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 اريثك ادمح اهلك هئامعن عيمج ىلع اهلك هدماحم عيمجب نيركاشلا دمح هلل دمحلا

 نييبنلا متاخ ةمحرلا لوسر ىفطصملا دمحم ىلع هللا ىلصو هلهأ وه امك ًاكرابم ًابيط

 ميهاربإ ىلع ىلص امك «نيدلا موي ىلإ اهتكرب ةمئاد ةالص نيرهاطلا نيبيطلا هلآ ىلعو

 ا ميهاربإ لا ىلعو

 للملاو تانايدلا بابرأ نم ملاعلا لهأ تاالاقم ةعلاطم ىلإ ىلاعت هللا ينقفو امل

 اهسناوأ صانتقاو اهدراومو اهرداصم ىلع فوقولاو 22 e ءاوهألا لهأو

 هلحتناو نونيدتملا هر نيد م يرحب رصتخ 5 كلذ عمجأ نأ تدرأ .اهدراوشو

 ال .ضرغلا وه اميف ضوخلا لبقو «ربتعا نمل اراصبتساو رصبتسا نمل ةربع .نولحتنملا

 . ةلسرم ةلمج ملاعلا لهأ ماسقأ نايب يف : ىلوألا ةمدقملا

 . ةيمالسإلا قرفلا ليدعت هيلع ىنتبي نوناق نييعت ىف : ةيناثلا ةمدقملا

 . اهرهظم نمو اهردصم نمو ةقيلخلا يف تعقو ةهبش لوأ نايب يف : ةثلاثلا ةمدقملا

 "٠ اهباعشنا فيكو ةيمالسإلا ةلملا يف تعقو ةهبش لوأ نايب ىف : ةعبارلا ةمدقملا

 .اهرهظم نمو اهردصم نمو

 قيرط ىلع باتكلا اذه بيترت بجوأ يذلا ببسلا ىف :ةسماخلا ةمدقملا

 ( 0 . باسحلا

 .هل لصأ ال ام ءاعدا وهو لاحتنالا هنمو .ةنايدلاو ىوعدلا :رسكلاب ةلحنلاو ,ةلحن عمج )١(

 . بعشتك قرفتو دعابت : بعشنا )۲(



 ىلوألا ةمدقملا

 ةلسرم ةلمج ملاعلا لهأ ميسقت نايب يف

 ميلقإ لك لهأ ىطعأو «ةعبسلا ميلاقألا بسحب ملاعلا لهآ مسق نم سانلا نم - ١

 .نسلألاو ناولألا اهيلع لدت يتلا سفنألاو عئابطلا فالتخا نم هظح

 بونجلاو برغلاو قرشلا يه يتلا ةعبرألا راطقألا بسحب مهمسق نم مهنمو- ١
 . عئارشلا نيابتو عئابطلا فالتخا نم هقح رطق لك ىلع رفوو .لامشلاو

 مجعلاو برعلا :ةعبرألا ممألا رابك لاقف . ممألا بسحب مهمسق نم مهنمو- ۳

 بهذم ىلع نابراقتي (دنهلاو برعلا) نأ ركذف ةمأو ةمأ نيب جواز مث .دنهلاو مورلاو
 قئاقحلاو تايهاملا ماكحأب مكحلاو ءايشألا صاوخ ريرقت ىلإ مهليم رثكأو «دحاو

 مهليم رثكأو «دحاو بهذم ىلع نابراقتي (مجعلاو مورلاو) ةيناحورلا رومألا لامعتساو
 رومألا لامعتساو .تايمكلاو تايفيكلا ماكحأب مكحلاو ءايشألا عئابط ريرقت ىلإ

 : ةينامستلا

 اذه فيلأت يف انضرغ كلذو .بهاذملاو ءارآلا بسحب مهمسق نم مهنمو

 لهأو للملاو تانايدلا لهأ ىلإ ىلوألا ةحيحصلا ةمسقلاب نومسقنم مهنم مهو «باتكلا

 . لحنلاو ءاوهألا

 . نيملسملاو ىراصتلاو دوهيلاو سوجملا لثم ًاقلطم تانايدلا بابرأف (أ)

 بكاوكلا ةدبعو ةئباصلاو 2١ ةيرهُدلا ةفسالفلا لثم ءارآلاو ءاوهألا لهأو (ب)

 ددع يف مهتالاقم طبضنت تسيل ءاوهألا لهأف .ًاقرف مهنم لك قرتفيو ةمهاربلاو ناثوألاو

 تقرتفاف ءاهيف دراولا ربخلا مكحب مهبهاذم ترصحنا دق تانايدلا لهأو «مولعم

 نيتنثا ىلع ىراصنلاو «ةقرف نيعبسو ىدحإ لع دوهيلاو «ةقرف نيعبس ىلع سوجملا
 ذإ ,ةدحاو قرفلا نم ادبأ ةيجانلاو «ةقرف نيعبسو ثالث ىلع نوملسملاو .ةقرف نيعبسو

 ناتضقانتم ناتيضق نوكي نأ زوجي الو «ةدحاو ىف نيتلباقتملا نيتيضقلا نم قحلا

 يف قحلا نوكيف ءبذكلاو قدصلا امستقت نأو الإ «لباقتلا عئارش ىلع ناتلباقتم

 .دلوم وهو رهدلا ءاقبب لئاقلا ةرخآلاب نمؤي ال يذلا دحلملا :لادلا مضب يرهدلا )١(

٤ 



 لوصأ يف نيداضتملا نيمصاختملا ىلع مكحلا لاحملا نمو «ىرخألا نود امهيدحأ

 يف قحلاف أدحاو ةيلقع ةلأسم لك يف قحلا ناك اذإو «ناقداص ناقحم امهنأب تالوقعملا

 ربخأ هنعو عمسلاب اذه انفرع امنإو «ةدحاو ةقرف عم نوكي نأ بجي لئاسملا عيمج

 : فارعألا] «نولدعي هبو قحلاب نودهي ةمأ انقلخ نممو# لجو زع هلوق يف ليزنتلا

 اهنم ةيجانلا «ةقرف نيعبسو ثالث ىلع يتمأ قرتفتس» : مالسلا هيلع يبنلا ربخأو ١[ ظ

 امو :ليق .«ةعامجلاو ةنسلا لهأ »: لاق ؟ةيجانلا نمو : ليق . «ىكله نوقابلاو ةدحاو

 يتمأ نم ةفئاط لازت ال» :لاقو .«يباحصأو مويلا هيلع انأ ام» :لاق ؟ةعامجلاو ةنسلا

 ىلع يتمأ عمتجت ال»: مالسلا هيلع لاقو .«ةمايقلا موي ىلإ قحلا ىلع نيرهاظ

 . (ةلالضلا

 ةيناثلا ةمدقملا

 ةيمالسإلا قرفلا ديدعت هيلع ىنبي نوناق نييعت يف

 دنتسم نوناق ىلع ال ةيمالسإلا قرفلا ديدعت يف ًاقرط تالاقملا باحصأل نأ ملعا

 ىلع نيقفتم مهنم نيفنصم تدجو امف «دوجولا نع ةربخم ةدعاق ىلع الو صن ىلإ
 نع زيمت نم لك سيل نأ هيف ءارم ال يذلا مولعملا نمو «قرفلا ديدعت يف دحاو جاهنم

 رصحلا دح نع تالاقملا جرخت داكتف «ةلاقم بحاص دع ام ةلأسم يف ام ةلاقمب هريغ

 باحصأ دادع يف ادو الثم رهوجلا ماكحأ يف لات ا نم نوكيو «ددعلاو

 اهيف فالتخالا نوكي دعاوقو لوصأ ىه لئاسم ىف طباض نم اذإ دب الف . تالاقملا

 تالاقملا بابرأ نم دحأل تدجو امو لا ا هبحاص دعيو «ةلاقم ربتعي ًافالتخا

 ىلعو «قفتا فيك ةمألا بهاذم داريإ يف اولسرتسا مهنأ الإ .طباضلا اذه ريرقتب ةيانع

 ريدقتلا نم رسيت ام ىلع تدهتجاف «رمتسم لصأ الو رقتسم نوناق ال دجو يذلا هجولا

 :رابكلا لوصألا يه دعاوق عبرأ يف اهترصح ىتح ريسيتلا نم ردقتو

 ةيلزألا تافصلا لئاسم ىلع لمتشت يهو اهيف ديحوتلاو تافصلا : ىلوألا ةدعاقلا

 هلل بجي امو لعفلا تافصو تاذلا تافص نایبو «ةعامج دنع ًايفنو ةعامج دنع ًاتاشإ

 ةمسجملاو ةيماركلاو ةيرعشألا نيب فالخلا اهيفو ‹ ليحتسي امو هيلع زوجي امو ىلاعت

 . ةلزتعملاو



 ربجلاو ردقلاو ءاضقلا لئاسم ىلع لمتشت ىهو لدعلاو ردقلا : ةيناثلا ةدعاقلا
 ءةعامج دنع ًايفنو ةعامج دنع ًاتابثإ ولعل رودقملاو رشلاو ريخلا ةدارإ يف بسكلاو
 . ةيماركلاو ةيرعشألاو ةيربجلاو ةيراجنلاو ةيردقلا نيب فالخلا اهيفو

 لئاسم ىلع لمتشت يهو .ماكحألاو ءامسألاو ديعولاو دعولل : ةثلاثلا ةدعاقلا

 ايفنو ةعامج دنع هجو ىلع ًاتابثإ ليلضتلاو ريفكتلاو ءاجرإلاو ديعولاو ةبوتلاو ناميإلا
 .ةيماركلاو ةيرعشألاو ةلزتعملاو ةيديعولاو ةئجرملا نيب فالخلا اهيفو «ةعامج دنع

 لئاسم ىلع لمتشت يهو «ةنامألاو ةلاسرلاو لقعلاو عمسلا :ةعبارلا ةدعاقلا
 اصن ةمامإلا طئارشو ةوبنلا يف ةمصعلاو فطللاو حلصألاو حالصلاو حيبقتلاو نيسحتلا
 ةيفيكو صنلاب لاق نم بهذم ىلع اهلاقتنا ةيفيكو «ةعامج دنع اعامجاو ةعامج دنع
 ةلزتعملاو جراوخلاو ةعيشلا نيب اهيف فالخلاو عامجإلاب لاق نم بهذم ىلع اهتابثإ
 انددع دعاوقلا هذه نم ةلاقمب ةمألا ةمثأ نم دحاو دارفنا اندجو اذإف , ةيرعشألاو ةيماركلاو
 57 هتلاقم لعجن الف ةلأسمب درفنا ادو اندجو نإو ةقرف هتعامجو [اهذف هتلاقم

 هتلاقم يقاب انددرو هتلاقم اهاوس قفاز نمي دحاو تحب ايرون لمحت لب ة ةقرف هتعامجو

 تنيعت اذإو .ةياهنلا ريغ ىلإ تالاقملا بهذت الف ًادرفم ابهذم دعت ال يتلا عورفلا ىلإ
 نأ دعب عبرأ ىف اهرابك ترصحناو قرفلا ماسقأ تنيبت فالخلا دعاوق يه يتلا لئاسملا

 . ضعب ىف اهضعب لخادت

 عبرأ ةيمالسإلا قرفلا رابك

 .ةعيشلا(٤) جراوخلا (") ةيتافصلا )١( ةيردقلا(١)
 ثالث ىلإ اصتف فانصأ ةقرف لك نع بعشتيو ضعب عم اهضعب بكرتي مث

 اوعضو مهنأ : :امهدحأ تلا يف ناقيرط تالاقملا بتك باحصألو و نيعبسو

 مهنأ : يناثلاو . ةقرف ةقرفو ةفئاط ةفئاط بهذم ةلأسم لك يف اودروأ مث 00 لئاسملا

 بيترتو ةلأسم ةلأسم يف مهبهاذم اودروأ مث ًالوصأ تالاقملا باحصأو لاجرلا اوعضو

 باوبأب لاو ماسقألل طبضأ اهتدجو ينألو ¢ ةريخألا ةقيرطلا ىلع رصتخملا اذه

 كلا ا ل
 نإو هلطاب نم هقح نيعأو هدساف نم هحيحص نيبأ ن أ نود مهيلع رسك الو مهل بصعت

1 



 تاحفنو قحلا تاحمل ةيلقعلا لئالدلا جرادم يف ةيكذلا ماهفألا ىلع ىفخي ال ناك

 . لطابلا

 ةثلاثلا ةمدقملا

 يف اهرهظم نمو لوألا يف اهردصم نمو ةقيلخلا يف تعقو ةهبش لوأ نايب يف

 هدادبتسا اهردصمو هللا هنعل (سيلبإ ةهبش) ةقيلخلا يف تعقو ةهبش لوأ نأ ملعا .رخآلا

 قلخ يتلا ةداملاب هرابكتساو رمألا ةضراعم يف ىوهلا هرايتخاو صنلا ةلباقم يف يأرلاب
 عبس ةهبشلا هذه نم تبعشناو «نيطلا يهو مالسلا هيلع مدا ةدام ىلع رانلا يهو اهنم

 «لالضو ةعدب بهاذم تراص ىتح سانلا ناهذأ يف ترسو ةقيلخلا يف تراسو تاهبش

 انحويو 222”سوقرامو اقول ليجنإ :ةعبرألا ليجانألا حرش يف ةروطسم تاهبشلا كلتو
 رمألا دعب ةكئالملا نيبو هنيب ةرظانم لكش ىلع ةقرفتم ةاروتلا يف ةروكذمو « ىتمو

 . .قلخلا هلإو يهلإ ىلاعت يرابلا نأ تملس ينأ هنع لقن امك لاق هنم عانتمالاو دوجسلاب

 .ميكحوهو نوكيف نك :هل لاق ًائيش دار امهم هناف هتئيشمو هتردق نع لأسي الو رداق ملاع

 : هللا هنعل لاق ؟ يه مكو ؟ يه ام : ةكئالملا تلاق ةلئسأ هتمكح قاسم ىلع هجوتي هنأ الإ

 الوأ ينقلخ ملف ينم لصحيو ينع ردصي ءيش يأ يقلخ لبق ملع هنأ :اهنم لوألا

 ؟يايإ هقلخ يف ةمكحلا امو

 امو هتعاطو هتفرعمب ينفلك ملف هتئيشمو هتدارإ ىضتقم ىلع ينقلخ نأ : يناثلا

 . ةيصعمب ورضتي الو ةعاطب عفتني ال نأ دعب فيلكتلا يف ةمكحلا

 تعطأو تفرعف ةعاطلاو ةفرعملاب هفيلكت تمزتلاف ىنفلكو ىنقلخ ذإ :ثلاثلاو

 نأ دعب صوصخلا ىلع فيلكتلا اذه يف ةمكحلا امو هل دوجسلاو مدآ ةعاطب ينفلك ملف
 . يتعاطو يتفرعم يف كلذ ديزي ال

 صوصخلا ىلع فيلكتلا اذهب ينفلكو قالطإلا ىلع ينفلكو ينقلخ ذإ : عبارلاو
 بكترأ مل نأ دعب كلذ يف ةمكحلا امو ءةنجلا نم ينجرخأو يننعل ملف دجسأ مل اذإف

 ؟كل الإ دجسأ ال يلوق الإ ًاحيبق

 )١( سقرم : سوقرام .



 ملف يندرطو يننعلف عطأ ملف اصوصخو اقلطم ينفلكو ينقلخ ذإ : سماخلاو .
 ىهنملا ةرجشلا نم لكأف يتسوسوب هتررغو اناث ةئجلا تلخد ىتح مدا ول ينقرط

 ةنجلا لوخد نم ينعنم ول نأ دعب كلذ يف ةمكحلا امو . يعم ةنجلا نم هجرخأو اهنع
 ؟اهيف ادلاخ يقبو مدا ينم حارتسا

 ةنجلا ىلإ ينقرط مث يننعلو اصوصخو ًامومع يتفلكو ينقلخ اذإ :سداسلاو '
 يننوري ال ثيح نم مهارأ ىتح هدالوأ ىلع ينطلس ملف «مدا نيبو ينيب ةموصخلا تناكو

 يف ةمكحلا امو « مهتعاطتساو مهتردقو مهتوقو مهلوح يف رثؤي الو يتسوسو مهيف رثؤتو
 نيعماس ¿ نيرعاط ارتي اهمال ميلاسي نب دود هرطنلا ا دعب كلذ

 ؟ةمكحلاب قيلأو مهب ىرحأ ناك نيعيطم

 يننعل عطأ مل اذإو ًاديقمو اقلطم ينفلكو ينقلخ هلك اذه تملس ؛ عباسلاو
 ينطلس مث ينجرخأ يلمع تلمع اذإو ينقرطو يننكم ةنجلا لوخد تدرأ اذإو يندرطو

 نم كنإ :لاق . نوثعبي موي ىلإ “)ينرظنا تلقف ينلهمأ هتلهمتسا اذإ ملف مدآ ينب ىلع
 لاحلا يف ينكلهأ ول نأ دعب كلذ يف ةمكحلا امو .مولعملا تقولا موي ىلإ نيرظنملا
 ريخلا ماظن ىلع ملاعلا ءاقب سيلأ .ملاعلا يف ام رش يقب امو ينم قلخلاو مدا حارتسا

 حراش لاق . ةلأسم لك يف هتيعدا ام ىلع يتجح هذهف :لاق ؟رشلاب هجازتما نم ًاريخ
 لوألا كميلست يف كنإ : هل اولاق مالسلا مهيلع ةكئالملا ىلإ ىلاعت هللا ىحوأف : ليجنإإلا
 تمكتحا ام نيملاعلا هلإ ينإ تقدص ول ذإ صلخم الو قداص ريغ قلخلا هلإو كهلا ينإ
 هتركذ يذلا اذه ,نولوؤسم قلخلاو لعفأ امع لأسأ ال انأ الإ هلإ ال يذلا هللا انأف ملب ّيلع

 نامزلا نم ةهرب تنكو .هتركذ يذلا هجولا ىلع ليجنإلا يف روطسمو ةاروتلا ىف روكذم

eنم تعقو امنإف مدأ ينبل تعقو ةهبش لك نأ هيف ذ ءارم ال يذلا مولعملا نم نأ  

 يف ةروصحم تاهبشلا تناك اذإو .هتاهبش نم تأشن هسواسوو ميجرلا ناطيشلا لالضإ

 غيزلا قرف تاهبش ودعي نأ زوجي الو « عبس ىلإ تالالضلاو عدبلا رابك تداع عبس
 عاونأ ىلإ ةبسنلاب اهناف قرطلا تنيابتو تارابعلا تفلتخا نإو تاهبشلا هذه رفكلاو

 . اقيرط هل لعج :هقرط (۱)
 .اهنع مهحزحزيو مهلوحي :مهلاتحي (؟)
 . هرخأ هرظنأ )3



 حوتجلا ىلإو قحلاب فارتعالا دعب رمألا راكنإ ىلإ اهتلمج عجريو «روذبلاك تالالضلا

 او اطولو ميهاربإو او ادوهو 2 لداج نمو اذه .صنلا ةلباقم يف ىوهلا ىلإ

 نيعللا لاونم ىلع اوجسن مهلك نيعمجأ مهيلع هللا تاولص ًادمحمو ىسيعو ىسومو
 باحصأ دحجو مهسفنأ نع فيلكتلا عفد لِ عجري اهلصاحو هتاهبش راهظإ يف لوألا

 نمل دجسأأ هلوق نیب اوا أ مهلوق نيب قرف ال ذإ مهرسأب فيلاكتلاو عئارتخلا

 عنم امو ىلاعت هلوق يف وه ام « فارتقالا زحمو | فالخلا لصفم راص اذه نعو ًانيط تقلخ '

 [0 : ءارسإلا]  الوسر ارشب هللا ثعبأ» : اولاق نأ الإ يدهلا مهءاج ذإ وا ا

 ذإ دجست ال نأ كعنم ام :لوألا يف لاق امك ىنعملا اذه وه ناميإلا نم عناملا نأ نيبف ف

 اذه نم ريخ انأ : مدقتملا لاق امك هتيرذ نم رخأتملا لاقو .هنم ريخ انأ :لاق ؟كترمأ

 لاوقأل ةقباطم اهاندجو مهنم نيمدقتملا لاوحأ انبقعت ول كلذكو «نيهم وه يذلا

 امب اونمؤيل اوناك امف مهبولق تهباشت مهلوق لثم مهلبق نم نيذلا لاق كلذك .نيرخأتملا

 . لبق نم هب اوبذك
 يرجي نأ همزل لقعلا هيلع مكتحي ال نم ىلع لقعلا مكح ن أ امل لوألا نيعللاف

 نمراثف ءريصقت يناثلاو ولغ لوألاو ,قلاخلا يف قلخلا مكح وأ قلخلا يف قلاخلا مكح
 يف اولغ ثيح ضفاورلا نم ةالغلاو ةهبشملاو ةيخسانتلاو ةيلولحلا بهاذم ىلوألا ةهبشلا

 عا الا لا م راو لاخلا تافصب هوفصو ىتح صاخشألا نم صخش قح

 ةلزتعملاف «نيقولخملا تافصب ىلاعت هفصو اودصق ثيح ةمسجملاو ةيريجلاو ةيردقلا

 نم ناف «ءاش هينيع يأب روعأ مهنم دحاو لكو «تافصلا ةيلولح ةهبشملاو لاعفألا ةهبشم

 نمو « قلخلاب قلاخلا هبش دقف انم حبقي ام هنم حبقيو انم نسحي ام هنم نسحي امنإ :لاق

 يرابلا هب فصوي امب قلخلا فصوي وأ «قلخلا هب فصوي امب ىلاعت يرابلا فصوي : لاق

 كاذو ءيش لك يف ةلعلا بلط ةيردقلا  خنسو .قحلا نع لزتعا دقف همسا زع ىلاعت

 ءايناث فيلكتلا يف ةمكحلاو ًالوأ قلخلا يف ةلعلا بلط ذإ لوألا نيعللا خنس نم

 قرف ال ذإ (جراوخلا بهذم ) أشن هنعو ًاثلاث مالسلا هيلع مدآل دوجسلا فيلكت يف ةدئافلاو

 رشبل دجسأ كل الإ دجسأ ال : هلوق نيبو .لاجرلا مكحي الو هلل الإ مكح ال : مهلوق نيب

 ديحوتلا يف اولغ (ةلزتعملاف) (ميمذ رومألا دصق يفرط الك) ةلمجلابو لاصلص نم هتقلخ

 )١( لصألا رسكلاب خنسلا .



 قلاخلا اوفصو ىتح اورصق (ةهبشملاو) تافصلا يفنب ليطعتلا ىلإ اولصو ىتح مهمعزب
 لولحلا ىلإ اولصو ىتح ةمامإلاو ةوبنلا يف اولغ (ضفاورلاو ) ماسجألا تافصب

 ةئشان اهلك تاهبشلا هذه نأ ىرت تنأو «لاجرلا ميكحت اوفن ثيح اورصق (جراوخلاو)
 ليزنتلا راشأ هيلإو اهرهظم رخآلا يف هذهو اهردصم لوألا يف كلتو لوألا نيعللا تاهبش نم
 يبنلا هبشو /١7[ : ةرقبلا] 4نيبمودع مكل هنإ ناطيشلا تاوطخ اوعبتت الوإ» : ىلاعت هلوق يف
 هذه سوح :ةيردقلا لاقف . (ةفلاسلا ممألا نم ةلاض ةمأب ةمألا هذه نم ةلاض ةقرف لك» : دك

 نكتل» : ةلمج مالسلا هيلع لاقو ءاهاراصن ؛ ةضفارلاو .ةمألا هذه دوهم : ةهبشملا لاقو .ةمألا
 . «هومتلخدل بض رحج اولخدول ىتح لعنلاب لعنلاو ةذقلاب '”ةذقلا وذح مكلبق ممألا لبس

 ةعبارلا ةمدقملا

 نمو اهردصم نمو اهباعشنا فيكو ةيمالسإإلا ةلملا يف تعقو ةهبش لوأ نايب يف
 يتلا تاهبشلا كلت اهنيعب يهو نامزلا رخآ يف يتلا تاهبشلا نأ انررق امكو ءاهرهظم
 ةلم بحاص لك رودو « يبن لك نامز يف ررقي نأ نكمي كلذك « نامزلا لوأ يف تعقو

 رافكلا نم هنامز لوأ ءامصخ تاهبش نم ةئشان هنامز رخآ يف هتمأ تاهبش نأ «ةعيرشو
 نامزلا ىدامتل ةفلاسلا ممألا يف كلذ انيلع يفخ نإو نيقفانملا نم اهرثكأو «نيقفانملاو
 مالسلا هيلع يبنلا نمز يقفانم تاهبش نم اهلك تأشن اهتاهبش نأ ةمآلا هذه يف فخي ملف

 «یرسم الو هيف ركفلل حرسم ال اميف اوعرشو « ىهنيو رمأي ناک اميف همكحب اوضري مل ذإ
 هيف لادجلا زوجي ال اميف لطابلاب اولداجو هنع لاؤسلاو هيف ضوخلا نم اوعنم امع اولأسو
 هيلع لاق ىتح .لدعت مل كنإف دمحم اي لدعا : لاق ذإ (” ةرصيوخلا يذ ثيدح ربتعا

 هللا هجو اهب ديرأ ام ةمسق هذه :لاقو نيعللا دواعف ؟«لدعي نمف لدعأ مل نإ» : مالسلا

 مامإلا ىلع ضرتعا نم راص ولو مالسلا هيلع يبنلا ىلع حيرص جورخ كلذو « ىلاعت

 صنلا ةلباقم يف ىوهلاب امكحو هحيبقتو لقعلا نيسحتب الوق كلذ سيل وأ ايجراخ قحلا

 . مهسلا شير ا )1(

 مهدشأ نمو جراوخلا نم راص مث نيفص يف يلع عم دهش ريهز نب صوقرح وهو يميمتلا ةرصيوخلا وذ (۲)
 . (”85 ص لوأ ةباغلا دسأ) ا/ ةنس لتقو يلع ىلع
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 ("” ءىضئض نم” جرخيس» : مالسلا هيلع لاق ىتح لقعلا سايقب رمألا ىلع ًارابكتساو

 . همامتب ربخلا «ةيمرلا نم مهسلا قرمي امك نيدلا نم نوقرمي موق لجرلا اذه
 (؟ءيش نم رمألا نم انل له) :اولاق ذإ دحأ موي نيقفانملا نم ةفئاط لاح ربتعاو

 امو اوتام ام اندنع اوناك ول) : مهلوقو (انه اهانلتق ام ءيش رمألا نم انل ناك ول) : مهلوقو

 نم اندبع ام هللا ءاش ولإ» : نيكرشملا نم ةفئاط لوقو «ردقلاب حيرصت الإ كلذ لهف (اولتق

 ٤١( سي] «همعطأ هللا ءاشيول نم معطنأ 8 : ةفئاط لوقو [ ٠ لحنلا) *«ءيش نم هنود

 .ربجلاب حيرصت

 يف ًافرصتو هلالج يف ًاركفت هللا تاذ يف اولداج ثيح ىرخأ ةفئاط لاح ربتعاو 003

 مهو ءاشي نم اهب بيصيف قعاوصلا لسريو#» : ىلاعت هلوقب مهفوخو مهعنم ىتح هلاعفأ
 مالسلا هيلع هنامز يف ناك ام اذهف ١[ : دعرلا] “"لاحملا ديدش وهو هللا يف نولداجي

 نونطبيو مالسإلا نورهظيف نوعداخي نوقفانملاو هندب ةحصو هتوقو هتكوش ىلع وهو

 تراصف هتانكسو هتاكرح ىلع ضارتعالاب تقو لك يف مهقافن رهظي امنإو قافنلا

 ٠ .عورزلاك تاهبشلا اهنم رهظو روذبلاك تاضارتعالا

 مهنع هللا يضر ةباحصلا نيب هتافو دعبو هضرم لاح يف ةعقاولا تافالتخالا امأو

 جهانم ةمادإو عرشلا مس ارم ةماقإ اهيف 6 ناك ليق امك ةيداهتجا تافالتخا يهف

 يراخبلا © ليعامسإ ن نب دمحم هاور اميف مالسلا هيلع هضرم يف عزانت لوأف «نيدلا

 : لاق .هيف تام يذلا هضرم لي يباب دتشا امل : لاق 29 سابع نب هللا دبع نع هدانسإب

 امك نيدلا نم نوقرمي مهرجانح زواجي ال ًابطر هللا باتك نولتي موق اذه ءىضئض نم جرخيس هن أ ملسم يف )١(

 ١١١(. ص ثلاث ملسم) دومث لتق مهنلتقأل مهتكردأ نئل ةيمرلا نم مهسلا قرمي

 هبقعو هلسن نم جرخي هنأ ديري هانعمب وهو ةلمهملا داصلاب ىوريو ليدنق نزوب ىكحو ؛ لصألا ءىضئضلاو (۲)

 .ةمآلا جراوخ

 . ةمكح هيفام ىلإ |: اا ماع اوكا :لاحملا ديدش )۳)

Eh 6خيش فلأ نم عمس فيناصتلاو حيحصلا بحاص يراخبلا  

 ص ناٿ تارذش) نيتئامو نيسمحخو تس ةنس يفوت . هلثم هدعب فلخي ملو ءءاكذ دقوتي ملعلا ة ةيعو أ نم ناكو (

"1 ). 
 :لاقف ارخآ هرضب فك نآرقلا نامجرت م هللا 0 سابع نب هللا دبع (6)

 رونامهنم يبلقو يناسل يفف امهرون ينيع نم هللا بهذي نأ

 روهشم فيسلاك مراص يمف يفو لكو يذ ريغ ينهذو يكذ يبلق

 ۷١(. ص لوأ تارذش) نيتسو نامث ةنس يفوتو نينس ثالثب ةرجهلا لبق دلو

١١ 



 . هبلغ دق هللا لوسر نا :رمع لاقف «يدعب اولضت ال ًاباتک مكل بتكأ ساطرقو ةاودب ينوتئا»
 يدنع يغبني ال ينع اوموق» : مالسلا هيلع يبنلا لاقف .طغللا رثكو هللا باتك انبسح عجولا

 .هللا لوسر باتك نيبو اننيب لاح ام ةيزرلا لك ةيزرلا : سابع نبا لاق ««عزانتلا

 فلخت نم هللا نعل “ ةماسأ شيج اوزهج لاق هنأ هضرم يف : يناثلا فالخلا

 دتشا دق : موق لاقو . ةنيدملا نم زرب دق ةماسأو هرمأ لاثتما انيلع بجي : موق لاقف ءاهنع

 ءيش يأ رصبن ىتح ربصنف هذه ةلاحلاو هتقرافمل انبولق عست الف مالسلا هيلع يبنلا ضرم

 نم كلذ اودع امبر نيفلاخملا نأل « نيعزانتلا نيذه تدروأ امنإو .هرمأ نم نوكي

 عرشلا مسارم ةماقإ هلك ضرغلا ناك نإو .كلذك وهو نيدلا رمأ يف ةرثؤملا تافالخلا

 .رومألا بلقت دنع ة ملا فلا ةزئان نيكستو بولقلا لزلز# ةلاخ,ىف

 نأ لاق نم: “” باطخلا نب رمع لاق مالسلا هيلع هتوم يف :ثلاثلا فالخلا

 ت وا سيح فرامل ءامسلا ىلإ عفر امنإو ءاذه يفيسب هتلتق تام ًادمحم

 ناك نمو «تام دق ادمحم ناف ًادمحم دبعي ناك نم : ةفاحق نب )ركب وہ لاقو . مالسلا

 هلبق نم تلح دق لوسر الإ دمحم امو# : ةيآلا هذه أرقو تومي ال يح هنإف دمحم هلإ دبعي

 ينأك :رمع لاقو . هلوق ىلإ موقلا عجرف «مكباقعأ ىلع متبلقنا لتق وأ تام نإفأ لسرلا

 .ركب وبأ اهأرق ىتح ةيآلا هذه تعمس ام

 ىلإ هدر نيرجاهملا نم ةكم لهأ دارأ مالسلا هيلع هنفد عضوم يف : عبارلا فالخلا

 له دارأو «هلحر عقومو هلهأ نطومو همدق ءىطومو هسفن سنأمو هسأر طقسم اهنأل ةكم .

 ىلإ ةلمت ةعامج تدارأو ءهترصن رادمو هترجه راد اهنأل ةنيدملاب هنفد راصنألا نم ةنيدملا

 هنفد ىلع اوقفتا مث ءءامسلا ىلإ هجارعم هنمو ءايبنألا نفد عضوم هنأل سدقملا تيب

 . «نوتومي ثيح نونفدي ءايبنألا» : مالسلا هيلع هنع يور امل ةنيدملاب

 كي يبنلا ةنضاح نميأ مأ همأو هنس ةثادح عم هباحصأ ةلج ىلع هرمأ هبح نباو هللا لوسر بح ديز نب ةماسأ (1)
 .(04 ص لوأ تارذش) نيسمخو عبرأ ةنس يفوت

 ؛ هتفالخ يف مالسإلا ةرئاد تعستا دقو مالسإلا هب هللا زعأ نم ؛ باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ صفح وبأ )۳(

 ثالث ةنس ةجحلا يذ نم نيقب ليلل ةبعش نب ة ةريغملا مالغ ة ةؤلْول وبأ هنعط هللا نيد يف,ًابلص ًالداع ناكو

 ی یھ لوا تاردشو ےس نر ثالث هلو نيرشفو

 ةيلهاجلا يف ًاسيئر ناكو رصحت ال مالسإلا يف هفلاوسو هبقانمو نامثع نب هللا دبع ةفيلخلا : قيدصلا ركبوبأ (۳)
 ةنسلا يف يفوت هتفالخ ةحص ىلع دقعنم عامجالاو ةعامج هدي ىلع ملسأو باسنألا ةفرعمو تايدلا هيلإو

 ..(75 ص لوأ تارذش) ةنس نيتسو ثالث نع ةرشع ةثلاثلا

١ 



 لس ام ذإ ةمامإلا فالخ ةمألا نيب فالخ مظعأو ةمامإلا يف : سماخلا فالخلا

 هللا لهس دقو «نامز لك يف ةمامإلا ىلع لس ام لثم ةينيد ةدعاق ىلع مالسإلا يف فيس

 ريمأ انم :راصنألا تلاقو اهيف راصنألاو نورجاهملا فلتخاف لوألا ردصلا يف كلذ ىلاعت
 رمعو ركب وبأ هكردتساف يراصنألا 2') ةدابع نب دعس مهسيئر ىلع اوقفتاو 5 ريمأ مكنمو

 نفامذلك سیف ف رور تک رمح لاو غا نب فس اروح نا لاخلا ی
 هلل ادمحف رمع اي (“ هم :ركب وبأ لاقف ملكتأ نأ تدرأ ةفيقسلا ىلإ انلصو املف «قيرطلا

 راصنألا لغتشي نأ لبقف «بيغ نع ربخي هنأك يسفن يف هردقأ تنك ام وكذو هيلع ىنثأو

 ركب ىبأ ةعيب نأ الإ « 2 ةرئانلا تنكسو سانلا هعيابو هتعيابف هيلإ يدي تددم . مالكلاب

 اک دب ا لاب ااا «هولتقاف اهلثم ىلإ داع نمف اهرش هللا ىقو ةتلم تناك

 نع راصنألا تنكس امنإو التقي نأ 5 ةرغت (امهنم دحاو رمؤي ال هناف) (9 نيملسملا نم

 يتلا يه ةعيبلا هذهو «شيرق نم ةمئألا» : مالسلا هيلع يبنلا نع ركب يبأ ةياورل مهاوعد

 قوس . ةبغر نع هوعيابو هيلع سانلا (4) لاثنا دجسملا ىلإ داع امل مث ةفيقسلا يف ترج

Eناك ههجو هللا مرك يلع نينمؤملا ريمأو .ةيمأ ينب نم نايفس  

 . ةعفاذم الو ةعزانم ريغ نم 4 هربق ةمزالمو هنفدو هزيهجت نم ا يبنلا هرم أ اني وقتكم

 ةمطاف ىوعدو مالسلا هيلع يبنلا نع ثراوتلاو 9 كدف رمأ يف : سداسلا فالخلا

 نع ةروهشملا ةياورلاب كلذ نع تعفد یح .ىرخأ ًاكيلمتو «ةرأت ةثارو مالسلا اهيلع

 . (ةقدص هانكرت ام ثرون ال ءايبنألا رشاعم نحو : مالسلا هيلع ىلا

 وهو ادا ا ناکو راصنألا يف او ناكو « ةدعاس ينب بيق ناکو ؛حرزخلا ديس ةدابع نب دعس )١(

 .(۲۸۳ ص ناث ةباغلا دسأ) ةرجهلا نم ةرشع سمخ ةنس يفوت ءاهلك دهاشملا يف راصنألا ةيار بحاص

 . مهل راد هلزنمب ةكمب مهتفيقسو ‹«جرزخلا نم موق : ةدعاسولب مف

 . هموقو هنسح :مالكلا روز (9)
 هم تلق تنون تلصو نإف .رجز هنأل ‹ففكأ هانعم لعفلا هب يمس مسا وهو نوكسلا ىلع تينب ةملك «هم )٤(

 . ةجئاه تجاه ةرئان ترأن : ةرئانلا (0)

 .ةعوبطملا خسنلا نم ًاطقاس ناك نيسوقلا نيب ام )30(
 E را ةرغتو 7١)

 كي يول نا ثالث وأ ناموي ةنيدملا نيبو : اهنيب زاجحلاب ة 37 5 كيرحتلاب «کلدؤ 69

 ريثك ليخنو «ةراوف نيع اهيفو هللا لوسرل ةصلاخ تناكف باكر الو ليخب هيلع فجوي مل امم يهف < خاو

 ش ع صدام عحشمو

1۳ 



 لاقو «ةرفكلا لاتق مهلتاقن ال : موق لاقف ,ةاكزلا يعنام لاتق يف : عباسلا فالخلا

 .هيلع مهتلتاقل هللا لوسراوطعأ ام "2الاقع ينوعنمول :ركبوبأ لاق ىتح . مهلتاقن لب : موق
 . مهرسأب ةباحصلا هقفاوو , مهلاتق ىلإ هسفنب ىضمو

 قالطإو مهيلإ لاومألاو ايابسلا در ىلإ هتفالخ مايأ يف ف رمع داهتجا ىدأ دقو

 . مهنم نيسوبحملا

 سانلا نمف «ةافولا تقو ةفالخلاب رمع ىلع ركب يبأ صيصنت يف : نماثلا فالخلا
 موي يبر ينلأس ول :ركب يبأ لوقب فالخلا عفتراو ءًأظيلغ أظف انيلع تيلو دق :لاق نم
 . مهلهأ ريخ مهيلع تيلو :تلقل ةمايقلا

 (9 ةلالكلاو ةوخألاو دجلا ثاريم لئاسم يف «ةريثك تافالتخا مهنامز يف عقو دقو

 . صن اهيف دري مل يتلا مئارجلا ضعب دودحو «نانسألا تايدو « عباصألا () لقع يفو

 ىلع حوتفلا هللا حتفو .مجعلا وزغو مورلا لاتقب لاغتشالا مهرومأ مهأ امنإو

 ترشتناو «رمع يأر نع نوردصي مهلك اوناكو «مئانغلاو اباتنلا ترثكو 4 نيملسملا

 . مجعلا تنالو برعلا تنادو ةملكلا ترهظو ةوعدلا

 ىلع مهلك اوقفتا ىتح ءاهيف ءارآلا فالتخاو ىروشلا رمأ ىف : عساتلا فالخلا
 حوتفلا ترثكو «هنامز يف ةوعدلا ترقتساو كلملا مظتناو نع هللا يضر نامثع ةعيب
 نم هبراقأ نأ ريغ »دي طسبأب مهلماعو قلخ نسحأ ىلع قلخلا رشاعو «لاملا تيب ألتماو

 اوذخأو «ةريثك تافالتخا تعقوو «هيلع ريجف اوراجو هتبكرف 29 رباهن اوبكر دق ةيمأ ينب

 يفو . ةقدصلا نم ًالاقع يواسي ام : ليقو .ةقدصلا يف ذخؤي ناك يذلا ريعبلا هب لقعي يذلا لبحلا : لاقعلا )١(

 2 دالوأ نه نالا و .ًاقانع ةياور

E 

 E E كسمتو عنمت :ةيدلاو .ةيدلا :لقعلا (۳)

 ةرشعلا نمو .نيدشارلا ءافلخلا ثلاث ‹ نينمؤملا ريم أ «نيرونلا وذ , يومألا ىشرقلا نافع نب نامثع )©

 ۳۷١(. ص ثلاث ةباغلا دسأ) ٠١ ةنس لتق ءًانيل .ًاينه .ًايخس ءًاييح ناك ءةنجلاب نيرشبملا
 ‹ ةفرشم لامر لابج : رباهنلاو .ديدش رمأ ىلع هلمح ى رباهنلا هب ىشعو .كلاهملا رباهنلاو ءريباهنلا

 كب اولامف مهب تلمو كنم اهوبكرف رومألا نم ريباهن ةمألا هذهل تبكر دق كنإ : : نامثعل صاعلا نب ورمع لاقو

 .اهبكري نم ىلع بعصي يشملا نآل لمرلا رياهتب اههبش ةبعص ًدادش اروا رباهنلاب ينعي «لزتعا وأ لدعا
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 نأ دعب ةنيدملا ىلإ ةيمأ نب “مكحلا هدر اهنم «ةيمأ ينب ىلع ةلاحم اهلك ًاثادحأ هيلع

 رمعو ركب يبأ ىلإ عفشت نأ دعبو « هللا لوسر ديرط ىمسي ناكو « مالسلا هيلع يبنلا هدرط
 نيعبرأ نميلاب هماقم نم رمع هافنو كلذ ىلإ اباجأ امف امهتفالخ مايأ امهنع هللا يصر

 هميلستو «هتنب مكحلا نب ٩ ناورم هجيوزتو ©" ةَذَبَرلا ىلا رذ ابأ هيفن اهنمو اف

 نب دعس نب هللا دبع هؤاويأ اهنمو ءرانید فلأ يتئام تغلب دقو هل ةيقيرفأ مئانغ سمخ

 ةرصبلا 2” رماع نب هللا دبع هتيلوتو همد مالسلا هيلع يبنلا ردهأ نأ دعب 7*2 حرس يبأ

 نب ةيواعم : هدونج ءارمأ ناكو ‹ هيلع اومقن امم كلذ ريغ نإ «ثدحأ ام اهيف ثدحأ .ىتح

 ةبقع نب ديلولا هدعبو ةفوكلا لماع '* صاقو يبأ نب دعسو «ماشلا لماع 2 نايفس يبأ

 ىلإ ةنيدملا نم هافن ءَ هللا لوسر ديرط وهو ‹ حتفلا موي ملسأ نامثع مع ‹ ةيمأ نب صاعلا يبأ نب مكحلا 2١١

 تعفش تنك :لاقو نامثع هّدرو «نيتفيلخلا نمز ايفنم لزي ملو ب هللا لوسر رس عمستي ناك هنإف «فئاطلا
 . (ناث ۳۳ ص ةباغلا دسأ) نامثع ةفالخ يف يفوت .هدرب يندعوف هللا لوسر ىلإ هيف

 ءاربغلا تلقأ الو ءارضخلا تلظأ امو : دع لاق . ناسللاو مالسإلا قداص : يرافغلا ةدانج نب بدنج رذوبأ (۲)

 . (لوأ تارذش ۳٩۹ ص) «رذ يبأ نم ةجهل قدصأ

 اهبو ةكم ديرت ديف نم تلحر اذإ زاجحلا قيرط ىلع قرع تاذ نم لايمأ ةثالث ىلع ةنيدملا ىرق نم : ةذبرلا (۳)

 .(۲۲۱ ص عبار مجعم) ۳۲ ةنس يفوت اهبو نامثعل ًاضاغم اهيلإ | جرخ دق ناكو ,يرافغلا رذ يبأ ربق
 اهيلع لمعتساو اهكلمو رصم يلو دقو «نامثع همع نبال رسلا بتاك ناكو ءًاهيقف ناك : مكحلا نب د ناورم )٤(

 : نمحرلا دبع هوخأ لاق . لطاب طيخ بقلي ناكو ءاهدعاوق دهمو زيزعلا دبع هنبا
 عنميو ءاشيام يطعي سانلا ىلع لطاب طيح اورمأًاموق هلااحل
 ثالث هلو نيتسو سمخ ةنس يفوت .كلملا دبع هنبإ ىلإ رمألاب دهعو «ناضمر يف تامو قشمد ىلإ داع دقو
 .(لوأ ۷۳ ص لوأ تارذش) ةنس نوتسو

