جيرخت و حيحصت ء(ه١١١7١ ت) ربش هللا دبع دّيسلا ءنويعلا ءالج-ا/"“

 .ه14١ ؟!/مق- ثارتلا ءايحإل كدف ةبتكم ءاضرلا

 رقاب خيشلا نب نسح دّمحم خيشلا :مالسإلا عئارش حرش يف مالكلا رهاوج-ا/4

 خيشلا :قيلعتو قيقحت .(ه77١١ت) يفجنلا ميحرلا دبع خيشلا نبا

 ه71١/ةئلاشلا ةعبطلا نارهط - يمالسإلا باتكلا راد ,يناجوقلا ساّبع

 .ش

 ينارحبلا فسوي خيشلا ,ةرهاطلا ةرتعلا ماكحأ يف ةرضانلا قئادحلا 0

 مق - نيسردملا ةعامجل ةعباتلا يمالسإلا رشنلا ةسسؤم .(ه1187ت)

 .ةفدشملا

 يدمآلا دحاولا دبع .ملكلا رردو مكحلا ررغ وأ 2. يلع مامإلا مكح -ا/“

 خيشلا :حيحصتو بيترت .(يرجهلا سماخلا نرقلا مالعأ نم) يميمتلا
 ةعبطلا توريب - تاعوبطملل ىملعألا ةسسّوم ءىملعألا نيسح

 1 1 .ه5١ 717 ىلوألا

 يناهفصألا هللا دبع نب دمحأ ميعن وبأ .ءايفصألا تاقبطو ءايلوألا ةيلح -ا/0

 ةيملعلا بتكلا راد ءاطع رداقلا دبع ىفطصم :قيقحت ء.(ه4 7١ ت) ىعفاشلا

 .ه4١؟7؟7ةيناثلا ةعبطلا توريب -

 .ةكنالَت ىفطصملا زكرم ءريبكلا يازريشلا ازريملا ةايح

 :رشنو قيقحت .(ه0ا/7ت) يدنوارلا نيدلا بطق ,حئارجلاو جئارخلا -

 .ه1١ ٠5 ىلوألا ةعبطلا مق - اغا يدهملا مامإلا ةسسؤم



 يدادغبلا رمع نب رداقلا دبع .برعلا ناسل بابل بلو بدألا ةنازخ ٠-

 بيكا راد بوقسلا يدب ليمإ ءىقيرظ لييكدتت يقع ما »اك
 .م1598١ىلوألا ةعبطلا توريب - ةيملعلا

 رفعسج :قيقحت .(ه7١7١ت) يرتستلا رفعج .ةّينيسحلا صئاصخلا-١

 .ه477١توريب- رورسلا راد ,ينيسحلا

 فورعمسلا يمقلا هيوباب نب نيسحلا نب يلع نب دّمحم خيشلا ءلاصخلا -7

 ريشتلا ةسش وم ئزاقفلا ربكأ يلع :قيلعتو حيحصت ء(ه١1ت) قودصلاب

 .ه١ 4 7٠ةفّرشملا مق - نيسردملا ةعامجل ةعباتلا يمالسإلا

 تيب لهأ نع ماكحألاو اياضقلاو مارحلاو لالحلا ركذو مالسإلا مئاعد -8

 نب دّمحم نب نامعنلا ةفينح وبأ ,مالسلا لضفأ مهيلعو هيلع هللا لوسر
 كا قد 615 كر نرفملا يمنعلا نروح عرآ دسجلا نيووضتم

 .ه15/19ةرهاقلا - ف راعملا راد ءيضيف رغصأ ىلع نبا

 ريغصلا يربطلا متسر نب ريرج نب دّمحم رفعج وبأ ,ةمامإلا لئالد -4

 .ه7١4١ىلوألا ةعبطلا مق - ةثعبلا ةسسّوم:رشنو قيقحت ء(اه0 ق.ت)

 .ميركلا دبع ني رقاب دّمحم.ةرهاطلا ةرتعلاو ّىبنلا لاوحأ يف ةبكاسلا ةعمدلا 0

 ىلوألا ةعبطلا توريب - ىملعألا ةسسؤم .(ه1780١ت) ىناهبهبلا

00 ْ 
 ىلغ :قيقحت ,(ه١٠ 4ت) ىلحلا رديح دّيسلا ,ىّلحلا رديح دّيسلا ناويد 7

 1 : ْ .يناقاخلا

 يربطلا دّمحم نب دمحأ ساّبعلا وبأ ,ىبرقلا يوذ بقانم يف ىبقعلا رئاخذ -41

 دومحم :ميدقت .يشوبلا مركأ :قيلعتو قيقحت ء.(ه114ت) يّكملا

 .ه14١ ١0 ىلوألا ةعبطلا ةّدج ,ةيدوعسلا - ةباحصلا ةبتكم .طوؤانرألا
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 راد .(ه583١ت) ىنارهطلا كرزب اقأ ,ةعيشلا فيناصت ىلإ ةعيرذلا 88

 1 .ه5١ ٠ ةئلاثلا ةعبطلا توريب - ءاوضألا

 لّوألا ديهشلا يلماعلا ىّكم نب دّمحم.ةعيرشلا ماكحأ يف ةعيشلا ىركذ -

 مق - ثارتلا ءايحإل 84+تيبلا لا ةسسؤم :رشنو قيقحت ء(ه/87ت)

 .ه١ 8١9 ىلوألا ةعبطلا

 داوج :قيقحت .(ه١67 ت) يسوطلا نسحلا نب دّمحم ,يسوطلا لاجر -

 - نيسردملا ةعامجل ةعباتلا يمالسإلا رشنلا ةسس ؤم.يناهفصألا يمويقلا

 .ه١ 5١6 ىلوألا ةعبطلا ةفّشملا مق

 دّيسلا :ميدقت ,(ه171ت) ىضترملا دّيسلا ءىضترملا فيرشلا لئاسر ١-

 - ميركلا نآرقلا راد .يئاجرلا يدهم دّيسلا :دادعإ ,ينيسحلا دمحأ

 .ه1١ ١0 مق

 قيقحت ةنجل:قيقحت ء(ه١18١ت)يراصنألا ىضت رم خيشلا .ةيهقف لئاسر-7

 .ه14١4١ ىلوألا ةعبطلا مظعألا خيشلا ثارت

 يلماعلا يعبجلا دمحأ نب ىلع نب نيدلا نيز ,ةياردلا ملع يف ةياعرلا -41

 دّمحم نيسحلا دبع :قيلعتو قيقحت .(ه1106ت) يناثلا ديهشلاب فورعملا

 ةعبطلا مق - يفجنلا يشعرملا ىمظعلا هللا ةيا ةبتكم .لاقب يلع

 .ه4١ ٠ 6ة يناثلا

 باهش لضفلا وبأ ,يناثملا عبسلاو ميظعلا نآرقلا ريسفت يف يناعملا حور -44

 .(ه١ 1١07١ ت) يدادغبلا يس ولألا دومحم دّيسلا نيدلا

 يعبجلا نيدلا نيز ديعسلا ديهشلا .ناهذألا داشرإ حرش يف نانجلا ضور 6

 .ةفّرشملا مق - ثارتلا ءايحإل 258 تيبلا لآ ةسس وم .يلماعلا



 دّمحم :ميدقت .(ه6 -8ت) يروباسينلا لاتفلا نب دمحم .نيظعاولا ةضور-5

 .مق - ىضرلا فيرشلا تاروشنم .ناسرخلا يدهم

 يئابطابطلا ىلع دّيسلا ,لئالدلاب عرشلا ماكحأ نايب يف لئاسملا ضاير -17/

 ةعامجل ةعباتلا ىمالسإلا رشنلا ةسسؤم :رشنو قيقحت ,.(ه١7152١ت)