 موي لوسرلا رمأو ًاكرشم ٌدترا مث «يحولا بتكي ناكو عاضرلا نم نامثع وخ حرس يبأ نب دعس نب هللا دبع )٥(
 هيدي ىلع هللا حتفف ءرصم نامثع هلو ءامركلا ءالقعلا دحأ ناكو .همالسإ نسحف ملسأ مث «هلتقب حتفلا
 aT دسأ) نيثالثو تس ةنس يفوت ةبونلا نم دواسألا ازغ مث ًاميظع احتف ناكو ةيقيرفإ

 يفوهو نيرشعو عست ةنس ةرصبلا ىلع نامثع هلمعتسا «نافع نب نامثع لاخ نبا زيرك نب رماع نب هللا دبع (1)

 ىرسك هتيالو يف لتقو «نامرکو ناتسجسو سراف فارطأو اهلك ناسارخ حتتفاف «نيرشعلاو ةسماخلا

 اهيلإ ىرجأو «ةفرعب ضايحلا ذختا نم لوأو ءاهب زخلا سبل نم لوأ وهو «ةرصبلاب قوسلا ذختاو درجدزي
 .( ١9١ ص ثلاث ةباغلا دسأ) نيسمخو عبس ةنس يفوت داوجألا دحأ ناكو «نيعلا

 اهئامكحو برعلا ةاهد نم ناكو «ةليمج ةريس ةيعرلاب راسف ةفالخلا يلوو ءنامثعو رمعل ماشلا يلو .ةيواعم (۷)

 . 06 ص لوأ تارذش) نيتس ةنس يفوت « يحولا ةبتك دحأ وهو .لثملا هب برضي

 دحأو «ةنجلاب نيرشبملا ةرشعلا دحأ «نايفس ىبأ تنب ةنمح همأ كلام نب دعس «صاقو يبأ نيب دعس (۸)

 | ليبس يف مهسب ىمرو ًامد قارأ نم لوأ وهو اهلك دهاشملا اَب هللا لوسر عم دهش ءىروشلا باحصأ ةتسلا
 س قارعلاب ىرسك ¿ نئادم حتف دقو ءالولجب هشيج رصتناو «سرفلا مزهف ةيسداقلاب شيجلا ةرمإ رمع هالو ء هللا
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 مهلكو ءرصم لماع حرس يبأ نب دعس نب هللا دبعو ةرصبلا لماع رماع نب هللا دبعو ')
 يذلا ملظلا نم ةنتفلا تراثو «هراد يف ًامولظم لتقو « هيلع هردق ىتأ ىتح هوضفرو هولذخ

 .دعب نكست ملو هيلع ىرج

 دفعو ‹ هيلع قافتالا دعب ههجو هللا مرك ")يلع نينمؤملا ريمأ نامز يف : رشاعلا فالخلا

 مث .ةرصبلا ىلإ ةشئاع لمح مث «ةكم ىلإ «؟)ريبزلاو "ةحلط جورخ جورخ لوأف هل ةعيبلا

 رانلا يفوهو فارصنالا تقو “”زومرج نبا هلتقف ريبزلا امأف ءاركذتف ًارمأ امهركذ ذإ اباتو

(000 

 مهسب مكحلا نب ناورم هامرف ةحلط امأو «رانلاب ةيفص نبا لتاق رشب» : داع يبنلا لوقل

 ةسمخ هنس يفوتو ةريثك هبقانمو ةنتفلا لزتعا نامثع لتق املو ءنامثعل مث ءرمعل قارعلا يلو ةفوكلا ىنبو

 . (۲۹۰ ص ناث ةباغلا دسأ) نيسمخو

 لاجر نم ناكو ؛ ةفوكلا نامثع هالو دقو , حتفلا موي ملسأ همآل نامثع وخأ .طيعم يبأ نب ةبقع نب ديلولا

 ناك هنكلو ةنتفلا لزتعا نامثع لتق املو «نيعوبطملا ءارعشلا نم ناكو .ًابدأو ةعاجشو ًاملحو ًافرظ شيرق

 1١(. سماخ ةباغلا دسأ) ةيواعم ةفالخ يف يفوت .هرعشو هبتكب ةيواعم ضرحي

 عبارو نينمؤملا ريمأو «نيطبسلا وبأو لوتبلا جوزو لوسرلا مع نبا « يمشاهلا يشرقلا بلاط يبأ نب يلع
 e الداع ,ًادهاز ءًاعاجش ءایتف ًاغيلب ءاحيصف ناكو هباحصأ ىضقأ ناك نيدشارلا ءافلخلا

 ١5(. ص عبار ةباغلا دسأ) نيعبرأ ةنس ناضمر

 ةحلطو ؛ريخلا ةحلطنب فرعي داوجألا نمو نيلوألا ن اا یا يشرقلا هللا دييع نب ةحلط
 انوا د «ىروشلا باحصأ ةتسلا دحأو ةنجلاب مهل دوهشملا ةرشعلا دحأ .دوجلا ةحلطو ضايفلا

 كارأ نأ دمحم ابأ ىلع زيزع لاقو ههجو نع بارتلا ىلع حسم دقو نيثالثو تس ةنس لمجلا موي لتقو اهدعب

 .(ثلا 09 ةباغلا دسأ) هيلع محرتو ءامسلا موجن تحت اخ

 عم دهاشملا دهشو . هللا ليبس يف انيس لس نم لوأ هيراوحو كب هللا لوسر ةمع ةيفص نب ماوعلا نب ريبزلا

 موي يلع لاتق نع فرصناو . اداوج ناكو ىروشلا باحصأ ةتسلا نم ناكو رصم حتف دهشو ةي لوسرلا

 ناث ةباغلا دسأ) نيثالثو تس ةنس لتق . هتلباقمب هل نذأي ملو راثلاب يلع هرشبف زومرج نبا هلتقف لمجلا

5). 
 ةباحصلا رباكأ ناك «نينس ثالثب ةجيدخ ةافو دعب اهجوزت يب يبنلا جوز نينمؤملا مأ ركب يبأ تنب ةشئاع

 . ةماعلا يف ًايأر سانلا نسحأو سانلا هن هقفأ نم ةشئاع تناك : حابر يبأ نب ءاطع لاق . ضئارفلا نع اهنولأسي

 ةباغلا دسأ) نيسمخو عبس ةنس تيفوت . ةشئاع نم رعشب الو بطب الو هقفب ملعأ ًادحأ تيأرام ةورع لاقو

 0١١(. ص سماخ

 .رانلاب هرشب :نذآلل لاقو هل نذأي ملف ريبزلا لتق نأ دعب هيلع نذاتسا دقو . رام عب رع دف رحت
 . يدنع نايس ةفحتلاو ةراشبلا سئبف هتئج ذإ رانلاب ينرشبف ةفلزلا هب هيدل وجرأ ريبزلا س رب ايلع تيتأ :لاقف

 لاقف زومرج نبا ىفتخاف ةرصبلا ريبزلا نب بعصم يلو ىتح . شاعو ةفحجلا ب ياو ع
 ناث ةباغلا دسأ) ةسفن لتقف ءاوس اسيل (هابأ ين ينعي) ؟هللا دبع يبأب هديقأ ينأ نظيأ نما وهف جرخيل :بعصم

 .(۱۹۹ ص

١ 



 كلذ دعب تبات مث تلعف ام ىلع ةلومحم تناكو ةشئاع امأو ايم رخف ١ ضارعالا تقو

 ىلع هلمحو .جراوخلا ةفلاخمو «نيفص برحو «ةيواعم نيبو هنيب فالخلاو «تعجرو

 ةافولا ىلإ ةفالخلا ءاقبو ° يرعشألا ىسوم ابأ ° صاعلا نب ورمع ةرداغمو ميكحتلا

 بصنو ءالوقو أدقع “) ناورهنلاب نيقراملا ا الخلا كلذك .روهشم

 يف رهظو .هعم قحلاو قحلا عم يلع ناك ةلمجلابو .فورعم رهاظو العف هعم لاتقلا

 نب ديزو يميمتلا ىكدف نب ا OE جراوخلا هنامز

 دن , هللا دبع لثم هقح يف ةالغلا هنامز يف رهظ كلذكو مهريغو يئاطلا ( نصح

 كلهي» : كك يبنلا لوق هيف قدصو ةلالضلاو ةعدبلا تأدتبا نيقيرفلا نمو «هعم ةعامجو

 : امهدحأ «نيمسق ىلإ هدعب تافالتخالا تمسقناو (لاق ضغبمو لاغ بحم نانثا كيف

 )١( فوفصلا ضعب , يف لزتعا نأ تقو .

 ماشلا ىلإ | ًاريمأ ركبوبأ هريس شيرق يحلاص نمو برعلا ةاهد نم ناكو . (E صاعلا نبورمع (؟)

 .رصم ىلع ةيواعم هلمعتساو نيمكحلا دحأو هو اهيلوو .رصم هل حتفو .رمعل نيطسلف يلوو هحوتف دهشف
 41018 نص عبار اناخلا از نيعيرار هت ال1 هني را

 ديبز ىلع ةي هللا لوسر لماع ناكو ةشبحلا ىلإ رجاهو ملسأ . سيق نب هللا دبع . يوعشألا ىسوم وبأ (۲)

 ص ثلاث ةباغلا دسأ) نيعبرأو عبرأ ةنس تام «نيمكحلا دحأ ناكو ةرصبلا ىلع رمع هلمعتساو . ندعو

2)6. 
 .جراوخلا مهو .ةعاطلا يف انسفنأ انيرش نم ال راطتسإ رشلا ىرش نم ةارشلا )٤(

 عم يلع نينمؤملا ريمأل ةعقو اهب ناكو . يقرشلا بناجلا نم طساوو دادغب نيب ةعساو ةروك .ناورهن (5)

 ۳٤١(. ص نماث مجعم) ةروهشم جراوخلا
 ةافو دعب ٌدتراو ملسأو رشع ةنس ةي يبنلا ىلع ةدنك عم دفو . يدنكلا بركي دعم نب نيت نب ثعشألا.:7)

 نمم ناكو « يلع عم نيفص دهشو ةفوكلا نكس مث هتخأب ركب وبأ هجوزو همالسإ نسحو عجر مث .لوسرلا
 .(8/ ص لوأ ةباغلا دسأ) نيعبرأ ةنس يفوت.ميكحتلاب ًايلع مزلأ

 نمو جراوخلا سأر ىلع ناكو يميمتلا يكدف نب رعسم هنأ «ةغالبلا جهن حرشو «ريثألا نباو يربطلا يفو (۷)
 . مهناعجش

 ف مشوي طخ دقو .اهابأف مهترمإ هيلع تضرع مهناعجشو جراوخلا سوؤر نم يئاطلا نصح نب ديز (۸)
 موي بويأ وبأ هلتق دقو .لإتقلا ىلع مهضرجو ركنملا نع يهنلاو .فورعملاب رمألا ىلع مهلحو « هتيب

 اهب ىلوأ انيأ ادغ ملعتس :دیز لاقف .رانلاب هللا ودع اي رشبأ : ديزل لاق هنأ يلعل ركذو ۳۷ ةنس ناورهنلا

 ٠١١(. ص ثلاث ريث رثألا ع نباو 7850 ص عباس ريثك نبا) )الض اهب. نوا وه يلع لاقف ال

 مالسإلا رهظأف ءادوس ةمأ نم ًايدوهي ناكو .ةضفارلا نم ةالغلا مهو ةيئبسلا هيلإ بسنت .أبس نب هللا دبع (9)

 .ةفوكلاب مث ةرصبلاب مث زاجحلاب أ دب دقو ءرشلا ميزا يقايو E O يملا E كالو

 ركاسع نبا بيذهت . نامثع ةنتف راثأ يذلا وهو . ةمئألا يف هلإلا لولح ذخأ هنعو نامثع مايأ قشم د لخد مث

 ٤۲۸( . ١ ص عبار)

۷ 



 ىلع ةمامإلا يف فالتخالاو «لوصألا يف فالتخالا : يناثلاو .ةمامالا يف فالتخالا

 نأب لوقلا : يناثلاو «رايتخالاو قافتالاب تبثت ةمامإلا نأب لوقلا :امهدحأ «نيهجو

 ( . نييعتلاو صنلاب تبثت ةمامإلا
 ىةمألا هيلع تقفتا نم لك ةمامإب لاق رايتخالاو قافتالاب تبثت ةمامإلا نإ لاق نمف

 موق بهذم ىلع ًايشرق نوكي نأ طرشب امإو ءًاقلطم امإ .ةمألا نم ةربتعم ةعامج وأ
 لوألا لاق نمو «يتأيس امك رخأ طئارش ىلإ موق بهذم ىلع ًايمشاه نوكي نأ طرشبو
 .هدالوأو ناورم ةفالخب مهدعبو ءهدالوأو ةيواعم ةمامإب لاقف

 ىضتقم ىلع ىقبي نأ طرشب مهنم دحاو ىلع نامز لك يف اوعمتجا جراوخلاو
 . هولتق امبرو هوعلخو هولذخ الإو مهتالماعم ىف لدعلا ننس ىلع يرجيو مهداقتعا

 : لاق نم مهنمف «مالسلا هيلع يلع دعب اوفلتخا صنلاب تبثت ةمامإإلا نإ لاق نمو

 .هدعب اوفلتخا مث ”٠ ةيناسيكلا مه ءالؤهو «') ةيفنحلا نبا دمحم هنبا ىلع صن امنإ

 ةمامإلا :لاق نم مهنمف .ءالؤه تقرتفاو مشاه يبأ هنبا ىلإ هدعب ةمامإلا تلقتناو
 كلذ يف اوفلتخاو هريغ ىلإ تلقتنا :لاق نم مهنمو .ةيصو دعب ةيصو هبقع يف تيقب
 . ريغلا

 دبع نب يلع وه : لاق نم مهنمو . يدهنلا ناعمس نب «*) نايب وه :لاق نم مهنمف
 ِ ظ .:ىدنكلا ٹرخ نب © هللا دبع وه :لاق نم مهنمو . سابع نب © هللا

 ةيناسيكلاو ةوقلا ديدش ناكو ةدابعلا يف ةياغ ملعلا يف ةياهن ناك . يلع نب دمحم وهو . ةيفنحلا نبا دمحم )١(
 .(88 ص لوأ تارذش) نينامثو ىدحإ ةنس تام نامزلا رخا جرخي يذلا يدهملا هنأو . تمي مل هنأ لوقت

 راتخملا ناكو .هولتاق نيذلا رثكأ لتفو نيسحلا را ماق يذلا يفقثلا ديبع نب راتخملا عابتأ مه «ةيناسيكلا )۲(

 .(قرفلا نيب قرفلا رصتخم 765) ناسيك همسا يلعل ىلوم نع هتلاقم ذخأ هنأ : ليقو .ناسيك هل لاقي
 هللا دبع نب ىلع نب دمحم ىلإ ىصوأ يذلا وهو يندملا يمشاهلا ةيفنحلا نبأ دمحم نب هللا دبع مشاه وبأ (۳)

 1 IT ص لوأ تارذش) نيعستو نامث ةنس يفوت ءايشأ هيلإ رسأو .ًابتك هيلإ عفدو هيلإ ةعيشلا فرصو سابع نبأ
 نم يدهنلا ناعمس نب نايب وهو رانلاب هقرحأو يرسقلا هللا دبع نب دلاخ هلتق .قيدنزلا نایب وه يدهنلا نايب )٤(

 ىلإ بتكو «نایب هدعب نم مث مشاه يبأ مث دمحم هنبا مث يلع ةيهلإب لاقو ءةثاملا دعب قارعلاب رهظ ميمت ينب

 ١55(. ص لوأ لادتعالا نازيم) يبن هنأو هسفن ىلإ هوعدي رقابلا
 كلذلو ةالص هرثكأو يشرق محا اسو ارش اديس ناك .روصنملاو حافسلا دج سابع نب هللا دبع نب يلع (°)

 لوأ تارذش) ةئامو ةرشع عبرأ ةنس تام نأ ىلإ اهب ىقبف ءاقلبلاب ةميمحلا ىلإ ديلولا هافن .داجسلاب ىعد
 ١58(. ١ ص

 = لوقي ناكو «ةيمأ ينب ةلود يف ةعامج هعبتو ةيهلإلا ىعذا يدنكلا يفوكلا ثرحلا نب ورمع نب هللا دبع (1)
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 «بلاط يبأ نب رفعج نب هللا دبع نب ةيواعم نب 2 هللا دبع وه :لاق نم مهنمو
 نيعم صخش ىلع اهلك عرشلا ماكحأ نولوأتيو لجر ةعاط نيدلا نا نولوقي مهلك ءالؤهو

 °” نسحلا ىلع صنلاب لاق ةيفنحلا نب دمحم ىلع صنلاب لقي مل نم امأو

 ‹ اوفلتخا ءالؤه مث ,نيسحلاو نسحلا نيوخألا يف الإ ةمامإ ال :لاقو . " نيسحلاو

 دبع هنبا مث (؟) نسحلا هنبا ةمامإب هدعب لاقف .نسحلا دالوأ يف ةمامإلا ىرجأ نم مهنمف

 مايأ يف اجرح دقو مامإلا 3 'ميهاربا هيخأ مث “دمحم هنبا مث “هلا

 «ةعكر ةرشع سمخ ةدحاو لك يف ةالص ةرشع عبس ةليلو موي لك هعابتأ ىلع ضرفو «حاورألا خسانتب -

 نب ةيواعم نب هللا دبع ىلإ اوعجرو هعابتأ هنم أربتف ةيرفصلا يأر ىلع تبثو هدقتعم نع عجرف يرفص هرظانف
 نأ ىعّدي ناكو «هتيهلإ نوعدي هتعيش ناك يدنكلا برح نب ورمع نب هللا دبع هنأ : ليقو ,رفعج نب هللا دبع
 . يرسقلا مهلتق نموهو لولحلا ىنعم ىلع ةيهلإلا هسفنل يعي ناكو هيلإ مشاه يبأ نم لقتنا هلإلا حور

 .(١؟و ١9 ص ريصبتلاو) (۲۷۰ ص ثلاث نازيملا ناسل)

 ملو .مهئارعشو مهداوجأو شيرق نايتف نم يمشاهلا بلاط يبأ نب رفعج نب هللا دبع نب ةيواعم نب هللا دبع 1١١(

 ةلود رخاوأ يف راثو ةفالخلا بلط دقو , ةقدنزلاب مهتي نم هيلع ىلوتسا دقو «هنيد يف بهذملا دومحم نكي

 ۳١۳(. ص ثلا نازيملا ناسل) . ةئامو نيثالثو ىدحإ ةنس ا تام .ةعامج هعباتو ةيمأ ينب

 يهو) ةوبنلا ةفالخ همايأب تمتف «هيبأ ةافو دعب ةفالخلاب عيوب «هتناحيرو هاب هللا لوسر طبس ىلع نب نسحلا (۲)

 ٍقوتو «ةريثك هبقانمو ةعامجلا ةنس تيمسو ةيواعمل رمألا كرتو نيعبرأو ىدحإ ةنس اهنع لزن مث (ةنس نوثالث

 .(05و ه٣و ه١ ص لوأ تارذش) نيسمح ةنس ةنيدملاب

 دهشتساو ءالبرك غلبف هنومدقتسي قارعلا لهأ بتك هتءاج هتناحيرو لك هللا لوسر طبس .ىلع نب نيسحلا (۳)

 ظ . (لوأ 55 ص تارذش) ةريثك هبقانمو ‹ نيتسو ىدحإ ةنس ءاروشاع موي

 ريمأ هدج تاقدص يلو ًادهاز ًاعرو ًاسيئر ًالضاف ًابيهم ًاليلج ناک < ىنثملاب بقلملا ,نسحلا نب نسحلا ٠ )٤(

 اهتدجب اههبشل ةمطاف هل راتخاف .ةمطافو ةنيكس هيتنبا ىدحإ هجوزي نأ نيسحلا همع لأس < ىلع نينمؤملا

 سمخ هلو نيعستو عبس ةنس يفوت .لامجلا يف نيرقلا ةعطقنمل ةنيكس اهتدودرم ةأرما نا ليقف .ءارهزلا

 ١8(., ص نيبلاطملا لتاقمو ١١7 ص راصبألا رون) ةنس نونامثو

 ةنس هسبح يف تامو هسبحو هادلو جرخ نيح روصنملا هذخأ «الضاف ًارّيخ ناك نسح نب نسح نب هللا دبع )٥(

 ٥(. ص لوأ تارذش) ةئامو نيعبرأو عبرأ

O E GE O E (010وسلا  O 

 لسرأ .وه ناكل كلك دمحم دعب ًايبن هللا ثعبي نأ زاج ول ام لامكلا نم هيف نودعي ةنيدملا لهأ ناکو هقلخ

 . (تارذش لوأ ۲۱۳ ص) ةئامو نيعبرأو سمح ةنس هلتق نم روصنملا هيلإ

 ے ءارقلا نم ريثك هعبتف هسفن ىلإ اعدو ةئامو نيعبرأو عبرأ ةنس ةرصبلاب جرخ نسح نب هللا دبع نب ميهاربإ (۷)
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 . نم مهنمو «مامإلا دمحم ةعجرب لوقي نم ءالؤه نمو .همايأ يف التقف روصنملا

 °نيدباعلا نيز ىلع هنبا ةمامإب هدعب لاقو «نيسحلا دالوأ ىف ةيصولا ىرجأ

 لك نأ مهبهذمو ا هنبأ ةمامإب ةيديزلا تلاقف «هدعب اوفلتخا مث هيلع أصن

 عوجر اوزوجو «عابتالا بجاو ًامامإ ناك يخس عاجش دهاز ملاع وهو جرخ يمطاف .

 لاقو قاس نم مهنمو «ةعجرلاب لاقو فقو نم مهنمو «نسحلا دالوأ ىلإ ةمامإلا

 (؟©9ةيمامالا امأو . مهبهاذم ليصفت يتأيسو نامز لك يف هلاح اذه نم لك ةمامإب

 دمحم نب ٩ فعج ةمامإب م هيلع اصن © )قابلا ىلع نب دمحم ةمامإب اولاقف

 :ةسمخ مهو هيلع صوصنملا نم هدالوأ ىف ذهدعب اوفلتخا مث .هيلإ ةيصو

 (")لمحم ةمامإب لاق نم .مهنمف . ىلعو ىسومو هللا دبعو ليعامسإو دمحم

 .ةئامو نيعبرأو سمخ ةنس ةيخأ دعب روصنملا هلتق چ 57 نويعلا هيلع روصنملا ثبف ءاملعلاو -

 ` .(۲۱۳ ص لوأ تارذش)

 ءاهدو 05000 يناث «يلع نب دمحم نب هللا دبع رفعج وبأ ءروصنملا )١(

 نوميم رئبب يفوت . . هسفاني ناك نم كالهب هكلم سرحي نأ يلابي ال ملظو توربج هيفو لقعو ةعاجشو يأرو

 ٠٤٤(. ص لوأ تارذش) ًاماع نيرشعو نينثا ةبارق هتفالخو مرحم وهو ةئامو نيسمخو نامث ةنس

 نیز ىمسي ناكو نيدو لضف هلا ناکو هنمز يف هلثم يشرق يؤر ام :نيدباعلا نیز . نيسحلا نب يلع. (۲)

 ام اودقف يلع تام املف مهشاعم ناك نيأ نم نوردي ال نوشيعي ةنيدملا لهأ نم سان ناك . هتدابعل نيدباعلا

 7١0(. ص عباس بيذهتلا بيذهت) نيعستو ثالث ةنس يفوت . ليللا نم هب نوتؤي اوناك
 .رهظ مث ارس ةفالخلاب عيوب «ةيديزلاب اومس ةعامج هعياشو نوريثك هعبتف جرخ «نيسحلا نب يلع نب ديز (۳)

 تارذش ۸ ص) ةضفارلاب تيمس ةفئاط هتضفرو هلاعو نيرشعو ىدحإ | ةنس هروهظ نم مايأ ةثالثل لتقو

 (لوأ
 اوقاسو يلع ىلع اوجرخ نيذلا مهو ةباحصلا اورفكو يلع ةمامإ ىلع يلجلا صنلاب اولاق نيذلا مه ةيمامإلا 6

 دعب قحلا مامإلا نأ مهيأر هيلع رقتسا يذلاو «هدعب هيلع صوصنملا ىف اوفلتخاو قداصلا رفعج ىلإ ةمامإلا

a NGهنبإ مثرقابلا دمحم هنبا مث نيدباعلا نيز نب يلع هنبا مث نيسحلا هوخأ  
 يكزلا يقتلا يلع هنبا مث داوجلا يقتلا دمحم هنبا مث اضرلا يلع هنبا مث مظاكلا ىسوم هنبا مث قداصلا رفعج ١

 ص لوأ ءاملعلا روتسد) . يدهملا رظتنملا ماعلا لا هنبا مث يركسعلا نسحلا هنبا مث

۸ . 
 .هلصأ فرعو هقش يأ ملعلا رقب هنأل رقابلا هل ليق «ةنيدملا ءاهقف نم نيسحلا نب يلع نب رقابلا دمحم )2:

 يوت ةلعاوملاو مكحلا يف عفان مالك هل «ةيمامإلا داقتعا ىلع رشع ينثالا ةمئألا دحأ وهو هيف عسوتو هيفخو

 ١55(. ص لوأ تارذش) ةئامو ةرشع عبرأ ةنس

 نايح نب رباج هذيملت فلأ دقو «هنمز يف مشاه ينب ديس ناكو رقابلا نب دمحم نب قداصلا رفعج هللا دبعوبأ 69

 نيعبرأو نامث ةنس يفوت (رشع ي ىنثالا نم ةيمامإلا دنع وهو) .ةئامسمخ ينهو هلئاسر مظتنی ًاباتك يفوصلا

 .(۲۲۰ ص لوأ تارذش) ةئامو

  .ناجرجب تامو «هسفن علخو « نيتئام ةنس ةكمب جرخ «جابيدلاب بقلملا ,قداصلا رفعج نب دمحم رفعج وبأ (۷)

۲٠۰ 



 مهو هيبأ ةايح يف هتوم ركنأو 2١ ليعامسإ ةمامإب لاق نم مهنمو «ةيرامعلا مهو

 هدالوأ يف ةمامإلا قاس نم مهنمو « هتعجرب لاقو هيلع فقو نم ءالؤه نمو يلا

 ° حطفألا هللا دبع ةمامإب لاق نم مهنمو «ةيليعامسالا مهو اذه انموي ىلإ ضنك ان

 هدلاو لاق ذإ 29 ىسوم ةمامإب لاق نم مهنمو «بقعي ملو تام هنأل هتوم دعب هتعجرب لاقو

 ٠ ۶ رصتقا نم مهنمف ءاوفلتخا ءالؤه مث «ةاروتلا بحاص يمسوهو الإ مكمئاق مكعباس

 نم مهنمو «ةروطمملا مهو هتوم يف فقوت نم مهنمو وه تمي مل لاق ذإ هتعجرب لاقو

 ءالؤه مث .ةيعطقلا مهو اضرلا ىسوم نب © يلع هنبا ىلإ ةمامإلا قاسو هتومب عطق

 مث دمحم هنبا ىلإ اضرلا يلع نم ةمامإلا اوقاس هيرشع انثالاف هدعب دلو لك يف اوفلتخا

 وه لاقو ءرشع يناثلا رظتنملا مئاقلا دمحم هنبا ىلإ مث نبسحلا هنبا ىلإ مث يلع هنبا ىلإ

 ىلإ ةمامإلا اوقاس مهريغو : اروع تا امك ًالدع ضرألا لميف عجريو تمي .مل يح

 كشلاب اولاق وأ هيلع فقوتلاب اولاقو 237 طه هيأ ةمامإب اولاق مث « يركسعلا نسحلا

 دعب ةعجرلاب لوقلاو فقوتلاو ةمامإلا قوس يف ليوط u مهلو 5500 لاح يف

 تاشو ةمامإلا يف تافالتخا ةلمج هذهف «ةبيغلا دعب ةعجرلاب مث د ةبيغلاب لوقلاو «توملا

 . بهاذملا ركذ دنع كلذ ليصفت

 ناث تارذش) نيتئامو ثالث ةنس يفوت ًاموي رطفيو ًاموي موصي ًاعاجش القاع ناكو «هدحل يف نومأملا لزنو =

 :(۷ ص
 ظ

 ةنس هيبأ ةايح يف يفوت هل ةبحملا ديدش هوبأ ناكو الاف ناکو ترجإ | ربكأ «قداصلا رفعج نب ليعامسإ )١(

 . ٦۷ ص ةعيشلا قرف هيلع دجوف ۱۳۳

 E 989 نب نيسحلا تنب ةمطاف همأ قداصلا رفعج نب حطفألا هللا دبع (۲)

طسو يف ضرع حطفلاو .« سأرلا حطفأ ناك هنأل حطفآلاب يمسو هيبأ ةيصوو ةمامإلا ىعدذا دقو
 يفوت «سأرلا 

 . (78 ص ةعيشلا قرف) ١44 ةنس ًاموي نيعبسب هيبأ دعب

 لجر نع هغلب ردقلا ريبك ًاميلح ًاداوج ًادباع اا ناك اضرلا يلع دلاو قداصلا رفعج نب مظاكلا ىسوم (۳)

 ثالث ةنس يفوت ةيمامإلا داقتعا ىلع نيموصعملا رشع ينثالا ةمئألا دحأ وهو رانيد فلأب هيلإ ثعبف هل ىذألا

 7١١5(. ص لوأ تارذش) ةئامو نينامثو

 .هدهع يلو هلعجو هتنب نومأملا هجوز رشع ينثالا ةمئألا دحأ مظاكلا ىسوم نب اضرلا يلع نسحلا وبأ )٤)

 ثالث ةنس ديشرلا ربق راوجب هنفدو نومأملا هيلع ىلصو سوطب يفوت «ةبيهو لالج اذ ءًاداوج املاع ناكو

 ( . (5 ”٠ نص لوأ ناكلخ نبا) نيتئامو
 . دقتعت نيذلا رشع ينثالا دحأ مظاكلا ىسوم نب اضرلا يلع نب داوجلا دمحم نب يلع نب يركسعلا نسحلا )0(

 ١4١(. ص تارذش ناث) بادرسلا بحاص دمحم رظتنملا دلاو وهو ةمصعلا مهيف ةضفارلا

 نويوضرلا هدلول لاقيو ًاريثك بقعأ دقو بات مث «هرمأ لوأ يف داح ءاضرلا يلع نب دمحم نب يلع نب رفعج 3,

 .(450 ص ةعيشلا قرف) ۲۷١ ةنس يفوت اضرلا هدجل ةبسن
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 ينهجلا دبعم ةعدب ةباحصلا مايأ رخآ يف تثدحف لوصألا يف تافالتخالا امأو
 ريخلا ةفاضإ راكنإو ردقلاب لوقلا يف يراوسألا ©) سنويو .يقشمدلا 29 ناليغو «
 نسحلا ذيملت ناكو لازغلا ١“ ءاطع نب لصاو مهلاونم ىلع جسنو «ردقلا ىلإ رشلاو
 ةاعد نم ورمع ناكو .ردقلا لئاسم يف هيلع دازو “' اغ ب وومعاهل للتو ىريضبلا

 : لاقف ًاموي روصنملا هحدمو «هتمامإب لاقو روصنملا ىلاو مث ةيمأ ينب مايأ "صقانلا ديزي

 ةيربجلا نم ةئجرملاو جراوخلا نم ةيديعولاو ءورمع ريغ اوطقلف سانلل بحلا ترثن
 7 هذاتسا نعو مهنع لصاو لزتعاو «نسحلا نامز يف مهتعدب تأدتبا ةيردقلاو

 ذخأو “)يلع نب ديز هل ذملت دقو ,ةلزتعم هباحصأو وه يمسو نيتلزنملا نيب ةلزنملاب
 فلاخ هنأل يلع نب ديز ضفر نمو «ةلزتعم اهلك ةيديزلا تراص كلذلف .هنم لوصألا

(۱) 

(1) 

(۷) 

(A) 

 ةرصبلاب ملكت نم لوأ وهو « حتفلا موي ةنيهج ةيولأ اولمح نيذلا ةعبرألا دحأ ناك يننهجلا دلاخ نب دبعم
 دسأ) هلتقو باذعلا عاونأب جاجحلا هبذع لب ليقو كلملا دبع هبلص نينامث ةنس يفو «هريغ هنإ ليقو «ردقلاب
 .(88 ص لوأ تارذش ۔ ۳۹۰ ص عبار ةباغلا

 باذكلا ثراحلا باحصأ نم ناكو نيكسم لاض ردقلا يف .ملسم نب ناليغوهو «ناليغ يبأ نب ناليغ
 74 ص نازيملا ناسل) نينامث ةنس لتق باّتكلا ءاغلب نم ناكو هماقم ماق ثرحلا لتق املف هتوبنب نمآ نممو

 . ( عبار
 تاقبط يف يبعكلا هركذ ينهجلا دبعم هنغ ذخأف ةرصبلاب ناكو ,ردقلاب ملكت نم لوأ يراوسألا سنوي
 . (سداس "70ه ص نازيملا ناسل) هيوبيسب بقلي ناك هنأ ركذو ةلزتعملا
 رئابكلا لهأ ريفكتب جراوخلا تلاق املو اهافالتف ًانيغ ءارلا لدبي غثلأ ناك ٠ .ملكتملا يلزتعملا ءاطع نب لصاو
 ىدحإ ةنس يفوت ةعيش هل راصو .نسحلا هدرطف رافك الو نونمؤم ال لصاو لاق مهقسفب ةنسلا لهأ تلاقو
 ١187(. ص لوأ تارذش) ةئامو نيثالثو
 ملعلا ريثك ًاكسان ًادباع اهيقف ًاعيفر ًاعماج ناك هنامز لهأ ريخو ةرصبلا لهأ مامإ ديعس وبأ ‹يرصبلا نسحلا
 +١1(. ص لوأ تارذش) ةئامو رشع ةنس يفوت ًاميسو ًاليمج ًاحيصف

 ا ل و و ا ل ار ويح ل
 نيتنثا ةنس يفوت هتايح يف هحدم امك ,روصنملا هاثرو اهنم عجار وهو ةكم قيرط ىلع نارمب يفوت .ةلزتعملا

 7١١(. ص لوأ تارذش) ةئامو نيعبرأو
 ىلإ سانلا اعدف ةفالخلا يلو ؛ يردق هنكلو ريخو لدعو دهز هيف ناكو .صقانلاب بقلملا ديلولا نب ديزي
 ص لوأ تارذش) ةئامو نيرشعو تس ةنس يفوت ريثك بقع هلو .رهشأ ةسمخ هتيالوو هيلع مهلمحو ردقلا
۷( 
 بيذعلاب هتقحلف لعفف زاجل هجوتلاب رمأف «ريثك قلحخ هعياب ءديهشلا مامإلا . نيسحلا نب يلع نب ديز
 وبأ لإ لسرأو هعيبو ءارس عيا ةقوكلا ىلإ عجر ىتح هب اولاز امو هيلع ةعمجم سانلا نأ هوربخأو ةعيشلا
 ىدحإ ةنس لتق أريثك هنع ذخأ دق ناكو ًاضيرم ناكو «هرصن ىلع سانلا ثحو مهرد فلأ نيثالث ةفينح
 . ٠١۸( ص لوأ تارذش) ةئامو نيرشعو

۲۲ 



 ()7نومأملا مايأ ترسف نيح ةفسالفلا بتك ةلزتعملا خويش كلذ دعب علاط مث «ةضفار

 مالكلاو قطنمل او .قطنملاب ا مهملع نونف نم ا انف مهتيمسن 0 يف ةفسالفلا مهتلب لراقمل

 ىلاعت يرابلاآ نأ يف «ةفسالفلا قفاو ربكألا مهخيش د )فالعلا ليذهلاوبأ ناكف «نافدارتم

 ةدارؤلاو مالكلا ىف ًاعدب عدبأو «هتاذ هتردقو ,ةردقب رداق كلذكو «هتاذ هملعو يو

 ئ )> يمدألاو 2 ماحشلا بوقعيوبأو ا ماكحأ فاك طا لاو منه يو

 5 ”هصتعملا مايأ يف و ماظنلا رايس 0 ميهاربإ مد د ,هلك كلذ يف هاقفاو ليدهلا ىب ا احاص

 تع ردقلاو لا ىئ و عدہب فلسلا نع درفناو افلا بهذ لورق ف ناك

 . اهركذن لئاسمب هباحصأ

 عربو هرصع ءاملعو هيبأ نم ثيدحلا عمسو هرغص يف ملعلا أرق نديشرلا : نب سابعلا وبأ هللا دبع : نومأملا (۱)

 لوقلا وعلا كلذ هرجف .اهيف رهمو لئاوألا مولعو ةفسلفلاب يىنع ربك املو .سانلا مايأو ةيبرعلاو هقفلا يف

 ص ءافلخلا خيرات) ۲۱۸ ةنس يفوت ءاهدو ًايأرو ًاملحو ًامزعو ًامزح سابعلا ينب لضفأ نم ناكو نآرقلا قلخب

OE 

 بتكلا فنصمو ةلزتعملا خيش «فالعلا ليذهلا وبأ يرصبلا لوحكم نب هللا دبع نب ليذهلا نب دمحم )۲)

 امع ىلاعت هللا تافص دحجو هللا باتك صن درو عامجالا قراف لوقلا ثيبخ ناك ؛ مهبهاذم يف ة ةريثكلا

 .(417 ص سماخ ءزج نازيملا ناسل) نيتئامو نيرشعو عبس ةنس تام ًاكافأ ًاباذك ناكو ًاريبك ًاولع لوقي

 ناكو مهيروهشمو ةضفارلا رابك نم ناكو .دادغب نكس ةفوكلا لهأ نم ينابيشلا دمحم وبأ مكحلا نب ماشه ف

 ةعانصب ًافراع ناكو دلاخ نب ىيحي ىلإ عطقني ناكو .ديدشلا ربجلاب لوقي ءةالغلا نم ناكو .ًامسجم
 مماتي ةكماربلا ةبكن دعب تام قداصلا رفعج باحصأ نم ناكو «ةريثك تافنصم هيف هل . مالكلا
 ١95(. ص 5 ج نازيملا ناسل) نومأملا ةفالخ ىلإ شاع ليقو

 ةرصبلاب ةلزتعملا ةسائر هيلإ تهتنا ا بوقعي وبأ ماحشلا هللا دبع نب فسوي ١)

 جنزلا بحاص يولعلا ظعو دق ناك هنأو . قئاولا مايأ جارخلا ناويد ىلع ناكو ليذهلا ىب أ نع ذخأ .هتقو يف

 AN ةرصبلاب جرخ امل

 1 . ةلزتعملا نم .ليذهلا ىب أ ذيمالت نم ناكو «مدألا عيبي ب نمل ةبسن يمدألا )2

 ابيدأ ارعاش ناكو ةقدنزلاب مهتم :م ةلزتعملا را قاحسإ وبأ ماظنلا ءىناه نب رايس نب غيهاربإ 2(

 ا ارطاش ناكو .ةفسلفلاو لازتعالا ىف ةريثك بتك هلو ًاغيلب
 a TS يل و

 ازغدقو ء«نومأملا دعب ةفالخلا يلو «ةمهو ةوقو ةعاجش اذ ناك ديشرلا نب دمحم قاحسإ وبأ هللاب مصتعمل ۱ (۷)

 . (۲۲۲ ص ءافلخلا خيرات) نيتئامو نيرشعو عبس ةنس تام مهاكنأف « مورلا

۲۳ 



 لضفلاو نارمع )0 نب ىسومو ( رمش وبأو )0 بيبش نب دمحم هباحصأ نمو

 0 نم هيلإ بهذ ام عيمج يف يراوسألا هقفاوو طباح نب “” دمحاو © يثدحلا

 أ ةيرفعجلاو يفاكسالا " رفعج يبأ باحصأ “” ةيفاكسإلا كلذكو

 . برح نب () رفعجو شيم نب " رفعج «نيرفعجلا
 ىلإ ليملاو هيف طارفإلاو دلوتلاب لوقلا نم.رمتعملا نب ٠ رشب عدب ترهظ مث

 كلذ لعف اذإو .لفطلا بيذعت ىلع رداق ىلاعت هللا نأب لوقلاو ,ةفسالفلا نم نييعيبطلا

 بهار رادرملا “” ىسوم وبأ هل ذملتو هباحصأ نع هب درفت امم كلذ ريغ ىلإ .ملاظ وهف

 يف ءاجرألا نيب عمج نمم ةلزتعملا خويش نمو ماظنلا ذيمالت نم يرصبلا بيبش نب هللا دبع نب دمحم 6

 قرفلا نيب قرفلاو ٠١ ص ريصبتلا) ثلاثلا رفا تحت در نوعي :ردقلا يفنب لوقلا نيبو ناميإلا

 ( .(11 ص
 لاجر نم وهف ماظنلا ذيمالت نم وهو :ردقلاب لوقلا يفنو ناميإلا يف ءاجرالا نيب عمج نمم «رمش وبأ (۲)

 .(19 ص ريصبتلا) ثلاثلا ثرقلا فصتنم ۰

 عمج نمم وهو «ورمع نب سنوي ططخلا | يفو افا يفو سنوم مزح نبا يف «نارمع نب ىسوم (۳)
 :تلاثلا نرقلا لاجر نم وهو نارمع نب سيوم هنأ يدنع حجرتو ردقلا يفنب لوقلاو ءاجرالا نيب |

 نب ىسوم ةلكابش ىلع ناكو ماظنلا باحصأ نموهو تارفلا ىلع دلب ةثيدحلا ىلإ ةبسن «يثدحلا لضفلا (5)
 ايلزتعم ناكو ءاذحلا لضف هنأ ١59 نص راصتنالا يفو .ثلاثلا نرقلا فصتنم لاجر نم امهالكو «نارمع

 . ةلزتعملا هتفنف قحلا كرتو طلح نأ ىلإ ًايماظن
 ىلإ بهذو أزجتي ال يذلا ءزجلا يفنبو ةرفطلاب لوقيو هيلإ بستنيو ماظنلا باحصأ نم طباح نب دمحأ (6)

 ١58(. ص راصتنالا ١ ص ريصبتلا) قئاولا مايأ تام خسانتلا

 ىلع ردقي ال ىلاعت هللا نأ معزي يذلا يفاكسالا رفعج يبأ باحصأ مهو ةلزتعملا نم ةفئاط .ةيفاكسالا (5)

 بابللا 6 ص) ًاريبك ًاولع نوملاظلا لوقي امع هلا ىلاعت نيناجملا ملظ ىلع ردقي امنإو ءالقعلا ملظ ٠

 0 .(لوأ
 ناك يسيباركلا عم تارظانم هل ةلزتعملا يملكتم دحأ رفعج وبأ يدادغبلا يفاكسالا هللا دبع نب دمحم (۷)

 نيتئامو نيعبرأ ةنس يفوت ادج همظعي مصتعملا ناكو ةمهلا لبنو ةنايصلاو «ءاكذلاو ملعلا يف ذ نأشلا بيجع

 ٠ .(7؟١7 سماخ نازيملا ناسل)

 رفعج ناكو «نيسح هيقفلا وخأ وهو مالكلا يف ذ ةريثك فيناصت هلو ةلزتعملا سوؤر نم يفقثلا رشبم نب رفعج (۸)
 ص ناث نازيجلا ناسل) نيتئامو نيثالثو عبرأ ةنس يفوت ةفعو دهزو ةغالبو ةباطخ هلو ثيدح بحاص ًاملكتم

1 
 ًافيفع ًادهاز ناكو .ليذه يبأ نع ملعلا ذخأ فيناصت هل دادغب ةلزتعم رابك نم ينادمهلا برح نب رفعج (9)

 ١١(. ص ناث نازيملا ةاشلز ةنامتلكو تب ةن تادا اغزو

 ليذهلا يب أ يف عقي ناكو ؛ مهتسائر هيلإ تهتنا ةلزتعملا رابك نم يوادغب لاقيو ؛ يفوك رمتعملا نب رشب(١ (

 . (”” ص ناث نازيملا ناسل) نيتئامو رشع ةنس يفوت ردقلا ةلأسم يف ةلزتعملا فلاخو

 تس ةنس يفوت «رمتعملا نب رشب نع ذخأ ةلزتعملا رابك نم رادرم بقلملا حيبص نب يسيع « ىسوم وبأ(١١)
 . (1 ص ريصبتلاو ۳۹۸ ص عبار نازيملا ناسل) نيتئامو نيرشعو

۲٤ 



 ترج همايأ يفو «ةغالبلاو ةحاصفلا ةهج نم نارقلا زاجعإ لاطباب هنع درفناو «ةلزتعملا

 ° رفز وبأو نارفعجلا هل ذملتو «نآرقلا مدقب «مهلوقل فلسلا ىلع تاديدشتلا رثكأ

 ابحاص 2 مثيهلا نب ىسيعو يفاكسالا رفعج وبأو رادرملا بحاص ديوس نب دمحمو

 . "7 جشألاو برح نب رفعج

 ءهباحصأ نم ©©© مصألاو يطوفلا ورمع نب ““ماشه ردقلاب لوقلا يف غلاب نممو

ةركب نع ةمألا عامجاب الإ دقعنت ال ةمامإلا نإ ءامهلوقب ‹ يلع ةمامإ يف احدقو
 .29 مهيبأ 

 ءاهنوک لبق ءايشألاب ًاملاع نوكي نأ ليحتسي ىلاعت هللا نأ ىلع اقفتا مصألاو يطوفلاو

 ابحص يوطشلا يلع نب “” دمحأو طايخلا ©) نيسحلا وبأو ءًائيش مودعملا نوك اعنمو

 هبهذمو «طايخلا نيسحلا يبأل(١ ')يئبعكلا ذملتو “" دلاجم ابأ امزل مث يفوصلا ىسيع

 )١( ص سداس نازيملا ناسل) ةلزتعملا يفنصم نم «رفز وبأ 78( .
 هنس تام يدنوارلا نبا ذخأ هنعو طلخ مث ةلزتعملا ةلج نم ناك ؛ ىسوم وبأ يفوصلا مثيهلا نب ىسيع (۲)

 ( 5٠8(. ص عبار نازيملا ناسل) نيتئامو نيعبرأو سمخ

 ٥١(. ص ريصبتلا) يفاكسالا رصاع ةلزتعملا ءامعز نم ميعز ‹ جشألا )۳(

 لازتعالا ىلإ ةيعاد ناكو ليذهلا يبأ باحصأ نم ناكو واولا ناكسإو ءافلا مضب يطوفلا ورمع نع ماشه )٤(

 ١950(. ص سداس نازيملا ناسل)

 حصفأ نم ناكو لوصألا يف تالاقملا بحاص يلزتعملا مصألا ركب وبأ ناسيك نب نمحرلا دبع ‹مصألا (5)

 ص ثلاث نازيملا ناسل) هنم مدقأو فالعلا ةقبط نم وهو « بيجتع ريسفت هلو ,مههقفأو مهعروأو سانلا

 17 (2 . ۰ ١

 مهنأو ددعلا ريفوتو ةرثكلا اهب داري ءاهيبأ ةركب ىلع نزاوه تءاج ثيدحلا يفو مهيبأ ةركب ىلع حيحصلا (5)

 .ةدحاو ةقيرط ىلعو ًاعيمج اوؤاج
قتم ًاسيئر ناك ةلزتعملا يملكتم دحأ طايخلا نيسحلا وبأ نامثع نب دمحم نب ميحرلا دبع (۷)

 مالكلاب ًاملاع ًامد

 ىسوم نب 'افسوي نع یورو دادغب لهأ نم نيملكتملا رئاس مدقتي ظفحلا عساو ثيدح بحاص اهيقف

 راصتنالاو ([70 ص ١١ بيذهتلا بيذهتو ۸ ص ٤ نازيملا ناسل) ليلقب ٠٠١ ةنس دعب يفوت دقو «ناطقلا

 .. ۱۹٩ ص

 نازيملا ناسل) نيتئامو نيعستو عبس ةنس تام ةلزتعملا ةلج نم ناك ‹نسحلا وبأ يوطشلا يلع نب دمحأ (۸) -

 0 5 ش . ( 7377” ص لوأ

 مالكلا ملع ذخأ هنعو يفقثلا رشبم نب رفعج بحص .ًاهيقف ًاملكتم ناك نيسحلا نب دمحأ ريرضلا دلاجموبأ (9)

 714 هنس يفوت ةيعادلا يمس ادهاز اعرو ناكو دادغبب ةلزتعملا ةسائر تهتنا هيلإو هبهذم ىلع يتفي ناكو

 ١57(. ١ ١ ص لوأ نازيملا ناسل)

نصت هلو ةلزتعملا رابك نم يبعكلا مساقلا وبأ يخلبلا دومحم نب دمحأ نب هللا دبع(١١)
 ىلع نعطلا يف في

 نبا ركذو «ديشخاألا نب ركب يبأ ىلإو يئابجلا ىلع ىبأ ىلاو ةلزتعملا ةساكر هيلإ تهتنا دقو نيثدحملا

 .(500 ص ثلاث نازيملا ناسل) ةئامئالثو ةرشع عست ةنس يفوت ريسفتلا يف ًابتك هل ميدنلا

۲۵ 



 نب ورمعو ©” يريمنلا سرشأ نب ةمامثو «يملسلا دابع نب “” رمعم امأو .هبهذم هنيعب
 نع نيدرفنم .داقتعالاو يأرلا يف ا «دحاو نامز يف اوناك ظحاجلا “” رحب

 * مشاه وبأ هنباو  يئابجلا يلع وبأ مهنم نورخأتملاو ءاهركذن لئاسمب مهباحصأ

 اودرفناو .مهباحصأ قرط اوصخل دق يرصبلا نيسحلا وبأو 29 رابجلا دبع يضاقلاو

 نوراهو .ةيسابعلا ءافلخلا نم هؤادتباف مالكلا ملع قنور امأو « يتأيس امك لئاسمب مهنع
 . لكوتملاو قثاولاو «مصتعملاو .نومأملاو

 ةعامج ترهظو «9 ةملايدلا نم ةعامجو .دابع نب  بحاصلا نمف هؤاهتنا امأو

 ل . ورمع نب ” رارض لثم . نيطسوتم ةلزتعملا نم

 نيتئامو ةرشع سمخ ةنس تام ماظنلا رظانو دادغب نكس مث «ةرصبلا لهأ نم يلزتعم يملسلا دابع نب رمعم )1(
 . ۷١( ص 5 نازيملا ناسل)

 مث ديشرلاب لاصتا هل ناك ةلالضلا سوؤر نمو ةلزتعملا رابك نم يرصبلا يريمنلا نعم وبأ سرشأ نب ةمامث (5)
 ناسل) نيتئامو ةرشع ثالث ةنس تام هافعتساف هرزوتسي نأ نومأملا دارأو حلمو رداون اذ ناكو «نومأملاب
 . (۸۳ ص ناث نازيملا

 هبتكو ةقدنزلاب ىمري نمم ناكو يلصي ال ناكو : عدبلا ةمئأ نم .فيناصتلا بحاص ظحاجلا رحب نب ورمع ١)
 يف ًالاجمو باطخلا يف ًابذع او لوقلا يف ةطسب يتوأ دقو ةفلتخم نولف يف ًاباتك نوعبسو فينو ةئام

 ٠٠١ ص ٤ نازيملا ناسل) هيلع ملعلا تادلجم طوقسب هتوم ناكو نيتئامو نيسمخ ةنس يفوت .نونفلا

 .(۱۲۱ ص ناث تارذشو

 درلا اهنم تافنصم هلو مهتسائر هيلإ تهتنا نمو ةلزتعملا سأر يلع وبأ يئابجلا باهولا دبع نب دمحم (5)
 يفوت هيف مهفلاخ اميف ةلزتعملا نم امهريغو ماظنلاو طايخلا نيسحلا يبأ ىلع درلا هلو يرعشألا هذيملت ىلع
 71/١(. ص سماخ نازيملا ناسل) ةئامثالثو ثالث ةنس

 ًاريصب ناكو فيناصت هلو «هيبأ دعب ةلزتعملا خيش «يئابجلا مشاهوبأ باهولا دبع نب دمحم نب مالسلا دبع (5)
 ١6(. ص عبار نازيملا ناسل ةثامثالثو نيرشعو ىدحإ ةنس يفوت ةغللاو وحنلاب

 يلو «ةئامعبرألا دعب ةعيشلا ةالغ نم ناكو فيناصت هل «ملكتملا يضاقلا ينادمهلا دمحأ نب رابجلا دبع )١(

 ةئامعبرأو ةرشع سمح ةنس تام هيوب نبا ةلودلا رخفل تناك يتلا لامعألا نم امهريغو نيوزقو يرلا ءاضق

 ۳۸١(. ص ثلاث نازيملا ناسل)

 يف سلاجم ىلمأو بادآلاو مراكملاو لئاضفلاب روهشملا يناقلاطلا مساقلا وبأ بحاصلا دابع نب ليعامسإ (۷)

 ضعغبي ناكو «ةلحنلا يعيش بهذملا يعفاش وهو هيلإ ةيعاد ناكو ةلزتعملا بهذمب رهتشا دقو «هترازو مايأ
 سمخ ةنس تام داحلإلاو ءارملا همايأ يف عاشو ناسللا حيصف باوجلا رضاح ناكو ةفسلفلا ىلإ ليمي نم
 . ٤۱۳( ص لوأ نازيملا ناسل) ةئثامثالثو نينامثو

(^A)عبارلا ميلقالا يف <« « يهو مهضرأب اومس قرشلا دالب نم مجاعألا نم ليج مليدلا  

 درلا اهيف ًاباتك ع 5 , ميدنلا نبا هركذو ,ةثيبخ تالاقم هل دلج يلزتعم يضاقلا ورمع نب رارض ©9)]

  يضاقلا رمأف لبنح نبا هيلع دهشو اهب درفني تالاقم هل ًايلزتعم ناك هنكلو ضفاورلاو جراوخلاو ةلزتعملا ىلع

۲٢ 



 غبنو «لئاسم يف خويشلا اوفلاخ نيرخأتملا نم «راجنلا "”نيسحلاو «درفلا “صفحو
 “)لس هلتقو «ذمرتب ربجلا يف هتعدب رهظأو «رايس نب «؟”رصن مايأ يف ناوفص نب مهج

 نامز لك يف فلسلا نيبو ةلزتعملا نيب ناكو .ورمب ةيمأ ينب كلم رخآ يف ينزاملا زوحأ نب
 لوق ىلع لب يمالك نوناق ىلع ال اهيلع مهنورظاني فلسلا تناكو « تافصلا يف تافالتخا

 هبشم نمو هتاذب ةمئاق ىناعم ىلاعت يرابلا تافص تبثم نمف « ةيتافصلا نومسيو يعانقا

 يف ةلزتعملا نولضانيو «ةنسلاو باتكلا رهاوظب نوقلعتي مهلكو «قلخلا تافصب هتافص
 يسنالقلا سابعلا وبأو يبالكلا ديعس نب "هللا دبع ناكو «رهاظ لوق ىلع مالكلا مدق

 نيب ةرظانم ترجو .ًامالك مهنتمأو ًاناقتا مههبشأ "2 يبساحملا ثراحلاو

 ص ۳ نازيملا ناسل) ثلاثلا نرقلا فصتنم لاجر نم وهف دلاخ نب یحی هافخأو ‹برهف هقنع برضب =

۳( ) 

 نازيملا ناسل) هترظانم يف يعفاشلا هرفكو هثيدح بتكي ال مالك بحاص يئاسنلا لاق « عدتبم :درفلا صفح )١(
 . (۳۳۰ ص نان

 يفو 58 ص راجنلا دمحم نب نيسحلا هنأ نيملسملا قرف تاداقتعا يف «ةيراجنلا سيئر «راجنلا نيسحلا (؟)

 دمحم نب نيسحلا ٦١ ص ريصبتلا يفو ١75 ص يرصبلا راجنلا نيسحلا وبأ .قرفلا نيب قرفلا رصتخم

 .راجنلا

 ماظنلا عم هلو مهيملكتمو ةربجملا ةلج نم ناكو راجنلا هللا دبع نب دمحم نب نيسحلا هللا دبع وبأ وهو

 هبهذم يسيرملا رشب نع ذخأ دقو اهريغو ردقلاو ءاضقلاو ءاجرالاو ةعاطتسالا «بتك هلو تارظانمو سلاجم

 ١55(. ص لوأ ةيضملا رهاوجلا) 7054 ص ميدنلا نبا تسرهف

 نيرشعو نامث ةنس رايس نب رصن هلتق ةيمهجلا سأر عدتبملا لاضلا يدنقرمسلا زرحم وبأ ناوفص نب مهج (۳)
 ١57(. ص ناث نازيملا ناسل) ةئامو

 ةنتفلا تعقو ىتح نينس رشع اهيلع ايلاو لزي ملف ةيابجلاو ةيالولا نسحأف ناسارخ ماشه هالو رايس نب رصن )٤(
 .(۸۹ ص سماخ ريثألا نباو ١5١ ص فراعملا) ٠۲١ ةنس قيرطلا يف تامف قارعلا ديري جرخف

 ص سماخ ريثألا نباو 55 ص عسات يربطلا) رايس نب رصن ةطرش ىلع ناكو دانجألا ءارمأ نم زوحأ نب ملس (5)
 .( 28 ١

 يف ةلزتعملا رمدو «نومأملا مايأ نيملكتملا دحأ يرصبلا ناطقلا بالك نب دمحم نب ديعس نب هللا دبع (1)
 سانلا دشأ نم لبنح نبا ناكو «تارظانم ناميلس نب دابع عم هلو ةيوشحلا ةيأ نم ناكو «نومأملا سلجم

 ص ثلاث نازيملا ناسل) ةنسلا لهأ ىملكتم نم هنأ ركذي ىكبسلاو ليلقب نيتئامو نيعبرألا دعب هتافوو «هيلع

 ۰ ۰ 0١(. ص ناث ةيعفاشلا تاقبط ٠١
 وهو ماظنلا ىلع درلا يف لئاسرو بتك هلو ؛ثلاثلا نرقلا يف ةنسلا لهأ يملكتم نم يسنالقلا سابعلا وبأ (۷)

 .("٤٤و ١١١ قرفلا نيب قرفلاو ه١ ص ناث ةيعفاشلا تاقبط) لوضفملا ةمامإ زيجي نمم

 هلو «لاوحألاو فوصتلا يف تافنصملا بحاص ةمكحلاب قطانلا دهازلا يبساحملا دسأ نب ثراحلا ()

 تارذش) نيتئامو نيعبرأو ثالث ةنس يفوت دينجلا خويش دحأ وهو .لوصألاو كولسلا يف ةسيفن تافنصم
 ١١( 7” ص نات

۲۷ 



 لئاسم ضعب يف يئابجلا يلع يبأ هذاتسأ نيبو يرعشألا ليعامسإ نب يلع “'نسحلا يب
 رصنو فلسلا ةفئاط ا زاحناو «هنع ضرعأف «باوجب اهنع جرخي مل ًارومأ

 نيققحملا نم ةعامج هتقيرط ررقو ًادرفنم ًابهذم كلذ راصف . ةيمالك ةدعاق ىلع مهبهذم

 يبأ ذاتسألاو « ينيئارفسالا ')قاحسإ 5 ذاتسألاو ينالقابلا "ركب فا يضاقلا لثم

 لاقي ناتسجس نم دهزلاب *”سمنتم لجر غبنو «فالتخا ريثك مهنيب سیلو كروف نب کب
 هباتك يف هتبثأو ”)اثغض بهذم لك نم "شمق دق ملعلا ليلق ماركلا نبا هللا دبعوبأ هل

 مظتناف ,ناسارخ دالب 2""داوسو ٠ )روغو ©2)ةنزغ (ماتغأ ىلع هجورو

 مصقف يئابجلا هخيش رظان تافنصملا بحاص «يرصبلا ملكتملا ليعامسإ نب يلع يرعشألا نسحلا وبأ )١(

 نيرشعو عبرأ ةنس يفوت هب ىدتقملا مامالا ناكو مالكلا يف ايندلا ةسائر تهتنإ هيلاو « يئارم عدتبم لك رهظ

 ”3١(. ص نا تارذش) ةئامثالثو

 اوفو ‹ يرعشألا بهذم ىلع ناك روهشملا ملكتملا رضا ينالقابلا بيطلا نب دمحم ركب وبأ يضاقلا )۲)

 دحوأ ناكو مالكلا ملع يف ةروهشملا «ةريثكلا فيناصتلا فنصو دادغب نكس «هتقيرط ًارصانو «هداقتعا

 )° 4:ص لوأ ناكلخ نبا) ةئامعبرأو ثالث ةنس يفوت «هبهذم يف ةسائرلا هيلإ تهتناو هنامز

 يفرحبت « يلوصألا ملكتملا يعفاشلا هيقفلا نيدلا نكرب بقلملا دمحم نب ميهاربإ ينيارفسالا قاحسإوبأ (۳)

 ىلع درلاو نيدلا لوصأ يف ىلحلا عماج هباتك اهنمو ةريثكلا فيناصتلا هل ةمامالا طئارش عمجو مولعلا

 ص لوأ ءزج ناكلخ نب ر اعبر رغ ياق هم قرت رات ةروهشمللا تردا هل تيب حيدحلالا

 e SS ا دالر تلا لر

 ال

 سجلاك المس أ ا کک دو ا 2 دباعلا يناتسجسلا ارك نب دمحم )3

(or . 

 .اهلذرأ عمج :شمق )۷(

9 oy ثغضلا: )۸( 

 لزنم تناکو هةعساو ةيالوو E يهو ءاهتبصق ةنزغو 0 55 E لقب :ةنزغ(١١)

 .(۲۸۹ ص سداس مجعم) نيكتكبس نب دومحم ينب
 . (۳۱۳ ص سداس مجعم) ةشحوم ةعساو ةدراب دالب يهو ءةنزغو ةاره نيب ةيالو :روغ(١١)

 داوسلاو ”مراجشألاو عرزلا مح نم اهيف امل راجشألاو عورزلا اهب ىتلا ةلهألا دالبلا ناسارخ دالب داوس (۱۲)

 . ةرضخلا ىلع قلطي

۲۸ 



 مهو «جراوخلا بهذم ىلإ بهذم برقأ وهو ٠ .مهتهج نم ةعيشلاو ثيدحلا باحصأ ٠

 . براقم هنإف ميصهلا نب يح ا

 ةسماخلا ةمدقملا

 ىلإ ةراشإ اهيفو باسحلا قيرط ىلع «باتكلا اذه بيترت بجوأ يذلا ببسلا ىف

 نم يضرغ ناكو ءراصتخالاو رصحلا ىلع تاسحلا ينبم ناك امل تاتا جهانم

 ا افلا قيرط 86 ءراصتخالا م بهاذملا رصح ءباتكلا اذه فيلات .

 . ملعلا اذه قرط ةيفيك نيب ا وا تردقو

 هكلاسم يف رظنلا يبنجأ ايو Ê يب نظي الكل .هماسقأ ةيمكو

 اهمكحأ باشحلا قيرط نم ترثاف «هملاعمو هكرادمب ملقلا يمجعأ «همسارمو

 .ددعلا ملع ىلع اهتردقو ,اهنتمأو اهحضوأ ناهربلا ججح دي داع تلا ءاهنسحأو

 يهتتو دحاو نم «یدنبت باسحلا بتارم لوقف ددملا دادمتسا هنم لوا عضاولا ناكو

 .ةتبلا اهزواجت الو « عبس ىلإ

 ميسقتلا هيلع دري يذلا ءلوألا عوضوملا وهو باسحلا ردص : ىلوألا ةبترملا

 هنأ ثيح نمف «رابتعاب ليصفتلاو ميسقتلا لبقي ةلمجو «رابتعاب هل جوز ال درفوهو «لوألا

 لباق وهف ةلمج وه ثيح نم ةدملاو «ةروضلا يف هيواست ًاتخأ يعدتسي ال وهف درف

 ىلإ فرطلا نم نوكي نأ بجي ةدملا ةروصو « نيمسق ىلإ مسقني ىتح «ليصفتلل

 را ءريدقتلا تالسرمو «ليصافتلا تالمجم «ًاوشح اهتحت بتكيو «فرطلا

 نم ًازراب عوضوملاو قاحلالا تاياكحو «عومجملا هوجو تايلكو «ليوحتلاو .لقنلاو:

 . عومجملا غلابم تايمك رسيألا فرطلا

 نيمأو ةلودلا نيميب « هللاب رداقلا فار لولا فيس لو[ تشان ةلودلا رفات نب ب دومحم مساقلاوبأ (1)

 اا ازغو .ناسارخ كلمو «ناماس ينب ىلع رصتنا دقو «هيبأ دعب رمألا هل مظتنا دقو هب رهتشاو «ةلودلا

 نيرشعو ىدحإ ةنس ةنزغب يفوت ريسلا نسحأ نم هتريس تناكو «ةريثك هبقانمو ناتسجس كلمو اهحتفو

 ١١١(. ص نا ناكلخ نب )١, ةئامعبرأو

 يف فورعملا هنأ ركذو حتفلاو فيفختلا مارك يف ىكح دقو مهملكتمو .ةيماركلا خيش مصيهلا نب دمحم (۲)

 ناسل) ميرك عمج ظفل ىلع رسكلاب مارك هنأ يناثلاو مارك ىنعمب وأ همارك ىنعمب هنأو مهخياشم -ةنسلأ

 . (0"7 5 ص سماخ نازيملا

۲۹ 



 ىلع درو يذلا لوألا ميسقتلا وهو «ققحم اهلكشو لصألا اهنم : ةيناثلا ةبترملاو
 .ثلاث ىلإ ناودعي ال نيمسق يف هرصح بجيو «درفب سيل جوز وهو لوألا عومجملا
 بتكيو . لكلا نم لقأ ءزجلا ذإ «ليلقب ردصلا نم رصقأ نوكت نأ بجي ةدملا ةروصو

 نإو ةدملا يف اهيواست تخأ اهلو ,ليصفتلاو عيونتلاو هيجوتلا نم اهصخي ام وشح اهتحت
 .رادقملا يف اهيواست نأ بجي مل

O O Ob 
 نأ زوجي الو « نيمسق نع صقني نأ زوجي ال كلذو « يناثلاو لوألا عوضوملا ىلع درو

 عضو ملع امو . أطخأ دقف ةعنصلا لهأ نم زواج نمو « ماسقأ ةعنرأ ىلع ديزي
 كلذكو ليلقب لصألا اهنم ةدم نم رصقأ هتدم ةروصو هيف ببسلا ركذنسو «باسحلا

 ًازرابو ًاوشح اهب قيلي ام اهتحت بتكي .

 زواجي نأ زوجي كلذو ىطاذكه اهلكشو سومطملا اهنم :ةعبارلا ةبترملا

 . ىضم امم رصقأ اهتدمو لقألا ىلع رصتقي نأ قرطلا نسحأو «ةعبرألا

 ثيح ىلإ زوجي كلذو « ص اذكه هلكشو ريغصلا كلذ نم :ةسماخلا ةبترملا

 . ىضم امم رصقأ ةدملاو بيوبتلاو ميسقتلا يهتني

 يهتني ثيح ىلإ زوجي ًاضيأ كلذو ءاذكه هلكشو جوعملا اهنم : ةسداسلا ةبترملا

 ظ . ليصفتلا

 لاف طلا ندم نكر كلم انك ةلكشو كقعقلا كلذ كي: ةقيابنلا ةت رمل
 «ةيادبلا لكاشت يتلا ةياهنلا هنأ ثيح نم لب «باسحلا ردص تخأ هنأ ىلع ال فرطلا

 تخأ باوبألا نم مسق لكلو «ةلمج اهباوبأ ةيمكو « ًاشقن باسحلا ةروص ةيفيك هذهف

 . هيجوتو خيرات باسحلاو .«لاحب كلذ لافغا زوجيال .ةدملا يف هيواسي جوزو «هلباقت

 لوألا ردصلا راص ملو «عبس يف ماسقألا راصحناو ةروصلا هذه ةيمك ركذن نآلاو (

 «ثلاث ىلإ ناودعي ال نيمسق يف لصألا اهنم ترصحنا لو .ةروصلا يف هل جوز ال ًادرف

 ءرصحلا نع رخآلا ماسقألا تجرخ ملو «ةعبرأ يف لصألا كلذ نم ترصحنا ملو

 : لوقأف

 نم وهأ دحاولا يف اوفلتخا «باسحلاو ددعلا ملع يف اوملكت نيذلا ءالقعلا نإ

۳٠ 



 كارتشا نم أشني امنإ فالتخالا اذهو ءددعلا يف ًالخاد سيلو .ددعلا أدبم وه مأ ددعلا
 دحاو الإ هل ىنعم ال نينثالا ناف .ددعلا هنم بكرتي ام هب داريو قلطي دحاولاف ءدحاولا ظفل

 وه يأ ددعلا هنم لصحي ام هب داريو قلطيو .ةعبرألاو ةثالثلا كلذكو «ريركت لوأ رركم

 ءدادعألا عيمج ةيدحاولا مزالت دقو .ددعلا هنم بكر تي ال يأ ددعلا يف لخدي الو ءهتلع

 ناسنإ لاقي ءدحاو هصخش وأ هعون وأ هسنخ ىف وهف دوجوم لك لب اهنم ددعلا نأ ىلع ال

 ةدحاولاف .ةدحاو ةثالث اهنأ يف ةثالثلا ناف كلذك ددعلا ىفو «دحاو صخشو .دحاو

 هتمزالم ثلاثلا ىنعملابو ددعلل ةلع يناثلا ىنعملابو ددعلا يف ةلخاد لوألا ىنعملاب
 ال دحاو وهف «هانعم ىلاعت يرابلا ىلع قلطي مسق ةثالثلا ماسقألا نم سيلو ءددعلل

 نم هجوب ماسقنالا هيلع ليحتسيو تادحو هنم ةرثكلاو .تادحاولا هذه يأ ءداحآلاك

 يلا ع

 «نانثا لوألا هردصم ددعلاف ءددعلا يف لخدي ال دحاولا نأ ىلع ددعلا باحصأ رثكأو

 وهف ةعبرألا ءارو امو .ةعبرأ لوألا جوزلاو ةثالث لوألا درفلاف «درفو جوز ىلإ مسقني وهو

 نيدرف نم ةبكرم ةتسلاو ءرئادلا ددعلا ىمسيو «درفو ددع نم ةبكرم اهنإف ةسمخلاك .رركم

 ددعلا ناك الو ءهل تخأ ال درف وه كلذلو «هيف لخدي سيلو .ددعلا ةلع وه

 درف ىلإ امسقنم ددعلا ناك املو «نيمسق يف اروصحم ققحملا اهنم راص نينثا نم هردصم

 ةعبرأ لوألا جوزلاو ةثالث لوألا درفلا ناف «ةعبرأ يف اروصحم كلذ نم راص ¢ ورو

 ةثالثو نانثاو ددعلا ىف ةيلكلا ةماعلا طئاسبلا ناكف ءاهنم بكرم اهادع امو ةياهنلا ىهو

 ددعلا بيكرت مث «باسحلا هب ىهانتي امب ىهانتت لب «مولعم ددع يف رخآلا باوبألا

 انركذ دنع كلذ ركذنساو ءرخا ملع نمف بكرملا ىلع طيسبلا ريدقتو دودعملا ىلع

 ‹ريرحت نسحأو .ريرقت ىفوأ ىلع تامدقملا تزجن اذإف .ةفسالفلا ءامدق بهاذم ٠

  ذشي ال هلعل اذه انموي ىلإ مالسلا هيلع مدا ندل نم «ملاعلا لهأ تالاقم ركذ يف انعرش
 عضو مل فرعي ىتح ءًأركذ هب قيلي ام مسقو باب لك تحت بتكنو « بهذم اهماسقأ نع

 ءابهذم اهفانصأ معي ام ةروكذملا ةقرفلا ركذ تحت بتكنو «بابلا كلذل ظفللا كلذ
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 ةيمالسإلا قرفلا ماسقأ يفوتسنو هباحصأ نع هب درفناو هصخ ام فنص لک تحتو «ًاداقتعاو

 رهشأ وه ام ىلع ةيفينحلا ةلملا نع ةجراخلا قرفلا ماسقأ يف رصتقنو ةقرف نيعبسو ًاثالث

 طرشو «ريخأتلاب ردجأ وه ام رخؤنو ميدقتلاب ىلوأ وه ام مدقنف ,ةدعاقو الصأ فرعأو
 ةعانصلا طرشو ءًاوشح بتكي ام طوطخلا نم دودمملا ءازاب بتكي نأ ةيباسحلا ةعانصلا

 تددمو نيتعانصلا طرش تيعارف .ًاوفع دوهعملا مسرلا ىلع يشاوحلا كرتي.نأ ةيباتكلا

 هيلعو .نيعتسأ هللابو باتكلا مسر ىلع يشاوحلا تكرتو باسحلا طرش ىلع باوبألا

 . ليكولا معنو انبسح وهو « لكوتأ

 ملاعلا انا كا

 لحنلاو ءاوهألا لهأو للملاو تانايدلا بابرأ نم

 ىراصنلاو دوهيلا لثم ققحم لزنم باتك مهل نمم . مهريغو ةيمالسإلا قرفلا نم

 .باتك نود ماكحأو دودح هل سيل نممو ةيوناملاو سوجملا لثم باتك ةهبش هل نممو 5

 .ىلوألا ةفسالفلا لثم «ةيعرش ماكحأو دودح الو باتك هل سيل نممو «ةئباصلا لثم

 اهذخام لقنو ءاهباحصأو اهبابرأ ركذن «ةمهاربلاو ,ناثوألاو بكاوكلا ةدبعو «ةيرهدلاو

 ءاهجهانم ىلع فوقولا دعب اهحالطصا تجوم ىلع ةفئاط ةفئاط بتك نع اهرداصمو

 ظ ! . اهبقاوعو اهيدابم نع ديدشلا صحفلاو
 هلاعلا لهآ نأ انلوق وه .تابثإلاو يفنلا نيب رئادلا حيحصلا ميسقتلا نا مث

 دقتعا اذإ ناسنإلا ناف ءاوهألا لهأ ىلإو «تانايدلا لهأ ىلإ بهاذملا ثيح نم اومسقنا

 يدل بارت ديكس وأ ر وف ا هن رك نأ اناقه آل وق لاق وأ ادقع
 هيأرب دبتسملاو «نيدتملا وه عيطملاو ميلستلاو ةعاطلا وه نيدلاو « عيطم ملسم هريغ
 دعس الو ةروشم نع ؤرما يقش ام»» : مالسلا هيلع يبنلا نع ربخلا يفو « عدتبم ثدحم

 ناك ناب: < اقامت هدم حو دق دلم هريغ نم ديفتسملا نوكي امبرو ««يأرب دادبتساب

 باوصو «هلطاب وأ هقح يف ركفتي نأ نود « هنم هدلقتيف لطاب داقتعا ىلع هملعم وأ هاوبأ

 عبتا الو « ملعو ةدئاف ىلع لصح ام هنأل < ًاديفتسم نوكي ال ذئنیحف .هئطخ وأ هيف لوقلا

 امبرو «ربتعيلف ميظع طرش . كوملعي معو قدبلاب دهش نما «نيقيو ةريصب ىلع ذاتسألا
 « هتيفيكو طابنتسالا عضوم ملعي نأ طرش ىلع .هدافتسا امم اطبنتسم هيأرب دبتسملا نوكي
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 نيذلا ُهَمِلَعَل » ةدئافلا كلت ةوقب ملعلا لصح هنأل «ةقيقح ًادبتسم نوكي ال ذئنيحف

 . لفغت الف ميظع نكر وهو «[ ۸۳ : ءاسنلا] 4# مهنم هنوطبنتسي
 .ةبئاصلاو ةفسالفلا لثم .«تاوبنلل نوركنملا مه ًاقلطم يأرلاب نودبتسملاف

 مهنكمي ىتح ةيلقع ًادودح نوعضي لب ‹ ةيرم أ ماكحأو عئارشب نولوقي ال مهو .ةمهاربلاو

 . اهيلع شياعتلا

 دودحلاب لاق دقف ةيعرشلا ماكحألاب لاق نمو «تاوبنلاب نولئاقلا مه نوديفتسملاو

 . سكعني الو «ةيلقعلا

 ملکتن ؛ ‹ باتك ةهبش هل نممو باتكلا لهأو نيملسملا نم للملاو تانايدلا تانزأ

 0 ( .نيدلا یعم یف انه اه

 SSA © مالسإلاو «©) جاهنملاو "7 ةعرشلاو “ ةلملاو

 ثيدح يفو .ازجلا نيدلاو «هب نادي نيد ءاملعلا ةبحم « يلع ثيدح يفو هب تند دقو مالسالا «نيدلاو )١(
 نيدلاو .هب انولماعي امب مهزجأ يأ انونيدي امك مهند مهللا اولوقف دب ال ناك نإفناطلسلا اوبست الورمع نبا

 كلذ يأ ميقلا نيدلا كلذ : هلوقو .ءازجلا موي كلام هانعم : ليقو .نيدلا موي كلام : هلوق هنمو باسحلا

 : موثلك نب ورمع لاق .ةعاطلا نيدلاو ىوتسملا ددعلاو حيحصلا باسحلا

 اننا نأ اه لاا او ارك اعد اخل افاشاآو

 يف هاخأ ذخأيل ناك امه ليزنتلا ىفو ىتداع يأ ىنديدو ىنيد كلذ لاز ام برعلا لوقت نأشلاو ةداعلا نيدلاو

 ام هب سيل .هموق نيد ىلع ناك مالسلا هيلع هنأ ؛ثيدحلا يفو كلملا ءاضق يف :ةداتق لاق 4كلملا نيد
 نم كلذ ريغو حاكنلاو جحلا نم ميهاربإ ثرإ نم مهنم يقب ام ىلع ناك هنأ دارأ امنإو كرش نم هيلع اوناك

 . كلذ ريغو ةعاجشلاو مركلا نم ةميركلا مهقالخأ هب ديري ةداعلا وهو نيدلا نموه : ليقو .ناميإلا ماكحأ

 ةينارصنلاو مالسالا ةلمك «نيدلا ةلملا «نيتلم لهأ ثراوتي ال :ثيدحلا يفو .نيدلاو ةعيرشلا ةلملاو (۲)

 وبأ لاق 4 مهتلم عبتت ىتح# : ليردتلا يفو . رلا هب ءيجت ام ةلمجو نيدلا مظعم يه : ليقو .ةيدوهيلاو

 . مهقيرطو مهتنس يأ ةقيرطلاو ةنسلا ةغللا يف ةلملا : قاحسإ

 هنمو .ربلا لامعأ رئاسو ةاكزلاو جحلاو ةالصلاو موصلاك هب رمأو نيدلا نم هللا نس ام ةعرشلاو ءةعيرشلا (۳)

 يف ةعرشلا . «ًاجاهنمو ةعرش انلعج لكل# ٠ :هلوقو .«رمألا نم ةعيرش ىلع كانلعج مث : ىلاعت هلوق

 ةعرشلا :ليقو .نيدلا انهه قيرطلاو قيرطلا ًاعيمج جاهنملاو ةعرشلا : ليقو . قيرطلا يف جاهنملاو نيدلا
 :هلوقو ةنسو داس اا ةعرش : سابع نبا لاقو . ميقتسملا قيرطلا ا قيرطلا ءادتبا اهانعم

 هب نذأي مل ام نيدلا نم مهل اوعرش#» :هلوقو .رهظأ يأ عرش «ًاحون هب ىصو ام نيدلا نم م تو
 . مهل اورهظأ يأ 0

 قيرطلا جهنلاو «ًاجاهنمو ةعرش مكنم انلعج لكل : ليزنتلا يفو . جهنملاك جاهنملاو هحضو قيرطلا جهنم )٤(
1 

 هب ا أمل مازتلاو ةعيرشلا راهظإو عوضخلا راهظإ ةعيرشلا نم مالسالاو فاشل مالستسالاو 0 )0,

 .بلقلاب ناميإلاو ,ناسللاب مالسإلا :بلعت لاقو . ةي يبنلا
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 اهنم ةدحاو لكلو «ليزنتلا يف تدرو تارابع اهناف "”ةعامجلاو 2")ةنسلاو 21)ةيفينحلاو

 دايقنالاو ةعاطلا هنأ نيدلا ىنعم انيب دقو . ًاحالطصاو ةغل ءاهقفاوت ةقيقحو ءاهصخي ىنعم

 ءازجلا ىنعمب دري دقو ١19[ :نارمع لآ] #مالسإلا هللا دنع نيدلا نإ# : ىلاعت لاق دقو

 كلذ## : ىلاعت لاق ءدانتلاو داعيملا موي باسحلا ىنعمب دري دقو «نادت نيدت امك :لاقي

 موي باسحلاو ءازجلاب رقملا عيطملا ملسملا وه نيدتملاف [7”” :ةبوتلا] #ميقلا نيدلا

 .[؟ :ةدئاملا] #ًانيد مالسإلا مكل تيضرو# :ىلاعت هللا لاق داعيملاو دانتلا

 «هشاعم ةماقإ يف هسنج ينب نم رخآ عم عامتجا ىلإ ًاجاتحم ناسنإلا عون ناك املو
 عنامتلا هب لصحي لكش ىلع نوكي نأ بجي عامتجالا كلذو .هداعيمل دادعتسالاو
 عامتجالا ةروصف «هل سيل ام نواعتلاب لصحيو .هلوه ام عنامتلاب ظفحي ىتح .نواعتلاو

 .جاهنملا وه « ةئيهلا هذه ىلإ لصوي يذلا صاخلا قيرطلاو .ةلملا يه ةئيهلا هذه ىلع

 انلعج لكل# : ىلاعت هللا لاق ءةعامجلا يه ةنسلا كلت ىلع قافتالاو «ةنسلاو ةعرشلاو
 . [58 :ةدئاملا] #اجاهنمو ةعرش مكنم

 دنع نم ًاصوصخم نوكي عراش عض اوب الإ .ةعرشلا عرشو ةلملا عضو روصتي نلو

 نوكت امبرو «ىوعدلا سفن يف ةنمضم ةيآلا نوكت امبرو .هقدص ىلع لدت تاياب « هلا
 ٠ . ةرخأتم نوكت امبرو « ةمزالم

 لباقت يتلا ةيفينحلا يهو «مالسلا هيلع ميهاربإ ةلم يه ىربكلا ةلملا نأ ملعا مث

 ةلم# : ىلاعت هللا لاق « ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ ةيفيك ركذنسو .داضتلا لباقت «© ةوبصلا

 . [۷۸ : جحلا] « ميهاربإ مكيبأ

 نايدألا بحأ» :ثيدحلا يفو . مالسإلا ةلم ةيفينحلاو «هدقع ىلع ةماقإلاو هيلإ ليملا مالسالا يف ةيفينحلا (1)
 . ةيفينح ةلم لاقيف ةلملا هب فصوتو «ةحمسلا ةيفينحلا هللا ىلإ

 بدنو هنع ىهنو ةي يبنلا هب رمأ ام اهب داري امنإف عرشلا ي ىف تقلطأ اذإ ةريسلاو ةقيرطلا اهيف لصألا < ةنسلا (؟)
 نآرقلا يأ ةّنسلاو باتكلاو عرشلا ةلدأ يف لاقي اذهلو تولا باتكلا هب قطني مل امم ًالعف وأ ًالوق هيلإ
 .فردؤلاو

 : نسحلا ثيدح هنمو ءاوهألا و ا يسرع ص , هترثكو ء يش لك ددع : :ةعامجلا (۳)
 . ةلالضلا اهعامج نإف ءاوهألا هذه اوقتا

 نيذلا مهو ىزغو زاغك باص عمج يه َيِبَص دواسأ اهيف ندوعتل : : نتفلا ثيدح يفو . ةوتفلا ةلهج :ةوبصلا (؟)
 . ىوهلا ىلإ ليم يأ .ةوبص هل تسيل باشو :ثيدحلا يفو .اهيلإ نوليمي يأ ةنتفلا ىلإ نوبصي
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 ام نيدلا نم مكل عرش # : ىلاعت هللا لاق مالسلا هيلع حون نم تأدتبا ةعيرشلاو

 ١١[. :ىروشلا] #ًاحون هب ىصو
 2 تمتخو «مالسلا مهيلع سيردإو تشو «مدا نم تأدتبا 5 ماكحألاو دودحلاو

 «مالسلا هيلع دمحمب ًالامجو ًانسح اهمتأو اهلمكأب .ننسلاو جهانملاو .للملاو عئارشلا

 مالسإلا مكل تيضرو يتمعن مكيلع تممتأو مكنيد مكل تلمكأ مويلا # : ىلاعت هللا لاق

 .[۳ :ةدئاملا] #انيد

 ميهاربإ صخو ءامسألا كلت يناعمب حون صخو «ءامسألاب مدا صخ ليق دقو

 ىفطصملا صخو «ليوأتلاب ىسيع صخو «ليزنتلاب ىسوم صح مث ءامهنيب عمجلاب
 ريرقتلاب ليمكتلاو .لوألا ريرقتلا ةيفيك مث « ميهاربإ مكيبأ ةلم ىلع ءامهنيب عمجلاب

 ةفلاسلا ننسلاو «ةيضاملا عئارشلا نم هيدي نيب ام دحاو لك اقدصم نوكي ثيحب « يناثلا

 ال نأ ةوبنلا ةيصاخ نمف «ةرطفلا ىلع نيدلل اقيفوتو .قلخلا ىلع رمألل أريدقت

 . مهريغ اهيف مهكراشي

 .هنيد ىلع هقلخب لدتسيل «هقلخ لاثم ىلع هنيد سسأ لجو زع هللا نأ ليق دقو

 . هتينادحو ىلع هنيدبو

 تي نحت

 .ناميإلا نيبو هنيب انهاه قرفنو .مالسإلا ىنعم انركذ دق «نوملسلا

 ليربج ةوعد يف فورعملا ربخلاو ,لامكلا امو .طسولا امو ءءدبلا ام نيبنو .ناسحإلاو

 لَك يبنلا ةبكرب هتبكر قصلأ ىتح سلجو يبارعأ ةروص ىلع ءاج ثيح «مالسلا هيلع
 نأو هللا لوسر ينأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشت نأ» : لاقف ؟مالسإلا ام هللا لوسر اي لاقو

 هيلإ تعطتسا نإ تيبلا جحتو «ناضمر رهش موصتو «ةاكزلا يتؤتو «ةالصلا ميقت
 هتكئالمو هللاب نمؤت نأ» : مالسلا هيلع لاق ؟ناميإلا ام :لاق مث «تقدص :لاق ««ًاليبس
 ام :لاق مث .,تقدص :لاق . «هرشو هريخ ردقلاب نمؤت نأو ءرخآلا مويلاو هلسرو هبتكو

 : لاق ««كاري هنإف هارت نكت مل ناف «هارت كنأك هللا دبعت نأ » : مالسلا هيلع لاق ؟ناسحإلا

 «لئاسلا نم ملعأب اهنع لوؤسملا ام» : مالسلا هيلع لاق ؟ةعاسلا ىتم :لاق مث .تقدص

 قرفف .«مكنيد مكملعي مکء اب رخ انه: حاشا ةيلخ بلا لاقف . جرخو 0

 ءارهاظ مالستسالا ىنعمب دري دق مالسإلا ذإ .ناميإلاو «مالسإلا نيب « ريسفتلا يف
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 نكلو اونمؤت مل لق انما بارعألا تلاق # : ىلاعت هللا لاق « قفانملاو نمؤملا هيف كرتشيو

 «ميلستلا ىنعمب مالسإلا ناكف ءامهنيب ليزنتلا قرفف ١( 5 :تارجحلا) انملسأ اولوق

 هللا قدصي نأب «هعم صالخإلا ناك اذإ مث « أدبملا وهف كارتشالا عضوم ارهاظ دايقنالاو
 ىلاعت هللا نم هرشو را نا ١ ادفع قروب نالا مويلاو هلسرو هبتكو هتکئالمو

 . اقح ًانمؤم ناك هبيصيل نكي مل هأطخأ امو هتطخيل نكي مل هباصأ ام نأ ىنعمب

 ةداهش هبيغ راصو ةدهاشملاب ةدهاجملا نرقو « قيدصتلاو مالسإلا نيب عمج اذإ مث

 لمش اذه ىلعو ؛الامك ناسحإلاو اطسو ناميإلاو .أدبم مالسإلا ناكف .لامكلا وهف

 ۾ : ىلاعت هللا لاق ,ناسحإلا هنيرقو مالسإلا دري دقو «كلاهلاو يجانلا نيملسملا ظفل

 : ىلاعت هلوق لمحي هيلعو ١١7[ :ةرقبلا] € نسحم وهو هلل ههجو ملسأ نم ىلب
 لا ] #مالسإلا هللا دنع نيدلا نإ# : هلوقو [7 :ةدئاملا] «انيد مالسإلا مكل تيضرو#