 1 .ه7١4١ىلوألا ةعبطلا ةفّرشملا مق - نيسردملا

 يربطلا دّمحم نب هللا دبع نب دمحأ ,ةرشعلا بقانم ىف ةرضنلا ضايرلا -4

 تويت ةململا تكلا واذ .(ه114 ت) يعفاشلا

 رون ىلع وبأ دّمحم نب دوعسم نب نسحلا ,مكحلاو لاثمألا ىف مكألا رهز -

 1 .(ه٠1 505- يلا

 يحلاصلا فسوي نب دّمحم .دابعلا ريخ ةريس يف داشرلاو ىدهلا لبس ٠

 يلعو دوجوملا دبع دمحأ لداع :قيلعتو قيقحت ,(ه147ت) يماشلا

 هلا 8114 ار ةكيلطلا توري تا ةنيتلتلا تكلا ز اذ قرت لماجم

 سيردإ نب دمحأ نب روصنم نب دّمحم.ىواتفلا ريرحتل يواحلا رئارسلا

 ةعامجل ةعباتلا ىمالسإلا رشنلا ةسسؤم:رشنو قيقحت .(ه018ت) ىّلحلا

 1 .ه١٠14١ ةيناثلا ةعبطلا ةفّرشملا مق - 55

 لهسرصنويأ خيشلا ريهشلا ةباّسنلا يراخبلا رصنوبأ ,ةيولعلا ةلسلسلاّرس-
 .اه ق.ت) يراخبلا هللا دبع نب نابأ نب ناميلس نب دواد نب هللا دبع نبا

 تاروشنم .مولعلا رحب قداص دّمحم دّيسلا ةمالعلا هيلع قّلعو هل مّدق

 .ه1141- م1997١فرشألا فجنلا ىف اهتبتكمو ةيرديحلا ةعبطملا

 :دابفلا زوري

 ناميلس نب هللا دبع نب دمحأ ,(يّعملا ءالعلا يبأ ناويد) دنزلا طقس ٠١-

 .ه٠14١//توريب راد .(ه115ت)
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 :قيقحتو عمج.(ه177ت)يرهوجلازيزعلا دبع نب دمحأ,كدفو ةفيقسلا-١ .0

 ةعبطلا توريب .رشنلاو ةعابطلل يبتكلا ةكرش .ينيمألا يداه دّمحم

 )00 ١١ىلوألا

 ميقرتو قيقحت ء(ه؟1/7ت) ىنيوزقلا ديزي نب دّمْحم ,ةجام نبا ننس 7

 .عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ركفلا راد .ىقابلا دبع داؤف دّمحم :قيلعتو

 .ركفلار اد .(ه5 08ت) يقهيبلا ىلع نب نيسحلا نب دمحأ,ىربكلا نئسلا - ٠١

 ف رشأ ء(ها/ت) يبهذلا نامثع نب دمحأ نب دّمحم ,ءالبنلا مالعأ ريس- ٠

 ةعبطلا توريب - ةلاسرلا ةسسؤم.طوؤنرألا بيعش :باتكلا قيقحت ىلع

 .ه١ 8١٠ ةعساتلا

 ىلع.نومأملاو نيمألا ةريس يف نويعلا ناسنإ ىَّمسملاوهو ةيبلحلاةريسلا- ١٠

 .ه٠٠4١ توريب - ةفرعملا راد ء(ه١٠ 45 ت)يبلحلا دمحأ نب ميهاربإ نبا

 ٠ قداص نيسحلا دبع خيشلا.ءاحلصلاءاميس- العاملي)ت١71١ه(.المطبوع

 .ةعومجملا هذه نمض

 *يوسوملا نيسحلا نب ىلع ىضترملا فيرشلل ةمامإلا ىف ىفاشلا ١

 :تيطتقللا ييسيفلا ءارهرلا ديفدتلا هيلع قلو هققس اها الك
 -.نآرهط رشنلاو ةعابطلل قداضلا ةنسؤم ,ىتاليملا لضافادتسلا هعجار
 تردراع يفد نايلي امنا فسم ما 34ه 7 هقاقأ ةنيطلا ناربإ
 .قه١٠8١ :رشنلا

 ةبتكملا تاروشنم .(ه1715١ت) يرئاحلا يدهم دّمحم ءىبوط ةرجش ١-

 .ه17/86١ ةسماخلا ةعبطلا ف رشألا فجنلا ,ةيرديحلا

 نب رفعج نيدلا مجن مساقلاوبأ مارحلاو لالحلا لئاسم ىف مالسإلا عئارش-
 قداص دّيسلا :قيلعت .(ه177ت) ىلحلا ققحملاب رهتشملا نسحلا

 .ه4١ ١9 ةيناثلا ةعبطلا نارهط - لالقتسا تاراشتنا ءيزاريشلا



 .ينادمهلا يليقعلا ليقع نب هللا دبع ,كلام نبا ةيفلأ ىلع ليقع نبا حرش -5

 ةبتكملا ,ديمحلا دبع نيدلا يبحم دّمحم :قيقحت ,(ه711ت) يرصملا

 .ه1785١ ةرشع ةعبارلا ةعبطلا رصم -ىربكلا ةيراجتلا

 دّمحم نب نامعنلا يضاقلا ,راهطألا ةّمألا لئاضف يف رابخألا حرش 06

 ةسسؤم .يلالجلا ينيسحلا دّمحم :قيقحت ء(ه؟17ت) ىبرغملا يميمتلا

 ةعبطلا ةفّدشملا مق - نيسردملا ةعامجل ةعباتلا ىمالسالا رشنلا

 . .ه1١ 14 ةيناثلا

 ملع يف لوصولا جاهنم حرش يف لوقعلا جهانمب ىّمسملا يشخدبلا حرش 1
 بتكلا راد .(ه17؟ت) يشخدبلا نسحلا نب دّمحم .يواضيبلل ل وصألا

 .توريب - ةيملعلا

 :قيلعتو قيقحت .(ه؟١7ت) ةملسنب دّمحم نب دمحأ,راثآلا يناعم حرش

 .ه١ "14١ ةئلاثلا ةعبطلا ةيملعلا بتكلا راد .راجنلا يرهز دّمحم

 لضفلا و بأ دّمحم:قيقحت .(ه16ت)ديدحلا يبأ نبأ ,ةغالبلا جهن حرش

 .ه181١/ىلوألا ةعبطلا توريب - ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد ,ميهاربإ

 .يرغلا ءارعش-8

 ديبع.220تيبلا لهأ يف ةلزانلات ايآلا يف ليضفتلادعاوقل ليزنتلا دهاوش-

 ,سماخلا نرقلا مالعأ نم يناكسحلا مكاحلاب فورعملا دمحأ نب هللا

 - ةّيمالسإلا ةفاقثلا ءايحإ عمجم ءيدومحملا رقاب دّمحم خيشلا :قيقحت

 .ه١١4١ىلوألا ةعبطلا نارهط

 دبع دمحأ :قيقحت ,(ه191ت) يرهوجلا دامح نب ليعامسإ ,حاحصلا

 .ه٠14١/ةعبارلا ةعبطلا توريب - نييالملل ملعلا راد ءراطع روفغلا

 ١7 ةعبطم يتيركتلا ركب رينم ةيقارعلا ةفاحصلا الرشاد١915م.
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 ركفلا راد .(ه107ت) يراخبلا ليعامسل نب دّمحم ,يراخبلا حيحص ١

 .ه١٠5١عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل

 - ركفلا راد .(ه١11ت) يروباسينلا جاجحلا نب ملسم ,ملسم حيحص -

 ش .توريب

 نبدّمحمنب دمحأ,ةقدنزلاولالضلاو ضفرلا لهأ ىلع ةقرحملا قعاوصلا-6

 دبع نب نمحرلا دبع :قيقحت .(ه977ت) يمتيهلا رجح نب ىلع نبا دّمحم

 ةعبطلا توريب - ةلاسرلا ةسّسؤم .طارخلا دّمحم لماكو يكرتلا هللا

 .ه5١ ١,/ىلوألا

 ينيوزقلا يوسوملا يدهم دّمحم دّيسلا ؛لطابلا ةلوج ىلع ّقحلا ةلوص-71

 .ةعومجملاه ذه نمض عوبطملا ء(ه1708١ت)

 ةرصبلا ةعوسوم نمضإ) ًاثيدحو ًاميدق ةرصبلا يف رشنلاو ةعابطلا -

 ميلعتلا ةرازو ءيويلع ةدوع دّمحمو نسحم دوبع ميحر .(ةيراضحلا

 .م15١- يفاقثلا زكرملا ةرصبلا ةعماج ,يملعلا ثحبلاو

 .توريب - رداص راد ,.(ه٠77ت) دعس نب دّمحم ,ءىربكلا تاقبطلا

 :حيحصت ء(ه/5 ١ ت) ىّلحلا دهف نب دمحأ ,يعاسلا حاجنو يعادلا ةّدعع

 .مق - ينادجو ةبتكم ,يمقلا يدحوملا دمحأ

 يدهم خيشلا :قيقحت .(ه5 ١7 تا) ديفملا خيشلا .ةكيليَئبنلا وهس مدع -

 ه١ 4 ةيئانلا ةعبطلا تنو ريب < ديفملا رادو: :فجت

 ١ يىدزيلا يئابطابطلا مظاك دّمحم دّيسلا .ىقثولا ةورعلا )ت/١77727ه(,

 ةعامجل ةعباتلا يمالسإلا رشنلا ةسسؤم.ءاهقفلا نم ةّدع تاقيلعت

 ةعبطلا ةفّرشملا مق - نيسردملا الأولى/١1 ١ 5ه.