 [ ١١7 :ةرقبلا] #نيملاعلا برل تملسأ لاق ملسأ هبر هل لاق ذإ 8#: هلوقو ١9[ :نارمع

 ةقرفلاب مالسإلا صح اذه ىلعو *١17[ :ةرقبلا] #نوملسم متنأو الإ نتومت الف # : هلوقو

 . ةيجانلا

 انتا FF نق

 ءلقعلاو عمسلاو ديعولاو دعولاو لدعلاو ديحوتلا يف نوفلتخملا لوصألا لهأ

 . تاملكلا رئاسو « عورفلاو لوصألا ىنعم يف انه اه ملكتن

 ةفرعمو .هتافصو هتينادحوب ىلاعت يرابلا ةفرعم لوصألا ,.نيملكتملا ضعب لاق

 يهف «نيمصاختملا نيب اهيف قحلا ا , مهتانيبو مهتاياب لسرلا
 ‹لصأ ةفرعملاو .ةعاطو ةفرعم ىلإ امسقنم ناك اذإ نيدلا نأ مولعملا نمو «لوصألا نم

 ةعاطلا يف ملكت نمو افا ناك ديحوتلاو ةفرعملا يف ملكت نمف ءعرف ةعاطلاو

 ملع عوضوم وه عورفلاو «مالكلا ملع عوضوم وه لوصألاو ءايعورف ناك ةعيرشلاو
 . هقفلا

 نم وهف « لالدتسالاو رظنلاب هيلإ لصوتيو لوقعم وه ام لك .ءالقعلا ضعب لاقو

 . عورفلا نم وهف .داهتجالاو سايقلاب هيلإ لصوتيو نونظم وه ام لكو ا

 )١( «مكناميأ تدقع نيذلاوإ امهدكأ امهدقعو ًأدقع امهدقعي نيميلاو دهعلا دقع هنمو .ددكأ ادقع «هدقع .
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 ال هتاذ يف دحاو ىلاعت هللا نإ ةيتافصلا عيمجو «ةنسلا لهأ لاق دقف «ديحوتلا امأو

 الف .هل كيرش ال هلاعفأ يف دحاوو .هل ريظن ال ةيلزألا هتافص يف دحاوو هل 20 ميسق

 . نيرداق نيب رودقمو «نيميدق دوجو لاحمو « هلاعفأ يف هل ميسق الو «هتاذ ريغ ميدق

 .هلاعفأ يف لدع ىلاعت هللا نأ ءةنسلا لهأ بهذم ىلعو .لدعلاو ديحوتلا وه كلذو

 عضو لدعلاف ديري ام مكحيو «ءاشی ام لعفي .هكلُمو هكلم يف فرصتم هنأ ىنعمب

 ملظلاو «ملعلاو «ةئيشملا ىضتقم ىلع كلملا يف فرصتلا وهو «هعضوم ءيشلا

 . فرصتلا يف ملظو «مكحلا يف روج هنم روصتي الف «هدضب

 رادصإ وهو ةمكحلا نم لقعلا هيضتقي ام لدعلا ءلازتعالا لهأ بهذم ىلعو

 . ةحلصملاو باوصلا هجو ىلع لعفلا

 أم ىلع (9 دعو يلزألا همالك ديعولاو دعولا ةنسلا لهأ لاقف ديعولاو دعولا امأو

 كله نم لكو «هدعوبف باوثلا بجوتساو اجن ام لكف « ىهن ام ىلع دعوأو «رمأ
 . لقعلا ةيضق نم ءيش هيلع بجي الف «هديعوبف باقعلا بجوتساو

 ,©7ثدحم مالكب دعوأو دعوو « يهنو رمأ امنإو «لزألا يف مالك ال لدعلا لهأ لاقو

 ثيح نم لقعلاو باقعلا بجوتساو هلعفبف رسخ نمو «باوثلا قحتسا هلعفبف اجن نمف
 . كلذ يضتقي ةمكحلا

 اهلك فراعملاو «عمسلاب اهلك تابجاولا ,ةنسلا لهأ لاقف .لقعلاو عمسلا امأو

 ال يأ «فرعي ال عمسلاو «بجوي الو « يضتقي الو حبقي الو نسحي ال لقعلاف «لقعلاب

 . بجوي لب ةفرعملا دجوي

 . هنيبو هنيب الام وأ اراد وأ ًاضرأ همساقي يذلا ء ءرملا ميسقو «هل كيرش ال يأ .هل ميسق ال )١(

 | : ليفطلا نب ا .رشلا يف دعوأو ريخلا يف دعو (۲)

 يدعوم رجنمو Ee فلخمل هتذدذعو وأ هتدعوأ نإو ينإو

 عم فلألا اوتبثأ وشلاب هتدعوأ اولاق اذإف ديعولاو داعيالا رشلا يفو ةدعلاو دعولا ريخلا يفو هذيس نبا لاق

 .ءايلا
 ام لكو .ريدقتلا ىنعم ىلع «رابختساو ربخو يهنو رمأ 0 0 .ميدق هللا کک لهأ ةديقع )۳(

 تارابع اهقرغتست ال هلا je reg E a يل ءاج ولو ىلاعت هللا تاک
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 معنملا ركشو لقعلا رظنب ةبجاو .لقعلاب ةلوقعم اهلك فراعملا «لدعلا لهأ لاقو
 دعاوقلا هذهف < حيبقلاو نسحلل ناتيتاذ ناتفص حبقلاو نسحلاو .عمسلا دورو لبق بجاو

 هللا ءاش نإ الصفم ةفئاط لك بهذم ركذنسو .لوصألا اهيف ملكت يتلا لئاسملا يه
 . ناكمإلا ىصقأب امهانركذ دق لئاسمو عوضوم ملع لكلو لات

FF FFبف  

 ةلزتعملا نم ناقيرفلا مهنم :م ةطلتخملاو ,ةيتافصلاو ةيربجلا نم مهريغو ةلزتعملاو
 .ةيديعولاو ةئجرملاو .ةيربجلاو ةيردقلا كلذكو .داضتلا لباقت ناتلباقتم ةيتافصلاو

 لكلو «نامز لك يف ًالصاح ناك .قيرفو قيرف لك نيب داضتلا اذهو ,جراوخلاو ةعيشلاو
 . مهتعواط ةلوصو « مهتنواع ةلودو ءاهوفنص بتكو اهلايح ىلع ةلاقم ةقرف

 ين #*

 ةلزتعملا
 اولعج دق مهو ةيردقلاب نوبقليو «ديحوتلاو لدعلا E ال

 هللا نم هرشو هريخ ردقلاب لوقي نم ىلع قلطي ةيردقلا ظفل اولاقو ًاكرتشم *م ةيردقلا ظفل

 هيلع يبنلا لوقل «هيلع ًاقفتم هب مذلا ناك اذإ «بقللا ةمصو نع ًازارتحا «ىلاعت
 نأ ىلع« قافتالاب مهضراعت ةيتافصلا تناك و ««ةمألا هذه سوجم ةيردقلا» : مالسلا
 لاق دقو .دضلا ىلع دضلا ظفل قلطي فيكف .داضتلا لباقت ناتلباقتم ةيردقلاو ةيربجلا
 ماسقناو ,ردقلا يف ةموصخلاو ««ردقلا يف هللا ءامصح ةيردقلا» : مالسلا هيلع يبنلا

 ميلستلاب لوقي نم بهذم ىلع روصتي نل دبعلا لعفو «هللا لعف ىلع رشلاو ريخلا

 ( . موكحملا مكحلاو موتحملا ردقلا ىلع اهلك لاوحألا اغا « لكوتلاو

 صخأ مدقلاو «ميدق ىلاعت هللا نأب لوقلا ءداقتعالا نم ةلزتعملا ةفئاط معي يذلاف- ظ
 يح «هتاذل رداق ءهتاذل ملاع وه اولاقف الصأ ةميدقلا تافصلا اوفنو «هتاد فصو

 تافصلا هتكراش ول هنأل ا ا E «هتاذل

 . ةيهلإلا يف هتكراشل فصولا صخأ وه يذلا مقا يف
 تک 9 توصو فرح وهو «لحم يف «قولخم ثدحم همالك نأ ىلع اوقفت

 سيل ةريبكلا بكترم نأ ررقي يرصبلا نسحلا سلجم لزتعا امل لازغلا ءاطع نب لصاو باحصأ ةلزتعملا (1)
 . ةلزتعملاب اومس ةعامج هعبتو هلزتعاف «هدرطف نيتلزنملا نيب ةلزنملا تبثيو رفاك الو نمؤمب

 ص ىلع ليحتسم كلذو رحأتلاو مدقتلا زاوج نانمضتي توصلاو فرحلا نأل توص الو فرحب نسل هللا مالک )۲(

۳۸ 



 . لاحلا يف ينف دقف ضرع لحملا يف دجو امنإف «هنع تاياكح .فحاصملا يف هلاثمأ

 اوفلتخا نكل هتاذب ةمئاق يناعم تسيل .رصبلاو .عمسلاو «ةدارإلا نأ ىلع اوقفتاو

 . يتأيس امك اهيناعم لماحمو اهدوجو هوجو يف
 هجو لك نم هنع هيبشتلا يفنو .رارقلا راد يف راصبألاب ىلاعت هللا ةيؤر ىلع اوقفتاو

 .ًارثأتو ءأريغتو «ًالاوزو ؛ ًالاقتناو اوتو اجو ةررصو اناكمو ا

 .ًاديحوت طمنلا اذه اومسو ءاهيف ةهباشتملا تايآلا ليوأت .3-

 هلعفي ام ىلع قحتسم ءاهرشو اهريخ «هلاعفأل قلاخ رداق دبعلا نأ ىلع اوقفت

 رفكوه لعفو « ملظو رش هيلإ فاضي نأ هزنم ىلاعت برلاو ry ا

 .الداع ناك لدعلا قلخ ول امك . ED ‹ ةيصعمو

 a ي حلا ىلع اوقفت

 .دابعلا ا

 . الدع طمنلا اذه اومسو مهدنع فالخ هبوجو يفف فطللاو 0-0

 . باوثلا قحتسا ةبوتو ةعاط ىلع ايندلا نم جرخ اذإ نمؤملا نأ ىلع اوقفت

 .اهبكترا ةريبك نع ةبوت ريغ نم جرخ اذإو «باوثلا ءارو رخآ ىنعمو . ليضفتلاو 0
 طمنلا اذه اومسو «رافكلا باقع نم فخأ هباقع نوكي نكل «رانلا ىف دولخلا قحتسا

 ظ ا

 نسحلاو « عمسلا دورو لبق «بجاو ةمعنلا ركشو ةفرعملا لوصأ ن ٍ نأ ىلع اوقفت

 دابعلا لا ا e همه عشار

 . اهباحصأ نع اهب تزيمت ىتلا ةلاقملا نم ةفئاط ةفئاطب صتخي ام ركذن نآلاو

 لا ا e ىلع ىلاعت هللا باتك نم لد امو هناحبس ميدقلا 5

 5 0 .هب هفصو حص اميف يهانتلا بوجول توص
 يع رع

 م 0
 - 35 5 رش

 3 ر م 2 ۳ ۹
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 ةيلصاولا

 ©” نسحلا ذيملت ناك «لازغلا ءاطع نب “ لصاو ةفيذح يبأ باحصأ ةيلصاولا

 دبع نب ٩ ماشه را ءرابخألاو مولعلا هيلع أرقي .يرصبلا

 ء ينسحلا هللا دبع نب “ ” سيردإ دلب يف ءةليلق ةمذ رش مهنم نآلا برغملابو .كلملا

 ةيلصاولا مهل لاقيو .ءروصنملا ”٠ رفعج يبأ مايأ يف برغنلاب جرخ يذلا

 . دعاوق عبرأ ىلع رودي مهلازتعاو

 ةردقلاو ءملعلا نم «ىلاعت يرابلا تافص © يفنب لوقلا : ىلوألا ةدعاقلا

 ءاطع نب لصاو ناكو .ةجيضن ريغ اهئدب يف ةلاقملا هذه تناكو «ةايحلاو «ةدارإلاو

 لاق «نييلزأ نيميدق نيهلإ دوجو ةلاحتسا ىلع قافتالا وهو ,رهاظ لوق ىلع اهيف عرشي

 بتك ةعلاطم دعب اهيف هباحصأ تعرش امنإو «نيهلإ تبثأ ةميدق ةفصو « ىنعم تبثأ نم
 مكحلا مث ءارداق املاع هنوك ىلإ .تافصلا عيمج در ىلإ اهيف مهرظن ىهتناو «ةفسالفلا
 امك ناتلاح وأ 2 يئابجلا هلاق امك «ةميدقلا تاذلل نارابتعا امه ناتيتاذ ناتفص امهنأب

 «نيتلزنملا نيب ةلزنملا رهظأ نم لوأو اهخيشو ةلزتعملا ميدق غيلبلا ملكتملا لازغلا يرصبلا ءاطع نب لصاو )١(
 ١۳١ م فرت ,نولزتعم اههعانتألو اهل ليقف دبع ن وربع ديلإ لجو هفلاع اهل خلا نع لرتغا دقو
 ۲۲٤(. ص ناث ناكلخ نباو ۲۱٤ ص سداس نازيملا ناسل) نينامث ةنس ةنيدملاب دلوو

 ناك .ةدابعو عروو دهزو ملع نم نف لك عمجو مهئاربكو نيعباتلا تاداس نم يرصبلا نسحلا ديعس وبأ 69

 ١5١(. ص لوأ ناكلخ نبا) ١١١ ةنس بجر لهتسم يف يفوت . ايڪس اهييضن
 ًاريمشت دشأ ناك باش يؤر امو بيسملا نبا ةقبط ىف هقفلا ىف ّدع ىناورملا ةفيلخلا ناورم نب كلملا دبع (۳)

 .(41/ ص لوأ تارذش) نينامثو تس ةنس يفوت .هنم هللا باتكل أرقأ الو كسنأ الو هقفأ الو
 عمجلا ديدش ملحو مزحو يأر اذ ناكو ًارهش الإ ةنس نيرشع هتفالخ تناك .ةفيلخلا .كلملا دبع نب ماشه )٤(

 تارذش) ةئامو نيرشعو سمح ةنس يفوت . هكلم رمأ نم ءيش هنع بيغي ال ًاظقيتم ناکو ءلذبلا ليلق ءلاملل

 . ۱١۳( ص لوأ

 ماقف برغملا ىلإ برهو «ةئامو نيتسو عست ةنس روصنملا ىلع جرخ يلع نب نسحلا نب هللا دبع نب سيردإ ()
 اورو ورجل كالو رار ري عار RG رخو ل

 .(۳۳۹ و 559 ص لوأ تارذش) ١97 ةنس ديشرلا مايأ تامو رضاحلا رصعلا ةسرادأ

 نم بقلت نم لوأ وهو هللاب روصنملاب بقلتو ١75 ةنس ةجحلا يف ةفالخلا يلو دمحم نب هللا دبع رفعج ؤبأ 00 )١(

 ٤(. ص كوبسملا بهذلا ةصالخ) ٠١۸ ةجحلا يذ يف يفوت ًايرس ًايكذ «ًامزاح ًاغيلب ًاملاع ناكو ءافلخلا
 .ةيدبأ هل توعنو «ةيلزأ هل تافص «همالکو هرصبو هعمسو هتدارإو هتايحو هتردقو ىلاعت هللا ملع نأ .قحلا (۷)

 . فوصوملل يفن ةفصلا يفن يف هنأ «نيفانلل لوقن امنإو
 اذه ذخأ مالكلا ملع يف ًامامإ ناك ةلزتعملا ةمئأ دح دحأ يئابجلاب فورعملا باهولا دبع نب دمحم يلع وبأ (۸)

 1١8(. ص لوأ ناكلخ نبا) 70 ةنس يفوت ةرصبلاب ةلزتعملا سيئر يرصبلا ماحشلا بوقعي نع ملعلا

4 ° 



 كلذو «ةدحاو ةفص ىلإ امهدر ىلإ «يرصبلا 27 نيسحلا وبأ لامو ٠ مشاه وبأ هلاق

 عي كلذ يف مهفلاخت فلسلا تناكو .كلذ ليصفت ركذنسو «ةفسالفلا بهذم نيع

 . ةنسلاو باتكلا يف ةروكذم تافصلا

 . ينهجلا 20 دبعم كلسم كلذ ىف كلس امنإو ردقلاب لوقلا :ةيناثلا ةدعاقلا

 ةدعاق ررقي ناك ام رثكأ ةدعاقلا هذه ءاطع نب لصاو ررقو ,يقشمدلا ١ ناليغو
 الو « ملظو رش هيلإ فاضي نأ زوجي ال. لداع ميكح ىلاعت يرابلا نإ لاقف «تافضلا

 .هيلع مهيزاجي مث ائيش مهيلع مكحي نأو رفا ام فالخ داملا نما ذآ م

 يزاجملا وهو .ةيصعملاو ةعاطلاو رفكلاو «ناميإلاو «رشلاو ريخلل لعافلا وه دبعلاف

 تاكرحلا يف ةروصحم دابعلا لاعفأو ءهلك كلذ ىلع هردقأ ىلاعت برلاو «هلعف ىلع

 ٠ .ملعلاو ءرظنلاو . تادامتعالاو ,تانكسلاو

 نم سحي وهو لعفي نأ هنكمي ال وهو «لعفاب دبعلا بطاخي نأ ليحتسي : لاقو
 .«20تايلكلا هذه ىلع تايأب لدتساو ةرورضلا ركنأ دقف هركنأ نمو« لعفلاو رادتقالا ةسفقن

 تالاقم امهلو ةلزتعملا رابك نم هوبأو وه ناك ملكتملا « يئابجلا دمحم يلع يبأ نب مالسلا دبع مشاه وبأ )١(

 ص ناكلخ نبا) ۳۲۱ ةنس يفوتو امهداقتعاو ءامهبهذمب ةنوحشم مالكلا بتكو لازتعالا بهذم ىلع

۷( . 

 ديج ناكو هيلإ راشملا مهتمئأ دحأ وهو يلزتعملا ملكتملا يرصبلا بيطلا يلع نب دمحم نيسحلا وبأ (۲)

 5١9(. ص لوأ ناكلخ نبا) 5٠7 ةنس يفوت .ةداملا ريزغ ةرابعلا حيلم مالكلا

 دبع هبلص «هتسلاجم نع سانلا يرصبلا نسحلا ىهنوردقلا يف ملكت نم لوأ ناك ينهجلا هللا دبع نب دبعم (۳)

 نازيم - ۸۸ ص لوأ تارذش) نينامث ةنس هلتقو باذعلا عاونأب جاجحلا هبذع لب : ليقو .ردقلا يف كلملا

 .(۱۸۳ ص ثلاث

 باذكلا ثرحلا باحصأ نمو باتكلا ءاغلب نم ناكو نيكسم لاض ردقلا يف لوتقملا .ملسم نب ناليغ )٤(

 كلملا دبع نب ماشه مايأ لتق «هلتقب ىتفأف يعازوألا هرظان دقو هماقم ماق ثرحلا لتق املف هتوبنب نما نممو

 .(575 ص عبار نازيملا ناسل)

 ناويحلا لامعأ نم ءيشل الو دابعلا باسكال قلاخ ريغ ىلاعت هللا نأ ىف ةيردقلا بهذم اذه يف بهذ )٩(

 الو عنص ناويحلا رئاس لامعأ يف الو مهباسكا يف لجو زع هلل سيلو مهباسكا نوردقي يذلا مه سانلاو

 يه يتلا ضارعالا نم هللا قلخ لثم نوقلخي دابعلا نأ هاوعدل «هبرب كرشم وهف اذه ىلإ بهذ نمو ريدقت
 اذه باحصأ مذ يف ىلاعت هللا لاق دقو تاوصألاو لاوقألاو تادارإلاو مولعلا يف .نوكسلاو تاكرحلا

 دحاولا وه r :لوقلا

 س لصاو رهظأ املو . .اهتثيرو ةلزتعملاو قرفلا مدقأ نم ةيردقلاو «نوملعت امو مكقلخ هللاو» . #راهقلا

٤١ 



 دقو ناورم نب كلملا دبع ىلإ اهبتك يرصبلا نسحلا ىلإ تبسن ةلاسر تيأرو

 تاياب اهيف لدتساو «ةيردقلا بهذم قفاوي امب هباجأف .ربجلاو ردقلاب لوقلا نع .هلأس

 فلاخي نمم «نسحللا ناك امف ءءاطع نب لصاول اهلعلو «لقعلا نم لئالدو «باتكلا نم

 ؛ مهدنع اهيلع عمجملاك ةملكلا هذه ناف « ىلاعت هللا نم هرشو هريخ ردقلا نأ يف فلسلا

 «ةحارلاو «ةدشلاو ءةيفاعلاو ءالبلا ىلع ربخلا ىف دراولا ظفللا اذه لمح هنأ بجعلاو

 ا و ا ف افا كر ىلإ: لو هتل ةا ولا
 ةلزتعملا ةعامج E ءدابعلا باسكأ نم نيرداصلا حيبقلاو «نسحلاو «رشلاو

 . مهباحصأ نم تالاقملا يف

 ىلع دحاو لخد هنأ هيف ببسلاو ٠ نيتلزنملا نيب ةلزنملاب لوقلا : ةثلاثلا ةدعاقلا

 باحصأ نورفكي ةعامج اننامز يف ترهظ دقل نيدلا مامإ اي :لاقف يرصبلا نيا

 ةعامجو .جراوخلا ةيديعو مهو .ةلملا نع هب جرخي «رفك مهدنع ة ةريبكلاو .رئابكل

 مهبهذم ىلع لمعلا لب « ناميإلا عم رضت ال مهدنع ةريبكلاو رئابكلا تادف نرجو

 مهو .ةعاط رفكلا عم عفني ال امك ,ةيصعم ناميإلا عم رضي الو «ناميإلا نم انكر سيل
 بيجي نأ لبقو كلذ يف نسحلا ركفتف اداقتعا كلذ يف انل مكحت فيكف «ةمألا ةئجرم
 وه.ىب . قلطم رفاك الو ‹ قلطم نمؤم ةريبكلا بحاص نأ لوقأ ال انأ ءاطع نب لصاو :لاق

 تاناوطسا نم “" ةناوطسا ىلإ لزتعاو ماق مث «رفاك الو نمؤم ال نيتلزنملا نيب ةلزنم يف
 ءانع لزتعا نسحلا لاقف نسحلا باحصأ نم ةعامج ىلع هب باجأ ام ررقي .دجسملا
 . ةلزتعم هباحصأو وه يمسف «لصاو

 ءرملا يمس تعمتجا اذإ ريخ لاصخ نع ةرابع ناميإلا نأ .لاق هنأ هريرقت هجوو

 الف حدملا مسا یت قحتسا الو «ريخلا لاصخ عمجتسي مل قسافلاو .حام مسأوهو ا

 يردق هرفك عم هنأ لصاول ذئموي سانلا لاقف ةيردقلا لوق ىلإ هاوعد مضو «نيتلزنملا نيب ةلزنملا يف هتعدب -

 . نيتدساف نيتلصخ نيب عمج نم لك يف كلذب لثملا ىرجو
 بتكلاو لسرلاب هداقتعال نمؤم مالسإلا ةمأ نم ه ةريبكلا بحاص نأ نولوقي ةمألا رثكأ عم ‹ نيعباتلا ءاملع ناک )1(

 E IE ا ا

 .ناميإلاو رفكلا يتلزنم نيب ةلزنم قسفلا لعجو رفاك الو نمؤم ال ةمألا هذه نم قسافلا نأ معز

 . نيطاسأ اهعمجو دحاو رجح نم هنإف دومعلا فالخب ءانب نم نوكت اهنا بلاغلاو ةيراسلا .ةناوطسالا 1 ١)

۲۳ 



 «هيف ةدوجوم ريخلا لامعأ رئاسو ةداهشلا نأل :اضيأ قلطم فاك وه سیلو a ىمسي

 ادلاخرانلا لهأ نم وهف ةبوت ريغ نم ةريبك ىلع ايندلا نم جرخ اذإ هنكل ءاهراكنإل هجو ال

 [۷ :ىروشلا] «ريعسلا يف قيرفو ةنجلا يف قيرف# ناقيرفلا الإ ةرخآلا يف سيل ذإ اهيف
 ديبع نب ورمع كلذ ىلع هعباتو «رافكلا ةكرد قوف هتكرد نوكتو باذعلا هنع ففخي هنكل

 . تافصلا راكنإو ردقلا يف هل ًاقفاوم ناك نأ دعب

 ي 29 نيفص باحصأو ٠ لمجلا باحصأ نم نيقيرفلا ىف هلوق : ةعبارلا ةدعاقلا

 نيقيرفلا دحأ لاق «هيلذاخو هيلتاقو ناثع يف هلوق كلذكو «هنيعب ال ءىطخم امهدحأ نأ
 «قسافلا يف هلوق تفرع دقو «هنيعب ال قساف نينعالتملا دحأ نأ امك «ةلاحم ال قساف
 زوجي ملف «نينعالتملا ةداهش لبقي ال امك امهتداهش لبقي ال هنأ نيقيرفلا تاجرد لقأو
 ىلع يلعو نامثع نوكي نأ زوجو “” لقب ةقاب ىلع ريبزلاو ةحلطو يلع ةداهش لوبق

 ءةرتعلا (©9 ةمئأو «ةباحصلا مالعأ يف ةقيرطلا أدبمو ءةلزتعملا سيئر لوق اذه .أطخلا

 ول لاق نأب « هنيعب ال نيقيرفلا دحأ قيسفت يف هيلع دازو هبهذم ىلع ديبع نب ورمع هقفاوو

 لبقت مل ريبزلاو ةحلط وأ هركسع نم لجرو «يلع لثم « نيقيرفلا دحأ نم نالجر دهش
 ةاور نم ورمع ناكو « « رانلا لهأ نم امهنوكو «نيقيرفلا قيسفت هيفو امهتداهش
 . مهدنع بدألاو لضفلاب اروهشم لصاوو دهزلاب ًافورعم ثيدحلا

 تس ةنس لمجلا ةعقاوو ,ىلعل مهلاتق يف مهنع هللا يضر ريبزلاو ةحلطو ةشئاع .لمجلا باحصأ ١١(

 دع ةريطلا ىلع نامت لماع ءاركفا ةفئاغ ةديسلا هكر تاكو اركسع ىمنسلا لمجنا يمس نالو
 .(717 ص ناث بهذلا جورم) رانيد يتئامب نميلا نم رماع نب هللا

 نيفصب لتقو ۳۷ ةنس رفص يف لاتقلا أدب دقو يلعل امهلاتق يف . صاعلا نبورمعو « ةيواعم : نيفص باحصأ 69

 7١517(. ص ناث جورم)رساي نب رامع 20

 ةمورأ يف تبني الو هرزب يف تبني ناك ام 0 نم لقبلاو ةقاطف رهزلا نم امأ هنم ةمزح لقبلا نم ةقابلا (*)
 . ةتباث

 انه ةرتعلاب داريو مالسلا هيلع لوتبلا ةمطاف دلو تإ يبا ةرتعو .نوندالا ةطهر هتليصفو هترسأو لجرلا ةرتع )©

 6 هللا ل وز تس لا

 ىلع ناک < يلعو ؛ لمجلا برح يف نيقيرفلا مالسإ ةحصب نولوقي ةعامجلاو ةنسلا لهأ نإف هنم ءاولغ اذهو )0 ١

 ( طقسي .اقسف الو ًارفك مهؤطخ نكي ملو < يلع لاتق يف نيئطخم اوناك لمجلا باحصأو مهلاتق يف قحلا

 .نيقيرفلا نم ةقرف لك نم نيلدع ةداهشب مكحلا اوزاجأو مهتداهش

٤۳ 



 .ةفئاطلا مدقمو «ةلزتعملا خيش فالعلا ليذهلا نب دمحم ليذهلا يبأ باحصأ

 نع «ليوطلا دلاخ نب “" نامثع نع لازتعالا ذخأ ءاهيلع رظنملاو ةقيرطلا ررقمو

 لاقيو ‹ ةيفينحلا نب دمح نب هللا دبع مشاه يبأ نع لصاو ذخأ لاقيو .ءاطع نب لصاو

 .دعاوق رشعب هباحصأ نع درفنا امنإو «يرصبلا نسحلا يبأ نب نسحلا نع هذحخأ

 يح «هتاذ هتردقو «ةردقب رداق «هتاذ هملعو ملعب ملاع ىلاعت يرابلا نأ : ىلوألا

 ةرثك ال ةدحاو هتاذ نأ اودقتعا نيذلا ةفسالفلا نم اذه سبتقا امنإو « 2" هتاذ هتايحو ةايحب

 عجرتو .هتاذ يه لب «هتاذب ةمئاق ىناعم تاذلا ءارو تسيل تافصلا امنإو «هجوب اهيف

 . ملعب ال هتاذل ملاع لئاقلا لوق نيب قرفلاو « يتأيس امك ”٠ مزاوللاو . 27 بولسلا ىلإ

 as ‹ةفصلا يفن لوألا نأ .هتاذوه ملعب ملاع لئاقلا لوق نيبو

 . تاذ اهنيعب يه

 © ميناقأ اهنيعب يهف «تاذلل اهدوجو تافصلا هذه ليذهلا وبأ تبثأ نإو

 هتعدب ىلإ ورمع هرجف لازتعالا نم ةلأسم يف ديبع نب ورمع ركاذ دقو «يرصبلا شاخ نب نامثع هنأ رهاظلا )۱(

 ١74(. ص عبار نازيملا ناسل) هتفآ يهف

 ارداق الو ًاملاع نكي مل هلاق امك ناک ولو ل )3

 نأ انتديقعو «ةدحاو تاذ ىلإ ناعجري اناك اذإ امهنيب قرفلا ققحتي ال ناكو هملع هتردقو هتردق هملع نكلو

 ءيش لكب طاحأ دقو .هملعب هلزنأ لوقي هللاف ًارصبو ًاعمسو ًامالكو ةدارإو ًاملعو ةردقو ةايح يرابلل نأ

 تايأ هذهف ,« هللا ءاشي نأ الإ نوؤاشت امو» :لاقو دي امل لاعف# :لاقو «نيتملا ةوقلا وذ لاقو ءاملع

 وه يه اهنأ لاقي نأ هناحبس ميدقلا تافص نم هانركذ اميف زوجي الو «ةئيشملاو ةدارإلاو ةردقلاو ملعلا ىلع

 . ةميدق ةيلزأ الإ نكت مل هل ةفص لك نأو هب ةصتخم «هتاذب ةمئاق هب ةدوجوم هل تافص يه امنإو

 لباقيام بلسلا ۱۷۸ ص ناث ءاملعلا روتسد يفو ۸۲ ص تافيرعت ةبسنلا عازتناوهو .بلس ج : بولسلا (۳)

 هيلا عازتنا يأ باجيإلا

 عم يه ثيح نم ةيهاملا نع هكاكفنا عنمي ام ةيهاملا مزال ناعرن وهو ءيشلا نع هكاكفنا عنتمي ام مزاللا ()

 ةعبرألا ةيهام ققحت امنيأ هنإف ةعبرألل ةيجوزلاكو ناسنالا نع ةوقلاب كحضلاك ضراوعلا نع رظنلا عطق

 نكميو صوصخم ضراع عم ةيهاملا نع هكاكفنا عنتمي ام دوجولا مزالو اهنع ةيجوزلا كاكفنا عنتما

 يشبحلل داوسلاك يه وه ثيح نم ةيهاملا نع هكاكفنا

 حورو نبالاو .بأآلا ىراصنلا دنعو .ةيمور اهبسحأو يرهوجلا لاق . مونقأ اهدحاو لوصألا ميناقألا (5)

 .سدقلا

٤ 



 نم لوأ وهو ءاهب ًاديرم ىلاعت يرابلا نوكي اهل لحم ال تادارإ تبثأ هنأ : ةيناثلا
 ( .نورخأتملا اهيلع هعباتو ةلاقملا هذه ثدحأ

 هضعبو «نک هلوق وهو لحم يف ال هضعب نأ «ېلاعت يرابلا مالك يف لاق : ةثلاثلا

  رمأ ريغ هدنع نيوكتلا رمأ ناكو «رابختسالاو ربخلاو يبنلاو رمألاك لحم يف
 ظ , 2”فيلكتلا

 .ةرخآلا يربج ىلوألا يردق هنأ الإ هباحصأ هلاق ام لثم ردقلا يف هلوق :ةعبارلا
 دابعلل ةردق ال ةيرورض اهلك اهنأ ةرخآلا يف 22”نيدلخلا لهأ تاكرح يف هبهذم ناف

 . اهب نيفلكم اوناكل دابعلل ةبستكم تناك ول ذإ ىلاعت يرابلل قولخم اهلكو ءاهيلع .

 مئاد نوكس ىلإ نوريصي مهنأو .عطقنت نيدلخلا لهأ تاكرح نإ هلوق : ةسماخلا

 كلذ يف مالآلا عمتجت وأ ةنجلا لهأل نوكسلا كلذ يف تاذللا عمتجت وأ اروي

 امنإو « 29 رانلاو ةنجلا ءانفب مكح ذإ مهج بهذم نم بيرق اذهو رانلا لهأل نوكسلا

 يتلا ثداوحلا نأ «ملاعلا ثودح ةلأسم يف مزلأ امل هنأل «بهذملا اذه ليذهلا وبأ مزتلا
 تاكرحب لوقأ ال ينإ لاق « ىهانتت ال ةدحاو لك ذإ ءاهل رخا ال يتلا ثداوحلاك اهل لوأ ال

eهمزلي ال ةكرحلا يف مزل ام نأ ن هنأكو . مئاد نوكس ىلإ نوريصي لب  

 .نوكسلا يف

 ةحصلاو « ةمالسلا ريغ ضارعألا نم ضرع اهنأ ةعاطتسالا يف هلوق : ةسداسلا

 عم «هنم بولقلا لاعفأ دوجو حصي ال لاقف «حراوجلا لاعفأو .بولقلا لاعفأ نيب قرفو

 لاقو «حراوجلا لاعفأ يف كلذ زوجو .لعفلا لاح يف اهعم ةعاطتسالاو ةردقلا مدع

 لعفي لاحف لاق «ةيناثلا ةلاحلا يف الإ دجوي مل نإو ىلوألا لاحلا يف اهب لعفيف اهمدقتب

 «ماسجألا نم مسج يف ثداح همالك رئاسو «لحم يف ال ثداح «نک ءيشلل هناحبس هللا لوق نأ معزيوهف )١(

 لحم ىلإ امهدحأ ةجاح ىف «دحاو سنج نم نيضرع نيب قرف ذإ .طلخ اذهو ضارعأ هدنع همالك لكو

 ١ ش . لحملا نع رخآلا ءانغتساو
 يف نودلخي نم نيدلخلا لهأو ءاهيف اهلهأ ءاقبل ةرخآلا دلخلا رادو اهنم جرخي ال راد يف ءاقبلا ماود دلخلا (۲)

 .رانلا يف نودلخي نمو ةنجلا

(Y)ءيش ىلع ًارداق هتارودقم ءانف دعب نوكي ال ىتخ لجو زع هللا تارودقم ءائفب لوقلا اذهب ديري «ليذهلا وبأف » 

 قلخي نأ ىلع تقولا كلذ يف رداق هللا نأ لت اهيج ن رانلاو ةا ءانفب مهج لوق نم رش كلذ يف هلوقو

 .امهلاثمأ

۵ 



 هللا نأ هميلعتو هعامسا دنع هريغ ىف نيثداحلا ملعلاو كاردإلا يف لاقو «هتيفيك فرعي

 .دابعلا لاعفأ نم اسيلو ‹ هيف امهعدبي ىلاعت

 ىلاعت هللا فرعي نأ هيلع بجي هنأ «عمسلا دورو لبق ركفلا يف هلوق : ةعباسلا

 نسح ًاضيأ ملعيو ٠« ًأدبأ ةبوقعلا بجوتسا ةفرعملا رصق نأو ,رطاخ ريغ نم ليلدلاب
 .لدعلاو .قدصلاك «نسحلا ىلع مادقإلا هيلع بجيف « حيبقلا حبقو «نسحلا

 ٩ ىلاعت هللا اهب داري ال تاعاطب اضيأ لاقو « روجلاو .بذكلاك ‹ حيبقلا نع ضارعإلاو

 لوألا (رظنلا لبق هنكمي الو) لوألا رظنلا ىلإ دصقلاك «هيلإ برقتلا اهب دصقي الو

 مل اذإ ه هركملا يف لاقو « ةدابع لعفلاو .دعب ىلاعت هللا فرعي مل هناف (هيلإ هب فرعتلا)

 ةنغ اعوض وماهو 15 نوكرو نيكد أ هلقأ هيلع هركأ اميف ةيروتلاو ضيرعتلا فرعي

 الو .,تقولا كلذ يف تام لتقي مل نإ لجرلا نأ قازرألاو لاجآلا يف هلوق : ةنماثلا

 : نيهجو ىلع قازرألاو .صقني وأ ءرمعلا يف دازي نأ زوجي

 اقزر اهقلخ لاقي نأ زوجي ءاهب عفتنملا رومألا نم ىلاعت هللا قلخ ام :امهدحأ
 هيف امل ءأطحأ دقف ءأقزر هللا هقلخي مل امب عفتناو لكأ ًادحأ نأ لاق نم اذه ىلعف ءدابعلل
 . هللا هقلخي مل ام ماسجألا يف نأ

 هر ءدابعلل قازرألا هذه نم هب هللا مكح ام : يناثلاو

 . هلوانتب رواد سبل أ ر

 ىه قلخ امل هتدارإف ءدارملا ريغ هللا ةدارإ :لاق هنأ هنع ىبعكلا ىكح : ةعساتلا

 لوسر ناسل ىلع ىلاعت هللا لبق نم دري رمأب الإ ءيش قلخلا ىلع بجي ال هنأ ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم 01(
 انك اموإ# : لوقي هناحبس هللاف قلخلا ىلع ءيش بوجو ةفرعم ىلإ لقعلا يف قيرط ال ذإ «ةزجعملاب ًاديؤم

 السر :لاقو «ًالوسر اهمأ يف ثعبي ىتح ىرقلا كلهم كبر ناك امو .ًالوسر ثعبن ىتح نيبذعم
 «بوجولا ةفرعمل اقيرط نوكي ال لقعلاف . # لسرلا دعب ةجح هللا ىلع سانلل نوكي الئل نيرذنمو نيرشبم

 . عرشلا دورو لبق هللا ةفرعم بوجو ةرعاشألا ىضترا هنأ ريغ

 نإو ةريثك ءايشأ يف ىلاعت هلل عيطم وهو الإ قيدنز الو يرهد ضرألا يف سيل نأ .هذه هتلالض ىلع «بتر (۲)
 وهو دحاو ءيش يف حصت امنإ هفرعي ال نمم لجو زع هلل ةعاطلا نأ ةنسلا لهأ لاقو .هرفك ةهج نم هاصع

 دق هنأل ىلاعت هلل ًاعيطم نكي كلذ لعفي نإف ىلاعت هللا ةفرعم ىلإ هلوصو لبق هيلع بجاولا لالدتسالاو رظنلا

 الإ اهاوس هلل ةعاط هنم حصت الو لجو زع هللا ىلإ برقتلا لوألا رظنلا كلذل هلعفب دصق نكي مل نإو هب هرمأ

 . هيلإ برقتلا اهب دصق اذإ
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 هنأ لاقو «لحم يف ال لوق هدنع قلخلا لب «ءيشلا ريغ هدنع ءيشلل هقلخو «هل هقلخ
 انسحم ًاميحر ًاروفغ لزي مل كلذكو ءرصبيسو عمسيس ىنعمب ًاريصب ًاعيمس لزي مل ىلاعت

 رکی كلذ نأ قس اها سا ايداع ايلاوم فاعف اقرار املاك

 '” نيرشع ربخب الإ باغ اميف موقت ال ةجحلا : لاق هنأ ةعامج هنع يكح :ةرشاعلا

 نيموصعم هللا ءايلوأ مه ةعامج نع ضرألا اولخت الو « رثكأ وأ ةنجلا لهأ نم دحاو مهيف

 نمم ةعامج بذكي نأ زوجي ذإ ءرتاوتلا ال ةجحلا مهف رئابكلا نوبكتري الو نوبذكي ال
 ابأ بحصو «موصعم دحاو مهيف نكي ملو هللا ءايلوأ اونوكي مل ذإ ًاددع نوصحي ال

 لوأ يف يفوت ةنس ةئام هنس تناكو هتلاقم ىلع امهو يمدألاو ماحشلا بوقعي وبأ ليذهلا

 . نيتئامو نيثالثو سمخ ةنس لكوتملا ةفالخ

 ةيماظنلا

 طلخو ,ةفسالفلا بتك نم ًاريثك علاط دقو «ماظنلا رايس نب ميهاربإ باحصأ

 . لئاسمب هباحصأ نع درفناو ¢ ةلزتعملا مالكب مهمالك

 ال ىلاعت هللا نإ هلوق ءانم هرشو هريخ ردقلاب لوقلا ىلع داز هنأ :اهنم ىلوألا

 افالخ ىلاعت يرابلل ةرودقم يه تسيلو «يصاعملاو رورشلا ىلع ةردقلاب فصوي
 . ةحيبق اهنأل اهلعفي ال هنكل اهيلع رداق هنأب اوضق مهناف هباحصأل

 هيلإ ةفاضإلا نم عناملا وهو « حيبقلل ةيتاذ ةفص تناك اذإ حبقلا نأ ماظنلا بهذمو

 ال لدعلا لعافف « ًاعنام نوكي نأ بجيف .ًاضيأ حبق هنم حيبقلا عوقو زيوجت يفف ءالعف
 ام لعف ىلع ردقي امنإ لاقف «رايتخالا اذه ىلع ًاضيأ دازو “” ملظلا ىلع ةردقلاب فصوي

 "ديري ال وهو «4#نيتئام اوبلغي نورباص نورشع مكنم نكي نإ : ىلاعت هلوقب ةجح نيرشعلا نأ ىلع لدتسا )١(

 ( .اهدئاوف نم ةيعرشلا ماكحألا يف ةدراولا رابخألا ليطعت الإ اذهب

 ناك امنإو نوزوملا رعشلاو روثنملا م الكلل ًاماظن ناك هنأ نومهويو «هنيدب رامغالا ىلع نوهومي ةلزتعملا (۲)

 ET «ةرصبلا قوس يف زرخلا مظني

 ملظلا ىلع ًارداق نوكي نأ بجي لدعلا ىلع رداقلا نأ اولاقو لوقلا اذه يف ةلزتعملا نم ةيرصبلا هترفك دقو (9)

 امهنع هانغوأ امهحبقل بذكلاو ملظلا لعفي مل نإو بذكلا ىلع ًارداق نوكي نأ بجي قدصلا ىلع رداقلاو

 ردقي ال ىلاعت هللا نأ هلوق نم مزلو .هدض ىلع ةردق نوكت نأ بجي ءيشلا ىلع ةردقلا نآل امهنع هانغب ملعو

 قرفلا نيب قرفلا) هلثم هيلإ يدؤي امف رفك اذهب لوقلاو لدعلاو قدصلا ىلع ردقي ال هنأ بذكلاو ملظلا ىلع

 ١١١5١(. ص
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 مهحالص هيف سيل ام ايندلا يف ذ هدابعل لعفي نأ ىلع ردقي الو ا اعلام ف نأ ملك

 يرابلا فصوي ال < ناف رخ لا وري اار ءايندلا رومأب قلعتي امب هتردق قلعت يف اذه

 ئيش هنم صقني نأ ىلع الو با ائيش رانلا لهأ باذع يف ديزي نأ ىلع ةردقلاب ىلاعت

 كلذ لو ءةنجلا لهأ نم ًادحأ جرخي نأ الو « ةنجلا لهأ ميعن نم صقني ال كلذكو

 ناف «هلعفي ام ىلع ًاروبجم ًاعوبطم ىلاعت يرابلا نوكي نأ هيلع مزلأ دقو «هل ًارودقم
 .ةردقلا يف ينومتمزلأ يذلا نأ باجأف ES ريكا نم ةظيفحلا ىلع رداقلا

 ذخأ امنإو «قرف الف « ًارودقم ناك نإو هلعفي نأ ليحتسي ليحتسي مكدنع ناف «لعفلا يف مكمزلي