 :قيقحت .(ه؟78ت) ىسلدنألا هّير دبع نب دّمحم نب دمحأ ,ديرفلا دقعلا 7

 .ه5١ 7١/ىلوألا ةعبطلا تو ريب- ةّيملعلا بتكلا راد ءىنيحرتلا ديجملا دبع

 .ه780١ فرشألا فجنلا ةّيرديحلا ةبتكملا

 1 ا ا للعلا ١غ

 -م١0 1 ةعيطلا ا هلا 50 .يفلسلا هللا 5 محلا

 .هآ

 فورعملا ىنيسحلا ىلع نب دمحأ بلاط ىبأ لآ باسنأ ىف بلاطلا ةدمع-0

 .ه١؟/١4 ةيناثلا ةعبطلا فرشألا فجنلا- ةيرديحلا ةعبطملا

 ,(اه7١ 5٠ ت) يغارملا ينيسحلا حاّتفلا دبع ريم دّيسلا ,ةيهقفلا نيوانعلا -7

 .ه0١4١/ىلوألا ةعبطلا

 ثاحبألا زكرم :قيقحت .(ه7١ 56 ت)ىقارنلا دمحأ ىلوملا .مايألا دئاوع-1١/

 يمالسإلا مالعإلا بتسكمل عباتلا رشنلا زكرم .ةّيمالسإلا تاساردلاو

 .ه١ 5 ١ا/ىلوألا ةعبطلا

 ا 000 ابر كوب . لا 0 ولعلا ملاوع-8

 ا



1 00000 0 

 ميهاربإ نب ىلع نب دّمحم,ةينيدلا ثيداحألا ىف ةيزيزعلا ىلائللا ىلاوع 9

 نيش ,يقارعلا ىبتجم جاحلا 5-5 اهنا ك) يئاسحألا

 .ه١ 4٠5 ىلوألا ةعبطلا مق - ءادهشلا

 ,(ه70١ ت) يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا نمحرلا دبع وبأ .نيعلا باتك-

 ناريإ .ةرجهلا راد ةسسؤم ,يئارماسلا ميهاربإو يموزخملا يدهم :قيقحت

 ا ْ .ه1١ ٠ 9 ةيناثلا ةعبطلا

 راد ء(ه177/ت) سوواط لآ دمحأ دّيسلا ,ةرتعلا نبغ يف ةربعلا نيع ١-

 .مق - باهشلا

 :قيلعتو حيحصت .(ه[١8ت) قودصلا خيشلا .ةظءاضرلا رابخأ نويع 7

 .ه1١ ٠١5 توريب- يملعألا ةسسؤم.يملعألا نيسح خيشلا

 نرقلا مالعأ نم) يطساولا يئيللا دّمحم نب يلع ,ظعاوملاو مكحلا نويع- ١43

 - ثيدحلا راد ءيدنجريبلا ىنسحلا نيسح :قيقحت .(ىرجهلا سداسلا

 1 .ش7١/ ىلوألا ةعبطلا مق

 ىئابطابطلا مظاك دّمحم دّيسلا ,ىقثولا ةورعلا ةمجرت ىف ىوصقلا ةياغلا 5

 كيلا تاراقفتا ,يّمقلا ساّبع خيشلا :ةمجرت ء(ه١ ٠/1 ت) يدزيلا

 .نارهط - ةيرفعجلاراثآلا ءايحال ةيوضترملا

 ينيمألا دمحأ نيسحلا دبع خيشلا .بدألاو ةّنسلاو باتكلا يف ريدغلا -0

 .ه191١/ةعبارلا ةعبطلا توريب - يبرعلا باتكلا راد .(ه1217١ت) يفجنلا

 يرونيدلا ةبيتتق نب ملسم نب هللا دبع دّمحم وبأ .ثيدحلا بيرغ -71

 ةغللا يف ايلعلا تاساردلا موليد روزرز ميعن هسراهف عنص .(ه111ت)

 م988١ ىلوألا ةعبطلا نانبل - توريب ةيملعلا بتكلا راد ءاهبادأو ةيبرعلا

 .ها8١8١-



 دبع دّمحم:قيقحت ء.(ه1 ١4 ت) يورهلا مالس نب مساقلا .ثيدحلا بيرغ-57١

 .ه7/5١ ىلوألا ةعبطلا توريب - يبرعلا باتكلا راد .ناخ ديعملا

 وبأ .تاراختسالا يف بابرألا بر نييو بابلألا يوذ نيب باوبألا حتف -

 :قيقحت .(ه114ت) ىلحلا ينسحلا سوواط نب ىسوم نب ىلع مساقلا

 ةعبطلا ثارتلا ءايحال 224تيبلا لا ةسسؤم.فافخلا دماح

 .ه١ 2٠9 ىلوألا

 راد.يريش ىلع:قيقحت.(ها"١ 5 ت)يفوكلا مثعأ نب دمحأ,حوتفلا باتك

 .ه١١4١ىلوألا ةعبطلا توريب - ءاوضألا

 :دادعإو قيقحت .(ه١18١ت) يراصنألا ىضت رم خيشلا .ءلوصألا دئارف -

 ةعبطلا مق - يمالسإلا ركفلا عمجم .مظعألا خيشلا ثارت قيقحت ةنجل

 .ه9١5١ىلوألا

 نب ىسوم نب ىلع مساقلا وبأ ,موجنلا ءاملع خيرات يف مومهملا جرف 0١-

 .شه17٠١مق- يضرلا تاروشنم .(ه114 ت) ىّلحلا ينسحلا سوواط

 ينارهطلا ميحرلا دبع نب نيسح دّمحم,ةيهقفلا ل وصألا يف ةيورغلا لوصفلا 5
 .ه1١ ٠ ؛ مق - ةّيمالسإإلا مولعلا ءايحإ راد ء.(ه٠76١ت) يرئاحلا

 نيسحلادمحأو بأ رهاطلا نب يلع نساحملاونويعلا نم ةراتخملا لوصفلا- ١6

 .يفيرش ريم ىلع دّيسلا :قيقحت .(اه11ت) ىضترملا دّيسلاب فورعملا

 .ه1١ ١4 ةيناثلا ةعبطلا توريب - ديفملا راد

 يكلاملا دمحأ نب دّمحم نب ىلع .ةّمئألا ةفرعم يف ةّمهملا لوصفلا -5

 ثيدحلا راد .يريرغلا يماس :قيقحت ء(ه800ت) غاّبصلا نباب فورعملا

 .ه477١ىلوألا ةعبطلا مق - رشنلاو ةعابطلل



 7 1 هعسقلا ناهقلا لئاسوم وو اوت واد ووو يعم 061

 يبأ نب ليعامسل نب ليئاربج نب ناذاش نيدلا ديدس لضفلاوبأ ,لئاضفلا - 0

 فجنلا - اهتبتكمو ةيرديحلا ةعبطملا تاروشنم .(ه٠11 ت) ىمقلا بلاط

 .ه١17/8فرشألا

 .ةلماشلا ةبتكملا ةطساوب .(ه؟ 4١ ت) لبنح نب دمحأ ,ةباحصلا لئاضف- 7

 راد ء(ه' ١"ت) يئاسنلاب فورعملا بيعش نب دمحأ ؛ةباحصلا لئاضف /١61-

 .توريب - ةيملعلا بتكلا

 هيوباب نب يلع ءاضرلا هقفب رهتشملاو ةئاءاضرلا مامإلل بوسنملا هقفلا-

 رمتؤملا .ثارتلا ءايحال 828تيبلا لآ ةسسؤم :قيقحت .(ه135ت)