 ال) اعيش رخدي نأ زوجي ال داوجلا نأب < ا ف ثيح ةفسالفلا ءامدق نم ةلاقملا هذه

 لمكأو نسحأ وه ام هرودقمو هملع ىف ناك ولو «رودقملا وه هدجوأو هعدبأ امف «(هلذبي

 ۰ لعل اطالطو ابكرتو ااغ هغ أ اني
 اذإف ٠ ةقيقحلا ىلع اهب ًافوصوم سيل ىلاعت يرابلا نأ ةدارإلا يف هلوق : ةيناثلا

 اذإو «ملع ام بسح ىلع اهئشنمو اهقلاخ هنأ كلذب دارملاف « هلاعفأ يف ًاعرش اهب فصو

 يبعكلا ذخأ هنعو « (اهنع هانو) اهب رمآ هنأ هب ىنعملاف «دابعلا لاعفأل ًاديرم هنوكب فصو

 ۰ را ىف يهدم

 «هدامتعا ةكرح نوكسلاو «بسحف تاكرح اهلك دابعلا لاعفأ نأ هلوق : ةثلاثلا

 ةكرحلا امنإو « ةلقنلا ةكرح ةكرحلا هذهب دري ملو «سفنلا تاكرح تادارإلاو مولعلاو

 .مكلاو .فيكلا يف .,تاكرح تابثإ نم ةفسالفلا تلاق امك ءام ريغت أدبم هدنع

 .اهلاوحأ ىلإ « ىتملاو «نيألاو . عضولاو

 «حورلاو سفنلا وه ةقيقحلا يف ناسنإلا نإ «مهلوق يف ًاضيأ مهقفاوو :ةعبارلا
 . مهبهذم كاردإ نع رصاقت هنأ ريغ .(ةفسالفلا ةلاقم اهنيعي هذهو) 2 اهلباقو اهتلا ندبلاو

 1 ا ا E ل 01(

 لهأو مهو لحم يف ال ةثداح ةدارإب ديرم هنأ ة ةرصبلا ةلزتعمو ةيلزأ ةدارإب أديرم لزي مل هن أ اولاق ةنسلا لهأ

 ١55(. ص قرفلا نيب قرفلا) لجو زع هللا ةدارإ ىفن نم اورفكأ دق ةنسلا

 دحأ نوكي ال نأ مزلف .ناسنالا هيف يذلا دسجلا ىري امنإو ةقيقحلا ىلع ىري ال ناسنإلا نأ : :هلوق يضتقي (۲)

 نمأدحاو ذئنيح وه سيل نجلاو ةكئالملاو ناويحلاو دامجلا نوكي نأ مزلو امهيبلاق ىأر امنإو همأو هابأ ىأر

 هبلاق يئرملا امنإو دحاو ىري ال نأ بجويف «دسجلل ةكباشملا ةايحلا وهو هدسج يف حور وه امنإو ككئلوأ

 . طبخو طلخ اذهو
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 بلاقلل a ءندبلل كباشم فيطل مسج حورلا نأ «مهنم ةا هلوق ىلإ لامف

 يه حورلا نإ لاقو «نبللا يف ةينمسلاو ءمسمسلا يف ةينهدلاو «درولا يف ةيئاملا هئارجأ

 لبق ةعاطتسالاو ءاهسفنب ةعيطتسم ىهو «ةئيشمو « ةايحو « ةعاطتساو ةوق اهل ىتلا

 وهف «لعفلا نم ةردقلا لحم زواج ام لك نإ .لاق هنأ هنع ىبعكلا ىكح : ةسماخلا

 . اذإ , هقلخو عبط رجحلا عبط ىلاعت هللا نأ يأ « ةقيلخلا باجيإب ىلاعت هللا لعف نم
 رهاوجلا يف هلو ءًاعبط هناكم ىلإ رجحلا داع اهغلبم عفدلا ةوق غلب اذإو «عفدنا هتعفد
 . ةفسالفلاو نيملكتملا فلاخي «بهذم طبخ اهماكحأو

 ةرفطلاب لوقلا ثدحأو «') أزجتيال يذلا ءزجلا يفن يف ةفسالفلا قفاو : ةسداسلا

 فيكو « ىهانتي ال ام تعطق اهنا ,فرط ىلإ فرط نم ةرخص ىلع ةلمن يشم مزلأ امل

 كلذ هبشو © ةرفطلاب اهضعبو يشملاب اهضعب عطقي لاق « ىهانتي ال ام يهانتي ام عطقي
 ةيلوظ: لجو قلخم لد لغو اعاد قوس كلا طو ةه تم ةيشخ لغد لحب

 دقو رئبلا سأر ىلإ لصيولدلا ناف طسوتملا لبحل هب رجيف 29 قالعم هيلع ًاعارذ نوسمخ

 عطقلا ضعب نأ الإ كلذ سيلو دحاو نامز يف ًاعارذ نوسمخ هلوط لبحب عارذ ةئام عطق

 امنإو هنع عفدني ال مازلإلاف هتفاسمل ةيزاوم ًاضيأ ةفاسم عطق ةرفطلا نأ ملعي ملو ةرفطلاب

 ' © .هئطبو نامزلا ةعرس ىلإ عجري ةرفطلاو يشملا نيب قرفلا
 يف مكحلا نب ماشه قفاوو تعمتجا ضارعأ نم فلؤم رهوجلا نا لاق : ةعباسلا

 رو اضارغأ ماسجألا نوكب يضقي ةراتف . ماسجأ حئاورلاو موعطلاو ناولألا نأ هلوق

 . ًاماسجأ ضارعألا نوكب يضقي

 . اهب ًاملاع ملاعلا رخآب ًاطيحم ىلاعت هللا نوك ةلاحإ « .هلوق نمض يفو ةياهن ىلإ ال ءزج لك ماسقناب لوقيوهف )۱(
 ليحتسم اذهو .ملاعلا مدق نم لوقلا اذه ىلع مزلي ام ىلإو .«ًاددع ءيش لك ىصحأو# : لوقي ىلعت هللاو

 ةيإهن ال مسجلا نم ءزج لك ناكول : لاقف « ىهانتت ال ءزجلا ءازجأ نأ يف ليذهلا وبأ هملكو «لقعلا هلبقي ال

 هنم اذهو < ءاضعب عطقتو ءًاضعب رفطت اهنإ : لاقف اهفرط ىلإ يهتنت ال ةلقبلا ىلع تبد اذإ ةلمنلا تناكل هل

 ف لكل يرضي ئاس اك هلوق راضف رمل هدب AS ضار ءالقعلا لوقع هلبقت ال مالك

 . ( 57 ص ريصبتلا - ”١١7 ص قرفلا نيب قرفلا) هانعم لقعلا ىف ررقتي الو هل قيقحت ال مالكب ملكت

 يذاحي نأ ريغ نم اهنم ىرخأ ء ءازجأ ىلإ ةفاسملا ءازجأ نم مسج لاقتنا انه دارملاو ءةبثولا ةغللا يف ة ةرفطلا (۲)

 .ةرفطلاب لاق نمم ماظنلاو ؛اهئازجأ نم امهنيب ام

 2 هيله قلد هومر ورم ار نالا (5)
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 اهيلع ىه ام ىلع ةدحاو ةعفد تادوجوملا قلخ ىلاعت هللا نأ هبهذم نم : ةنماثلا

 مدالوأ قلخ )عر مالسلا هيلع مدا قلخ مدقتي ملو ًانانيتاو اخو اناقو نداعم نآلا

 اهناكم نم اهروهظ يف عقي امنإ رخأتلاو مدقتلاف « ضعب يف اهضعب نمكأ ىلاعت هللا نأ ريغ

 نم روهظلاو نومكلا باحصأ نم ةلاقملا هذه ذخأ امنإو .2) اهدوجوو اهثودح نود

 . ةفسالفلا

 .نييهلإلا نود مهنم نييعيبطلا بهاذم ريرقت ىلإ أدبأ هليم رثكأو

 ةيتالاو ةيضاملا رومألا نع رابخالا ثيح نم هنأ نارقلا زاجعإ يف هلوق : ةعساتلا

 ىتح أزيجعتو أربج هب مامتهالا نع برعلا عنمو ةضراعملا نم يعاودلا فرص ةهج نمو

 و ةحاصفو ةغالب هلثم نم ةروسب اوتأي نأ ىلع نيرداق اوناكل مهالخ ول

 يف سايقلا كلذكو عرشلا يف ةجحب سيل هنإف عامجإلا يف هلوق :ةرشاعلا

 .) موصعملا مامإلا لوق يف ةجحلا امنإو ةجح نوكي نأ زوجي ال ةيعرشلا ماكحألا

 الإ ةمامإ ال ًالوأ لاق © ةباحصلا رابك يف هتعيقوو ضفرلا ىلإ هليم :رشع ةيداحلا

 عضاوم يف ههجو هللا مرك يلع ىلع ب يبنلا صن دقو « ًافوشكم ًارهاظ نييعتلاو صنلاب
 يبأ ةعيب ىلوت يذلا وهو «كلذ متك رمع نأ الإ ,ةعامجلا ىلع هبتشي مل اراهظإ هرهظأو

 نيح مالسلا هيلع لوسرلا نع هلاؤس يف ةيبيدحلا موي كشلا ىلإ هبسنو .ةفيقسلا موي ركب
 يف ةيندلا يطعن ملف :رمع لاق . معن :لاق ؟لطابلا ىلع اوسيلأ قحلا ىلع انسلأ :لاق

 قلخ لبق ملقلاو حوللا قلخ ىلاعت هللا نأ نم «باتكلا لهأ عم ةمألا فلس هيلع عمجأ ام فلاخي ءاذه 1١(

 لك يف اهعيمج دوجو هاوعدب ضارعألاو هاسجألا ثودح راكنإ ىلإ اذهب بهذي امنإو ضرألاو تاومسلا

 .رفكو داحلإ اذهو روهظلا لاح يف اهنم ءيش ثودح ريغ نم اهضعب روهظو اهضعب نوك ةطيرش ىلع لاح

 ولو هلثمب نوتأي ال نارقلا اذه لثمب اوتأي نأ ىلع نجلاو سنالا تعمتجا نئل# : : ىلاعت هلوقل هنم دانع اذه (؟)

 . هلثمب هوضراعي نأب برعلا ىدحت نم ةوبن راكنإ الإ هضرغ امو «(اریهظ ضعبل مهضعب ناك

 .اهقرط هلاطبإل ةعيرشلا عورف ماكحأ لاطبإ هب ديري سايقلاو «عامجإلا ةجحل هعفد 2

 نب ناسح لاق امك الإ هتلالض عم هنعط يف هلثم امو مهاوه ىلع مهنيد مهراثيإو مهديحوتل الإ مهيف هتعيقو ام )٤)

 تنبأت

 ميث بيغ رهظب يناحل مأ سيت نزحلاب بنأ يلابأام
 :قدزرفلا لاق امكو

 نارحبلا حطانت ثيح تلب مأ هجا لاو ي تاع
 . بالكلا حبن باحسلا رضي له : يبرعلا لاق امكو
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 يف دازو مكحو ىضق امم سفنلا يف جرخ نادجوو نيدلا يف كش اذه :لاق ؟ 27 اننيد

 نسحملا تقلأ ىتح ةعيبلا موي مالسلا اهيلع ةمطاف نطب برض رمع نا :لاقف . ةيرفلا

 نسحلاو ةمطافو يلع ريغ رادلا يف ناك امو ءاهيف نمب رادلا اوقرحأ حيصي ناكو اهنطب نم
 « حيوارتلا هعادبإو ءةرصبلا ىلإ ةنيدملا نم جاجحلا نب رصن هبيرغت لاقو «نيسحلاو

 . ”٩ ثادحا كلذ لك .لامعلا هترداصمو .جحلا ةعتم نع مهيهنو

 ديرط وهو ةنيدملا ىلإ ةيمأ نب مكحلا هدر نم .هثادحأ ركذو نامثع يف عقو مث

 نم وهو ةفوكلا ةبقع نب ديلولا هديلقتو .هللا لوسر قيدص وهو رذ ابأ هيفنو « هللا لوسر
 هتنب مكحلا نب ناورم هجيوزتو ءةرصبلا رماع نب هللا دبعو ماشلا ةيواعمو «سانلا دسفأ

 لوقلا ىلعو فحصملا راضحإ ىلع دوعسم نب هللا دبع هبرضو ءهرمأ أ هيلع اودسفأ مهو

 () هللا دبعو ٩ الع باع نأب كلذ هيزخ ىلع داز مث .هثادحا كلذ لك هب ههفاش يذلا

 دعس نم ديعسلا) ؟” هتياور يف دوعسم نبا بذكو « يبأرب اهيف لوقأ امهلوقل دوعسم نبا

 ههيبشت يفو « ©" رمقلا قاقشنا هتياور يفو (همأ نطب يف يقش نم يقشلاو همأ نطب يف

 ؟قحلا ىلع انسلأ :لاق «ىلب» :لاق ؟هللا لوسرب تسلأ هللا لوسر اي :لاقف ةي هللا لوسر ىلإ رمع داعو )١(
 ينإ» :لاقف ؟اننيد يف ةيندلا يطعن ملف :لاق «ىلب» :لاق ؟لطابلا ىلع انودع سيلأ :لاق «ىلب» :لاق
 لوسر باجأ اموحنب هباجأف كلذ لثم هل لاقف ءركب يبأ ىلإ قلطناف . (ينعيضي نيلو هيصعأ نلو هللا لوسر

 : لوقي رمع ناكف ءرمعاي ىرت ام كنع عدو :لاق مث هللا

 توجر نيح هب تملكت يذلا يمالك ةفاخم ذئموي تعنص يذلا نم قتعأو يلصأو موصأو قدصتأ تلز ام

 . (755 ص ثلاث ماشه نباو ۲۹۵ ص عامسالا عاتمإ) اریخ نوكي نأ

 رمع ىلع هب نعط ام ىلع ةميق دودر 18١ ص ىلإ ١57 ص نم ديدحلا يبأ نبا حرش نم ثلاثلا ء ءزجلا يف (؟)

 .نوعطلا كلت فييزتو

 هيأرب يضقي ىتح وه نم هلهجي لاق مث يبأرب اهيف لوقأ :لاقف ًارامح تلتق ةرقب نع لئس ًايلع نأ معز دقف (۳)
 . ١1714( ص قرقلا نيب قرفلا)

 نمف ًاباوص ناك نإف يب أرب اهيف لوقأ ةيبالكلا ةيساورلا ق قشاو تنب عورب ثيدح يف هلوق يف دوعسم نبا باعو )٤(
 .(۲۹ ص عباس ةباصالا - ٠١۷ ص قرفلا رصتخم) < ينمف أطخ ناك نإو هللا

 دابا اهارغو يف برات درت كالا هر تاور هرتس وم قاع رك اها وزال يذلا ىلع تار ()
 .هردقو لجو زع هللا ءاضق نم اتسيل ءاقشلاو

 اوضرعي ةيا اوري نإو رمقلا قشناو ةعاسلا تبرتقا# هباتك يف ىلاعت هللا ركذ عم رمقلا قاقشنا ركنأ امنإو )١(

 كلذ نأ اومعز هقاقشنا اوأر امل مهنأ ذإ نيكرشملا نم رش وهو داحلاإلا يف . ًاناعمإ .«رمتسم رحس اولوقيو

 .اهلوأت نمم رش ةزجعملا ركنمو «رحسب عقاو
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 ىف ةشحافلا ةميقولا نم 0 ىلإ (١)سأر نجلا (ةيؤر) ركنأ دقو .طزلاب نجلا

 . نيعمجأ مهنع هللا يضر ةباحصلا

 رظنلا نم ًانكمتم القاع ناك اذإ هنإ عمسلا دورو لبق ركفتلا يف هلوق : رشع ةيناثلا

 لقعلا نيسحتب لاقو 4 لالدتسالاو رظنلاب ىلاعت يرابلا ةفرعم ليصحت هيلع بجي

 ةعستو ةئام يف ناخ نم نأ معزو «ديعولاو دعولا لئاسم يف ملكت :رشع ةثلاثلا

 اتئام وهو ةاكزلا باصن هتنايخ غلبت ىتح «كلذب قسفي مل ملظلا وأ ةقرسلاب ًامهرد نيعستو

 . 9'2ةاكزلا بصن رئاس ىف كلذكو , قسفي ذئنيحف ا مهرد

 هقفاوو "7 مئاهبلا ىلع لضفلاك لافطألا ىلع لضفلا نأ داعملا يف لاقو

 ةردقلاب فصوي ال ىلاعت هللا نا : لاق نأب هيلع دازو .هيلإ بهذ ام عيمج يف 2” يراوسألا

 كلذ ىلع رداق ناسنإلا نأ عم “ هلعفي ال هنأ ربخأ ام ىلع الو هلعفي ال هنأ ملع ام ىلع

 هنأ مولعملا يفو عقاو نيدضلا دحأ نأ مولعملا نمو نيدضلل ةحلاص دبعلا ةردق نأل

 ىلصيس هنأب ىلاعت برلا ربخأ ناو بهل يبأ نع عطقني ال باطخلاو يناثلا نود دجويس

 نا لاق نأب هيلع دازو ةلزتعملا نم هباحصأو يفاكسالا رفعج وبأ هقفاوو ,بهل تاذ اران

 ىلإ وعدي ام تمث سيلف مهتيؤر زاجأ ناو ًاضعب نجلا ضعب ىري ال نأ همزلي ءالصأ نجلا ةيؤر هراكنإ نأ )١(

SESEرعد  aهرفكو هلالض يف هناعمإ الإ مهللا  . 

 : كلام لاقو هباحصأو يعفاشلا لاق هبو هتميق وأ رانيد عبر هنأ عطقلا باصن يف موق لاق لب هيأر دحأ یأر ام (۲)

 اهتميق وأ ًامهرد نيعبرأب موق هربتعاو ادعاصف مهارد ةرشع يف : ةفينح وبأ لاقو . مهارد ةثالث وأ رانيد عبرب

 فولألا بصغي نم قسف امل عطقلا باصنب قيسفتلا ناك ولو اهريثكو ةقرسلا ليلق يف عطقلا ةيضابألا بجوأو

 امهيف عطق ال ذإ نبالا نم وأ زرح ريغ نم فولألا قرس نم قسفي ال امك هيلع عطق ال ذإ ريناندلا نم

 معزف طتشا دقل لب «براقعلاو تايحلا ىلع «ةمعن وأ ةجردب ليضفت نينمؤملا لافطأل سيل نأ معز دقلف (۳)
 بالكلا عم هرشحو هللا هافاك ؛ مئاهبلا ىلع هب لضفي ام لثمب الإ مالسلا مهيلع ءايبنألا ىلع لضفي ال هنأ

 . براقعلاو تايحلاو ريزانخلاو ش

 اعطقنم ناكو «ثيدحلا ميقي الو لازتعالاو ردقلا ىلإ بهذي ناك « يلع ابأ ىنكي يراوسألا دياف نب ورمع (5)
 SS EGE iS علا ةرصبلا ريمأ ناميلس نب دمحم ىلإ

 . (۳۷۲ ص عبار نازيملا

 ةردق نوكت نأ بجوي اذه هلوقف ىلاعت هلل ًارودقم نكي مل نوكي ال نأ ىلاعت هللا ملع ام نأ ىلإ بهذيوهف (5)

 .رفك اذهب لوقلاو .ةيهانتم هتاذف ةيهانتم هتردق تناك نمو ةيهانتم هللا
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 لافطألا ملظ ىلع ةردقلاب فصوي امنإو .ءالقعلا ملظ ىلع ردقي ال ىلاعت هللا
 الإ هيلع داز امو «هاقفاو برح نب رفعجو رشبم نب رفعج :نارفعجلا كلذكو «نيناجملاو

 نأ معزو () سوجملاو ةقدانزلا نم رش وه نم ةمألا قاسف یف لاق رشبم نب رفعج نأ

 فيقوتلاو صنلا دودحلا يف ربتعملا ذإ ءاطخ ناك رمخلا براش دح ىلع ةباحصلا عامجا
 «بيبش نب دمحم ناكو")ناميإلا نم علخنم قساف ةدحاولا ةبحلا قراس نأ معزو «)

 ةلزنملا يفو ديعولا يف هوفلاخ مهنأ الإ ماظنلا باحصأ نم نارمع نب ىسومو «رمش وبأو

 ناكو «ةريبكلا باكترا درجمب ناميإلا نم جرخي ال ةريبكلا بحاص اولاقو «نيتلزنملا نيب .

 دورو لبق فرعي رفكلاب رانلا يف دولخلاو باقعلا قاقحتسا نأ ديعولا يف لوقي رشبم نبا
 : ماظنلا باحصأ نمو « عمسلاب الإ فرعي ال ديلختلا نولوقي هباحصأ رئاسو .عمسلا

 قلخلل نأ نامعزي اناك امهنا : © يدنوارلا نبا لاق . طباخ نب دمحأو . ىثدحلا لضفلا

 مالسلا هيلع حيسملا وهو «ثدحم يناثلاو : ىلاعت يرابلا وهو ميدق امهدحأ «نيقلاحخ
 يف يبعكلا هبذكو ١٠١١[ :ةدئاملا] * “ريطلا ةئيهك نيطلا نم قلخت ذإ# : ىلاعت هلوقل

 ظ | . هيف هداقتعا نسحل ةصاخ يثدحلا ةياور

 ةيطباحلا

 ثالث ماظنلا بهذم ىلإ امضو ءاضيأ ةفسالفلا بتك اعلاطو « ماظنلا باحصأ نم اناك

 . علب ,
 )١( .رفاكلا يونثلا نم ًارش رفاكب سيل يذلا دحوملا لعجي ءاذه ةمعز >

 ) )۲ىسح ركنأ نم ريفكت ىلع ةمألا ءاهقف عمجأ دقو رمخلا ّدح اهراكنإبف جراوخلا تادجن هذه هتعدبب كراش
 يأرلا يقيرف دنع ّدحلا هيلعف ركس نإف .هنم ركسي مل اذإ ذيبنلا براش ّدح يف اوفلتخا امنإو ءىبنلا رمخلا

 ثيدحلاو . ۱
 ٠ ) )۳.رئابكلا بانتجا دنع رئاغصلا نارفغب اولاق نيذلا هفالسأ كلذب فلاخي هنأ
 - ) )4هنع عمسأ تنك يزوجلا نبا لاق .ةقدانزلاو ةضفارلا مزالي ناك .دحلملا يدنوارلا نبا ىبحي نب دمحأ

 وبأ ,ناكلخ نبا لوقيو . (775 ص ناث تارذش) .لقاع بلق ىلع رطخي ملام هبتك يف تيأر ىتح مئاظعلاب :ض

 هلو هرصع يف ءالضفلا نم ناكو مالكلا ملع ين لاقم هل روهشملا ملاعلا يدنوارلا قاحسإ نب ىبحي نب دمحأ نيسحلا
 اهلقن بهاذمب درفنا دقو مالكلا ءاملع نم ةعامج عم تارظانمو سلاجم هلو رشع ةعبرأو ةئاموحن ةفنصملا بتكلا ىف

 ص لوأ ناكلخ نبا) نيتئامو نيعبرأو سمح ةنس يفوت مالكلا لهآ هنع ۳۳(.
 ص لوأ ناكلخ نبا) نيتثامو نيعبرأو سمخ ةنس يفوت مالكلا لهأ هنع اهلقن 77( .

 ) )5.هانبت هنأ ىنعم ىلع نكلو ةدالولا ىنعم ىلع ال هللا نبا میرم نباىسيع نإ :لوقي طباخ نبا ناكو
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 ىراصنلل ةقفاوم مالسلا هيلع حيسملا يف ةيهلإلا ماكحأ نم مكح تابثإ :ىلوألا

 دارملا وهو .ةرخآلا يف قلخلا بساحي يذلا وه مالسلا هيلع حيسملا نأ مهداقتعا ىلع

 نم للظ يف يتأي يذلاوه [ ۲: رجفلا] «ًافص ًافص كلملاو كبر ءاجو# : ىلاعت هلوقب

 لوقب دارملا وهو /١5[ : ماعنألا] * كبر يتايو# : : ىلاعت هلوقب ىنعملا وهو 9 مامغلا

 رابجلا عضي» : هلوقو «نمحرلا ةروص ىلع مدا قلخ ىلاعت هللا نإ» : مالسلا هيلع يبنلا

 وهو . ينامسجلا دسجلاب عردت حيسملا نأ طباخ نب دمحأ معزو .«رانلا ىف همذق

 .ىراصنلا تلاق امك ةدسحتملا ةميدقلا ةملكلا

 ءالقع «نيملاس ءاحصأ هقلخ عدبأ ىلاعت هللا نأ ًامعز 22 خسانتلاب لوقلا : ةيناثلا
 « هد ملعلاو م مي قلخو , مويلا اهيف نه يتلا رادلا هذه یوس راد يف .نيغلاب

 مهأدتباف رم | لات دفاع ذل كو سلوا نوكي نأ زوجي الو .همعن مهيلع غبسأو

 .كلذ عيمج يف مهضعب هاصعو هدب مهرب أ ام عيمج يف مهضعب هعاطأف «هرکش فیلکتب

 يتلا ميعنلا راد يف هرقأ لكلا يف هعاطأ نمف «ضعبلا نود «ضعبلا يف مهضعب هعاطأو

 ءرانلا يهو باذعلا راد نإ رادلا كلت نم هجرحخأ لكلا ىف و هاصع نمو ءاهیف مه أدتبا

 ماسجألا هذه هسىلأف ءايندلا راد ا هجرخأ ضعبلا يف ا ضعبلا يف هعاطأ نمو

 روص ىلع .«تاذللاو .مالآلاو .ءاحرلا ةلشلاو 3 ءارضلاو ءاسأبلاب هالتباو .ةفيثكلا

 تناك رکا هبوند تناك نمو .لقأ همالاو «نسحأ هتروص تناك يرثكأ هتعاطو .لقأ

 دعب ةروصو « ةرك دعب ةرك ايندلا ىف ذ ناويحلا نوكي لازي ال مث ءرثكأ همالاو ‹ حبقأ هتروص

 امهنامز يف ناكو ‹ خسانتلاب لوقلا نيع اذهو .هتاعاطو .هبونذ هعم تماد ام ¢ ىرخأ

 لاق ام لثم لاق , ماظنلا ةو نع اشيا قو رام و تونا قن )0 دمحأ ةلزتعملا خيش

 عجرت هللا ىلإو رمألا يضقو ةكئالملاو مامغلا نم للظ يف هللا مهيتأي نأ الإ نورظني له# : ىلاعت هلوق يف )١(

 .ةكرومألا
 ةيردقلا نم قيرف مالسإلا يفو , مهتلمج نم طارقس ناكو مالسإإلا لبق ةفسالفلا نم موق خسانتلاب لاق (؟١)

 ري و رو ل أركذ ذإ «يونثلا ينامو ضفاورلا ةالغ نم قيرفو

 اهنإف لالضلا لهأ حاورأ امأ ؛ اينالا يف نونوكيو .كلفلا قوف يذلا رونلا غلبت نأ ىلإ حبصلا

 نص ريصتلا) كلفلا قوف يذلا رونلا ىلإ لصتف وفصت ىتح رخآ ىلإ ناويح نم ناويحلا ماسجأ يف خسانتت

۸°). 

 ٠١۹(. ص لوآ نازيملا ناسل - ۸۰ ريصبتلا 06 ص قرفلا نيب قرفلا) هنع يضرمب سيل يتاجرأ وهو
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 ىلإ ةبونلا تراص ىتم لاق هنأ الإ «ةدحاو ةعفد ةيربلا قلخو « خسانتلا يف طباخ نب دمحأ

 تعفترا كلملاو ةوبنلا ةبتر ىلإ ةبونلا تراص ىتمو .فيلاكتلا تعفترا ءةميهبلا

 . ءازجلا ملاع ناتبونلا تراصو .ًاضيأ فيلاكتلا

 . باوثلل ناراد . سمخ رايدلا نأ امهبهذم نمو

 .راهنأو تانجو “” لاعبو برشو لكأ اهيف :امهادحإ

 ةيناحور ذالم لب لاعب الو برش الو لكأ اهيف سيل رادلا هذه قوف راد : ةيناثلا

 ( . ةينامسج ريغ « ناحيرو

 طمن ىلع يه لب بترت اهيف سيل منهج ران يهو ضحملا باقعلا راد : ةثلاثلاو
 . يواستلا

 يهو ايندلا "ىلإ طيهتا نأ ليف اههف و نلع ىلا يهو ءادتبالا راد : ةعبارلاو

 . ىلوألا ةنجلا

 . ىلوألا يف اوحرتجا نأ دعب اهيف قلخلا فلك يتلا يهو ءءالتبالا راد : ةسماخلاو

 .ريخلا لايكم ,نالايكملا المي ىتح ايندلا يف لازي ال ريركتلاو نيوكتلا اذهو

 افلا اريج عيطملاو «ةعاط هلك لمعلا راص «ريخلا لايكم ألتما اذاف ءرشلا لايكمو

 ريجألا اوطعأ) ربخلا يفو «ملظ ىنغلا لطم ناف «نيع ةفرط ثبلي ملو «ةنجلا ىلإ لقنيف
 ارش يصاعلاو ؛ةيصعم هلك لمعلا راص رشلا لايكم ألتما اذإو (هقرع فجي نأ لبق هرجأ

eال مهلجا ءاجا دان ىلاعت هلوق كلذو ‹ نيع ةفرط ثبلي ملو «رانلا ىلإ لقنيف  

 .[7 5 : فارعألا] *نومدقتسي الو ةعاس نورخأتسي

 هيلع هلوق لثم ىلاعت يرابلا ةيؤر نم ربخلا يف درو ام لك امهلمح : ةثلاثلا ةعدبلا

 ةيؤر ىلع «هتيؤر يف نوماضت ال ردبلا ةليل رمقلا نورت امك مكبر نورتس مكنإ» : مالسلا

 ىلع روصلا ضيفت هنم يذلا .لاعفلا لقعلا وهو عدبم لوأ وه يذلا .لوألا لقعلا

 لبقأ هل لاقف لقعلا ىلاعت هللا قلخ ام لوأ» : مالسلا هيلع يبنلا ىنع هايإو .تادوجوملا -

 كبو زعأ كب كنم نسحأ ًاقلخ تقلخ ام يلالجو يتزعو لاقف ربدأف ءربدأ هل لاق مث لبقأف

 روصلا نيبو هنيب بجحلا عفترتو .ةمايقلا موي رهظي يذلا وهف «عنمأ كبو يطعأ كبو لذأ

 )١( ةلعابملاو لعابتلاك هلهأ لجرلا ةبعالمو عامجلا :لاعبلا .
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 هبشي الو «ةتبلا ىري الف لقعلا بهاو امأف ءردبلا ةليل رمقلا لثمك هنوريف ءهنم تضاف ىتلا

 . عدبمب عدبم الإ

 الو: ىلاعت هلوقل اهلايح ىلع ةمأ تاناويحلا عاونأ نم عون لك نإ «طباخ نبا لاقو

 نم نإو ل: ىلاعت هلوقل هعون نم لوسر ةمأ لك يفو.#مكلاثمأ ممأ الإ هيحانجب ريطي رئاط

 ةيخسانتلا مالك اجزم امهنأكو « خسانتلا يف ىرخأ ةقيرط امهلو#ريذن اهيف الخ الإ ةمأ
 ( . ضعبب ٠ اهضعب ةلزتعملاو ةفسالفلاو

 ةيرشبلا
 لوقلا ثدحأ يذلا وهو .ةلزتعملا ءاملع لضفأ نم تاك رمتعملا نب رشب باحصأ

 : تس لئاسمب هباحصأ نع درفناو .هيف طرفأو 2" دلوتلاب

 عمسلا نم اهلك تاكاردإلاو ةحئارلاو معطلاو نوللا نأ معز هنأ اهنم : ىلوألا
 .هلعف نم اهبابسأ تناك اذإ ءريغلا ىف ءريغلا لعف نم ةدلوتم لصحت نأ زوجي ةيؤرلاو

 ال امبرو «ةردقلاب رشابملاو دلوتملا نيب نوقرفي ال مهنأ الإ «نييعيبطلا نم اذه ذخأ امنإو
 اهتبثي يتلا ةردقلا ريغ لاعفنالا ةوقو لعفلا ةوقو «نيملكتملا جاهنم ىلع ةردقلا نوتبثي
 ظ ْ . ملكتملا

 نم اهتيلختو حراوجلا ةحصو «ةينبلا ةمالس يه ةعاطتسالا نأ هلوق : ةيناثلا

 مهيلع متأو هتفرعم مهل قلخو ءايندلا راد تسيل راد يف ةمات لوقعو ةحيحص نادبأ يف قلخلا قلخ هللا نإ :لاق )١(

 دحاو سنج هلك ناويحلاو .رداق ملاع حورلاو ,دهاشملا هبلاق ال «حورلا وه ناسنإلاو «هركشب مهرمأو هتمعن

 ضعبلا يف هعاطأو ضعبلا يف هاصع نمو «رانلا ىلإ هجرخأ هاصع نمو هرقأ هعاطأ نمف فيلكتلا لحم يف اهعيمحو

 يف ًاموق لعجو «ةذللاب ةراتو ملألاب ةراتو ةمحرلاب ةراتو ةدشلاب ةرات هالتباو «بلاوقلا هذه هسبلأو ايندلا راد ىلإ هثعب

 ةروص يف ًاموقو «باودلا ةروص يف ًاموقو «عابسلا ةروص يف ًاموقو «رويطلا ةروص يف ًاموقو سانلا ةروص
 بلاقف رثكأ وأ ,نسحأ ايندلا يف هتروضف لقأ هتيصعم تناك نمف « مهيصاعم ردق ىلع مهتاجردو «تارشحلا

 سانلا بلاوق نم «هتيصعموأ هتعاط ردق ىلع «بلاق ىلإ بلاق نم لقتني هايند يف لازي ال حورلاو . حبقأ هحور

 - 705 قرفلا نيب قرفلا) . ميحجلا راد ىلإف هيصاعم وأ «ميعنلا راد ىلإ لقتنيف هتاعاط ضحمتت ىتح باودلاو

 . (۸۱ و۸۰ ريصبتلا ۷

 اهلك ثداوحلاف الصأ دلوتلاب نولوقي ال ةئسلا لهأ نأل نيملسملا عامجإل فلاخم دلوتلا نم رشب هيلإ بهذام (۲)

 تاكرحلا يف الإ دلوتلاب نولوقي ال ذإ نوطرفي ال هب نولوقيف ةلزتعملا امأ «عناص ثدحم نم اهل دب ال
 . مهعدب ىلع ةدئاز ةعدبب تادامتعالاو
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 لوقأ ينكل «ةيناثلا ةلاحلا ىف الو ,ىلوألا ةلاحلا ىف اهب لعفي لوقأ ال :لاقو «قافآلا

 . ةيناثلا يف الإ نوكي ال لعفلاو «لعفي ناسنإلا
 هنأ الإ ءهايإ ًاملاظ ناك لعف ولو لفطلا بيذعت ىلع رداق ىلاعت هللا نأ هلوق : ةثلاثلا

 ةيصعمب ًايصاع القاع ًاغلاب لفطلا ناك كلذ لعفول لاقي لب «هقح ىف لاقي نأ نسحتسي ال
 . 2)ضقانتم مالك اذهو «باقعلل اقحتسم اهبكترا

 ىلع يهو هلاعفأ نم لعف ىلاعت هللا ةدارإ ,لاق هنأ هنع ىبعكلا ىكح : ةعبارلا

 عيمجل آديرم لزي مل زعو لج وهف تاذلا ةفص امأف ,«لعف ةفصو « تاذ ةفص «نيهجو

 ال ًاريخو احالص ميكحلا ملعي نأ زوجي الو . ميكح هنأو «هدابع تاعاط عيمجلو ءهلاعفأ

 لبق يهو «هل قلخ يهف هثادحإ لاح يف هسفن لعف اهب دارأ ناف لعفلا ةفص امأو «هديري

 ٩ رمآلا وهف هدابع لعف اهب دارأ نإو «هعم نوكي نأ زوجي ال ءيشلا نوكي هب ام نأل قلخلا
) ۳ 

 اناميإ ضرألا يف نم عيمج نمآل ءهب ىتأ ول افطل ىلاعت هللا دنع نأ لاق : ةسماخلا

 هللا ىلع سیلو «هنم رثكأو «هدوجو ريغ نم اونما ول مهقاقحتسا باوثلا هيلع دوقحتسي

 نم هيلع ردقي امل ةياغ ال هنأل < ‹ حلصألا ةياعر هيلع بجي الو «هدابعب كلذ لعفي نأ ىلاعت

 ةردقلاب دبعلا نكمي نأ هيلع امنإو . حلصأ هقوفو الإ حلصأ نم امف .حالصلا

 يرابلا ملعي عمسلا دورو لبق ركفملاو .ةلاسرلاو ةوعدلاب للعلا م .ةعاطتسالاو

 ناف ‹ نيرطاخلا نع ينغتسيف هلعف يف اا ناک ادإو «لالدتسالاو رظنلاب ىلاعت

 مل لوألا ركفملاو .« ناطيشلا لبق نم امه امنإو , ىلاعت هللا لبق نم نانوكي ال نيرطاخلا

 . هيف مالكلاك ناطيشلا يف مالكلاف مدقت ولو هلابب كشلا رطخي ناطيش همدقتي

 هناف « ىلوألا ةبوقعلا هقاقحتسا داع اهعجار مث «ةريبك نع بات نم لاق : ةسداسلا

 . ) دوعي ال نأ طرشب هتبوت لبق

 .هنم ًالدع ناك كلذ لعف ولو لفطلا بيذعت ىلع رداق ىلاعت هللا نأ نولوقي انباحصأ نأ ىلإ )١(

 هانعمف هلعف نم ًائيش دارأ لجو زع هللا نأ ليق اذإف ,ةقيقحلا ىلع ةدارإ ىلاعت هلل تسيل نأ همعز يف بهذي ١)

 ااف امي نجلا ف ذ ةدارإلاب هفصو نأ معزو هب هرمأ هنأ هانعمف العف هريغ نم دارأ هنإ ليق اذإو هلعف هنأ

 انباحصأ عم نويرصبلا هرفكأ دقو زاجم * ضقني نأ ديري ارادج# : ىلاعت هللا لوق يف رادجلا فصو نأ امك

 . ةيلزأ ةدارإب ًاديرم لزي مل هن :أو ,ةقيقحلا ىلع ديرم لجو زع هللا نأ اننيقيو . لجو زع هللا ةدارإ هيفن يف

 ىف دلخي قسافلا ناو نيتلوتملا نين هلت اولاق نإو ةلزتعملا نأ ٠ نمل هلا عامجإ فالخب لوق هنم اذه )۳(

 . (55 ص ريصبتلا) لاعفألاو بونذلا نم هنم بات ام ىلع رانلا يف بقاعي هنأ نولوقي ال مهئإف رانلا
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 ةيرمعملا
 يفنب لوقلا قيقدت يف ةيردقلا مظعأ وهو يملسلا دابع نب رمعم باحصأ

 نع درفناو ,كلذ ىلع ليلضتلاو ريفكتلاو « هللا نم هرشو هريخ ردقلا يفنو «تافصلا

 ( : ناس تاحما

 نم اهناف ضارعألا امأف 2') ماسجألا ريغ ًائيش قلخي مل ىلاعت هللا نأ لاق هنأ : اهنم
 ثدحت يذلا سمشلاو «قارحالا ثدحت يتلا رانلاك اعبط امأ «ماسجألا تاعارتخا

 «نوكسلاو «ةكرحلا ثدحي «ناويحلاك ارايتخا امأو نيولتلا ثدحي يذلا رمقلاو ةرارحلا

 لوقي فيكف «ضرع هدنع هءانفو مسجلا ثودح نأ بجعلا نمو قارتفالاو « عامتجالاو

 مسجلا ثدحي ملف ءاضرع ىلاعت يرابلا ثدحي مل اذإو .ماسجألا لعف نم امهنأ

 مالك نأ مزلأ مث ءالصأ لعف ىلاعت هلل نوكي ال نأ همزليف ء.ضرع ثودحلا ناف «هءانفو

 ملكتملا ناف «يرابلا هثدحأ دقف .ضرع وه لاق ناف ,مسج وأ ضرع امإ ىلاعت يرابلا

 دقف مسج وه لاق نإو .ضرع وه مالك ىلاعت هلل نوكي ال نأ همزلي وأ مالكلا لعف نم

 الو «ةيلزألا تافصلا تابثإب وه لقي مل اذإف « مسجلا ناف « لحم يف هثدحأ هنأ هلوق لطبأ

 نكي مل اذإو ,هبهذم ىضتقم ىلع هب ملكتي مالك ىلاعت هلل نوكي الف نضارعألا قلخب لاق

 هبهذم ىدأف ءالصأ ةعيرش نكت مل «يهنو رمأ نكي مل اذإو ًايهان ًارمآ نكي مل مالك هل

 . ميظع 2” يزخ ىلإ
 لحمب ماق ضرع لك لاقو «عون لك يف 2 ىهانتت ال ضارعألا لاق هنأ :اهنمو

 ةلأسملا هذه نعو « 29 لسلستلا ىلإ يدؤي كلذو «مايقلا بجوأ ىنعمل هب موقي امنإف

 )١( هسفن ةفص يف ىلاعت هلوق فالخو . #راهقلا دحاولا وهو ءيش لك قلاخ هللا لق# : ىلاعت هلوق فالخ اذه :

 #ريدق ءيش لك ىلع وهو تيميو يبحي ضرألاو تاومسلا كلم هل# .

 امو ةعيرشلا ماكحأ عفر ىلإو فيلكتلا عفر ىلإ يدؤي اذهو .فيلكتو يهنو رمأ هل نكي مل مالك نكي ملاذإف )١(
 . هيلإ يدؤي امب لاق هنأل هريغ دارأ

 يهو ماسجألا ريغ قلخ ام هنأ هدنع هللا نال هللا نم رذقأ هنأب لوقلا لإ هيدؤي اهل ةياهن ال ضارعأ ثودحب هلوق (۳)

 ةياهن ال ام قلخ نمو ضارعألا نم هل ةياهن ال ام هعم لعف دقن ًاضرع لعف اذإ مسجلاو ءهدنعو اندنع ةروصحم

 . ( ١11١8 ص قرفلا نيب قرفلا) ددعلا يف ايهانتم الإ قلخي ال امم ردقأ نوكي نأ يغبني هلا

 ال ثداوح دوجو بجوي اذهو ءاهل ةياهن ال ثداوحب هلوق امهدحأ ‹ نيهجو نم داحلإ نم اذه ىف ام .هلب )٤(

 نأب لوقلا نإ يدؤي هنأ : يناثلاو . #اددع ءيش لك ىصحأو# : هلوقل دانع كلذو ىلاعت نا اهتم

 . ىلاعت هللا نم ردقأ ناسنالا
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 نوكسلا تفلاخ امنإ ةكرحلا : لاقف كلذ ىلع دازو ىناعملا باحصأ هباحصأو وه ىمس

 ا او او نكمل ا اا اا ندب
 . ىنعمل هدنع

 هقلخ ريغو هللا ريغ ءيشلل ىلاعت هللا نم ةدارإلا نأ «هنع يبعكلا ىكح ام :اهنمو

 سيل لاقو «فرعي ال لوهجم رمأ ىلإ راشأف مكحلاو «رابخألاو ءرمألا ريغو .ءيشلل

 دوعقلاو مايقلا نم ةيفيلكتلا هلاعفأو دوا تناك ةرشابم ةدارإلا ىوس لعف ناسنالل

 الو «ةرشابملا قيرط ىلع ال «هتدارإ ىلإ ةدنتسم اهلك رشلاو ريخلا ىف نوكسلاو ةكرحلاو

 نا ا و الا ها لت هدم لقوات اهتز هنا ريغ عا ودل ا ىلع
 نولتم الو نكاس الو كرحتمب سيل ميكح راتخم رداق ملاعوهو دسجتلا ريغ رهوج وأ ىنعم

 .ناكم هيوحي الو عضوم نود ًاعضوم لحي الو سحي الو سملي الو یری الو نكمتم الو

 ,فرصتلاو ريبدتلا ةقالع دسجلا عم هتقالعو «دسجلل ربدم هنكل ء٠" نامز هرصحي الو

 رهوج وه شا يناسنإلا سفنلا تابثإب اوضق ثيح ةفسالفلا نم لوقلا اذه ذخأ امنإو

 لوقعلا لثم «ةيلقع تادوجوم كلذ سنج نم اوتبثأو «نكمتم الو زيحتم الو هسفنب مئاق
 يتلا سفنلا لاعفأ نيب زيم ةفسالفلا بهذم ىلإ دابع نب رمعم ليم ناك امل مث «ةقرافملا

 سفنلاو «بسحف ةدارإلاو سفنلا لعف لاقف هدسج وه يذلا بلاقلا نيبو .ًاناسنإ اهامس

 تادامتعالاو e تاكرحلا نم كلذ ىوس امو .ةدارإلا وه ناسنإلا لعفف «ناسنإ

 ظ . دسجلا لعف نم يهف
 نم ذحخأ ميدقلا نأل .ميدق ىلاعت هللا نأب لوقلا ركني ناك هنأ هنع ىكحي هنأ :اهنمو

 رعشي وه اضيأ لاقو ‹ثدح امو مدق ام هنم ذخأ كلوقك لعف وهو « ميدق وهف مدقي مدق

 . ينامزب سيل ىلاعت يرابلا دوجوو « ينامزلا مداقتلاب

 . ثدحملا ريغ ثادحألاو قولخملا ريغ قلخلا «لاق هنأ هنع ىكحيو

 هنأل .هسفن ملعي نأ لاحم ىلاعت هللا نإ :لاق هنأ ءهنع برح نب رفعج ىكحو

 هلل ةبجاو فاصوألا هذهو ميكح راتخم رداق ملاع هنأب هفصو هنأل هناحبس هلإلا هب فصوي امب ناسنالا فصو (!)
 فاصوألا هذه نع هزنم هناحبس هللاو هرخآ ىلإ ًانولتم وأ ًانكاس وأ ًاكرحتم نوكي نأ نع ناسنالا هزن مث « لا
 ريغ رهوج وأ ىنعم ناسنإلا نإ هلوق نأ هلب « هللا هب فصوي امب «هايإ هفصول ناسنالا ةدابع ىلإ يدؤي « هلوقف

 ةلمج نم دعي الف هتلاقم هذه نمو .طق ًاناسنإ ىأر نمايندلا يف نوكي ال نأ هيلع مزلي رداق ملاع < دسحلا

 .داحلإو رفك نم هيفام ىلإ ء ءالقعلا
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 نأ لاخي لاقي امك .هريغ ملعي نأ لاحمو ادخلو مولعملاو ملاعلا نوكي نأ فا يدؤي

 ال ام القاع ناف .للخ هيف لقنلا اذه لعلو ,دوجوم وه ثيح نم تادوجوملا ىلع ردقي

 ةفسالفلا ىلإ ليمي لجرلا ناك امل يرمعلو ٠ لوقعملا ريغ مالكلا اذه لثمب ملكتي
 ملع هملع لب «مولعملل اعبت يأ .ًايلاعفنا ًاملع ىلاعت يرابلا ملع سيل هنأ مهبهذم نمو
 دوجولاب قلعتي امنإو «لعفلا بجوأ يذلا وه هملعو « ملاع لعاف وه ثيح نم وهف يلعف

 .لقعو ملع هن أو همدع رارمتسا ىلع مودعملاب هقلغت موجي الو ةلاحم ال هثودح لاح

 ىلإ يدؤي هنأل هسفن ملعي لاقي ال دابع نبا لاقف «دحاو ءيش ًالوقعمو القاعو القع هنوكو

 امإف .لصحت هريغ نم هملع نوكي نأ ا يدؤي هريغ ملعي الو مولعملاو ملاعلا نيب زيامت

 SS SS «لقنلا حصي ال نأ

 . اهجو همالكل بلطنف

 ةيرادرملا

 دقو «رادرملاب بقلملا ىسوم يبأب ىنكملا : حيبص نب ىسيع باحصأ ةيرادرملا (

 نع درفنا امنإو ةلزتعملا بهار ىمسي و .دهزتو .هنم ملعلا ذخأو رمتعملا نب رشبل ذملت

 0 هباحصأ

 0 ل (هللا) لاعت ٠ ا بذاك أهل ناك < .ملظو

 دم دا نأب 5 هذاتسأ لوق لثم دلوتلا يف هلوق : : ةيناثلا

 7 للوتلا لبس ىلع ىيلعاف

 رو ا اصف نالا لذه لع وردات اثنان نآرقلا يف هلوق : ةثلاثلا

 نيميدق تبثأ دق هنإف «همدقب لاق نم رفكو .نآرقلا قلخب لوقلا يف غلاب يذلا وهو

 . هسفن ملاعلا ملعُي نأ زاج هسفن ركاذلا ركذي نأ زاج ىتمو .هسفن ركاذلا ركذي نأ «هعفدي )١(

 ظ ٤١(. ص ريصبتلا) قيقحت هل سيل يذلا قيقرلا هنيدب الإ قيلي ال لوقلا اذهف (۲)

 ERE ا دكا ا ا )۳(

 دلوتب هلوق يف ةلزتعملا رئاس هرفكأ دقو بستكم رخآلاو قلاخ امهدحأ نيلعاف نم لعف عوقو نم هوزاجأ ام

 ٠١١(. ص قرفلا نيب قرفلا) هورفكأ دق مهبهار اذهف «نيلعاف نم دحاو لعف
 95 هل اا ىلع نجلاو سنالا تعمتجا نئل لق# : ىلاعت هللا لوقل هنم دانع اذه )٤(

۳ 



 ) دابعلا لامعأ نأ لاق نم رفكو .ثروي الو ثري ال هنأ معزو ناطلسلا سا نم انقل رفكو

 ًاعيمج مه لاق یتح a Ss .ىلاعت هلل ةقولخم

 ضرألا لهأ نع ةرم ؟” يدنسلا ميهاربإ هلأس دقو « هللا الإ هلإ ال مهلوق يف نورفاك (

 ال ضرألاو تاومسلا اهضرع يتلا ةنجلا :لاقو «ميهاربإ هيلع لبقأف ,مهرفكف ًاعيمج

 - رفزوبأو نارفعجلا هل ذملت دقو .ًاباوج دجي ملو «يذخف كوقفاو ةثالثو تنأ الإ اهلخدي

 رفعجو مثيهلا نب ىسيعو يفاكسالا هللا دبع نب دمحم رفعج وبأ هبحصو ديوس نب دمحمو

 يف نارقلا قلخ ىلاعت هللا نإ الاق امهنأ نيرفعجلا نع يبعكلا ىكحو « جشألاو برح نبا

 يف نيناكم يف دحاولا ءيشلا نوكي نأ ليحتسي ذإ «لقتني نأ زوجي الو ,ظوفحملا حوللا

 انلعف كلذو «ظوفحملا حوللا يف لوألا بوتكملا نع ةياكح وهف هؤرقن امو «ةدحاو ةلاح

  لقعلا نيسحت يف الاقو ,نآرقلا يف ةفلتخملا لاوقألا نم هراتخأ يذلا وهو لاق .انقلخو

 وصلا دورو لبق هتافصو هماكحأ عيمجب ىلاعت هللا ةفرعم بجوي لقعلا نأ هحيبقتو

 ابجاو ديلختلا تبثأف ءةمئاد ةبوقع هبقاع ه E NE ملعي نأ هيلعو

 . لقعلاب
 ٠ ةيمامثلا

 «نيدلا ةفاخس نيب ًأعماج ناك «يريمنلا سرشأ نب ةمامث باحصأ ةيمامثلا
 ريغ نم ةقسف ىلع تام اذإ رانلا يف دلخم قسافلا نأب هداقتعا عم سفنلا ٠ ةعالخو

 . نيتلزنملا نيب هلزنم يف هتايح لاح يف وهو «ةبوت

 : لئاسمب هباحصأ نع درفناو

 ءاهبابسأ لعاف ىلإ اهتفاضإ هنكمي مل ذإ اهل لعاف ال ةدلوتملا لاعفألا : هلوق اهنم

 قرفلا) هلثمب هوضراعي نأب برعلا ىدحت نم ةوبن راكنإ الإ هل ضرغ الو آريهظ ضعبل مهضعب ناك ولو -
 ١778(. ىض قرفلا نيب

 «نيرسجلا ىلع ناك هوبأو «هبتك يف ًاريثك هنع يوري ظحاجلاو ةفوكلا يلو .كهاش نب يدنسلا فا )۱(

 لئاسر- ٠۲١ ص رابخألا نويع 77” ص يرايشهجلا) نينمؤملا ريمأ ىلوم هنأب ميهاربإ ظحاجلا تعن دقو

 .(17 ص ظحاجلا |

 ىلع هناسل هلاسرإو هب ءازهتسالاو مالسالا صقنتو ل ةقر نم هدجنف ةمامث ىلإ ريصن مث «دمحم وبأ لاق )۲)

 ةعمجلا موي نوداعتي موق ىأر هنأ روهشملا هنع ظوفحملا نمو ىلاعت هللا فرعي لجر هلثم ىلع نوكي ال ام

 N مث ريمحلا ىلإ اورظنا ءرقبلا ىلإ اورظنا : لاقف ةالصلا توف مهفوخل دجسملا ىلإ

 ٠(. ص ثيدحلا فلتخم ليوأت) سانلاب يبرعلا اذه عنص
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 «هدعب دلوتملا دجوو تامو ببسلا لعف اذإ ام لثم ‹«تيم ىلإ لوقلا فيضي نأ مزلي ىتح

 . هيف ريحتف لحم كلذو « حيبقلا لعفلا ىلإ يدؤي هنأل « ىلاعت هللا ىلإ اهتفاضإ هنكمي ملو

 . 20 اهل لعاف ال لاعفأ تادلوتملا لاقو

 ںوریصی ةقدانزلاو ىراصنلاو دوهيلاو سوجملاو نيكرشملاو رافكلا يف هلوق اهنمو

 يهو تافألا نم اهتيلختو حراوجلا ةحصو ةمالسلا يه .ةعاطتسالا ,هلوق اهنمو |

 . لعفلا لبق

 . تادلوتملا رئاسك هل لعاف ال لعف وهو رظنلا نم ةدلوتم ةفرعملا نأ «هلوق اهنمو

 لثم عمسلا دورو لبق ةفرعملا هبأجيإو « هحيضتو لقعلا نيسحن يف «هلوق اهنمو

 نا لاقو ء"” روذعم وهو هقلاخ ملعي ال نم رافكلا نم لاقف « مهيلع داز هنأ ريغ «هباحصأ

 دابعلل رخسم وهف ىلاعت هللا ةفرعم ىلإ رطضي مل نم نإو «ةيرورض اهلك فراعملا
 نالا

 ىكحو عل ثدحعم الأ ثدح وهف اهادع امو ةدارإلا الإ ناسنالل لعف ال هلوق اهنمو

 هديرت ام كلذب دارأ هلعلو .هعابطب ىلاعت هللا لعف ملاعلا لاق هنأ هنع (؟ يدناورلا نبا
 هداقتعا ىلع همزلي نكل ةدارإلا ىضتقم ىلع باجيإلا لود تاذلاب باجيإلا نم ةفسالفلا

 الب لعف لك نوكي نأ زاجل لعاف الب لعف نوكي نأ زاج ول ذإ عناصلا يفنب لوقلا ىلإ يدؤي لوقلا اذه نإ )١(
 . ءالقعلا هلبقي ال ام اذهو بتاك الب ةباتك لك نأ زاج بتاك الب هباتك نوكت نأ زاج ول امك لعاف

 رفكلا راد نم ءاسنلا يبس زوجي ال :لوقيو .هفرعي مل ذإ هبر ىصع ام هدنع ىبسملا نأل . يبسلا مرحي ناكو (؟)

 ص قرفلا نيب قرفلا) ايابسلا دالوأ نم ةمامثو ءانز دلو هدلو نأو ناز وهف اهب ملأ مث ةأرما ىبس نم نإو

 .(0/8 ص ريصبتلا ©

 ةرخسلل هقلخ هللا نإو ٠ يهن الو رمأ هيلع سيلف ةرورض ىلاعتو هناحبس هللا فرعي مل نم نإ :لوقي ناكف )3

 يف ةقدانزلاو ةيرهدلا ماوع لاقف اذه ىلع بتر مث كلذل مئاهبلا قلخ امك رابتخالاو فيلكتلل ال .رابتعالاو

 لاح يف تام نميف لوقي ناك كلذكو ابارت ةرخآلا يف مهلعجي هللا نأو ران يف الو ةنج يف نوكت ال ةرخآلا

 . ٤۸( ص ريصبتلا) ةلوفطلا

 يف ءالضفلا نم ناكو «مالكلا ملع يف ةلاقم هل ءروهشملا ملاعلا «يدنوارلا ىحي نب دمحأ نيسحلا وبأ )٤(

 دقو «مالكلا ءاملع نم ةعامج عم تارظانمو سلاجم هلو ءاباتك رشع ةعبرأو ةئام وحن بتكلا نم هلو هرصع
 دنع بات هنإ ليقو هلقع نم رثكأ ناك هملع نأل خلسنا مث بهذملا ليمج هرمأ لوأ يف ناكو .بهاذمب درفنا
 . ( ص تسرهفلا ةلمكت - ۳۳ ص لوأ ناكلخ نبا) نيتئامو نيعبرأو سمخ ةنس يفوت دقو هتوم
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 ناكو ‹«بجوملا نع كفني ال بجوملا اذإ ملاعلا مدقب لوقلا نم ةفسالفلا مزل ام كلذ

 .ناكمن هدنعو نومأملا مايأ 5 همامث

 ةيماشهلا
 نم رثكأو دشأ ردقلا يف هتغلابمو « يطوفلا ورمع نب ماشه باحصأ ةيماشهلا

 اهب درو نإو « ىلاعت يرابلا ىلإ لاعفأ تافاضإ قالطإ نم عنتمي ناكو «هباحصأ ةغلابم

 دقو «مهرايتخاب نوفلتؤملا مه لب نينمؤملا بولق نيب فلؤي ال هللا نا هلوق اهنم
 . [17 :لافنألا] مهنيب فلأ هللا نكلو مهبولق نيب تفلأ ام ل : ليزنتلا يف درو

 دقو «مهبولق يف هنيزي الو نينمؤملا ىلإ ناميإلا ببجي ال ىلاعت هللا نا هلوق اهنمو

 . [۷ :تارجحلا] #مكبولق يف هنيزو ناميإلا مكيلا ببح # : ىلاعت لاق

 درو دقو «بعصأو دشأ اهلاثمأو دسلاو متخلاو عبطلا ةفاضإ يفن يف هتغلابمو

 [۷ :ةرقبلا] #مهعمس ىلعو مهبولق ىلع هللا متخ # : ىلاعت هللا لاق ليزنتلا يف اهعيمج

 مهيديأ نيب نم انلعجو» :لاقو ١55[ :ءاسنلا] 4 مهرفكب اهيلع هللا عبط لب #7 :لاقو

 ۹ سی] «ادس مهفلخ نمو ادس

 نوكيف « ىلاعت هللا نم ًايحو ليزنتلا ظافلأ راكنإ نم -رلا هدقتعي ام يرعش تيلو

 ريغ كلذو .اهليوأت بوجوو «يرابلا ىلإ اهتبسن نم هو راكنإ وأ رفكلاب احيرصت

 . هباحصأ بهذم

 هنوك ىلع لدت اال ضارعألا نأ ىهلوق ىلاعت يرابلا ىلع ةلالدلا يف هعدب نمو

 عاش اذهو اقلاخ هنوك ىلع لدت ماسجألا لب .تااللالد ضارعألا حلصت الو اقلاح

)20 

 امنإو «سانلا فالتخاو ةنتفلا مايأ يف دقعنت ال اهنا «هلوق ةمامالا يف هعدب نمو

 ناك مهباحصأ نم مصألا ركب وبأ كلذكو «ةمالسلاو قافتالا لاح يف اهدقع زوجي

 يف نعطلا كلذب دارأ امنإو .مهيبأ ةركب ىلع ةمألا عامجاب الإ دقعنت ال ةمامإلا «لوقي

 . ةلاسرلا هاوعد يف لوسرلا قدص ىلع الو تازجعملا
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 ا ريق نيالا مايأ يف ةعيبلا تناك ذإ «هنع هللا يضر يلع ةمامإ

 . ٩ هفالخ ىلع ةفئاط فرط لك يف يقب ذإ

 5 4 امهدوجو يف ةدئاف ال ذإ ءنآلا نيتقولخم اتسيل رانلاو ةنحلا نأ هعدب نمو

 DD ةلزتعملل الا هذه تنشر ءامهب ررضتيو عفتني نمم ناتيلاج ًاعيمج

 هللا (عاطأ) نم لاقو «توملا يفاوي يذلا وه ناميإلا نإو 6-5 لوقي ناكو

 .دعولل ًاقحتسم نكي مل ة ةريبكب ولو هلامعأ طبحي امب يتأي هنأ ملع دقو هرمع عيمج

 نأب لوقلا قالطإ نم عنتمي ناكو «ةلزتعملا نم دابع "” هبحاصو «سكعلا ىلع كلذكو

 ءازج ةوبنلا لاقو ءرفكلا قلخي ال هللاو (ناسنإو رفك) رفاكلا نال رفاكلا قلخ ىلاعت هللا

 ..ايندلا تيقب ام ةيقاب اهنأو لمع ىلع

 .لئاق ريغ الو الئاق لزي مل هللا نأ لاقيال هنأ معز هنأ دابع نع يرعشألا ىكحو

 لبق ءايشألا نإ لوقي يطوفلا ناكو ءًاملكتم ىمسي الو الاق كلذ ىلع يفاكسإلا هقفاوو

 ىنعملا اذهلو «ءايشأ ىمست دوجو نع مدعت نأ دعب يهو «ءايشأ تسيل ةمودعم اهنوك -

 حست لاا «اهنوک لبق ءايشألاب ًاملاع لزي مل ناك دق ىلاعت هللا نأب لوقلا عنمي ناك

 ابصغ مهلاومأ ذخأو هبهذمل نيفلاخملا ىلع ةليغلاو لتقلا زوجي ناكو :لاقو ءءايشأ

 .(©9 مهئامد ةحابتساو مهرفك هداقتعال «ةقرسو

 سانلا عامتجال ةيواعم ةمامإب لوقي نأ بجعلا نمو .تام نأ ىلإ هفالخ ىلع اوناك ماشلا لهأ نأ تبث ذإ )١(

 . يلع لتق دعب هيلع
 اولوقي ملو مويلا امهدوجو يف اوكش ةلزتعملا نم هفالخأو ناتقولخم رانلاو ةنجلا نا لاق نم ريفكتب لاقو (۲)

 هلوق وهو هنع هللا ربخأ ام ةمايقلا موي هل لاقي ةقولخم رانلا نوك ركنأ نمو ناتقولخم امهنأ لاق نم ريفكتب

 . #نوبذكت هب متنك ام ىلإ اوقلطنا#

 دقو نومأملا مايأ يف ناكو «ةرظانم ديعس نب هللا دبع نيبو هنيبو ةلزتعملا رابك نم يرمضلا 0 )2

 هفصي يئابجلا ناكو يطوفلا ماشه ذخأ دقو كلذ هيلع اودرف .ةبسانم ةعيبط ىنعملاو ظفللا نيب نأ معز

 ص ثلاث نازيملا ناسل) ةقدنزلاو رفكلا ىلإ لازتعالا دح نع جرخو ءافالحو ًابتك ضرألا ألم دقو قذحلاب

 :(5 نص ريصضيتلاا7 68

 ىلع سيلو خلا هيفو نيملسملل لالح مهلاومأو مهءامد نأ هعابتأو يطوفلا يف نولوقي ةنسلا لهأ ناكو )٤(

 ١5١١(. ص قرفلا نيب قرفلا) ىفلزلاو ىبرقلا هللا دنع هلتاقل لب ةرافك الو ةيد الو دوق مهنم دحاولا لتاق
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 :طظحاعلا

 دقو «مهل فنصملاو «ةلزتعملا ءالضف نم ناك ظحاجلا رحب نب ورمع باحصأ

 ناكو «ةفيطللا هتعارب نسحو ةغيلبلا هترابعب حورو طلخو .ةفسالفلا بتك نم ًاريثك علاط

 . لئاسمب هباحصأ نع درفناو «) لكوتملاو مصتعملا مايأ يف
 ءدابعلا لاعفأ نم كلذ نم ءيش سيلو « عابط ةيرورض اهلك فراعملا نإ هلوق اهنم

 . ةمامث لاق امك 250 اعابط هلاعفأ لصحتو .ةدارإلا ىوس بسك دابعلل سيلو

 ىفتتا اذإ «لاقف:نضارعالا نم اسج اهنوكو ةدارالا لضأ ركنا هنأ ًاضيأ هت. لقتو
 ةقلعتملا ةدارإلا امأو «قيقحتلا EE ناكو لعافلا نع وهسلا

 لاق امك ماسجألل عئابطلا تابثإب كلذ ىلع دازو «هيلإ سفنلا ليم وهف ريغلا لعفب

 .رهوجلا مدع ةلاحتسا لاقو ءا ةصوصخ الاعفأ اه تبثأو «ةفسالفلا نم نويعيبطلا

 . ىنفي نأ زوجي ال رهوجلاو لدبتت ضارعألاف

 ءرانلا ةعيبط ىلإ نوريصي لب اباذع اهيف نودلخي ال مهنأ رانلا لهأ يف هلوق اهنمو
 . "7 اهيف دحأ لخدي نأ نود اهسفن ىلإ اهلهأ بذجت رانلا لوقي ناكو

 دبعلا نم هرشو هريخ ردقلا تابثإ ىفو «تامفصلا ىفن ىف ةفسالفلا بهذم هيهذمو

 قلخلا نإ لاقو .رهقيو بلغي نأ زوجي الو لهجلا الو هلاعفأ يف وهسلا هيلع حصي ال هنأ

 .يبنلا ىلإ نوجاتحم مهنأب نوفراعو .مهقلاخ ىلاعت هللا نأب نوملاع ءالقعلا نم مهلك

 ةنحملا عفرو ءاهلهأ رصن .ةنسلا رهظأف قئاولا توم دعب ةفالخلا يلو مصتعملا نب رفعج هللا ىلع لكوتملا )۱)

 ءءافلخلا خيرات) نيتئامو نيعبراو عبرا هت لتقف مهاياطع لزجأو مهمركأو أرماس نإ نيثدحملا مدقتساو

 .(599 ص

 نوكي ال ام ىلع بقاعي الو باثی ال ذإ باقع الو باوث اهيلع هل نوكي ال نأ مزل ابسك ال اعابط هلاعفأ تناك اذإ (۲)
 : ىلاعت هلوق فلاخي اذهو «هبسک نم كلذ نكي مل ذإ هندب بيكرتو هنول ىلع بقاعي الو بائي ال امك هل ًابسك

 . 4 نيهر بسك امب ءىرما لك#

 يف انتآ انبر لوقي نم مهنمو# :لوقي ثيح ىلاعت هللا نم باقعلاو باوثلاو ةبهرلاو ةبغرلا هيأرب لطبي هنأ (۳)

 . «رانلا باذع انقو ةنسح ةرخآلا يفو هنسح ايندلا
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 ,روذعم لهاجلاف .هب لهاجو ديحوتلاب ملاع نافنص مه مث , مهتفرعمب نوجوجحم مهو
 . جوجحم ملاعلاو

 یری الو ,ةروص الو مسجب سيل ىلاعت هللا نأ دقتعا ناف مالسإلا نيد لحتنا نمو

 وهف هلك كلذب رقأ نييبتلاو داقتعالا دعبو « يصاعملا ديري الو زوجي ال لدع وه راصبألاب
 رفاك رشم وهف ربخلاو ةيبشتلاب ناؤوأ :هركداو دحج رك هلك كلذ فرغ نو :ًاقخ لست
 نمؤم وهف هللا لوسر ًادمحم نأو هبر هللا نأ دقتعاو كلذ نم ءيش يف رظني مل نإو ءأقح
 . كلذ ريغ هيلع فيلكت الو هيلع مول ال

 ناوية فو ا ام يلقي نا روحي هدي نارقلا نا هع یا قنا یک
 ركنأو «قولخم مسج نارقلا نأ معز هنأ ءمصألا ركب يبأ نع ىكحي ام لثم اذهو

 . ىلاعت يرابلا تافص ركنأو ءالصأ ضارعألا

 ىلإ هباحصأ نمو هنم ليملا نأ الإ ةفسالفلا بهذم هنيعب وه ظحاجلا بهذمو

 ظ . نييهلإلا ىلإ هنم رثكأ مهنم نييعيبطلا

 ةيطايخلا

 يبعكلا دمحم نب مساقلا ي يبأ ذاتسأ طايخلا ورمع يبأ نب نيسحلا يبأ باحصأ

 انيق مودعملا تابثإ يف ىلاغ طايخلا نأ الإ .دحاو بهذم ىلع دادغب ةلزتعم نم امهو

 كلذكو , ضرع ضرعلاو «مدعلا يف رهوج رهوجلاو .هنع ربخيو ملعي ام ءيشلا لاقو
 الإ قبي ملف مدعلا يف داوس داوسلا «لاق ىتح فانصألاو سانجألا ءامسأ عيمج قلطأ

 توبثلا ظفل مودعملا ىلع قلطأو «ثودحلاو دوجولا مزتلت يتلا تافصلاو دوجولا ةفص

 لقعلاو عمسلاو ردقلا يف لوقلا اذكو هباحصأ هلاق ام لثم يرابلا تافص يفن يف لاقو )

 : لئاسمب هذاتسأ نع يبعكلا درفناو

 الو .هتاذل ديرم وه الو هتاذب ةمئاق ةفص تسيل ىلاعت يرابلا ةدارإ نأ هلوق اهنم

 ابكار الجر مودعملا نوك زوجي نأ همزليف مسج هنأب مودعملا فصوف «ةيردقلا عيمج ىلع هلوق يف داز دق (۱)
 ء يش هنأ مودعملا يف اولاق نإو ةيردقلاو «عدبلا هذه لثم هنقليو هيلع لوصي طلسم فيس هديبو المج

 نوک بجوي هنم لوقلا اذهو ضارعالل لباق هنأو مسج هنأ نولوقي ال مهنإف ضايبو داوسو ضرعو رهوجو
 ١١(. ص ريصبتلا) عناصلا يفن ىلإ هب يضفيو ةميدق ماسجألا
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 رداق ملاع هنأ هانعمف ءديرم هنأ هيلع قلطأ اذإ لب «لحم ىف ال وأ لحم ىف ةثداح هتدارإ

 قفو ىلع اهل قلاخ هنأ هب دارملاف هلاعفأل ديرم هنأ ليق اذإ مث « هراك الو هلعف يف هركم ريغ

 . اهنع ضار اهب رما هنأ هب دارملاف ,هدابع لاعفأل ذيرم وه ليق اذإو «هملع

 الا د ا اولا e اوم

 يرابلا یری اولاق هباحصأ نأ ريغ <) ةلاحإو ا ةناضتمأ لوقك ةيؤرلا ىف هلوقو

 يبعكلا ركنأ دقو انار لع ا تلال كردم کو تا دلا نوا ىلاعت

 . طقف اهب ملاع هنأ تايئرملا ىريو هتاذ یری انلوق ىنعم لاق كلذ

 ةيمشهبلاو ةيئابحلا

 مالسلا دبع مشاه يبأ هنباو يئابجلا باهولا دبع نب دمحم يلع يبأ باحصأ

 هبحاص نع امهدحأ درفناو لئاسمب امهباحصأ نع ادرفنا ةرصبلا ةلزتعم نم امهو

 . لئاسمب

 : امهباحصأ نع اهب ادرفنا يتلا لئاسملا امأ

 ءًاديرم ًافوصوم اهب ىلاعت يرابلا نوكي لحم يف ال تادارإ اتبثأ امهنأ اهنمف
 «ملاعلا ينفي نأ دارأ اذإ لحم يف ال ءانفو «هتاذ مظعي نأ دارأ اذإ لحم يف ال ًاميظعتو
 تابثإو «لحم يف ال اضيأ ىلاعت هنأ ثيح نم هيلإ عجري تافصلا هذه فاصوأ صخأو

 رهاوج يه تادوجوم تابثإك ءاهل لحم ال ضارعألا مكح يف وأ ضارعأ يه تادوجوم
 وه ًالقع اوتبثأ ثيح ةفسالفلا بهذم نم بيرق كلذو اهل ناكم ال رهاوجلا مكح يف وأ

 . ةقرافملا لوقعلاو يلكلا سفنلا كلذكو «ناكم يف الو لحم يف ال ءرهوج

 مالكلا ةقيقحو «لحم يف هقلخي مالكب ًاملكتم ىلاعت هنوكب امكح امهنأ اهنمو
 , مداكلا هني ماق نمل مداخلا ندد نيولكتلاو ,ةموظنم فورحو ةعطقم تاوصأ امهدنع

 الك ءىراق لك ةءارق دنع ىلاعت هللا ثدحي هلوقب ًاصوصخ هباحصأ فلاخ يئابجلا نأ الإ

 0 ع : لاق ثيح هتدابع نع هابأ ا

 .(۳۷ ص ريصبتلا) . «ائيش
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 هللا مالكب سيل ءىراقلا هؤرقي يذلا نأ مزلأ نيح كلذو ) ةءارقلا لحم ىف هسفنل ام

 الو لوقعم ريغ رمأ تابثإ نم لاخغملا اله مزتلاف هللا مالكب یل هلم عومسملاو

 تابثإب لوقلا ىلعو ءرارقلا راد ىف راصبألاب ىلاعت هللا 7 ةيؤر ىفن ىلع اقمتاو

 ًالالقتسا هيلإ ةيصعملاو ةعاطلاو رشلاو ريخلا ةفاضإو .ًاعادبإو ًاقلخ دبعلل لعفلا
 ةحصو ةينبلا ةمالس ىلع ةدئاز ةردق ىهو «لعفلا لبق ةعاطتسالا نأو ءادادبتساو

 . ةايحلا اهتوبث يف طرتشي يتلا يناعملا مايق يف اطرش ةينبلا اتبثأو ءحراوجلا

 اتيثأو ,ةيلقع تابجاو حيبقلاو نسحلا ةفرعمو معنملا ركشو ةفرعملا نأ ىلع اقفتاو

 باوث ميكحلا ىلع بجي ةمكحلاو لقعلا ىضتقمبو «ركف اهيلإ يدتهي الو لقع اهيلإ

 امهدنع ناميإلاو «عمسلاب فرعي هيف ديلختلاو تيقأتلا نأ الإ . يصاعلا باقعو عيطملا

 نمو «انمؤم اهب يلحتملا يمس تعمجتسا اذإ ريخلا لاصخ نع ةرابع وهو حدم مسا
 وهف اهيلع تامو بتي مل نإو ارفاك الو انمؤم ال اقساف ىمسي لاحلا يف وهف ةريبك بكترا
 .رانلا يف دلخم

 اوتأ مهب لعف لعف اذإ ملع امم ائيش هدابع نع رخدي مل ىلاعت هللا نأ ىلع اقفتاو
 هرضي ا ميكح داوج ملاع رداف هنأل فطللاو حلصألاو حالصلا نم ةبوتلاو ةعاطلاب

 وه وأ حلصألا وه سيلو .راخدالا هكلم يف ديزي الو .عنملا هنئازخ نم صقني الو ءاطعإلا

 ءاهوركم املؤم كلذ ناك نإو «لجاعلا ىف بوصألاو «ةبقاعلا ىف دوجألا وه لب «ذل الإ
 حلصأ وه ءيش ىلع ردقي ىلاعت هنأ لاقي الو .ةيودألا برشو دصملاو ةماجحلاك كلذو

 عرشو . مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا ةئعبو «فاطلا اهلك فيلاكتلاو هلبعت هلعف امم

 رئاسك هتيؤر تزاج هدوجو حص ام نأ ذإ راصبألاب هتيؤر زوجتو «ىري هناحبس ميدقلا نأ ؛ةنسلا لهأ بهذم )١(
 ال ثيح ةصاخبو ةيؤرلا ىلع ةغل عقي ءاقللاو .4 مالس هنوقلي موي مهتيحتإ# : ىلاعت هلوق هتاياو «تادوجسملا

 : نيذلل# :هلوقو # ةرظان اهر ىلإ ةرضان ذئموي هوجو : هلوقو .امهنيب سامتلاو تاوذلاب يقالتلا روجي

 الو . «نودلاخ اهيف مه ةنجلا باحصأ كئلوأ ةلذ الو رتق مههوجو قهري الو « «ةدايزو ىنسحلا اونسحأ

 : مالسلا هيلع ىسوم ةصق يفو . كي هللا لوسر هب رسف ام اذهو «هنأش زع هللا ةيؤر ريغ ةنجلا ميعن ىلع ةدايز
 : هتباحصل هِي لاق دقو « يبن اهانمت ام ةزئاج ةيؤرلا نكت مل ولو « ينارت نل لاق كيلإ رظنأ ينرأ بر لاق

 . «هتيؤر يف نوراضت الو نوماضت ال ردبلا ةليل رمقلا نورت امك ةمايقلا موي مكبر نورتس مكنإ»
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 يح رداق هتاذل ملاع « يئابجلا لاقف ىلاعت يرابلا تافص يف امأ هيف افلاخت اممو

 .ًاملاع هنوك بجوي لاح وأ ملع لاح يه ةفص ًاملاع هنوك يضتقي ال يأ «هتاذل

 تاد هنوك ءارو ةمولعم ةفص يه ةلاح وذ هنأ ىنعمب «هتاذل ملاع وه مشاه يب أ دنع

 ةمولعم ال «تافص يه ًالاوحأ تبثاق اهدارفناب ال تاذلا ىلع ةفصلا ملعي امنإو ءًادوجوم

 اقرف كردي لقعلاو لاق .تاذلا عم لب كلذك فرعت ال اهلايح ىلع يه يأ < ةلوهجم الو

 فرع تاذلا فرع نم سيلف «ةفص ىلع هتفرعم نيبو .ًاقلطم ءيشلا ةفرعم نيب ًايرورض

 ناسنإلا نأ كش الو + نضرعلل الباق اروم لوك فزع رهوجللا فرغ األ ءًاملاع هنوک

 ام نأ ملعن ةرورضلابو . ةيضق يف اهقارتفاو «ةيضق يف تادوجوملا كارتشا كردي

 عجرت ال يهو «لقاع اهركني ال ةيلقعلا اياضقلا هذهو «هب تقرتفا ام ريغ «هيف تكرتشا

 نيعتف «ضرعلاب ضرعلا مايق ىلإ يدؤي هنإف « تاذلا ءارو ضارعأ ىلإ الو تاذلا ىلإ

 اهنم موهفملا ي يأ ًاتاذ هنوك ءارو ةفص يه لاح ًاملاع ملاعلا نوكف ا

 مث «لاوحألا يركنم رئاسو هدلاو ا اردت هنوك كلذكو ‹«تاذلا نم موعفملا ريغ

 ىلإ قارتفالاو كارتشالا اودرو .لاوحألا كلت تبجوأ ىرخأ ةلاح ىلاعت يرابلل تبثأ

 يف قرتفتو لارج اهنوك يف كرتشت لاوحألا تسيل :اولاقو .سانجألا ءامسأو ظافلألا

 ىلإ يضفيو لاحلل لاحلا تابثإ ىلإ يدؤيف الإو تافصلا ىف لوقن كلذك . صئاصخ

 5 رتشي هجو ىلع لصألا يف تعضو اذإ ظافلألا درجم ىلإ امأ ةعجار يه لب «لسلستلا
 e هيو ءايشأ لمشي هجو ىلع تاذلا يف ةتباث ةفص وأ ىنعم اهموهفم نأ ال «ريبكلا اهيف

 ةموهفملا يه ةيلقع تارابتعاو هوجو ىلإ كلذ عجريو «ليحتسم كلذ نإف «ريبكلا اهيف

 ريغو دعبلاو برقلاو تافاضإلاو بسنلاك هوجولا كلتو «قارتفالاو كارتشالا اياضق نم

 نسحلا يبأو يرصبلا نيسحلا يبأ «رايتخا وه اذهو «قافتالاب تافص دعي ال امم كلذ

 نع انلقن امك ًائيش هنوك تبثأ نمف (ءيش مودعملا) ةلأسملا هذه ىلع اونبو «يرعشألا

 ةردقلا تشي تبثي ال كلذ ىلعف ءادوجوم هنوك الإ توبثلا تافص نم ىقبي الف ةلزتعملا ةعامج

 ظفللا ىلإ الإ عجري ال لاوحألا ةافن بهذم ىلع .دوجولا ىوس ام رثأ اهداجيإ يف

 ىرت امك اذهو . مدعلاو دوجولاب فصوت ال ةلاح وه لاوحألا ىتبثم ثم بهذم ىلعو «درجملا

 ؛ سانجالا تافصب هيمسي الو ئيش هبي نم لاوحألا ةافن نمو :ةلاحتسالاو ضئاقنلا نم

 بجوي صخألا يف كارتشالاو «مدقلا وه ىلاعت يرابلا فصو صخأ يئابجلا دنعو

 مومعلاو قارتفالاو كارتشالا تابثإ هنكمي فيك يرعش تيلو .معألا يف كارتشالا
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 .درطم وه يرمعلف مشاه يبأ بهذم ىلع امأف «لاوحألا ةافن نم وهو ةقيقح صوصخلاو

 صخأ نوكي نأ ليحتسي يفنلاو .ةيلوآلا يفن ىلإ عجر ةقيقح نع ثحب اذإ مدقلا نأ ريغ

 . فصو

 ال يح هنأ ًاريصب ًاعيمس هنوك ىنعم يئابجلا لاقف ءريصب ًاعيمس هنوك يف افلتخاو
 اتت هنوكو لع شک نأ ىلإ راصف هنبا امأ .هباحصأ رئاسو هنبا هفلاخو «هب ةفا

 هريغ لاقو «نيرثألاو نيقلعتملاو نيموهفملاو نيتيضقلا فالتخال ًاملاع هنوك ىوس لاح

 . تاعومسملل ًاكردم تارصبملل ًاكردم هنوك هانعم هباحصأ نم

 نم ىلاعت يرابلا ملعي نمف يئابجلا لاقف «فطللا لئاسم ضعب يف ًاضيأ افلتخاو

 رثكأ هباوث ناكل فطل الب نما ولو , هتقشم ةلقل لقأ هباوث ناكل فطل الب نما ول هنأ هلاح

aنم مولعملا ا ا  

EN E EEنواب  E 

 . فطل الب نيهجولا ءاوتسا ىلع ناميإلا هفلكي نأ ىلاعت هنم نسحي لاق ةلأسملا هذه يف

 ‹ ضوعلا لجأل ءادتبا كلذ زوجي يئابجلا لاقف ضوعلل .ملألا لعف يف افلتخاو

 اعم زاتعألا ضوعلا طرشب كلذ نسحي امنإ هنبا لاقو .لافطألا مالا هيلعو

 هعفني ال هنأ ملع ىلاعت هنأ ريغ «ضاوعألا لثمب ليضفتلا لوقي هنأ :امهدحأ

 . مدقتم ملأ ىلع الإ ضوع

 ‹ قحتسم ريغ لضفتلاو «قحتسم ضوعلا نأل كلذ نسحي امنإ هنأ : يناثلا هجولاو

 : نيرمأب لضفتلا ىلع لضفتي مهدنع باوثلاو

 . ةفص ةدايزب الو «رادقم ةدايزب لضفتلا نع زيمتي ال

 . مئاد ريغ عطقنم ضوعلاو ءالضفت ضوعلا لثمب ءادتبالا نسحي : هنبا لاقو
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 ضاوعأب ملاظلا نم مولظملل ىلاعت هللا نم فاصتنالا عقي نأ زوجي : يئابجلا لاقو ظ

 . هب هرض ءيش ضوع يف هللا ىلع ملاظلل نكي مل اذإ .هيلع اهب لضفتي

 . هلعف بجي سيل لضفتلا نأل ,فاصتنا هب عقي ال لضفتلا نأ مشاه وبأ معزو

 القع مهفلكي مل ذإ ءايندلا يف هدابعل ءيش هللا ىلع بجي ال هنباو : يئابجلا لاقو

 ةوهشلا مهيف قلخو حيبقلا بانتجاو مهلوقع يف بجاولا لعف مهفلك اذإ امأف ءاعرشو
 اذه دنع هيلع بجي هناف ةميمذلا قالخألا مهيف بكرو «نسحلا نم روفنلاو حيبقلل

 ثيحب «ةلآلا ةئيهتو « ءةعاطتسالاو « ةردقلاو ,ةلدألا بصنو لقعلا لامكإ فيلكتلا

 ام لعف ىلإ رومألا ىعدا مهب لعفي نأ هيلع بجيو «مهرمأ اميف مهللعل ًاحيزم نوكي

 بايلا اذه لئاسم يف مهلو هنع مهاهن يذلا حيبقلا لعف نع مهل ءايشألا رجزأو هب مهفلك

 . ٩ ليوط طبخ

 نإف ,نييرصبلا مالك فلاخي (هنإف) ةمامإإلاو تاوبنلا يف ةلزتعملا عيمج مالك امأو

 وبأو يئابجلاو «جراوخلا ىلإ ليمي نم مهنمو «ضفاورلا ىلإ ليمي نم مهخويش نم
 لضفلا يف نوبترتم ةباحصلا نأو «رايتخالاب اهنأ ةمامإلا يف ةنسلا لهأ اقفاو دق مشاه

 , 9 ههريغو ةباحصلا نم ءايلوألل الصأ تاماركلا نوركني مهنأ ريغ ء ةمامإلا يف مهبترت

 ىلإ دصقلا يئابجلا عنمي ىتح اهرئاغصو ءاهرئابك بونذلا نع ءايبنألا ةمصع يف نوغلابيو

 يبأل اموي لاق نأ كلذ ببس .ناكو دبعلا دارم لعف اذإ ةدبعل ًاعيطم هللا ىمس هنآ ىابجلا تالذلض نمو 419
 ةقيقح : يئابجلا لاقف ءاهيف هلوق نع هلأسو «رمألا ةقفاوم :لاقف ؟كدنع ةعاطلا تنفع ا : يرعشألا نسحلا

 لصألا اذه ىلع كمزلي : نسحلا وبأ لاقف .هعاطأ دقف هريغ دارم لعف نم لكو ةدارإلا ةقفاوم يدنع ةعاطلا

 ترفكو نيملسملا عامجإ تفلاخ :نسحلا وبأ هل لاقف «كلذ مزتلاف هدارم ا4 ناتاشا نوكي نأ
 . ًاريبك ًاولع كلذ نع هللا ىلاعت مل اخ نوكانا اجل یل اعط شا نوك نأ زاجولو نيملاعلا برب

 ١١١(. ص ينعسرلل رصتخملا)
 نا نرخ هناا نانا سو علا ةضافتسال نودحوملا اهتبثأ دقل تاماركلا اوركنأ نل (۲)

 عمسو لبجلا ةيراس اي :لاق ىتح دنواهنب هشيج ةنيدملاب هربنم ىلع رمع ةيؤر اهنمو هيلإ فرطلا دادترا لبق
 كلذ ناكو ودعلل نيمكلا هنم حتفو لبجلا دعص ىتح خسرف ةئامسمخ ءاهز ةفاسم ىلع توصلا كلذ ةيراس

 هل ليق ىتح بئذلا عم يئاطلا ريمع ةصقو .دسألا عم ةي هللا لوسر ىلوم ةنيفس ةصق اهنمو حتفلا ببس

 ردقلا لهأ همرح امم ريثك كلذ هبشأ امو شحولا عم يرافغلا رذ يبأو يفيص نب نابهأ ةصقو «بئذلا ميلك

 EA GE داخل ياللا DS SG SL وح

 ١185(. ص نيدلا لوصأ) لاحلا ىف وف قدصلا ىلع لدي ةراتو ةوبنلا ىوعد يف قدصلا
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 اوجهتنا هريغو ١2)رابحلا دبع يضاقلا لثم ةلزتعملا نم نورخأتملاو «ليوأت ىلع الإ بنذلا

 ضرتعاو ,خويشلا ةلدأ حفصتو يرصبلا "0نيسحلا وبأ كلذ يف هفلاخو « مشاه يب أ ةقب

 .لاطبإلاو فييزتلاب كلذ ىلع

 : لئاسمب مهنع درفناو

 اهنمو ءًاضارعأ ناوكألا يفن اهنمو ءًائيش مودعملا يفن اهنمو «لاحلا يفن :اهنم
 اهلك تافصلا هدر اهنمو «لاحلا يفن عباوت نم كلذو اهنایعأب زيامتت تادوجوملا نأ هلوق