 .ه1١ ”٠ ىلوألا ةعبطلا دهشم - ةغِءاضرلا مامإلل يملاعلا

 بوقعي نب دّمحم .ةغللا يف طيسولا سوباقلاو طيحملا سوماقلا -48

 .توريب - عيمجلل ملعلا راد .(ه817ت) يدابازوريفلا

 مالعأ نم) ؛يريمحلا رفعج نب هللا دبع ساّيعلا وبأ خيشلا دانسإلا برق -

 ءايحإل 822تيبلا لا ةسسؤم رشنو قيقحت .(يرجهلا ثلاثلا نرقلا

 .ه١ 8١7 ىلوألا ةعبطلا مق - ثارتلا

 يّكم نب دّمحم هللا دبع وبأ ,ةيبرعلاو لوصألاو هقفلا يف دئاوفلاو دعاوقلا -5

 دّيسلا روتكدلا :قيقحت .(ها/85ت) .«لّوألا ديهشلا»ب فورعملا يلماعلا

 .مق - ديفملا ةبتكم تاروشنم .ميكحلا يداهلا دبع

 ٌققحملاب ف ورعملا يناليجلا نسحلا نب مساقلاو بأ از ريملاءلوصألا نيناوق -

 .نادلجم .ةّيرجحلا ةعبطلا .(ه١71١ت) ىّمقلا

 ١17 - ,يرافغلا ربكأ يلع:قيقحت.(ه175ت) ينيلكلاب وقعي نب دّمحم.يفاكلا .

 ةعبطلا نارهط - ةّيمالسالا بتكلا راد الخامسة١767اش.



 .(ه1١/ت) يّمقلا هيولوق نب دمحم نب رفعج مساقلا يبأ .تارايزلا لماك- 5

 ةعبطلا مق - ةهاقفلا رشن ةسسؤوم.يمويقلا داوج خيشلا :قيقحت

 .ه١ 5١7 ىلوألا

 - رداص راد .(ه٠17 ت) ريثألا نب دّمحم نب ىلع .خيراتلا يف لماكلا 6

 .ه780١ توريب

 مساقلاوبأ.ليوأتلاهوجو يف ليواقألا نيعو ليزنتلا قئاقح نع فاّشكلا -7

 ةعبطمو ةبتكم ةكرش .(ه8١0ت) يرشخمزلا رمع نب دومحم هللا راج

 .ه806١١ رصم- هدالوأو يبلحلا يبابلا ىفطصم

 نيمألا نسحم دّيسلا .باّهولا دبع نب دّمحم عابتأ يف بايترالا فشك-١

 ةعبطلا مق - نيمرحلا ةبتكم .نيمألا نسح :قيقحت ء(ه١/177ت)

 .ه١؟/8.5 ةيناثلا

 ت) يجنكلا دمحم خيشلا .هيزننلا ةلاسر نع هيومتلا فشك -4

 .ةعومجملا هذه نمض عوبطملا .(ه١171 دودح

 .سانلا ةنسلأ ىلع ثيداحألا نم رهتشااّمعسابلالا ليزمو ءافخلا فشك -8

 ةيملعلا بتكلا راد .(ه77١١ت) يحارجلا ينولجعلا دّمحم نب ليعامسإ

 .ه١ ٠4م ةئلاثلا ةعبطلا توريب -

 ىلوصألا هيقفلاو ققحملا.ءارغلا ةعيرشلا تامهبم نع ءاطغلا فشك ب اك

 ,(ه5١؟518ت) ءاطغلا فشاكب وعدملا رفعج خيشلا :لماكلا ملاعلا

 ةعبطلا) يولع زاساي اهردنلق غاب - رازاب ناهفصأ يودهم تاراشتتا
 .(ةيرجحلا
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 ءاطغلا فشاك رفعج خيشلا .ءارغلا ةعيرشلا تامهبم نع ءاطغلا فشك-١١

 زكرم .ناسارخ عرف - يمالسإلا مالعإلا بتكم قيقحت ء(ه1778١ت)

 .ه571١ ىلوألا ةعبطلا يمالسإلا مالعإلا بتكمل عباتلا رشنلا

 يلبرألا حتفلا يبأ نب ىسيع نب ىلع .ةّمئألا ةفرعم يف ةّمغلا فشك-1١

 .ه1١ ٠ 6 ةيناثلا ةعبطلا توريب - ءاوضألا راد .(ه197ت)

 فورعملا يناهفصألا نسحلا نب دّمحم.ماكحألا دعاوق نع ماثللا فشك- 7

 ىمالسإلا رشنلا ةسسؤم :رشنو قيقحت ,.(ه77١١ت) ىدنهلا لضافلاب

 ْ .ه١ "5١ ىلوألا ةعبطلا ةفّرشملا مق - نيسردملا ةعامجل ةعباتلا

 دّمحم نب رفعج نب ىسوم نب يلع مساقلا وبأ ,ةجهملاةرمثل ةّجحملا فشك- ١4

 - رز ديحلا ةعيطنلا تاروعت اها 93:) نلغلا شيخا 'نيوواطا نب

 ْ .ه٠/8١ فرشألا فجنلا

 ىبلعشلا دمحأ قاحسإ وبأ :ىبلعتلا ريسفتب فورعملا نايبلاو فشكلا -0

 د .يدعاسلا ريظن 08 نب 1 :قيقحت ,(ه5177ت)

 .ه577١ ىلوألا ةعبطلا توريب - يبرعلا ثارتلا ءايحإ

 نب دّمحمنب يلع مساقلاوبأءرشع ينثالا ةّمئألا ىلع صنلا يف رثألا ةيافك- 7

 دبع دّيس :قيقحت .(عبارلا نرقلا ءاملع نم) يزارلا يّمقلا زازخلا يلع

 ها 11 مايخلا ةعبطم ,يئوخلا يرمكهوكلا ينيسحلا فيطللا

 قيقحت .(ه718١ت) يناسارخلا مظاك دّمحم دنوخآلا .لوصألا ةيافك-7١

 .ه1١ ٠5 ىلوألا ةعبطلا مق - ثارتلا ءايحإل 8242تيبلا لآ ةسسّؤم:رشنو

 يراوزبسلا رقاب دّمحم.(ماكحألا ةيافك)ب رهتشملا هقفلا ةيافك-

 رشنلا ةسسؤم ءيكارألا يظعاولا ىضترم :قيقحست ء(ه١٠ 5١ ت)

 .ه١ 577 ىلوألا ةعبطلا ةفّرشملا مق - نيسردملا ةعامجل ةعباتلا يمالسإلا



 ,(ه7171١ت) يماّجحلا داوج دّمحم خيشلا ءينيسحلا راكذتلا لوح ةملك

 .ةعومجملا هذه نمض عوبطملا

 يمقلا هيوباب نب نيسحلا نب يلع نب دّمحم ,ةمعنلا مامتو نيدلا لامك -

 يمالسإلا رشنلا ةسسؤم.يرافغلا ربكأ يلع :قيلعتو حيحصت ءاها١4ت)

 .ه4١ ٠8 ةفرشملا مق - نيسردملا ةعامجل ةعباتلا

 يدنهلانيدلا ماسح نب ىقّتملا يلع .لاعفألاو لاوقألا ننس يف لاّمعلا زنك- ١

 ةوفص خيسشلاو ينايح يركب خيشلا :هسراهف عضوو هحّحص .(ه91/0)

 هاو تاةلاسرلا ةسشؤماقنلا

 مق- يوفطصملاةبتكم.(ه5 ؛5ت)يكجاركلا ىلع نب دّمحم.دئاوفلا زنك 7

 .ش19١١ ةيناثلا ةعبطلا

 :قيلعتو قيقحت .(ه١١7١١ت) يرونلا نيسح ازريملا .ناجرمو ْولُول -87

 .ه١٠47١ ىلوألا ةعبطلا يرهطملا دمحأ تاراشتنا ءيتيارد ىفطصم

 يرصملا يقيرفإالا روظنم نب مركم نب دّمحم نيدلا لامج .برعلا ناسل --4

 .ه4١ ٠6 مق - ةزوحلا بدأ رشن ء(اهالا ١ت)

 .ش177١/نارهط ةعماج عبط ءادخهد همان تغل -0

 سوواط ني دّمحم نب رفعج نب ىسوم نب يلع .فوفطلا ىلتق يف فوهللا -7

 .هأ ؟7/ىلوألا ةعبطلا مق - ىدهلا راونأ .(ه114ت)

 باهولا دبع يدّيس .ةيدمحملا دوهعلا نايب يف ةيسدقلا راونألا حقاول -17

 .رصمب هدالوأو يبلححلا يبابلا ىفطصم ةعبطمو ةبتكم ةكرش ,ينارشلا

 .ه191١- م91١/ةيناثلا ةعبطلا .ءافلخ هءاكرشو يبلحلا دومحم فيرش



 عا ةيسحلا راعقلا لئاسزرب دوم حا ضع 0

 .(ه4 ٠١ ت)يسوطلا يلع نب نسحلا نب دّمحم.ةيمامإللا هقف يف طوسبملا 8

 راثا ءايحإل ةيوضترملا ةبتكملا ءيفشكلا ىقت دّمحم :قيلعتو حيحصت
 .ه41/١١/ةئلاثلا ةعبطلا ةيرفعجلا

 امن نب هللا ةبه ءاقبلا يبأ نب رفعج نب دّمحم نيدلا مجن «نازحألا ريثم -5

 فرشألا فجنلا - ةيرديحلا ةعبطملا تاروشنم ءاه145ت) يّلحلا

 ه9

 :قيقحت ,يروباسينلا يناديملا دّمحم نب دمحأ لضفلا وبأ ءلاثمألا عمجم

 .توريب - ةفرعملا راد ,ديمحلا دبع نيدلا يبحم دّمحم

 دمحأ دّيسلا :قيقحت ,(ه80١٠ ت) يحيرطلا نيدلا رخف ءنيرحبلا عمجم-0

 .ه١ 5 ٠ 8 ةيناثلا ةعبطلا مق - ةّيمالسإلا ةفاقثلا رشن بتكم ,ينيسحلا

 .(هد 4/:ت) يسربطلا نسحلا نب لضفلا .نآرقلا ريسفت يف نايبلا عمجم 5

 ةسسؤم .نييئاصخألا نيققحملاو ءاملعلا نم ةنجل :قيلعتو قيقحت
 .ه6١14١ ىلوألا ةعبطلا توريب - يملعألا

 يمثيهلا ناميلس نب ركب يبأ نب يلع .دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمجم -17

 .ه8١1١توريب- ةيملعلا بتكلا راد .(ه7١8ت)

 يليبدرألا دمحأ ىل وملا.ناهذألا داشرإ حرش يف ناهربلاو ةدئافلا عمجم- 64

 يدراهتشالا هاني يلعو يقارعلا ىبتجم :قيلعتو حيحصت .(ه91ت)

 مق- نيسردملا ةعامجل ةعباتلا يمالسإلا رشنلا ةسسؤم.يدزيلا نيسحو

 .ةفدشملا

 حيحصت ,(ه11/ 5 ت) يقربلا دلاخ نب دّمحم نب دمحأ ,نساحملا باتك -0

 ةّيمالسالا بتكلا راد .ثّدحملاب رهتشملا ىنيسحلا نيدلا لالج :قيلعتو

 1 .ها٠/737 نارهط-



 قأتشم :قيقحت .(هم ٠ ت) ىّلحلا ناميلس نب نسحلا .رئاصبلا رصتخم 1

 1 .رفظملا

 لآ ةسسؤمقيقحت .(ه1١١٠١ت) ىلماعلا دّمحمدّيسلا ,ماكحألا كرادم -17

 ءايحال تيبلا لا ةسسؤم شن .ةسّدقملا دهشم ثارتلا ءايحال 232تيبلا

 .ه١٠5١ ىلوألا ةعبطلا ةفّرشملا مق - ثارتلا

 مشاهدّيسلارشبلا ىلع ججحلا لئالدو رشع ينثالا ةّمألا زجاعم ةنيدم-

 ةسسؤوم .ينادمهلا يئالوملا هللا ةّرع :قيقحت ء(ه1١١١ت) ينارحبلا

 ْ .ه7١4١ىلوألا ةعبطلا مق - ةّيمالسإلا فراعملا

 يلع نب نيسحلا نب يلع نسحلا وبأ .رهوجلا نداعمو بهذلا جورم -5
 تاعوبطملل يملعألا ةسسؤم ءاّنهم ريمأ :قيقحت .(ه147ت) يدوعسملا

 .ه١ 417١ ىلوألا ةعبطلا توريب -

 يدادغبلا يربكعلا هللا دبع وبأ ملعملا نبا نامعنلا نب دّمحم رازملا

 رشنلاو ةعابطلل ديفملا راد .ىحطبألا رقاب دّمحم دّيسلا قيقحت ,(ه41 17ت)

 ْ .ه5١5١- م995١ ةيناثلا ةعبطلا توريب -

 قيقحت ء(ها/87تا) لوألا ديهشلا ينيزجلا يلماعلا يّكم دّمحم ,رازملا ١

 .ه١٠5١ ىلوألا ةعبطلا ةفرشملا مق - 390 يدهملا مامإلا ةسردم رشنو

 ىمويقلا داوج :قيقحت ,(اه١٠1ت) يدهشملا نب دّمحم .ريبكلا رازملا ١

 5 - نيسردملا ةعامجل ةعباتلا يمالسإلا رشنلا ةسس ؤم ,يناهفصألا

 .ه١ 5١5 ىلوألا ةعبطلا ةفرشملا

 ٠ تيبلا لا ةسسؤم:عمجو قيقحت .اهت اكردتسمورفعج نب يلع لئاسم-1 +28

 ةعبطلا دهشم - ةكااضرلا مامإلل ىملاعلا رمتّوملا .ثارتلا ءايحإل

 ؟ىلوألا ٠ ١1ه. 1
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 يلماعلا ىلع نب نيدلا نيز مالسإالا عئارش حيقنت ىلإ ماهفألا كلاسم 5 ٠١-

 فراعملا ةسسؤم :رسشنو قيقحت .(ه1310ت) يناثلا ديهشلاب رهتشملا

 .ه7١5١ىلوألا ةعبطلا مق - ةّيمالسإلا

 .(ه5 ١٠ 5 ت)يروباسينلا مكاحلا هللا دبعوبأ .نيحيحصلا ىلع كردتسملا

 .يلشعرملا نمحرلا دبع فسوي :فارشإ

 قيقحت.(ه١72١ ت)يرونلاازريملا لئاسملاطبنتسمو لئاسولا كردتسم

 .ه8١٠5١ىلوألا ةعبطلا ثارتلا ءايحال 228 تيبلا لآ ةسسؤم:رشنو

 يقارنلا يدهم دّمحم نب دكحا .ةعيرشلا ماكحأ يف ةعيشلا دنتسم -7

 ةعبطلا ءثارتلا ءايحال 228تيبلا لآ ةسسؤمرشنو قيقحت .(ه1١؟56ت)

 .ه6١5١ ىلوألا

 ,(ه1 ١ ت) يميمتلاا ىنثملا نب يلع نب دمحأ ,يلصوملا ىلعي وبأ دنسم

 :قفمو + ةخارتلا نوماملا راد هذسأ ميلس نيسح»قيقست

 يرصبلا يسرافلادوراجلا نب دواد نب ناميلس.يسلايطلا دواد يبأ دنسم- 1
 .توريب- ةفرعملا راد .(ه5١٠ت)

 :توزيبد و داض زادها ت) لبست نيدمحا ليش نوعا دسم

 :قيلعتو قيقحت .(ه9١1ت) يديمحلا ريبزلا نب هللا دبع ءيديمحلا دنسم-١

 ةعبطلا توريب - ةيملعلا بتكلا راد .يمظعألا نمحرلا بيبح
 . ه١ 4٠5 ىلوألا

 يمقلا هيوباب نب نيسحلا نب ىلع نب دّمحم خيشلا ,ناوخإلا ةقداصم

 يناسارخلا يلع دّيسلا :فارشإ .(ه١18ت) قودصلاب فورعملا

 .ةّيمظاكلا- ةّماعلا نامزلا بحاص مامإلا ةبتكم تاروشنم .يمظاكلا



 ,(ه١١5١ت) يئوخلا يوسوملا مساقلا وبأ ثاحبأ .لوصألا حايصم 71

 مق - يروادلا ةبتكم .يدوسهبلا ينيسحلا ظعاولا رورس دّمحم :ريرقت

 .ه1١4١ةسماخلا ةعبطلا

 نب ىسوم نب ىلع دّيسلا نيدلا يضر نيفراعلا لامج .رئازلا حابصم -6

 - ثارتلا ءايحال 822تيبلا لآ ةسسؤم قيقحت ,.(ه154ت) سوواط

 .ه14١ 11 مق

 يملعألا ةسسؤم.32/قداصلا رفعج مامإلل بوسنملا ,ةعيرشلا حابصم 6

 .ه1١ ٠٠ ىلوألا ةعبطلا توريب - تاعوبطملل

 - ردصلا ةبتكمتاروشنم .(ه777١ت)ينادمهلااضر اقا .هيقفلا حايصم 7

 .نارهط

 يسوطلا نسحلا نب ىلع نب نسحلا نب دّمحم رفعج يبأ ,دّجهتملا حابصم-١

 .ه١١5١ىلوألا ةعبطلا توربي - ةعيشلا هقف ةسسؤمء.(ه10ت)