 نأ « 0 ١ ماشه بهذم ام ىلإ ليم هلو د ارداق املاع ٍيلاعت 5 نوك ىلإ

 .بهاذملا كلاسمب مهتفرعم ةلقل هيلع جارف

 ةيربحلا

 . ىلاعت برلا ىلإ هتفاضإو دبعلا نم ةقيقح لعفلا يفن وه ربجلا

 ىلع ةردق الو العف < ديعلل تشت ال يتلا يه ةضلاخلا ةيربجلاف .فانصأ ةيربجلاو

 تبثأ نم امأف ءالصأ ةرثؤم ريغ ةردق دبعلل تبثت شت نأ ةطسوتملا ةيربجلاو ءالصأ لعفلا
 ند نرمي اال رجب سلا ب فلک نسو لعتلا ىف ءامأرثأ ةثداحلا ةردقلل

 نم اومسي نأ 00 .ًايربج .ًالالقتسا ثادحألاو «عادبإلا يف ةثداحلا ةردقلا تبثي ي مل

 ةثداحلا ةردقلل اوتبثن مل ذإ ءًايربج اهل لعاف ال لاعفأ تادلوتملا نأب مهباحصأ نم لاق
 كلذكو ءةيربجلا نم ةيرارضلاو ةيراجنلا اودع تالاقملا يف نوفنصملاو ءارثأ اهيف

 انعمس نحنو . ةيربج ةراتو «ةيوشح ةرات مهومس ةيرعشألاو ةين ةيتافصلا نم ةيبالكلا ةعامج

 ا يس يبو ربحت حمم

 ءاضق يلو افا اهيقف ناكو ةعيشلا ةالغ نم ناكو ؛ ملكتملا يضاقلا يناذمهلا دمحأ oT دبع )١(

 عورفلا يف ًايعفاش ناكو «هيف داجأف ةوبنلا لئالد فنص دقو هيلإ اعدو هنع بذو هبهذم يف فنص ءيرلا

 .(85 ص نازملا ناسا . 418 نس يفوت لوصالا يف لتعم
 راشملا مالعألا مهتمئأ دحأ وهو ةلزتعملا بهذم ىلع ملكتملا ي يرصبلا بيطلا يلع نب دمحم نيسحلا وبأ 69

 اهنم هقفلا لوصأ 8 ةعفانلا فيناصتلا هلو .ةداملا ريزغ ةرابعلا حيلم مالكلا ديج ناكو نعلا اذه يف هيلإ

 5١94(. ص لوأ ناكلخ نبا) و ‹لوصحملا باتك يزارلا ذخأ هنمو دمتعملا
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 ةيمهحلا

 هتعدب ترهظ .ةصلاخلا ةيربجلا نم وهو «ناوفص نب مهج باحصأ ةيمهجلا

 ةلزتعملا قفاوو «ةيمأ ىنب كلم رخآ ىف ء(” ورمب ىنزاملا زوحأ نب ملس هلتقو “) ذمرتب

O SEA ORE Eکک  

 مايك وس

 ءيشلا ملعي نأ زوجي ال لاق لحم يف ال ىلاعت يرابلل ةئداح ًامولع هتابثإ اهنمو

 وهف يقب ناف «قبي مل وأ < ناك ام ىلع هملع يقبفأ قلخ مث ملع ول هنأل «هقلحخ لبق

 ريغتملاو .ريغت دقف قبي مل نإو .دجو دق نأب ملعلا ريغ دجويس نأب ملعلا ناف «لهج

 تبث اذإو :لاق :ررقت امك مكحلا نب ماشه بهذم اذه يف قفاوو «ميدقب سيل قولخم

 هتاذ يف ريغتلا ىلإ يدؤي كلذو « ىلاعت هتاذ يف ثدحي نأ امإ ولخي سيلف ملعلا ثودح

 ال هب ًافوصوم لحملا نوكيف «لحم ىف ثدحي نأ امأو «ثداوحلل لحم نوكي نأو

 .ةدوجوملا تامولعملا ددعب ةثداح E تبثأف .هل لحم ال هنأ نيعتف . ىلاعت يرابلا

 فصوي الو ءيش ىلع ردقي سيل ناسنإلا نا ةثداحلا ةردقلا يف هلوق اهنمو

 هللا قلخي امنإو ءرايتخا الو ةدارإ E ق علان قورو و
 اراجم لاف اة بيستو «تاذامحلا ةا يف قلخي ام بسح ىلع هيف لاعفألا ىلاعت

 ‹ ءاملا ىرجو «ةرجشلا ترمثأ لاقي امك «تادامحلا ىلإ تستی امك

 ىلإ تتبنأو «ضرألا ترهزأو .ترطمأو .ءامسلا تميغتو « تبرغو ‹سمشلا تعلطو

 .روس اهب طيحيو ضبر اهلو .قرشلا نم «نوحيج رهن ىلع ةبكار ندملا تاهمأ نم ةروهشم ةنيدم ذمرت )١(

 .(۳۸۲ ص نماث مجعم) .رجآلاب ةشورفم اهقاوسأو

 ريغ ىلع يزورم اهيلإ ةبسنلاو ءاهتبصقو ناسارخ ندم رهشأ ىمظعلا ورم يهو ناجهاشلا ورم وأ ءورم (۲)

 .(۳۳ ص نماث مجعم) سايقلا ىلع ىورم بوثلاو « سايق
 ىلع قلطت ال تافصلا هذه نأل «تيمم ييحم قلاخ «لعاف دجوم رداق هنأ هفصو يف لاقي امنإ :لاقف (۳)

 ١99(. ص قرفلا نيب قرفلا) (55 ص ريصبتلا) هدحو هب ةصتخم اهنأو ءديبعلا
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 فيلكتلاف ربجلا تبث اذإو لاق «ربج لاعفألا نأ امك ربج باقعلاو باوثلاو 2') كلذ ريغ

 .اربج ناك اضيأ

 لوخد دعب ناينفي رانلاو ةنجلاو «عطقنت نيدلخلا لهأ تاكرح نإ هلوق اهنمو

 روصتي ال ذإ ءاهميحجب رانلا لهأ ملأتو ءاهميعنب ةنجلا لهأ ذذلتو ءامهيف امهيلهأ
 » : ىلاعت هلوق لمحو ءالوأ ىهانتت ال تاكرح روصتت ال امك ءأرخآ ىهانتت ال تاكرح
 امك .ديلختلا يف ةقيقحلا نود ديكأتلاو ةغلابملا ىلع ١5[ :نارمع لآ] «اهيف نيدلاخ

 تماد ام اهيف نيدلاخ# : ىلاعت هلوقب عاطقنالا ىلع دهشتسا «نالف كلم هللا دلخ لاقي
 ءءانشتساو ةطيرش ىلع تلمتشا ةيآلاف ٠١١( :دوه) «كبر ءاش ام الإ ضرألاو تاومسلا
 . ”)ءانغتسا الو هيف طرش ال دييأتلاو دولخلاو

 ةفرعملاو ملعلا نأل هدحجب رفكي مل هناسلب دحج مث ةفرعملاب ىتأ نم : هلوق اهنمو
 لوقو دقع ىلإ مسقني ال يأ .ضعبتي ال ناميإلاو لاق .نمؤم وهف دحجلاب نالوزي ال
 ذإ .دحاو طمن ىلع ةمألا ناميإو «ءايبنألا ناميإف « هيف هلهأ لضافتي الو :لاق . لمعو
 ليطعتلا ىلإ هتبسنو «هيلع نيدارلا دشأ نم مهلك فلسلا ناكو .لضافتت ال فراعملا

 باجيإو مالكلا قلخ تابثإو ةيؤرلا يفن يف ةلزتعملل قفاوم ًاضيأ وهو «ضحملا
 ( . عرشلا دورو لبق لقعلاب فراعملا

 هيلع دري ام نيب هسفن يف قرفي هسفن ىلإ عجري نم لك نأل «مهسفنأ يف ءالقعلا هدجت ام فالخ لوقلا اذه 015
 ةكرحك ةيرورض ةكرح نيب قرفي لقاعلاف .هسفنل هفيضيو هراتخي ام نيبو هيف هل رايتخا ال يرورض رمأ نم
 يف درو ام هلف ءءالقعلا نم دعي ال ةقرفتلا هذه ركنأ نمو ءامهنيب اقرف دجيل هنأو ءراتخملا ةكرحو «شعترملا
 تبسك امب سفن لک : ىلاعت هلوق اذكو « مهيلع ةجح نوبسكيو «نولقعيو .نولمعي : هلوق نم «نارقلا
 در دقو دامجلاك نيطقاس هنع باقعلاو باوثلاو الاحم هعم باطخلا ناك .رايتخا دبعلل نكي مل ولو #ةنيهر
 ثيح نم تيمر امو هانعمو 4 ىمر هللا نكلو تيمر ذإ تيمر امو» :لاق ثيح ةيردقلاو ةيربجلا ىلع هللا
 اسك .هسفنل ًاقلخ هقلخ «بسكلاو قلخلا ثيح نم ىمر هللا نكلو بسكلا ثيح نم تيمر ذإ قلخلا
 . (57 ص ريصبتلا) نيهجو نم ىلاعت هلل قولخم وهف «هدبعل

 قلخي نأ ىلع امهئانف دعب رداق لجو زع هنكل ءءايشألا رئاس ىنفت امك ناينفت رانلاو ةنجلا نأ هتالالض نمف (؟)
 ريصبتلا) . هلوق يف هورفكأو اهباذعو منهج دييأتو اهميعنو ةنجلا دييأتب اولاق مهنأ ةنسلا لهأ ةديقعو ءامهلاثمأ -

 ١9"(. صو ٠١ ص قرفلا .نيب قرفلاو 88 ص
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 ةيراجنلا

 ىلع اهيلاوح امو ٠ يرلا ءةلزتعم رثكأو راجنلا دمحم نب نيسحلا باحصأ

 ءالوصأ اهانددع يتلا لئاسملا يف اوفلتخي مل مهنأ الإ .ًافانصأ اوفلتخا نإو مهو «هبهذم

 ملعلا نم تافصلا يفن يف ةلزتعملا اوقفاو ء١ ةكردتسمو © ةينارفعزو < ةيثوغرب مهو
 لاق ءلامعألا قلخ يف «ةيقافصلا اوقفاوو ءرصبلاو عمسلاو ةايحلاو ةدارإلاو ةردقلاو

 e مومع مزلأف هسفنل ملاع وه امك هسفنل ديرم ىلاعت يرابلا «راجنلا

 الو هركتسم ريغ هنأ أديرم هنوك ىنعم :ًاضيأ لاقو «رضلاو عفنلاو رشلاو ريخلا ديرم وه
 اهل بستكم دبعلاو ءاهحيبقو اهنسح اهرشو اهريخ دابعلا لامعأ قلاخ وه : لاقو «بولغم

 هقفاوو :يرعشألا هتي ام بسح ىلع ابسك كلذ ىمسو . ةثداحلا ةردقلل اا كيبثأو

 راصبألاب ىلاعت هللا ةيؤر ركنأف ةيؤرلا ةلأسم يف امأو «لعفلا عم ةعاطتسالا نأ يف ًاضيأ

 ىلإ ةفرعملا نم بلقلا يف ىتلا ةوقلا ىلاعت هللا لوحي نأ زوجي :لاق هنأ ريغم ءاهلاحأو

 ةلزتعملا نع درفنا هنكل مالكلا ثودحب لاقو «ةيؤر كلذ نوكيو ءاهب هللا فرعيف نيعلا

 : ءايشأب

 نمو . مسج وهف بتك اذإو «ضرع وهف ءىرق اذإ ىلاعت يرابلا مالك نإ : هلوق اهنم
 كلذ عمو ”٠ قولخم وهف هريغ وه ام لكو «هريغ هللا مالك تلاق « ةينارفعزلا نأ بجعلا

 قيرط ىلع جاحلا طحم يهو تاريخلاو هكاوفلا ةريثك .ندملا مالعأو دالبلا تاهمأ نم ةروهشم ةنيدم يرلا )١(

 . ("050 ص عبار مجعم) سرفلا دالب نم لابجلا دالب ةبصقو ةلباسلا

 ص قرفلا نيب قرفلا رصتخم يف درو ةيثوغربلا سأر بتاكلا .ثوغربب بقلملا ىسيع نب دمحم ىلإ ةبسن (۲)
 .أطخ وهو نيسلاب ةيسوغرب يزارلا تاداقتعا يف ءاجو ۲۲ ص ثلاثلا لصفلا يفو 7

 مهبهذم نمو ينارفعزلا هل لاقي مهل سيئر ىلإ نومتني ةيراجنلا نم ةقرف يهو ةينارفعزلا مهف بهذملا امأو (۳)
 نودقتعيف رفك نارقلا قلخب لوقلا نأ كلذ عم نولوقيو قولخم وهف هريغ هللا مالك نأو ثدحم نارقلا نأ
 ”0١0(. ص بابللا) ضقانتملا

 دع یک اع ابا ىلع ر ا ا ی ا ع د :قيعردرت .ةكردتسملا )٤(

 ( ١۲(. ص ريصبتلا)
 هللا مالك لوقي ناكف ةضقانتم ترابعب مهبهذم نع ربعي ناكو يرلاب ناك يذلا ينارفعزلا عابتأ ةينارفعزلا (9)

 نمو قولخم هللا مالك نإ :لوقي نمم ريخ بلكلا لوقي ناك مث قولخم وهف هريغ وه ام لك نإو هريغ ىلاعت
 .(17 ص ريصبتلا) . هنيد يف ال هلقع يف مالكلا ناك طمنلا اذه ىلع همالك ناك

 ظ نب اي :اولاقف مهيلع اهأرقف سراف مورلا تبلغف لغف «سراف بلغت مورلا نأ ىلع .ةكم لهأ نم اموق ركب وبأ لوأت 00

 9 . لجو زع هللا مالك هنكلو يبحاص مالك الو يمالكب سيل : لاق ؟كبحاص مالك مأ اذه كمالك .ةفاحق يبأ
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 الإو فالتخالا كلذب اوأر اذإ مهلعلو .رفاك وهف قولخم نارقلا لاق نم لك تلاق

 يبنلا نكل : قولخم وهو هريغ همالك نأ اومعز مهنم ٠ ةكردتسملاو «رهاظ ضقانتلاف

 هيلإ بحأ ءيشب هيلإ برقتت كنأ ملعاو تعطتسا ام برقت : لاقف يديب بابخ ذخأ : لفون نب ةورف لاق

 ىلاعت هللا مالك نآرقلا نإ :لاقو ,لجو زع هللا مالك ثيدحلا قدصأ نإ هل ةبطخ يف دوعسم نبا لاقو «همالك

 ريغ ايبرع انارق# : : لجو زع هلوق يف سابع نبا لاقو « لجو زع هللا ىلع بذكي امنإف نآرقلا ىلع بذك نمف

 نم انعبش ام ترهط انبولق نأ ول : نامثع لاقو . هللا مالك نآرقلا :رمع لاقو «قولخم ريغ لاق جوع يذ
 ةباحصلا نع تبث دقو «نارقلا الإ كيش ان فراخ تیک ام لاقف هميكحت يلع ىلع ذحأو ءانبر مالك

 دابعلا ملكت امو : لاق هنأ لَك يبنلا نع يور دقو « ىلاعت هللا مالك هنأب هديجمتو ىلاعت هللا ىلإ نآرقلا ةفاضإ

 ينعي» «همالك نم هيلإ بحأ مالكب لجو زع هللا ىلإ دابعلا بانأ امو همالك نم ىلاعت هللا ىلإ بحأ مالكب

 .«نارقلا

 نب ورمع لاق ءريصقتلاو فعضلا ىلإ مدا ينب لامعأو . ءافصلاو ةوقلا ىلإ ىلاعت هللا مالك : نسحلا لاقو

 سيل هيحوو «هملعو هللا مالك نارقلا : لاقف نآرقلا نع هيوهار نبا لئسو قولخمب سيل هللا مالك نآرقلا رانيد

 هيلإ# : لاق امك .دوعي هيلإو هللا نم هنإف . كلذ يف اوفلتخي مل ةمألا هذه ردص ىضماذه ىلعو قولخمب

 مالك وهو «قولخم الو قلاخب سيل :لاقف .نآرقلا نع نيسحلا نب يلع لمس «(بيطلا ملكلا دعصب
 ام سنأ نب كلام لئسو «باتتسي الو لتقي ‹«قولخم هنأ معز نم : : قداصلا دمحم نب رفعج لاقو ,قلاخلا

 ؛قولخمب سيل هللا مالك نارقلا :لاقو .هولتقاف رفاك يدنع وه :لاقف ؟قولخم نآرقلا لوقي نميف لوقت

 نارقلا : عيكو لاقو .ميظعلا هللاب رفاك وهف قولخم هنإ لاق نمو ؛قولخم ريغ هتاذ ةفصو هللا مالك نارقلاف

 نارقلا نأ معز نمو «ثدحم نارقلا نأ معز دقف قولخم هنأ معز نمف .قولخمب سيل ىلاعت هللا مالك

 قيدنزوهف اهمعز نمو لتاقملا نم نارقلا قلخب لوقلا ةعدب ىري نم فلسلا نم ناك دقو .رفك دقف ثدحم

 املو «قولخم ريغ هللا مالك نارقلا : يعفاشلا لاقو .رفاك وهف قولخم نارقلا لاق نم : ةفينح وبأ لاق دقو

 نب روصنم ىلإ رشب بتكو « ميظعلا هللاب ترفك : يعفاشلا لاقف . قولخم نارقلا لاقف درفلا صفح هملك

 لهأ نم كايإو انلعجو ةنتفلا لك نم كايإو هللا انافاع < هيلإ بتكف ؟قولخم وأ قلاخ نارقلا « ينربخأ «رامع

 دعب ىلاعت هللا ىلع دحأل تسيلو ةكلهلا يهف الإو .ةمعن نم هب مظعأف لعفي نإ هنإف : ةعامجتلا» ةا

 سيل ام لئاسلا ىطاعت « «بيجملاو لئاسلا اهيف كراشي ةعد. نارقلا يف مالكلا نأ ىرن نحن ةجح نيلسرملا

 لجوزع هللا مالك نارقلاو قولخمف هللا نود امو هللا الإ ًاقلاخ فرعأ امو ءهيلع سيل ام بيجملا فلكتو «هل

 نارقلا مست الو نيدتهملا نم نكت اهب ىلاعت هللا هامس يتلا هئامسأ ىلإ كعم هيف نيفلتخملابو كسفنب هتناف

 ا ا ی ا ل ل لا

 . نوقمشم

 مايقو «ثدحم نارقلا نأ ىلإ يدؤي اذهب لوقلا نأل ءنارقلا قلخب لاق نم حلاصلا فلسلا رفك دقلو

ل هون نوكي ام نأ عناصلا يفن مزلتسي ىلاعت هب ثداحلا 3
 اولع كلذ نع هللا ىلاعت ًاثداح نوكي ثداحل

الحم هللا نوک مزلي ىتح توص الو فرحب سيل «همدقب ميدق هب مئاق هللا مالك نارقلاف اک
 ثداوحلل 

 : ۹ ص تافضلاو ءامسألا) ةوفضي امع هللا نلاعت
ولاقو «قولخم ىلاعت هللا مالك : لاق لَك يبنلا نأ مهنم ةقرف تلاقف ‹ نيتقرف اوقرتفا ةكردتسملا

 ىلع هلاق ا

 : ىرخألا ةقرفلا تلاقو ءرفاك وهف اذه لاق ةي يبنلا نأ لقي نم لكو : اولاقو .«فورحلا هذهب بيترتلا اذه
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 انلمحو مهانقفاوف «ةرابعلا هذه ىلع تعمجأ فلسلاو «قولخم ريغ هللا مالك» :لاق هِي

 قولخم وه لب تدا ترم اا نع راو برا اذه ىلع يأ قولخم ريغ مهلوق
 لاق هنأ راجدلا نع ىنكلا واع اهنع ةياكج هذهو ءاهنيعب اهنيعب فورحلا هذه ريغ ىلع

 تالاحم همزلأو «ةردقلاو ملعلا ىنعم ىلع ال . ًادوجوو ًاتاذ ناكم لكب ىلاعت يرابلا

 هيلع بجي هنأ ةلزتعملا تلاق ام لثم عمسلا دورو لبق ركفملا يف لاقو .كلذ ىلع

 نمو «قيدصتلا نع ةرابع هنأ ناميإلا يف لاقو .لالدتسالاو رظنلاب ةفرعملا ليصحت

 ,راغلا نم جرخي نأ بجيو «كلذ ىلع بقوع ةبوت ريغ نم اهيلع تامو ةريبك بكترا

 تقلقللا غ نو ° مخو لخلاف زاقكلا نيو هي ةروبسلا لدعلا نم سلف

 مهلكو بهذملا يف نوبراقتم راجنلا حلا يسيرملا ثايغ نب  رشبو ثوغربب
 ةعاطو رفكو ناميإو رشو ريخ نم ثدحيبس هنأ ملع ام لكل لزي مل اديرم ىلاعت هنوك اوتبثأ
 . كلذ نوبأي ةلزتعملا ةماعو ةيصعمو

 ةيرارضلا

 يرابلا الاق امهنأ ليطعتلا ىف امهقافتاو درفلا صفحو ورمع نب رارض باحصأ

 اإ العن ل هاف لاغت هل اتنا ,زجاع الو لهاجب سيل هنأ ىنعم ىلع رداق ملاع ىلاعت

 .هباحصأ نم ةعامجو هللا همحر <" ةفينح ىبأ نع ةيكحم ةلاقملا هذه نإ الاقو ىه

 ةساح اتيثأو ءربخو:ليلدب هملعن نحنو ربخ الو ليلدب ال ةداهش هسفن ملعي هنأ كلذب دارأو
 ةقولخم دابعلا لاعفأ الاقو «ةنجلا يف باوثلا موي ىلاعت يرابلا اهب ىري ناسنالل ةسداس

 ريصبتلا) . قولخم نارقلا نأ ىلع لدت تاملكب ملكتي ملو «قولخم ىلاعت هللا مالك نأ لقي مل لكي يبنلا نأ 5

 ١1١(. ص
َ 

a )0(بستكملا ةيمست يف هفلاخو هبهاذم رثك أ يف راجنلا بهذم ىلع ناكو ءهب بقل ثوغربو ي  

 قرفلا نيب قرفلا) . ةكردتسملاو ةينارفعزلاو ةيثوغربلا قرف ثالث ةيراجنلا نأ قرفلا نيب قرفلا يفو العاف

 . (۱۹۷ ص

 هقفلا ذخأ باطخلا نب ديز يلاوم نم وه < .ملكتملا يفنحلا هيقفلا يسيرملا ثايغ نب رشب نمحرلا دبع وبأ 6

 هيلإو ًاثجرم ناكو ةعينش لاوقأ هنع ىكحو ءنارقلا قلخب لوقلا درجو «مالکلاب لغتشا هنأ الإ فسوي يبأ ن نم

 .(۱۱۳ ص لوأ ناکلخ نبا) ۲۱۸ ةنس يفوت . يعفاشلا مامإلا رظاني ناكو ةيسيرملا بسنت

 مئاد عوشخلا ريثك أيقت ارو ًادباع ادهاز الماع الاغ اك . يفوكلا هيقفلا مامالا تباث نب نامعنلا ةفينح وبأ (۳)

 5١9(. ص ناث ناكلخ نبا) ١5١ ةنس يفوت ىلاعت هللا ىلإ عرضتلا

44 



 الاقو ءنيلعاف نيب لعف لوصح اوزوجو «ةقيقح اهبستكي دبعلاو «ةقيقح ىلاعت يرابلل

 وهو مسجلا ضعب زجعلاو (ازجع) ةعاطتساالاو : اهايبتحأ ضارعألا هللا بلقي نأ زوجي

 امف طقف عامجإلا يف هيك هللا لوسر دعب ةجحلا :الاقو نينامز ىقبت ةلاحم الو مسج

 . 2) لوبقم ريغف داحآلا رابخأ نم نيدلا ماكحأ يف هنع لقني
 0 ىبأ فرحو دوعسم نب ”٩ هللا دبع فرح ركني ناك هنأ رارض نع ىكحيو

 بجي ال هنأ .عمسلا دورو لبق ركنملا يف لاقو (*) هلزني مل ىلاعت هللا نأب عطقيو بعك

21) 

 ف

 نإ ريغ ل کا الو نانثا ال طققف دحاو هل يوارلا نأو دحاو ربخ هنإف ةغللا يف ةفاضإإلا هذه ةقيقح امأ

 مهدنع ءاوسو «دحاو ربخ هنأب ملعلا باجيإ ىلع رصق ربخ لك ةيمست ىلع اوعضاوت.دق نيملكتملاو ءاهقفلا
 .دحاولا ىلع ديزت ىتلا ةعامجلا وأ دحاولا هاور

 حص ىتمف هنم ىوقأ وه ام هضراعي ملو ًالدع هلقان ناك نإ لمعلا بجوي نكلو ملعلا بجوي ال ربخلا اذهو
 ةداهش ةلزنمب تناكو ملعلا نود اهب لمعلل ةبجوم تناك لقعلا يف ةليحتسم ريغ اهنوتم تناكو اهدانسإ

 نم عونلا اذهبو «ةداهشلا يف مهقدص ملعي مل نإو رهاظلا يف اهب مكحلا همزلي نأ يف مكاحلا دنع لودعلا

 مارحلاو لالحلا باوبأ رئاسو تالماعملاو تادابعلا يف ةيعرشلا ماكحألا عورف رثكأ ءاهقفلا تبثأ ربخلا

 . 7١7( ص قرفلا نيب قرفلاو ٤ ١5 ص ديهمتلا) e اوللضو

 ىلصو « نيترجهلا رجاه .ةباحصلا ءاملع نمو ؟ نيقباسلا نم ةعبرألا ج أ يلذهلا دوعسم نب هللا دبع

 ارمؤم تنك ول : زال لاق دقو « هللا لوسر لعن بحاص ناكو .ةنجلاب ةي هللا لوسر هل دهشو نيتلبقلا ىلإ

 لوز ايده نماتلا سزقأ» ناك دقو .ةكمب نارقلاب رهج نم لوأ داكو دبع عا نبا ترمأل ةروشم ريغ ن ااا

 تثعب دق ينإ : اهلهأ ىلإ بتكو ةفوكلا ىلإ رمع رمع هريسو ٠ ىفلز هللا یل !! مهبرقأ نمو لكي هللا لوسرب ًاتمسو

 لهأ نمو يب هللا لوسر باحصأ نم اا نم اههو یورو اهلكم دوعست ري هلا تدعو ا ريما نيسان ي را

 دسأ) .نيثالثو ات ‹« يسفن ىلع هللا دبعب مكترثا دقو امهلوق اوعمساو اوعيطأو امهب اودتقاف ردب
 .(۳۸ ص لوأ تارذش ۲٥۷ ص ثلاث ةباغلا

 وهو .ءارقلا ديس : ةنيدملا همدقم لع كك هللا لوسرل بتك نم لوأ يجرزخلا يراصنألا سيق نب بعك نب ّيبأ

 كنهيل : هل لاقو اهب كيهانو هل ویک ر هيلع ارقي نإ دي هللا رب اض الا ترا

 يبنلا لاقو « نيملسملا ديس ّيبأ :لوقي رمع ناكو «ليفطلا هنباب رمع هانك امك ءاهب هانكف رذنملا ابأ اي ملعلا
 لالحلاب مهملعأو .نامثع ءايح مهقدصأو «رمع هللا نيد يف مهدشأو «ركب وبأ يتمأب يتمأ محرا : ا

 وبأ ةمألا هذه نيمأو نيمأ ةمأ لكلو ء بعك نب َيبأ مهؤرقأو «تباث نب ديز مهضرفأو «لبج نب ذاعم مارحلاو

 دسأ) . نيثالث ةنس نامثع ةفالخ يف تام هنأ يدنع حجرتو هتافو خيرات يف فلتخا دقو . حارجلا نب ةديبع

 . (77 ص لوأ تارذشو « 187 ص لوأ بيذهتلا بيذهتو « :4 ص لوأ ةباغلا

 . شايع نب ركب ابأ اهأرقأ دقو .ةفوكلاب ءارقإلا خيش د دوجنلا ا ةلدهب نب مصاع ةءارق يه دوعسم نبا ةءارق

 نبا فورحل نايب فحاصملا خيرات يفو a EY ةءارقلا يهو

 هيلإو O او ا اا اال ل ام و 0 اس

 ناتءارقلاو .هفحصمل نايب فحاصملا خيراتبو «مصاع هنع ذخأ نممو 00 e ةءارقلا تهتن

 ءنآرقلا ضعبل ًاراكنإ نوكي امهنم فرح راكنإو .روهشملا ريسفتلا ىرجم يرجت ةءارق امهلو 0

 .امهفحصم يف هللا ىلع تايتفالا امهيلإ هتبسن نم هيف ام قوف رفك وهو .هلك راكنإك هضعب راكنإو
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 مكحب ءيش ىلاعت هللا ىلع بجي الو .هاهنيو هرمأيف لوسرلا هيتأي ىتح هلقعب ء يش هيلع
 . لقعلا

 يطبنو يشرق عمتجا اذإ ىتح شيرق ريغ يف حلصت ةمامإلا نأ ًاضيأ ًارارض معزو

 . ةعيرشلا فلاخ اذإ هعلخ اننكميف ةليسو فعضأو اددع لقأ وه ذإ « يطبنلا انمدق

 ىلع يطبنلا نومدقي ال مهنأ الإ شيرق ريغ يف ةمامإلا اوزوج نإو ةلزتعملاو
 . يشرقلا

 ملعلا نم ةيلزأ تافص ىلاعت هلل نوتبثي اوناك فلسلا نم ةريثك ةعامج نأ ملعا
 ماعنإلاو دوجلاو ماركإلاو لالجلاو مالكلاو ءرصبلاو عمسلاو ةدارإلاو ةايحلاو ةردقلاو
 اقوس مالكلا نوقوسي لب لعفلا تافصو تاذلا تافص نيب نوقرفي الو ةمظعلاو ةزعلاو
 كلذ نولوؤي الو (هجولاو) «نيلجرلاو نيديلا لثم «ةيربج تافص نوتبثي كلذكو ادخلو

 فلسلاو تافصلا نوفني ةلزتعملا تناك املو «ةيربج تافص اهتيمستب نولوقي مهنأ الإ

 تافصلا تابثإ يف فلسلا ضعب غلبف «ةلطعم ةلزتعملاو « ةيتافص فلسلا يمس «نوتبثي
 .اهيلع لاعفألا تلد تافص ىلع مهضعب رصتقاو «تاثدحملا تافصب هيبشتلا دح ىلإ

 مهنمو «كلذ ظفللا لمتحي هجو ىلع اهلوأ نم مهنم .نيتقرف هيف اوقرتفاف ربخلا هب درو امو

 الف .ءيش هلثمك سيل ىلاعت هللا نأ لقعلا ىضتقمب انفرع : لاقو «ليوأتلا يف فقوت نم

 ىنعم فرعن ال انأ الإ كلذب انعطقو ءاهنم ءيش ههبشي الو .تاقولخملا نم ًائيش هبشي

 هلوق لثمو [5 : هط] «ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا # : ىلاعت هلوق لثم هيف دراولا ظفللا
 كلذ ريغ ىلإ [۲۲ :رجفلا] *كبر ءاجو :  هلوق لثمو ۷١[ : ص ] # يديب تقلخ # :

 هنأب داقتعالاب درو دق فيلكتلا لب ءاهليوأتو تايآلا هذه ريسفت ةفرعمب نيفلكم انسلو

 اوداز نيرخأتملا نم ةعامج نا مث ءنيقي هانتبثأ دق كلذو «ءيش هلثمك سيلو هل كيرش

 تدرو امك اهريسفتب لوقلاو ءاهرهاظ ىلع اهئارجإ نم دب ال :اولاقف فلسلا هلاق ام ىلع

 ىلع كلذو «فرصلا هيبشتلا يف اوعقوف «رهاظلا يف فقوت الو ليوأتلل ضرعت ريغ نم
 ءرفكو كرش اهلك ةماعلا رئارس لعل يردأ ال :لاقو نيملسملا ةماع عيمج يف كشف هئاولغ يف داز دقلو =

 رفكلا نم ءارب نيفراع نينمؤم نيملسملا ماوع يف نأ عطقن انإ :اولاق ثيح ةنسلا لهأ عامجإ فالخ اذهو

 قرفلا نيب قرفلاو ه : صو ه7” ص فحاصملا خيراتو 2 "1١ صو ۳٤۷ ص لوأ ةياهنلا ةياغ) . كرشلاو
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 يف ال « هللا مهنعل دوهيلا يف ًاصلاخ ًافرص هيبشتلا ناك دقلو «فلسلا هدقتعا ام فالخ
 ةعيشلا مث .«كلذ ىلع لدت اطال ةاروتلا ىف اودجوأ ذإ مهنم ؟ الا يف لب . مهلك

 هللا ىلاعت هلإلاب ا ع فف ولعلا امأ ءريصقتو ولغ يف اوعقو ةعيرشلا هذه يف
 نوملكتملاو ةلزتعملا ترهظ املو « قتاخلا نم دحاوب هلإلا هيبشتف ريصقتلا امأو «سيدقتو

 تطختو «لازتعالا ىف تعقوو « ريصقتلاو ولغلا نع ضفاورلا ضعب تعجر فلسلا نم

 ۰ . هيبشتلا يف تعقوف «رهاظلا ريسفتلا ىلإ فلسلا نم ةعامج
 نب 29 كلام مهنمف «هيبشتلل اوفدهتسا الو ليوأتلل اوضرعتي مل نيذلا فلسلا امأ

 لاؤسلاو بجاو هب ناميإلاو ةلوهجم ةيفيكلاو مولعم ءاوتسالا لاق ذإ هنع هللا يضر نشا

 .مهعبات نمو يناهفصألا 2')دوادو “)نايفسو لبنح نب (*2دمحأ لثمو ©)ةعدب هنع

 نوتفتلي الو ةاروتلا صوصن نومكحي مهو «ةوعدلا ارقم ىنعمو ارقم ونب مهو .دوهيلا نم ةقرف .نوءارقلا )١(

 نوحكانتي ال ثيحب ةوادعلا نم نيينابرلا عم مهو فلس نم ديلقت نود صنلا عم نوفقيو اهفلاخ نم لوق ىلإ
 . (7354 ص عبار يزيرقملا ططخ) . ضعب ةسينك مهضعب لخدي الو .نورواجتي الو

 تيتفأ ام :لاق مالعألا ةمئألا دحاو ةرجهلا راد مامإ يندملا يحبصألا سنأ نب كلام هللا دبع وبأ مامإلا (؟)

sSربكو هفعض ىلع ناكو 00 ا ا ا  

 هللا يضر يعفاشلا لاقو . .نوفدم وَ هللا لوسر دسج هيف دلب يف بكرأ ال :لوقيو ةنيدملا يف بكري ال هنس

 ص لوأ تارذشز . ةئامو نيعبسو عست ةنس عيقبلاب نفدو ةنيدملاب يفوت «مجنلا كلامف ءاملعلا ركذ اذإ : هنع

۹( . 

 یا رولا نلع خلا اغا ا لاقف لجر هءاجف سنأ نب كلام دنع انك : ىبحي نب ییحی لاق (۳)

 لوقعم ريغ فيكلاو لوهجم ريغ ءاوتسالا : لاق مث ء ءاضحرلا هالع ىتح هسأر كلام قرطأف ؟ىوتسا فيكف

 هللا لوق نع يأرلا ةعيبر لئسو «جرخي نأ هب رمأف ًاعدتبم الإ كارأ امو ةعدب هنع لاؤسلاو بجاو هب ناميإلاو
 لوقعم ريغ ءاوتسالاو لوهجم فيكلا :لاق ؟ىوتسا فيك #ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا# : ىلاعتو كرابت

 هباتك يف هسفن نم ىلاعت هللا فصو ام لك : ةنييع نب نايفس لاقو < ءهلك كلذب ناميإلا كيلعو ّيلع بجيو

SS 
 ::ناوره نن رشد يف رعاشلا لاق . ةغللا يف عئاش كلذو

 ناري مث الز فنيش ريق وف نارا, لج يشع قوجا لشق

 ص تافصلاو ءامسألا) ةبراحم ريغ نم هلهأ بلغ هنأ ديري 5٠5(.

 يف ًامامإ هبورضو ثيدحلا يف ًامامإ ناكو , مالعألا دحأ , ينابيشلا يلهذلا لبنح نب دمحم نب دمحأ مامإلا )٤(

 ىدحإ ةنس يفوت . هقئاقحو دهزلا يف ًامامإ .هضماوغو عرولا يف ااا اهقئاقدو ةنسلا يف ااا هقئاقدو هقفلا

 .(45 ص ناث تارذش) . نيتئامو نيعبرأو

 بحاص ناكو «ًايراوتم ةرصبلاب نايفس تامو ًالمعو ًاملع هنامز لهأ ديس هيقفلا وتلا ديعس: خرب ناف )

 30١(. ص لوأ تارذش) ةئامو نيتسو ىدحإ ةنس يفوت نوينايفس عبارلا نرقلا يف دجو دقو بهذم

 مامإ أدهتجم اظفاح ناكو «فيناصتلا بحاص يرهاظلا هيقفلا يوادغلا مث يناهفصالا يلع نب دواد مامإلا )١(

 ۱١۸(. ص ناث تارذش) نيتئامو نيعبس ةنس يفوت . عرولا ريثك ًاللقتم ًادهاز ناكو .رهاظلا لهأ
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 نب ثرحلاو يسنالقلا سابعلا يبأو يبالكلا ديعس نب هللا دبع ىلإ «نامزلا ىهتنا ىتح

 دئاقع اوديأو مالكلا ملع اورشاب مهنأ الإ فلسلا ةلمج نم اوناك ءالؤهو « ىبساحملا دسأ

 نيب ىرج ىتح «ضعب سردو مهضعب فنصو «ةيلوصأ نيهاربو ,ةيمالك ججحب فلسلا
 حلصألاو حالصلا لئاسم نم لايف ىف ةرظانم 9 هذاتسأ نيبو يرعشألا نسحلا ىبأ

 كلذ راصو «ةيمالك جهانمب مهتلاقم ديأف « ةفئاطلا هذه ىلإ يرعشألا زاحناو امصاختف

 ةهبشملا تناك املو ةيرعشألا ىلإ ةيتافصلا ةمس تلقتناو «ةعامجلاو ةنسلا لهأل ًابهذم

 . ةيتافصلا ةلمج نم نيتقرف مهانددع تافصلا يتبثم نم ةيماركلاو

 ةيرعشألا

 يبأ ىلإ بستنملا يرعشألا ليعامسإ نب يلع نسحلا يبأ باحصأ ةيرعشألا

 صاعلا نب ورمع نيب ةرظانم ترج دقو .هبهذم ىف يرعشألا هررقي ام هنيعب ررقي ناك

 مكاحتملا كلذ انأ : ىسوم وبأ لاقف «يبر هيلإ مصاخأ ادحأ دجأ نأ :ورمع لاقف هنيبو
 ا

 هنأل : لاق < ملو :ورمع لاق « معن : لاق هيلع ينبذعي مث ائيش ّيلعرّدقي :ورمع لاق  هيلإ

 .اباوج رحي ملو ورمع تكسف .كملظي ال

 راوطأ ىف راد فيكو أدتبا ءىش يأ نم هتقلخ ىف ركف اذإ ناسنإلا : يرعشألا لاق

 ربديل نكي مل هتاذب هنأ ًائيقي فرعو ةقلخلا لامك ىلإ لصو ىتح «روك دعب ًاروك ةقلخلا
 هل نأ ةرورضلاب فرع «لامك ىلإ صقن نم هيقريو « ةجرد ىلإ ةجرد نم هغلبيو «هتقلخ

 راثآ روهظل عبط نم ةمكحملا لاعفألا هذه رودص روصتي ال ذإ ءأديرم ًاملاع ارداق ًاعناص
 هلاعفأ تلد تافص هلف ةقلخلا يف ناقتإلاو ماكحإلا راثا نييبتو .ةرطفلا يف رايتخالا

 ملعلا ىلع تلد «اديرم ارداق املاع هنوك ىلع لاعفألا تلد امكو ءاهدحج نكمي ال اهيلع

 .ًابئاغو ًادهاش فلتخي ال ةلالدلا هجو نأل ةدارإلاو ةردقلاو

 الو ,ةردق وذ هنأ الإ رداقلل الو « ملع وذ هنأ الإ ةقيقح ملاعلل ىنعم ال ًاضيأو
 عوقولا ةردقلاب لصحيو .ناقتإلاو ماكحإلا ملعلاب لصحيف «ةدارإ وذ هنأ.الإ ديرملل

 الإ قحلا هجو هب نابأو ةنسلا لهأ هوجو ضبي اممو رظنلاو لدجلا ملع هنع ذخأ ؛ يئابجلا ىلع وبأ هذاتسأ )١(

 . (۳۰۳ ص ناث تارذش) .ءارم عدتبم لك رهظ مصق اهب يتلا يئابجلا هخيش عم هترظانم جلب

 ١م



 نود لكشو «ردق نود ردقو «تقو نود تقوب صيصختلا ةدارإلاب لصحيو «ثودحلاو

 ةايحب ايح تاذلا نوكي نأو الإ تاذلا اهب فصوي نأ روصتي نل تافصلا هذهو . لكش

 مكنا وهو .هنع مهل ضيحمال امازلإ تافصلا يركنم مزلأو .هانركذ يذلا ليلدلل

 نم ناموهفملا نوكي نأ امإ ولخي الف ارداق املاع هنوك ىلع ليلدلا ما ذإ انومتقفاو

 .هتيملاعب ردقيو .هتيرداقب ملعي نأ بجيف بجيف ًادحاو ناك نإف ادا وأ ادحاو نيتفصلا

 نأ فرعف كلذك رمألا سيلو ارداق املاع هنوك ملع ًاقلطم تاذلا ملع نم نوكيو

 ىلإو لاحلا ىلإو ظفللا درجم ىلإ فالتخالا عجري نأ امإولخي الف ,نافلتخم نيرابتعالا

 ول نيلوقعم نيموهفم فالتخاب يضقي لقعلا ناف ,درجملا ظفللا ىلإ هعوجر لطبو ةفصلا
 تورا د تا دلانا ىلإ غرر لطبو هروب ةف بانر ام اسار طال الا رف

 نيعتف «لاحم كلذو يفنلاو تابثإلاو مدعلاو دوجولا نيب ةطساو تابثإ مدعلاب الو دوجولاب

 .هبهذم كلذو .تاذلاب ةمئاق ةفص ىلإ عوجرلا

 تابثإ يف هلوق در دق « يرعشألا باحصأ نم ٠ ينالقابلا ركب ابأ يضاقلا نأ ىلع

 ال هب ةمئاق يناعم تافصلا تبثأ كلذ عمو .تابثإلا ىلع هيأر ررقت و اهيفنو لاحلا

 ةلاح تسثأ و .ةفص هيمسن يذلا وه مشاه وبأ هتب هتبثأ يذلا لاحلا لاقو 2

 . تافصلا كلت تبج

 ن اا ی ےک ا کچ ر ا ن س 3# ٠

 ةيلزأ تافص هذهو :لاق . يأر فالتخا ءاقبلا يف هلو ريصب « عمسب عيمس « مالكب ملكتم
 .هريغال الو وهال الو «هریغ الو وه يه لاقي ال «هتاذب ةمئاق

 ىلع ليلدلا ماق :لاق . ةميدق ةدارإب ديرمو .ميدق مالكب ملكتم هنأ ىلع ليلدلاو

 ارما نوكي نأ امإ ولخي الف ءوان رما وهف .يهنلاو رمألا هل نم كلملاو كلم .ىلاعت هنأ

 لحم يف وأ «هتاذ يف هثدحي نأ امإ ولخي الف ًاثدحم ناك نإف «ثدحم رمأب وأ ميدق رمأب

 «ثداوحلل الحم نوكي نأ لا ىدؤي هنأل «هتاد يف هثدحي نأ ليحتسيو لحم يف ًالوأ

 افوصوم هب لحملا نوكي نأ بجوي هنأل لحم يف نوكي نأ ليحتسيو لاحم كلذو

 يبأ خيشلا بهذم ىلع ناك روهشملا ملكتملا ينالقابلاب فورعملا «بيطلا نب دمحم ركب وبأ يضاقلا 21