 ,(ها///١ ت) ءىرقملا يمويفلا يلع نب دّمحم نب دمحأ رينملا حابصملا -

 .توريب - نانبل ةبتكم

 بيبح :قيقحت .(ه١١1ت) يناعنصلا مامه نب قازرلا دبع ,فنصملا 9

 .يمظعألا نمحرلا

 اها" 6 ت) يف وكلا ةبيشيبأ نب هللا دبع.راثآلاو ثيداحألا يف فّيصملا ٠

 ةعبصطلا توريب - ركفلا راد .ماحللا دّمحم ديعس :قيلعتو قيقحت

 . ه1١غ١ 5 ىلوألا

 يعفاشلا ةحلط نسب نيم لوسرلا لا بقانم يف لوؤسلا بلاطم 0١-

 .ةيطعلا دمحأ دجام :قيقحت ء(ه507ت)



 ١ جر هينيسحلا رئاعشلا لئاسو طر ناو ادد امو 1 والاب ند طا 0

 ققحملاب فورعملا يلذهلا نسحلا نب رفعج مساقلا وبأ ءلوصألا جراعم

 20 تيبلا لا ةسسؤم .يوضرلا نيسح دّمحم :دادعإ ء.(ه111ت) ىلحلا

 .ه4١ 7٠ىلوألا ةعبطلا ثارتلا ءايحال

 نيدلا نيز يناثلا ديهشلا لجن نسحلا ءنيدهتجملا ذالمو نيدلا ملاعم -177

 يمالسإلا رشنلا ةسسؤم :قيقحتلا ةنجل :قيقحت ء(ه١١١٠ت) يلماعلا

 .ةفرشملا مق - نيسردملا ةعامجل ةعباتلا

 فورعملا يمقلا هيوباب نب نيسحلا نب يلع نبدّمحمخيشلا ,رابخألا يناعم- 14

 ربشنلا ةسسؤم .يرافغلا ربكأ يلع :قيقحت .(ه١18ت) قودصلاب

 .ه170/8 ةفّرشملا مق - نيسردملا ةعامجل ةعباتلا يمالسإلا

 نب نمحرلا دبع نب ميحرلا دبع ءصيخلتلا دهاوش ىلع صيصنتلا دهاعم-6

 .ةلماشلا ةبتكملا ةطساوب ,(ه171ت) يسابعلا حتفلا وبأ دمحأ

 يّلحلا ققحملاب رهتشملا نسحلا نب رفعج .رصتخملا حرش يف ربتعملا -7
 مراكم رصان فارشإب لضافألا نم ةّدع :حيحصتو قيقحت ء(ه117ت)

 .شا714١ مق- ةىءادهشلا دّيس ةسسؤم.يزاريشلا

 - يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد .(ه177ت) يومحلا توقاي .ءابدألا مجعم 7

 .توريب

 يمورلا يومحلا هللا دبعنب توقاي هللا دبعوبأ نيدلا باهش.نادلبلا مجعم

 - م1915توريب- يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد .(ه151ت) يدادغبلا

 .ها48

 بتكلا راد .(ه5 ٠ ت) يناربطلا دمحأ نب ناميلس .ريغصلا مجعملا -8

 .توريب- ةيملعلا



 دبع يدمح:قيقحت .(ه1 1١ ت)يناربطلا دمحأن ب ناميلس,ريبكلا مجعملا

 .ةيناثلا ةعبطلا توريب - يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد .يفلسلا ديجملا

 راد «ىبينق قداص دمأحو ىج ةعلق ساور دّمحم .ءاهقفلا ةغل مجعم ١-

 .ه1١ ٠8 ةيناثلا ةعبطلا تو ريب - سئافنلا

 ء(ه156 ت)ايركز نب سراف نب دمحأ نيسحلا وبأ ,ةغللا سبي اقم مجعم

 مالعإلا بتكم ءسيئرلا نوراه دّمحم مالسلا دبع :طبضو قيقحت

 . ه6١ ٠ ؛يمالسإلا

 دمحأ,ىفطصم ميهاربإ هجارخإب ماق :ةيبرعلا ةغللا عمجم .طيسولا مجعملا- 8

 - ةوعدلا راد ,راجنلا يلع دّمحم .رداقلا دبع دماح .تايزلا نسح

 .م9/9١ايكرت لوبنطسا

 ,بادآلاو تاّيحتسملاوتابجاولا نم ةليللاو مويلا لمع يف حالفلا حاتفم 4

 يلماعلا ينادمهلا يثراحلا دمصلا دبع نب نيسحلا نب دّمحم نيدلا ءاهب

 .توريب- تاعوبطملل يملعألا ةيساوم هاا

 بغارلاب فورعملا دّمحم نب نيسحلا .نآرقلا بيرغ يف تادرفملا -0

 .ه14١ ٠ [ ةيناثلا ةعبطلا باتك رشن رتفد ء.(ه ؟ت) يناهفصألا

 ,رّفظملا مظاك:ميدقت ,(ه07١ت) يناهفصألا جرفلا وبأ ,نييبلاطلا لتاقم- 111

 .ه17/86١ ةيناثلا ةعبطلا فرشألا فجنلا - ةيرديحلا ةبتكملا تاروشنم

 يدزألا ميلس نب فنخم نب ديعس نب ىبحي نب طول قا نيسحلا لتقم /١7-

 .يرافغلا نسح :قيلعت ءاه017١ت)

 ,(ه018ت)يمزراوخلا يّكملادّمحم نب دمحأ نب قفوملا«نيسحلا لتقم

 .ه4١ .١8 ىلوألا ةعبطلا مق - ىدهلا راونأ ءيوامسلا دّمحم :قيقحت



 ١ س1 هديبحلا رئاعفلا لئاسز جنو جودك و ورمل كوم هوو طك ةلبلا 231

 خيشلاب رهتشملا يمقلا هيوباب نب نيسحلا نب ىلع نب دّمحم ,عنقملا -5

 .ه0١14١ة2يداهلا مامإلا ةسسؤم:رشنو قيقحت .(ه١178ت) قودصلا

 ,(هد 8ت) يسربطلا لضفلا نب نسحلا رصن وبأ .قالخألا مراكم -

 .ه1557١ ةسداسلا ةعبطلا ءيضرلا فيرشلا تاروشنم

 قيقحت ةنجل :قيقحت ء(ه١78١ت) يراصنألا ىضترم.بساكملا باتك 0

 ةيناثلا ةيوئملا ىركذلا ةبسانمب يملاعلا رمتّوملا .مظعألا خيشلا ثارت

 .ه10١1١ ىلوألا ةعبطلا ءيراصنألا خيشلا داليمل

 :قيقحت ء(ه0 4/:ت) يناتسرهشلا ميركلا دبع نب دّمحم .لحنلاو للملا 45

 .توريب- ةفرعملا راد .يناليك دّيس دّمحم

 ةبتكملا.(ه088ت)بوشآ رهش نب يلع نب دّمحم.بلاط يبأ لآ بقانم- 417

 .ه77/1١فرشألا فجنلا - ةّيرديحلا

 ,(ه' ١ ٠ ت) يفوكلا ناميلس نب دّمحم.ةْغ نينمؤملا ريمأ مامإلا بقانم 5 ١-

 ةعبطلا مق - ةّيمالسإلا ةفاقثلا ءايحإ عمجم ,يدومحملا رقاب دّمحم:قيقحت

 .ه١5١؟ىلوألا

 يبرغملا يميمتلا دّمحم نب نامعنلا ةفينح و يضاقلا ءبلاثملاو بقانملا 0

 توريب - يملعألا ةسسؤم ,ةيطعلا دمحأ نب دجام قيقحت ء(ه117ت)

 .ه177١- م١٠٠٠ ؟ىلوألا ةعبطلا

 نب فسوي نب نسحلا ىلحلا ةمالاعلا ,بهذملا قيقحت يف بلطملا ىهتنم 47

 ثوحبلا عمجم يف هقفلا مسق :قيقحت .(ه/1١ت) رهطملا نب ىلع

 .ه14١14١ ىلوألا ةعبطلا دهشم - ةّيمالسإلا ثوحبلا عمجم .ةّيمالسإلا

 .م1937١نوثالثلاو ةسماخلاةعبطلات وريب- قرشملا راد.ةغللا ىف دجنملا-؟ غ7



 تاروت اك سمرا ةيرصلا ةاخيسلا] ىردلا ياللا فاو ومع

 .م1917١/ة/دادغب - داشرإلا ةعبطم يبرعلا جيلخلا تاسارد زكرم

 ةعباتلا يمالسإلا رشنلا ةسسٌؤمء(ه8/8١1١ت) رفظملااضر دّمحم.قطنملا

 .ةفّرشملا مق - نيسردملا ةعامجل

 يّمَقلا هيوباب نب نيسحلا نب ىلع نب دّمحم خيشلا .هيقفلا هرضحي ال نم -0

 .يرافغلا ربكأ ىلع :قيلعتو حيحصت ,(ه١14ت) قودصلاب فورعملا

 ةعبطلا ةفّرشملا مق - نيسردملا ةعامجل ةعباتلا يمالسإلا رشنلا ةسسؤم

 .ه1١ ٠ ؛ ةيناثلا

 نمض عوبطملاء.(ه١70١ت)يناقماملا هللا دبع خيشلا ةّينيسحلاب كاوملا-١

 :ةعومجملاو ذه

 ء(ه17/7١ت) ءاطغلا فشاك نيسح دّمحم خيشلا ,ةّينيسحلا بكاوملا -

 .ةعومجملاه ذه نمض عوبطملا

 ينويسب نب ديعسلا دّمحم ءفيرشلا يوبنلا ثيدحلا فارطأ ةعوسوم -10

 .ه١٠1١ ىلوألا ةعبطلا توريب - ثارتلا ملاع ءلولغز

 دبع داؤف دّمحم :قيلعتو حيحصت ء(ه1١ت) نينا نب كلام .ًاطوملا 6

 .ه7٠5١توريب- يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ؛يقابلا

 ,(ه١ 5١7 ت) يئابطابطلا نيسح دّمحم دّيسلا .نآرقلا ريسفت يف نازيملا 6

 .ةفّرشملا مق - ةميلعلا ةزوحلا يف نيسردملا ةعامج تاروشنم

 يناهفصألا ةعيرشلا خيش هللا ةيا ثحب ,رايخلا ماكحا يف راهزألا ةبهيدا و5

 دمحأ دّيسلا :ميدقت ,(ه17١ت) يناحبسلا نيسح دّمحم خيشلا ملقب

 .ه59١/ ينيسحلا
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 هذه نمض عوبطملا ,(ه1588١ت) رفظملا نسح خيشلا ,مولظملا ةرصن -"01/

 .ةعومجملا

 هذه نمض عوبطملا .(ه798١ت) نيساي لا ىضت رم خيشلا «ةعماد ةرظن -

 .ةعومجملا

 ,نيطبسلاو لوتبلاو ىضترملاو ىفطصملا لئاضف يف نيطمسلاررد مظن -4

 مامإلا ةبتكم .(ها/0 ٠ ت) يدنرزلا دّمحم نب نسحلا نب فسوي نب دّمحم

 .ه8/17١/ةّماعلا ذك! نينمؤملا ريمأ

 ,(ه1/0١ ت) يّلحلا مساق نيسحلا دبع خيشلا .هيزنتلا ةلاسر هيزنلا دقنلا

 .ةعومجملاه ذه نمض عوبطملا

 :قيقحت ,(ه١1ت)يرزجلا ريثألا نباءرثألاو ثيدحلا بيرغ ىف ةياهنلاا-١

 نايليعامسإ ةسسؤم .يحانطلا دّمحم دومحمو يوازلا دحام

 .ش14١١ ةعبارلا ةعبطلا مق - عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل

 يبأ نب يلع نينم ؤملا ريمأ مالك نم يضرلا فيرشلا هراتخا ام,ةغالبلا جهن 5

 راد ةعبط ىلع ةرّوصملا مق - رئاخذلا راد .هدبع دّمحم :حرش .ةينبلاط

 .ه١5١؟ىلوألا ةعبطلا توريب - ةفرعملا

 ديعس :قيقحت ء(ه١/01ت) يدنوارلا ىنسحلا ىلع نب هللا لضف ,رداونلا 7

 .شا1/1١/ىلوألا رطل ف كي يركسع يلع اضر

 يلماعلاّر حلا نسحلا نب دّمحم.ةعيرشلا لئاسم ليصحتى لإ ةعيشلا لئاسو -4

 مق - ثارتلا ءايحإل 82+تيبلا لآ ةسسؤم :رشنو قيقحت ء.(اه١٠٠؛ت)

 .ه١ :4١ ةيناثلا ةعبطلا

 ركب يبأ نب ميهاربإ نب دمحم نب دمحأ,نامزلا ءانبأ ءابنأو نايعألا تايفو 6

 .توريب - ةيملعلا بتكلا راد .(ه١18ت) يلبرألا يكمربلا ناكلخ نبا



 يروياسينلا يبلاعتلا كلملا دبع ,رصعلا لهأ نساحم يف رهدلا ةميتي
 - ةيملعلا بتكلا راد ,ةيحمق دّمحم ديفم :قيقحتو حرش ء(اه179ت)

 .ه١ ٠7+ ىلوألا ةعبطلا توريب

 يفنحلا يزودنقلا ميهاربإ نب ناميلس ,ىبرقلا يوذل ةّدوملا عيباني -717

 مق - ةّوسإلا راد ,ينيسحلا فرشأ لامج يلع دّيس :قيقحت ء(ه174١ت)

 1 .ه١5١" ىلوألا ةعبطلا





 هو كم ورا ليون اخس عم عوضا سووا 11 هه عن دام باتكلا ليلد

 000 1 1 هيزنتلا ةلاسرل هيزنلا دقنلا (10)

 0 ا ب ةمّدقملا

 000 ا ركنملا راكنإ

 ل «بذكلا» :لوألا

 00 00 ةبوذكملارابخألا

 اا 001010131111110 رعشلا يف بذكلا

 0 ءانغلاب نيحلتلا :يناثلا

 000١01 بد ءاثرلا يف ءانغلا ءانثتسا

 ا اهيلع ررضلا لاخدإو سفنلا ءاذيإ :ثلاثلا

 00 001 جرحلاو رسعلا

 0 ا ا رارضالاو ءاذيالا

 0 رارضإلا ةمرح ىلع يلقعلا ليلدلا

 00 ا رارضالا ةمرح ىلع ىلقنلا ليلدلا



 يبن ةدبعلا راهقلا لن اهوا اداة با تنال يو ع ها/١

 0 هيجل لتلو دع ا لطتااةجبابا ف عجبا نعل و سند هند دم بح رشا دنع نقؤملا ةمرخ

 00 ا

 ل ررضلاو ءاذيإلا يف لوقلا ةصالخ

 000000000 0 50525تدتد دز زةءة زوشلاو جرتلا ىدعاتب دعاك ادبمك

 0 0 118 ةدابعلل مايقلا نم كبي ئبنلا يمدق مّروت

 1 ا ب يدم وا نا ةياداّجسلا يمدق مّروت

 را ما الا د لا خس ا وم اهرارضإو ةئءارهزلا يمدق مّروت

 0 ]  ز ز ] ز ز ]| ]ز]ز 00 عوجلاب هسفن كتلي ىبنلا ءاذيإ

 ا ا ل ّجحلل يشملاب سفنلا ءاذيإ

 00 هسفنل ءاذيإ هيبأ ىلع ةكاداّجسلا ءاكب

 10117 و ما ايام م ا ا ا او ءاملا نع 46 سابعلا عانتما

 11 1 ل ا ا كا وول م هنوفج ةكااضرلا حيرقت

 0 ااا 000013171 د د يا ءامألا ءاكب

 111 ا م تا م وهللا تالا لامعتسا :عبارلا

 0 ا ا وا ل ا لبطلا

 0 ا لا ا قاس لوما ا او او قل تا قياس و ل د نا فدلا

 ا سا وام دا سوااجا» ةزيقلو 0 مت نب بن جبن باع اف طبربلا

 اي ل ا روبنطلا

 |ززا00000000---2ة888©844848بةيةب#به8حبدكمم فزاعملا

 اا نا اواو اسوم وول روع م طساو ةداور اة و ئاوو هخ ا قوبلا



 ا 10110 ا ءاسنلاب لاجرلا هّبشت :سماخلا

 لوسر تانيبب ًاهيبشت هوجولا تافّشكم جداوهلا ءاسنلا باكرإ :سداسلا

 ااا 000001311 لل هلا

 اي ل بتاحللا لاجرلا نم عمسمب ءاسنلا حايص :عباسلا

 ١ك م ةحيبقلا ةركنملا تاوصألاب قيعزلاو حايصلا نماثلا

 0000 0 0 00000010111ب-8 ةعنشلاو كتهلا بجوي ام ٌلك:عساتلا

 00000 00 زيزي هيزنتلا ةلاسر نع هيومتلا فشك(11)

 دل ا م م لا و هيبنتو حاضيإ

 0 ااا فلما ةملك

 0 اا ا مالسإلا

 00 0 00000101511ج111دد ا ينيسحلا متأملا

 مال ءاحلصلا ءاميس ةلاسر ىلع هّدرو فلؤملا يأر :لّوُألا لصفلا

 لقن عم .اهتلدأو هيبشلا يف بكترت يتلا ةّيعرشلا تامّرحملا نايب يف :يناثلا لصفلا

 0 1 ] ] ز]ز]ز]ز]ز]ز | 0 ا ءاملعلا ىواتف

 با ا ةعبابم حرجلا ةمرح :لّوألا ديهشلا ىوتف

 ل 1 ا ا و ا ا ب و ةّيحالصا ةملك

 000 00001017 121 نيمآلا نسم تسلا وه نم

 00000 دهاجملا ريبكلا ةمالعلا تافلْوم ضعب نايب

 0000 ا ز ز ز ز ] ز ز ز ز رئاعشلا ةماقإ ىف رثاعلا ةلاقإ (10)



 0 اا 0أ31#102000]11]]11 0/4

 اس رئاعشلا زاوج ىلع ٌلدت يتلا دعاوقلاو لوصألا يف :ىلوألا ةرظنلا

 1 اا ةعما رئاعشلا نم ةلمج نع عنملل هب كسمتي ام يف :ةيناثلا ةرظنلا

 ا و ةّينيسحلا رئعشلل نيزّوجملا مالعألا ءامسأ :باتكلاب قحلم

 ل ا م ةّمئألاب كشمتلل ةّمآلا داشرإ باتك نم ةعطق (1)

 00 ا 0 0 33137 ةّينيسحلا رهاظملاو ٌفطلا ةعجاف يف ةيعاش

 ا ا ا هيبشلا لامعأل هيزنتلا هتلاسرو نيمألا نسحم دّيسلا

 0 ةعيدخلا صئاسعت باكو ةلوعلا نخاف

 0 000 هت دضملا تاره ةياتكو ةلوضلا تحاف

 ااا 1 11 111 ايتفلا يف هرّوهتو ةلوصلا بحاص

 0 ةّينيسحلا رئاعشلا يف ةلاسر (15)

 ا وا و ومو د دا ير كسا و ع رتل عفا نم ةمذقملا

 رئاعشلا ضعب عنم يف ررض الو وهللا ةمرح يتدعاقب لالدتسالا ىلع فلؤملا در

 0 ا 0 002 ةينيسحلا

 0000000000 0 د زبي زب بئاصملا ب هلّمحتو نيسحلا مامإلا ةيحضت

 1 ماا وواقع ةرهاطلا ةرتعلا بئاصمل فلي ئبنلا ركذت

 220107010 1 1 نمزلا رورمب ةّينيسحلا رئاعشلا ةدايز

 10 ا ا كو وول ام لا اراس هور ديو 3 هيزنتلا ةروث )3١(

 هل ل نيملسملا دنع ةيمالسالا تاكرحلا

 ا ا حام ل 0100 ةرهز نباو سيردإ نبا

 00000000 بد م١91١ ةنس يناتسرهشلا ةكرح

 و ىربكلا ةيملاعلا ةيحالصإلا ةكرحلا



 0 هيزنتلا ةلاسر

 0 ةلاسرلا نم فقاوم

 11 10 ا ل فم لك ير محاولا ضع جعق د مانا ياعم حالصإلا ةكرعم ميمص يف

 ا و ا ةكرعملا يف رعشلا

 ل يمال نسخ دكتلا نقالاوأ

 0000000009 ةنس نيّتسو عبس دعب

 0 اا ااا نيس ومالا و سو ولغلا ةقذب

 1 لاجرلا رباكأ فاصم ىلإ عفترا

 0000 نيمألا نسحم دّيسلاو هدبع دّمحم خيشلا نيمامإلا ركف يف مازتلالا

 210000 0000 ا ليلحتو ضرع :عمتجملا عقاو

 ا كا تو ا ةلحرملا كلت يف عمتجملا تايلاكشإ

 2 نيمألا نسحم دّيسلاو هدبع دّمحم خيشلا ةينهذ تنوك يتلا تارّئؤملا

 ا ل ا امهنم لك لاب تلغش يتلا (مومهلا) تايلاكشإلا

 ةدال نع تايلاكشإلاك لت ةجلاعم يف امهنم لك اهعبّتا يتلا ةليشولا دي دكت

 هر اوطس طر يميلعتلاو يوبرتلا حالصإلا يف حئاوللاو (ةلاسرلا) ةركذملا

 0111 رييغتلاو حالصإلا يعاودل امهنم لك ةباجتسا

 3 يوم فام لمانألا ددع هلثم نم مالسإلا يف ناكول

 ااا قرشلا اذه ىف ةيناحورلا ءامعز نم ميعز



 - مهتادقتعمو مهبهاذمو مهنايدأ فالتخا ىلع - سانلا نم ةعامج ّلكل لب ممألا نم ةّمأ لكل

 .هب لهاستلا نكمي ال ضرف اهّنأ ىلع اهنوّدؤيو اهب نونمؤي سوقطو رئاعش
 دع قيس اهلك طين يتأت يتلا ىتحو «نآلا اهرصاعن يتلاو ءاهنم ةفلاسلا :تاعامجلاو ممألاو

 ىوتسم او نامزلاو ناكم لا يرصنعل ًاعبات نوكي اهتّيفيكو اهتعيبط يف فالتخالا ْنأ الإ تادقتعملا ثيح

 ةدحتم تناك نإو يّمألا اهيذؤي يتلا كلت نع فلتخت فقثملا اهيّدؤي يتلا رئاعشلاف .دارفألل يفاقثلا

 .دقتعملاو أشنملا ثيح نم
 فطلا ةعقاو م ةمدق .مهوّبحمو ْملُعِلَم تيبلا لهأ عابتأ اهميقي يتلا ةّينيسحلا رئاعشلاو

 . هلام نيسحلا مامإلا اهلجأ نم راث يتلا ئدابملا ةلاصأ سوفنلا يف ةلّصأتمو «ةدلاخلا

 «كاذنآ يمالسإلا عمتجملا تمع يتلا فورظلل ًاعبت ؛رزجو َُس تارتفب رئاعشلا هذه ترم املثمو

 ضعب ضفرب ةنوحشم تارتفب تّرم 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 ةكرابمللا ةينيسحلا ةروثلا غيرفتو و اهريسم

 اهنع ر رع م يتلا ةيماسلا لا ايفادعا لجأ نم : دابا باع هتيب هب لهأ مدو همد لَكِ نيسحلا مامإلا

 لوضفل الو « ة ! نكي مل هنإ ملعت كنإ ( 535 ميا
١ 

 .((كماكحأو كننسو

 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 «_ اهل ةضراعملاو
 .ءاوس دح ىلعةينيدلاو

 ىلع عالطإلاو .ةدحاو ةعومجم يف لئاسرلا هذه ظفح وه ينضم لا لمعلا اذه نم فدهلا ناكو
 ... مهئارآ ىلع مهججحو مهتلدأو اهل نيدؤملاو ةينيسحلا رئاعشلا ضعبل نيضراعملا ءاملعلا ءارآ
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