 دخلا ملغ ىف وتلا هرقل فتاضتلا فن دقو قرط اريصاتو افا ًاديؤمو .يرعشألا نسحلا

 . )° ه ص لوأ ناكلخ . نبأ) 1١7 ةنس يفوت . هنامز دحوأ هملع يف ناكو هريغو

AY 



 ةفص هب مئاق ميدق هنأ نيعتف «لوقعم ريغ كلذ نأل لحم يف ال هثدحي نأ ليحتسيو «

 .هل

 عيمجب قلعتي دحاو هملعو «لاق رصبلاو عمسلاو ةدارإلا يف ميسقتلا كلذكو 2

 قلعتت ةدحاو هتردقو «مودعملاو دوجوملاو «بجاولاو زئاجلاو ليحتسملا تامولعملا

 تافصلا لبقي ام عيمجب قلعتت ةدحاو هتدارإو تازئاجلا نم هدوجو حصي ام عيمجب

 ىلإ عجرت هوجولا هذهو «ديعوو دعوو «رابختساو ربخو «يهنو رمأ وه دحاو همالكو

 . مالكلا سفن يف ددع ىلإ ال همالك يف تارابتعا

 تالالد مالسلا مهيلع ءايبنألا ىلإ ةكئالملا ناسل ىلع ةلزنملا ظافلألاو تارابعلاو (

 ةءارقلا نيب قرفلاو «يلزأ ميدق لولدملاو ةثدحم ةقولخم ةلالدلاو . يلزألا مالكلا ىلع

 ميدق روكذملاو ثدحم ركذلاف ,روكذملاو ركذلا نيب قرفلاك .ولتملاو ةوالتلاو ءورقملاو

)1( 

 فورحلا نوكب اوضق ذإ ةيوشحلا نم ةعامج قيقدتلا اذهب يرعشألا فلاخو

 ةرابعلا لب ةرابعلا ىوس سفنلاب مئاق ىنعم يرعشألا دنع مالكلاو «ةميدق تاملكلاو

 لعف نم ةلزتعملا دنعو «مالكلا هب ماق نم هدنع ملكتملاف .ناسنإلا نم هيلع ةلالد

 هتدارإو لاق .ظفللا كارتشاب امإو زاجملاب امإ . امالك ىمست ةرابعلا نأ ريغ «مالكلا

 ثيح نم هدابع لاعفأو ءةصاخلا هلاعفأ نم تادارملا عيمجب ةقلعتم ةيلزأ ةميدق ةدحاو

 اهرشو اهريخ عيمجلا دارأ لاق اذه نمف .مهل ةبستكم اهنأ ثيح نم ال ةقولخم اهنأ

 حوللا يف بتك ىتح ملقلا رمأو «ملع ام دابعلا نم دارأ ملعو دارأ املكو اهرضو ءاهعفنو

 رودقم مولعملا فالخو «لدبتي الو ريغتي ال يذلا هردقو هؤاضقو همكح كلذف .ظوفحملا

 قر يف روطسم باتكو روطلاو# :لاقو «ركّدم نم لهف ركذلل نآرقلا انرّسي دقلو» :هؤانث لج هللا لاق )١(
 دحأ نإوإ : ىلاعت لاقو .ملعلا اوتوأ نيذلا رودص يف تانّيب تايآ وه لب :العو لج لاقو .«روشنم

 نم رفن عمتسا هنأ ّيلإ يحوأ لقإ» : لجو زع لاقو .( هللا مالك عمسي ىتح هرجأف كراجتسا نيكرشملا نم
 مالك هولتن يذلا نارقلاف . «ادحأ انبرب كرشن نلو هب انماف دشرلا ىلإ يدهي ابجع انارق انعمس انإ اولاقف نجلا

 ءانعامسأب عومسمو انرودص يف ظوفحم ءانفحاصم يف بوتكم .ةقيقحلا ىلع انتسلأب ولتم وهو ىلاعت هللا

 انيولقب مولعم لجو زع يرابلا نأ امك وهو «هنم نئاب ريغ «هتاذ تافص نم وه ذإ ءاهنم ءيش يف لاح ريغ

 انتءارق امأو ءاهنم ءيش يف لاح ريغ ءانعامسأب عومسم اندجاسم يف دوبعم انبتك يف بوتكم ءانتسلأب روكذم
 مكلعل ريخلا اولعفاو# : لجو زع هللا لاق . هيف كش ال قولخم انباسكإو «انباستكا نم يهف انظفحو انبتكو

 .(7508 ص تافصلاو ءامسألا) .ًالعف نآرقلا ةوالت ةي هللا لوسر ىمسو . «نوحلفت
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 نألو ءانركذ يتلا ةلعلل ءهبهذم ىلع زئاج قاطي ال ام فيلكتو « عوقولا لاحم سنجلا

 فلكملا نوكي ال فيلكتلا لاح ىفف «نينامز ىقبي ال ضرعلاو « ضرع هدنع ةعاطتسالا

 نخ ىف كلذ روج نأ انف وأ ام تادحإ ىلع دقي نا فلكملا ار ارداق طق

 : لاق .هباتك ىف هيلع ًاصوصنم كلذ دجو نإو « لاحمف لعفلا ىلع ًالصأ هل ةردق ال
 تاك سرم رور ةق ردت ةه ن اج تاسنالا إ اا نانا لغ ردا دلا
 تاكرحلا نأ ىلإ ةعجار ةقرفتلاو « ةدارإلاو رايتخإلا تاكرح نيبو ةشعرلاو ةدعرلا

 :لاق اذه نمف «رداقلا رايتخا ىلع (ةفقوتم نوكت ةردقلا نأ ثيحب) ةلصاح ةيرايتخالا

 لصأ ىلع مث ,ةثداحلا ةردقلا تحت لصاحلاو ةثداحلا ةردقلاب رودقملا وه بستكملا

 ال ةدحاو ةيضق ثودحلا ةهج نأل .ثادحألا يف ةثداحلا ةردقلل ريثأت ال .نسحلا ل

 ثودح يف ترثأل ثيدحلا ةيضق يف ترثأ ولف . ضرعلاو رهوجلا ىلإ ةبسنلاب فلتخت

 رهاوجلا ثادحإل حلصيو « حئاورلاو موعطلاو ناولألا ثادحأل حلصي ىتح .ثدحم لك

 ىلاعت هللا نأ ريغ .ةثداحلا ةردقلاب ضرألاو ءامسلا عوقو زيوجت ىلإ يدؤيف .ماسجألاو

 هدارأ اذإ لصاحلا لعفلا اهعمو اهتحت وأ ةثداحلا ةردقلا بيقع قلخي نأب هتنس ىرجأ

 اسکو انادحإو اعادبإ ‹« ىلاعت هللا نم ًاقلخ نوكيف اسك لعفلا اذه ٍىمسيو هل درجتو

 ..:هتردق تخت (ةلوعجم) .دبعلا نم

 ىلع ماق دق ليلدلا لاقف «ًاليلق ردقلا اذه نع يطخت ينالقابلا ركب وبأ يضاقلاو
 ههوجو وأ لعفلا تافص رصتقت تسيل نكلو .داجيإلل لصحت ال ةثداحلا ةردقلا نأ

 رهوجلا نوك نم .ثودحلا ءارو رخأ هوجو انهاه لب .طقف ثودحلا هيج ىلع ةناراتعاو

 هذهو «كلذ ريغو ًاداوسو ًانولو ًاضرع ضرعلا هنوك نمو « ضرعلل الباق أزيحتم ارهوج
 . لاوحألا يتبثم دنع لاوحأ

 كلذ يمس ةصاخ ةن اهخت وأ ةثداحتلا ةردقلاب الصاح لعفلا ترك ةهجف: لاق
 ريثأت نوكي نأ ةلزتعملا لصأ ىلع زاج اذإف لاق «ةثداحلا ةردقلا رثأ وه كلذو «ًابسك
 نأزوجيال ملف .لعفلا هوجو نم هجو يفوأ «دوجولاو ثودحلاوه لاح يف ةيرداقلاوأ ةردقلا

 هوجو نم هجو يف وأ .ثداحلل ةفص وه لاح يف ةثداحلا ةردقلا ريثأت نوكي

 ًاقلطم ةكرحلا نم موهفملا نأ كلذو ةصوصخم ةئيه ىلع ًالثم ةكرحلا نوك وهو لعفلا
 لك ناف ناتزيامتم ناتلاح امهو ءريغ دوعقلاو مايقلا نم «موهفملاو ريغ ًاقلطم ضرعلا نمو
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 انلوق نیب ًايرورض ًاقرف قرفي ناسنإلا نأ مولعملا نمو ءًامايق ةكرح لك سيلو «ةكرح مايق

 ىلاعت يرابلا ىلإ فاضي نأ زوجي ال امكو .ماقو دعقو . ماصو ىلص انلوق نيبو «دجوأ

 ىلإ فاضي ام ةهج دبعلا ىلإ فاضي نأ زوجي ال كلذكف ءدبعلا ىلإ فاضي ام ةهج

 يهو «ةصاخلا ةلاحلا يه اهرثأو ةثداحلا ةردقلل ًاريثأت يضاقلا تبثأف «ىلاعت يرابلا

 يه ةهجلا كلتو «لعفلاب ةثداحلا ةردقلا قلعت نم تلصح لعفلا تاهج نم ةهج

 قحتسي ال « دوجو وه ثيح دوجولا ناف ‹باقعلاو باوثلاب ةلباقم نوكت نأل «ةنيعتملا

 يتلا يه حبقلاو نسحلا ةهج ناف « ةلزتعملا لصأ ىلع ًاصوصخ «باقعو باوث هيلع
 دوجو وه ثيح نم دوجوملاف دوجولا ءارو ناتيتاذ ناتفص حبقلاو نسحلاو ءءازجلاب لباقت

 ةلاح تابثإ يل زاج «ناتلاح امه نيتفص تابثإ مكل زاج اذإف لاق « حيبق الو نسحب سيل

 .اهتهج ناكمإلا ردقب انيبف «ةلوهجم ةلاح يه لاق نمو «ةثداحلا ةردقلا ةقلعتم ىه

 . يه فيك اهانلثمو , يه “ شيا نانو

 اذه نع ىطخت .هحور هللا سدق ينيوجلا 9 يلاعملا ابأ نيمرحلا مامإ نإ مث

 ةردق تابثإ امأو «نسحلاو لقعلا هابأي امم ةعاطتسالاو ةردقلا ىفن امأ : لاق :ًاليلق نايبلا

 «ريثأتلا يفنك لقعت ال ةلاح يف ريثأت تابثإ امأو ءالصأ ةردقلا لنك ا

 دبعلا لعف ةبسن نم ًاذإ دب الف « مدعلاو دوجولاب فصوت ال مهلصأ ىلع لاوحألاواصوصحخ

 نم هداجيإ لالقتساب رعشي قلخلا ناف «قلخلاو ثادحإلا هجو ىلع ال ةقيقح هتردق ىلإ

 .لالقتسالا مدع اضيأ هسفن نم سحي رادتقالا هسفن نم سحي امك ناسنإلاو «مدعلا

 ةردقلا ةبسن نوكي رخا ببس ىلإ ادوجو دنتست ةردقلاو ,ةردقلا ىلإ ادوجو دنتسي لعفلاف

 يهتني ىتح «ببس ىلإ ببس دنتسي كلذكو «ةردقلا ىلإ لعفلا ةبسنك ببسلا كلذ ىلإ

 ناف «قالطإلا ىلع ينغتسملا ءاهتاببسمو بابسألل قلاخلا وهف «بابسألا ببسم ىلإ

 ال يذلا قلطملا ينغلا وه ىلاعت يرابلاو .هجو نم جاتحم «هجو نم نغتسم «ببس لك

 هم ليو ىنعم يف همليو لاقي امك ءيش يأ ىنعم يف شيإ ليقو «ءيش يأ نم ةتوحنم ةيماع ةيبرع شيإ )١(
 .لامعتسالا ةرثكل فذحلا ىلع

 نيمرحلا مامإب فورعملا نيدلا ءايض بقلملا يعفاشلا هيقفلا ينيوجلا هللا دبع نب كلملا دبع ىلاعملا وبأ (7)

لا نم مولعلا يف هننفثو هتدام ةرازغو « هتمامإ ىلع عمجأ دقو يعفاشلا باحصأ نم نيرخأتملا ملعأ
 لوصأ

 ص لوأ ناكلخ نبا) . ةئامعبرأو نيعبسو نامث ةنس يفوت .ةريثك تافنصم هلو «كلذ ريغو بدألاو عورفلاو
20). 
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 ضرعم يف هزربأو «نييهلإلا ءامكحلا نم هذخأ امنإ يأرلا اذهو «رقف الو هل ةجاح
 ام لك لب «ةردقلاو لعفلاب مهلصأ ىلع ببسلا ىلإ ببسلا ةبسن صتخي سيلو -

 يف ماشجألا ريثأتو .عبطلاب لوقلا 0 ذئنيحو .همكح كلذف «ثداوحلا نم
 5 . نييمالسإلا بهذم كلذ سيلو نادا عئابطلا يف عئابطلا ريثأتو ادا : ل ماجا

 مسجلا :اولاق مسجلا داجيإ يف رثؤي ال مسجلا نأ ء ا ولا وک
 ةدام نم بكرم مسجلا ناف «مسج يف ام ةوق نع الو «مسج نع ردصي دا روج ال

 ولف .ةيمدع ةعيبط اهل ةداملاو .هتروصو هتدامب ينعأ .هتهج نم رثأل رثأ ولف «ةروصو

 نأ رهو < خف لاحم اإ مدقملاف .لاحم يناثلاو «مدعلا ةكراشمب ترثأل فا

 .ًاققحت دشأ وه نم يطختو «مسج يف رثؤي نأ زوجي ال مسج يف ام ةوقو مسجلا
 وهام لك :لاقف . هتاذب زئاج وه ام لك ىلإ مسجلا يف ف ةوقو مسجلا نع أركفت صوغأو

 « زاوجلا ةكراشمب ثدحأل ثدحأ ول هاف عام اش تدب نأ زوجي ال اذ تاج
 مدعلا ةكراشمب زاوجلا رث أولف ًامدع ناك هتاذو زئاجلا ىلخ ولف « ةيمدع ةعيبط هل زاوجلاو

 بجاو الإ ةقيقحلا ىلع دجوي ال اذان لاح كلذو دوجولا يف ذ مدعلا رثؤي نأ ىلإ ىدأل

 ىدوجولا ةقيقحل تاثدحم ال .دوجولا لوبقل تادعم بابسألا نم هاوس امو .هتاذب دوجولا

 . هركذنس حرش اذهلو

 نكمي فيكف ةباثملا هذهب ناك اذإ يلاعملا يبأ مامإلا مالك ذخأم نأ بجعلا نمف

 . ةلاقملا بحاص مالك ىلإ دوعنو اذه .ةقيقح بابسألا ىلإ لعفلا ةفاضإ

 ال ىلاعت يرابلا وه ةقيقحلا ىلع قلاخلا ناك اذإ : يرعشألا نسحلا وب لاق
 وه اذهو :لاق .عارتخالا ىلع ةردقلا وه ىلاعت هفصو صخأف «هريغ قلخلا يف هكراشي
 بجوي نوك وهو «هفصو صخأ ٠ ينيارفسالا قاحسإ وبأ لاقو .هللا ىلاعت همسا ريسفت

 هريغ نع زيمتيو الإ دوجوم نم ام نأ ًانيقي معن مهضعب لاقو « اهلك ناوكألا ىلع هزييمت
 .دوجوم ىلاعت ىرابلاو ةيواستم ةكرتشم اهلك تادوجوملا نوكت نأ يضتقيف الإو ءام رمأب
 ةفرعم ىلإ يهتني ال لقعلا نأ الإ .فصو صخأب تادوجوملا دايو نأ بجيف

 نم دحأ .,يلوصألا ملكتملا يعفاشلا هيقفلا نيدلا نكرب بقلملا ي ينيارفسالا دمحم نب ميهاربإ قاحسإ وبأ 01(
 لوصأ يف ىلحلا عماج باتك هلو ةمامإلا طئارش هعامجتساو مولعلا يف ىف هرحبتل ءاملعلا نم داهتجالا دح غلب
 ا ةئامعبرأو ةرشع ينامث ةنس يفوت روا ولا ردم لا نيدحلملا ىلع درلاو نيدلا
 .( ص لوأ ناكلخ
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 ًاضيأ فالخ هيفف لقعلا هكردي نأ زوجي له مث «فقوتيف عمس هب دري ملو صخألا كلذ

 ةرابعلا ثيح نم وهو «ةيهاملا ظفل قلطأ ارارض نأ ريغ «رارض بهذم نم بيرق اذهو

 .ركنم

 امنإ ةيؤرلل ححصملا ناف ‹ىري نأ حصيف دوجوم لك نأ يرعشألا بهذم نمو

 نينمؤملا نأ عمسلا يف درو دقو «ىري نأ حصيف :دوجوم ىلاعت يرابلاو ءدوجولا وه

 « ةرظان اهبر ىلإ ةرضان ٍذئموي هوجو ©: ىلاعت هللا لاق , 2 ةرخآلا ىف هنوري

 .رابخألاو تايآلا نم كلذ ريغ فا :YY ةمايقلا]

 لاصتاو ةلباقمو ةروصو ناكمو ةهج ىلع ةيؤرلا هب قلعتي نأ زوجي الو :لاق

 . ةيؤرلا ةيهام يف نالوق هلو «ليحتسم كلذ ناف , عابطنا ليبس ىلع وأ « عاعش

 . مدعلا نود دوجولاب قلعتي هنأ صوصخلاب ينعيو صوصخم ملع هنأ :امهدحأ

 . هنع أريثأت الو كردملا يف ًاريثأت يضتقي ال ملعلا ءارو كاردإ هنأ : يناثلاو

 .ةرخآلا يف اهعوقو ىلع اوعمجأو ًالقع ةليحتسم ريغ ةنكمم ىلاعتو هناحبس هللا ةيؤر ةنسلا لهأ ءاملع لاق )١(

 دئموي مهبر نع مهنإ الك : ىلاعت هلوق ليلدب نيرفاكلا نود ىلاعتو هناحبس هللا نوري نينمؤملا نأو

 نأو هقلخ نم دحأ هاري ال ىلاعت هللا نأ ةئجرملا ضعبو جراوخلاو ةلزتعملا هيلإ تبهذ امو #نوبوجحمل

 عامجإو ةنسلاو باتكلا ةلدأ ترهاظت دقو حيبق لهجو ‹ حيرص أطخ هولاق يذلا اذهو ءالقع ةليحتسم هتيؤر

 نع ايباحص نيرشع نموحن اهاور دقو « ىلاعت هللا ةيؤر تابثإ ىلع ةمألا فلس نم مهدعب نمف ةباحصلا

 نيملكتملا بتك يف ةروهشم ةبوجأ اهل اهيلع ةعدتبملا تاضارتعاو ةروهشم اهيف نآرقلا تايآو ةَ هللا لوسر

 مث «تمث هب يتأ امو «مالكلا بتك يف ةضافتسم ةروهشم اهتبوجأو .مههبش يقاب كلذكو ةنسلا لهأ نم

 ريغ الو يئرملا ةلباقم الو ةعشألا لاصتا اهيف طرتشي الو هقلخ يف هللا اهلعجي ةوق ةيؤرلا نأ قحلا لهأ بهذم

 هنانج ىلإ رظني نمل ةلزنم ةنجلا لهأ ىندأ نإ» :لاق ل هللا لوسر نأ رمع نبا نع يور دقو اذه كلذ

 أرق مث ةيشعو ةودغ ههجو ىلإ رظني نم هللا ىلع مهمركأو ةنس فلأ ةريسم هررسو همدخو هميعنو هجاوزأو

 رظنف كو هللا لوسر دنع انك « هللا دبع نب ريرج لاقو .«(ةرظان اهبر ىلإ ةرضان ذئموي هوجو : لك هللا لوسر

 متعطتسا نإف هتيؤر يف نوماضت ال رمقلا اذه نورت امك ًانايع مكبر نورتس مكنإ» : لاقو ردبلا ةليل رمقلا ىلإ

 سمشلا عولط لبق“كبر دمحب حبس :أرق مث اولعفاف اهبورغ لبقو سمشلا عولط لبق ةالص نع اوبلغت الا
 : 45 هللا لوسر لاق ؟ةمايقلا موي انبر ىرن له هللا لوسر اي :اولاق اسان نأ ةريره يبأ نعو .««بورغلا لبقو

 اهنود سيل سمشلا يف نوراضت له»: لاق . هللا لوسراي ال :اولاق ؟ردبلا ةليل رمقلا يف نوراضت له»

 رک هللا لوسر نأ بيهص نعو . «كلذک هنورتس مكنإف» : هللا لوسر لاق . هللا لوسر ايال :اولاق «باحس

 انهوجو ضيبت ملأ : نولوقيف ؟مكديزأ ًائيش نوديرت : ىلاعتو كرابت هللا لوقي ةنجلا ةنجلا لهأ لحد اذإ» :لاق

 مهبر ىلإ رظنلا نم مهيلإ بحأ ًاثيش اوطعأ امف باجحلا فشكيف :لاق ؟رانلا نم انيجنتو ةنجلا انلخدت ملأ

 ص عباس ليوأتلا بابل) .ملعأ هللاو فاك ردقلا اذهو .ةريثك بابلا اذه يف ثيداحألاو .«ىلاعتو كرابت
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 ناقلعتي ملعلا ءارو ناكاردإ امه نيتفص ىلاعت يرابلل رصبلاو عمسلا ثبت
 . دوجولا طرشب دحاو لكب ةصاخلا تاكردملاب

 هب رارقإلا بجيف عمسلا كلذب درو :لوقيف «ةيربج تافص هجولاو نيديلا تبثأو

 زاوج يف ًاضيأ لوق هلو «ليوأتلل ضرعتلا كرت نم فلسلا ةقيرط ىلإ «هوفصوو درو امك
 ةلزتعملل فلاخم لقعلاو عمسلاو ماكحألاو ءامسألاو ديعولاو دعولا يف هبهذمو «ليوأتلا

 .هجو لك نم
 ناكرألا ىلع لمعلاو ناسللاب لوقلا امأو «بلقلاب قيدصتلا وه ناميإلا :لاق

 مهل ًاقيدصت لسرلاب فرتعاو «ىلاعت هللا ةينادحوب رقأ يأ بلقلاب قدص نمف «هعورفف
 ًانمؤم ناك لاحلا يف تام ول ىتح «هناميإ حص «بلقلاب ىلاعت هللا دنع نم هب اوؤاج ايف

 نم جرخ اذإ ةريبكلا بحاصو «كلذ نم ءيش راكنإب الإ ناميإلا نم جرخي الو اخ
 ف مشن امو تر دل رقخي نأ امإ + ىلاغت هللا ىلإ کی نوكو ةبوت ریغ نم اينالا
 مث همرج رادقمب هبذعي نأ امأو .(يتمأ نم رئابكلا لهأل يتعافش» : لاق ذإ . هلي يبنلا

 جارخإ نم عمسلا هب درو امل .رافكلا عم رانلا يف دلخي نأ زوجي الو هتمحرب ةنجلا هلخدي
 هتبوت لوبق هللا ىلع بجي هنأب لوقأ ال بات ولو :لاق .ناميإلا نم ةرذ هبلق يف ناك نم
 .نيبئاتلا ةبوت لوبقب عمسلا درو لب .ءيش هيلع بجي الف بجوملا وه ذإ «لقعلا مكحب
 ولف ديري ام مكحيو .ءاشي ام لعفي هقلخ يف كلاملا وهو .نيرطضملا ةوعد ةباجإو

 ملظلا ذإ  ًاروج نكي مل رانلا مهلخدأ ولو « افيح نكي مل ةنجلا مهعمجأب قت قئالخلا لخدأ

 كلاملا وهو .هعضوم ريغ يف ءيشلا 0 .فرصتملا هكلمي ال اميف فرصتلا وه

 وج هيلإ بسني الو ملظ هنم روصتي الف قلطملا

 55 يضتقي الو ان ير ا م م اهلك تاجا ولاو لا
 انك امو # : ىلاعت هللا لاق «بجت عمسلابو .لصحت لقعلاب ىلاعت هللا ةفرعمف اسو
 باقعو .عيطملا ةباثإو معنملا ركش كلذكو ١6[ :ءارسإلا] #الوسر ثعبن ىتح نيبذعم
 حلصلا ال < ءلقعلاب ام ءيش ىلاعت هللا ىلع بجي الو لقعلا نود عمسلاب بجي « يصاعلا

 ل ير ربل ل ير ن و ا ا
 : رخآ هجو

 هب عفدنا الو عفن هيلإ عجري مل ذإ « ىلاعت هللا ىلع ًابجاو نكي مل فيلكتلا لصأو
 ءادتبا مهيلع لاضفالا ىلع رداقو ءاباقعو اباوث .ديبعلا ةازاجم ىلع رداق وهو «رض هنع
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 هلك باذعلاو باقعلاو ‹لضف هنم هلك فطللاو ميعنلاو لضفتلاو باوثلاو و ا

 .[۲۳ :ءايبنألا] #نولئسي مهو لعفي امع لئسي ال# «لدع

 ثاعتبالا دعب نكلو «ةليحتسملا الو ةبجاولا ال ةزئاجلا اياضقلا نم لسرلا ثاعبناو

 ال ذإ «,تابجاولا ةلمج نم تاقبوملا نم 29 مهتمصعو«١) تازجعملاب مهدييأت .(راص)

 الف «للعلا ةحازإ نم دب الو « يعدملا قدص هب فرعيف «هكلسي عمتسملل قيرط نم دب

 نع ميلس رمل لرتقم ةداعلل قراخ لعف ةزجعملاو «ضقانت فيلكتلا يف عقي

  قرخ ىلإ مسقنم وهو « ةنيرقلا ثيح نم لوقلاب قيدصتلا ةلزنم لزنيف ءةضراعملا

 .داتعلا ريغ تابثإ ىلإو ءداتعملا

 . تازجعملل ديكأتو ءءايبنألل قيدصت هجو نم يهو «قح ءايلوألل تاماركلاو

 السر مهيلإ لسرأ نكلو ةطساو ريغ نم ءادتبا هدابع بولق يف ناميإلا قلخ ىلع رداق ىلاعتو كرابت هللا نإ )١(

 .همالك مهغلبي «هدابع نيبو لجو زع هللا نيب ةطساو لوسرلا كلذو هتافيلكت عيمجو «هنید ملاعم مهفرعت

 ةطساولا نوكت نأ زئاجو «ءايبنألا عم ةكئالملاك رشبلا ريغ نم ةطساولا كلت نوكت نأ زئاجو هماكحأ مهفرعيو

 تءاج دقو لقعلا ليلد يف اذه زاج اذإو لقعلا ةهج نم اذهل عنام الو مهممأ عم ءايبنألاك رشبلا سنج نم

 نأل هب اوتأ ام عيمج يف مهقيدصت بجوف مهفدص ىلع تلد تازجعمب «مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا

 يبنلا زجعم نأل وناوي يدبع قدص لجو زع هللا لوق ماقم مئاق . يبنلا نم يدحتلا عم زجعملا -

 ىلع يهو اهلثمب نايتإلا نع اوزجع قلخلا نأل ةزجعم ة ةزجعملا تيمسو هلوقي اميف هقدص ىلع دهاش

 هللا لعف نم هنأ ىلع لد هنع مهزجعف ءهنع اوزجع نكلو ءرشبلا ةردق عون ىلع وه اهنم برضف «نيبرض
 نع اوفرص املف .نيقداص متنك نإ توملا اونمتف# : هلوق يف توملا ينمتك ةي يبنلا قدص ىلع لدو

 جراخوه ام , يناثلا برضلاو ةي يبنلا قدص ىلع لدو «ىلاعت هللا دنع نم هنأ ملع < هيلع مهتردق عم هينمت

 ءدامجلاو .ءرجشلا مالكو «ةرخص نم ةقان جارخإو «ةيح اصعلا بلقو « ىتوملا ءايحإك رشبلا ةردق نع

 يبنلا ىت أ اذإف ءاهلثم نع رشبلا زجع يتلا تازجعملا نم كلذ ريغو عباصألا نيب نم ءاملا عبنو ناويحلاو

 رهظأ يذلا وه لجو زع هللا نأو هللا دنع نم كلذ نأ ملع .تاداعلل ةقراخلا تازجعملا كلت نم ءيشب

 لقعلا ليلدب تبث دقو « لجو زع هللا نع هب ربخي اميف هقدص ىلع هل ةجح نوكيل «هيبن دي ىلع زجعملا كلذ

 ىلإ مدعلا نم اهجارخإو ءاهل قبس ريغ نم اهعادبإو ءايشألا قلخ ىلع رداق ىلاعت هللا نأ عطاقلا ناهربلاو
 ۲۲١(. ناث ليوأتلا بابل) .تاداعلا قراوخو .نايعألا بلق ىلع رداق هنأو دوجولا

 باكترا نع هعنمت «هدبع ىف هللا اهعدوي .ةوق يه وأ اهنم نكمتلا عم يصاعملا بانتجا ةكلم «ةمصعلا (۲)

 نع هعنميو ريخلا لعف ىلع هدبع لمحي هللا نم فطلوأ رايتخالا ءاقب عم تاهوركملاو « يصاعملا نم ءيش
 . نع مهتمصع بوجو ىلع عئارشلاو للملا لهأ عمجأ دقو ناحتمالاو ءالتبالل ًافيفخت رايتخالا ءاقب وا

Tgمهيلع زاج ول ذإ هللا نع هنوغلبي امو . اهلا وعدت دلل قلو  

 ىلع ةمألا تعمجأ دقو رفك امإ ىهف بونذلا رئاس امأو .لاحم وهو .ةزجعملا ةلالد تلطبل ءارتفالا
 1 و

 رودص امأ . يئابجلا الإ روهمجلا هزوجف ًادمع رثاغصلا امأ ءروهمجلا اهعنم رئابكلاف ءرفكلا ريغ امأو
 ۲١(. ص ناث ءاملعلا روتسد ٤۲۹ ص ناث فقاوملا حرش) . ًاقافتا زئاج وهف ًاوهس رئاغصلا
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 . هن الذخمب ةيصعملاو رفكلاو . ىلاعت هللا قيفوتب ةعاطلاو ناميإلاو

 ‹ ةيصعملا ىلع ةردقلا قلخ نالذخلاو « ةعاطلا ىلع ةردقلا قلخ دنع قيفوتلاو

 . نالذخلا هدضبو « قيفوتلا وه ريخلا بابسأ ريسيت هباحصأ ضعب دنعو

 شرعلاو حوللاو ملقلا لثم ةبئاغلا رومألا نع رابخألا نم عمسلا هر درو امو

 ال ذإ «تعءاج امك اهب ناميإلاو اهرهاظ ىلع اهؤارجإ بجيف «رانلاو ةنجلاو يسركلاو

 لاؤس لثم .ةرخآلا يف ةلبقتسملا رومألا نع رابخألا نم درو امو ءاهتابثإ يف ةلاحتسا

 نيقيرفلا ماسقناو . طارصلاو «باسحلاو .نازيملا لثمو « هيف باقعلاو » باوثلاو ءربقلا

 اهؤارجاو « هب فارتعالا بجي «قح [۷ :ىروشلا] «ريعسلا يف قيرفو ةنجلا يف قيرف

 مظنلاو ةغالبلا ثيحنم زجعم هدنع نارقلاو ءاهدوجو ىف ةلاحتسا ال ذإ اهرهاظ ىلع

 وهو « ىعاودلا “22 فرص ههج نم نارقلا یف زاجعإلا نأ دقتعا نم هباحصأ نمو

 . بيغلا نعرابخإلا ةهج نمو «داتعملا نم عنملا

 صن مث ناك ول ذإ 27 نييعتلاو صنلا نود ءرايتخالاو قافتالاب تبثت ةمامإلا لاقو

 7 ء مهتوقع بلسو «هتضراعم نع برعلا ن 0 هللا 0 يأ ل .نآرقلا ا 6-0 نأ ماظنلا من )1(

 هلوق 06 دساف لوق اذه تالا رئاسك راصف ةداعلل قراخ فضا اذهف .ةضراعملا يف اهيلإ

 ةردقلا اوبلسولو « مهتردق ءاقب عم مهزجع ىلع لدي هنإف . ةيآلا «نجلاو سنالا تعمتجا نئل لق# : ىلاعت

a ah0 . هركأب لفتحي امم ىتوملا زجع سیلو ؛ ىتوملا  

 نامز لاوزب زاجعإلا لاوز ا لوقلا bs «هلثمب نايتإلا ىلع ةردقلا ا هللا

 الو ءةيقاب ىمظعلا لوسرلا ةزجعم نأ ةمألا عامجإل قرخ كلذ يفو زاجعإلا نم نارقلا ولخو «يدحتلا

 يف هب لدعي ناك امع نيفورصم ةيلهاجلا لهأ نم مهلبق نم نكي مل اوفرص اوناك ول هنأ ىلع ةيقاب هل ةزجعم

 دجوي مل املف .هتجح مهمزلت ملو «هيلإ اودحتي مل مهنأل فصرلا بيجعو مظنلا نسحو ةغالبلاو ةحاصفلا

 اهنم عنم امنإو ةنكمم ةضراعملا تناكول هنأ هلب «نالطبلا رهاظ ةفرصلاب لوقلا نأ ملع هلثم هلبق نم مالك يف

 هسفن يف «هريغ ىلع ةليضف مالكلا نمضتي الف ًازجعم عنملا نوكي امنإو ازجعم مالكلا نكي مل ةفرصلا

 مدعل هنع نورخأتي امنإو «هلثمب نايتإلا ىلع نورداق لكلا نأ مهنم قيرف هيلإ بهذ امم بجعأب اذه سيلو

 زاجعإ 17١ ص ناث فقاوملا حرش ١١8 ص ناث ناقتالا) . هب هيلإ اولصول هوملعت ول «بيترت هجوب ملعلا

 ظ .(55 ص لوأ ناقتالا شمابب نارقلا

 ى ةلزتعملا نمو انباحصأ نم مظعألا روهمجلا لاقف ءرايتخا وأ صن نم «ةمامإلا توبث قيرط يف فلتخا (؟)
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 .رمع ىلع اوقفتا مث «هنع هللا يضر ركب يبأ ىلع ةدعاس ينب ةفيقس يف اوقفتاو

 ل ا ل ا ا
 .ةمامإلا يف مهبترت لضفلا يف نوبترتم مهو «هنع هللا يضر لع ىلع هدعب اوقفت اوقفتاو

 ريبزلاو ةحلطو أطخلا نع اوعجر مهنأ الإ ريبزلاو ةحلطو ةشئاع يف لوقن ال : لاقو

 ىلع ايغب امهنأ الإ صاعلا نب ورمعو ةيواعم يف لوقن الو ةنجلاب نيرشبملا ةرشعلا نم
 . يغبلا لهأ ةلتاقم ىلع مهلتاقف .قحلا مامإلا

 ناك دقلو ,2” ايب يبنلا ربخب نيدلا نع نوقراملا “ ةارشلا مهف ناورهنلا لهأو

 راد تخ دعم لا رودي هلاوخأأ ا

 اهل حلصي نم مهرايتخاو مهنم داهتجالا لهأ داهتجاب ةمألا نم رايتخالا اهتوبث قيرط نأ ةيراجنلاو جراوخلاو =
 تمعزو رايتخالا ىلإ اهيف ةمألا تراصف هنيعب دحاو ىلع اهيف دري مل صنلا نأ ريغ صنلاب اهتوبث ازئاج ناكو

 ناسل ىلع ىلاعت هللا نم صنلا اهقيرط ةمامإلا نأ ةيسابعلا نم ةيدنوارلاو ةيديزلا نم ةيدوراجلاو .ةيمامإلا

 نم مهنمف هيلع صنلا ترجو هلل ی د فلك ردع مامالا ىلع مامإلا صن مث مامإلا ىلع ةي هلوسر

 ال ةمصعلا نأ معزو مامإلا ةمصع بوجو يف هلصأ ىلع هأنب نم مهنمو .داهتجالا لاطبإ يف هلصأ ىلع هانب
 لوألا قيرفلا اوقفاو دقف ةيديزلا نم ةيريرجلاو ةيرتبلا امأف .صنلاب ا تو

 ااو ناك ول مامإلا ىلع صنلا نأ روهمجلا ليلدو ةمامالاب ىلوألا نييعت يف مهوفلاخ امنإو رايتخالا يف

 ا يا هيف اوفلتخي ال ًارهاظ ًاملع ةمألا هملعت هجو ىلع هنيبل هنايب لَك لوسرلا ىلع

 هتحص اوملعلو رتاوتلاب ةمألا هتلقنل اذكه هنم صنلا دجو ولو .تاعكرلا دادعإو ةلبقلا ةفرعمك هتفرعم

 نيعدملا قرف عيمج ىلع انتدايزو انددع ةرثك عم انك املف هيف ربخلا رتاوت ام رئاس ىلإ اورطضا امك ةرورضلاب

 امنإو هيف «لقنلا رتاوتي مل ةمامالل هنيعب دحاو ىلع صنلا نأ انملع كلذب ملعلا ىلإ نيرطضم ريغ صنلل

 رابخأ اهئازإبو .تاقث مهتاور الو رابخألا طورشب ةفرعم مهل تسيلو ضفاورلا ةهج نم داحا رابخأ هيف يور

 بجوي ام هيف نكي مل اذإو ملعلل بجوم ريغ اهنم لكو هيلع صنلا نوعدي نم ريغ ىلع صنلا يف اهنم رهشأ
 .(774 ص نيدلا لوصأ) .داهتجالاو رايتخالا اهيف حصو ةيداهتجا ةلأسملا تراص ملعلا

 هسفن يرشي نم سانلا نمو# : ىلاعت هلوقل اولاقف مه امأ ,نيملسملا ىلع .مهترشل «جراوخلا ةارشلا )١(
 ةعاط يف انسفنأ انيرش انإ : مهلوقل : ليقو «ةنجلا اهنمثو داهجلا يف اهلذبيو اهعيبي يأ هللا ةاضرم ءاغتبا
 : يجراخ وهو .ةءاجفلا نب يرطق لاق ءراش دحاولاو .ةرئاجلا ةمئألا انقراف نيح ةنجلاب اهانعب يأ . هللا

 ميعنو هدنع ندع تانجب مهسوفن هلإلا اوعاب ةئف تأر

 : جراوخلا نم وهو ةريبه نب ورمع لاقو
 e ةديدنل كاذب ىفبن اه فتا هللا نتدلاا يش الإ

 بذكأ نأ نم ّيلإ ٌّبحأ ءامسلا نم ٌرخأ نئلف هلاو ي هللا لوسر نع مكتثدح اذإ : مالسلا هيلع يلع لاق (۲)

 تدي مااحب كرا أامنإو «ةعدخ برحلا نإف يسفن نع اننيب اميف مكتئدح اذإو هلك هللا لوسر ىلع

 لهأ لاوقأ ريخ نم مهلوق مالحألا ءاهفس .نانسألا ثادحأ موق نامزلا رخأ يف جرخي» :لوقي هك هللا لوسر

 = نم نوقرمي مهرجانح مهناميإ زواجي ال مكتءارق نم رثكأ مهتءارقو .مكتالص ها مهتالص «ةيربلا
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 ةهبشملا

 ةفلاخمو «هللا ملع يف ةلزتعملا لغوت اوأر امل ثيدحلا باحصأ نم فلسلا نإ

 مهلوق ىلع ةيمأ ينب نم ةعامج مهرصنو «نيدشارلا ةمئألا نم اهودهع يتلا ةنسلا
 «نارقلا قلخو «تافصلا يفنب مهلوق ىلع سابعلا ينب ءافلخ نم ةعامجو «ردقلاب

 رابخأو «باتكلا تايا تاهباشتم يف .ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم ريرقت يف اوريحت

 تالا ةا نم تاجو ناال لغ نوار و لمح دعا اف هلك لا
 نينا ر كلام لك هكيدحلا باسا نع لغ دلا تلا ماهم لع ارت
 الو ةنسلاو باتكلا هب درو امب نمؤن :اولاقف «ةمالسلا قيرط اوكلسو ناميلس نب “"لتاقمو
 نأو ,تاقولخملا نم ًائيش هبشي ال لجو زع هللا نأ ًاعطق ملعن نأ دعب «ليوأتلل ضرعتن

 نأ ةياغ ىلإ 2" هيبشتلا نع نوزرتحي اوناكو «هردقم هقلاخ هناف مهولا يف لثمت ام لك
 دنع هعبصأب راشأ وأ [72© : ص]] *« © يديب تقلخ # هتءارق دنع هدي كرح نم اولاق

 . هعبصإ علقو هدي عطق بجو «نمحرلا تل دل د نمؤملا بلق» هتياور

 ديدحلا يبأ نبا حرش) .«ةمايقلا موي مهلتق نمل رجأ مهلتق نإف مهولتقاف «ةيمرلا نم مهسلا قرمي امك نيدلا =

 ٠١7(. ص لوأ

 لخدو ةرصبلا ىلإ لقتناو خلب نم هلصأ يزورملا يناسارخلا ءءالولاب يدزألا ناميلس نب لتاقم نسحلا وبأ )١(
 دهاجم نع ثيدحلا ذخأو .روهشملا ريسفتلا هلو زيزعلا هللا باتك ريسفتب ًاروهشم ناكو اهب ثّدحو دادغب

 نب لتاقم ىلع .ةثالث ىلع لايع مهلك سانلا : يعفاشلا لاق .ءالجألا ءاملعلا نم ناكو امهريغو ءاطعو

 ةنس ةرصبلاب يفوت . هقفلا يف ةفينح يبأ ىلعو ءرعشلا يف ىملس يبأ نب ريهز ىلعو «ريسفتلا يف ناميلس
 ١(. 57 ص ناث ناكلخ نبا) . ةئامو نيسمخ

 نم هيلع زوجي نأ بجو هيبس هقلخ نم هل ناك اذإ هنأل ,ةيهولألا عم ىفانتي هيبشتلاف «هيبشتلا نع هللا ىلاعت

 هبش يذلا هقلخ هقحتسي ال امك هلإلا مسا قحتسي مل هيلع كلذ زاج اذإو ,ههيبش ىلع زوجي ام هجولا كلذ

 ءامسألا) .نافلتأي ال هنع عادبإلا يفنو هلإلا مسا نأ امك ,ناعمتجي ال هيبشتلاو هلإلا مسا نأ نيبتيف «هب

 .(۹۷ ص تافصلاو

 بتكو هديب مدا قلخ : هديب ءايشأ ةثالث قلخ لجو زع هللا نإ» : لك هللا لوسر لاق يمشاهلا ثرحلا نع (۳)

 هللا لوسر اي :اولاقف . ثويد الو رمخ نمدم اهنكسي ال يتزعو : لاق مث هديب سودرفلا سرغو «هديب ةاروتلا

 ' ةلالد تبث نأ هيفو لسرم ثيدح اذه .؛ءوسلا هلهأل رسيي يذلا»: يي لاق ؟ثويدلا امف رمخ نمدم انفرع دق

 هللا مالك وهف بوتكملا امأو ؛اهفورح يهو ةاروتلا موسر قلخ دارأ امنإو «قلخلا ىنعمب انهه بتكلا نأ ىلع
 نأ نع هللا ىلاعت ذإ . ةحراجلا ىلع لمحت ال ديلاو «هنم نيبت ام ريغ هتاذ تافص نم ةفص وهو «لجو زع

 لهأل ةماركلا سرغب ًامالعإو ءةاروتلا نأشل ًافيرشت تركذو ةمعنلاو «ةردقلا ىنعمب ديلاو ةحراج هل نوكي

 7١8(. ص تافصلاو ءامسألا) .ةنحلا
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 : نيرمأل اهليوأتو ةيآلا ريسفت يف انفقوت امنإ :اولاقو

 غيز مهبولق يف نيذلا امأف 8: ىلاعت هلوق يف ليزنتلا يف دراولا عنملا :امهدحأ

 يف نوخسارلاو هللا الإ هليوأت ملعي امو هليوأت ءاغتباو ةنتفلا ءاغتبا هنم هباشت ام نوعبتيف

 . غيزلا نم زرتحن نحنف [۷ :نارمع لآ] هانبر دنع نم لك هب انما نولوقي ملعلا
 نظلاب ىلاعت يرابلا تافص يف لوقلاو .قافتألاب نونظم رمأ ليوأتلا نأ : يناثلاو

 امك : لوقن لب «غيزلا يف انعقوف ىلاعت يرابلا دارم ريغ ىلع ةيآلا انلوأ امبرف زئاج ريغ
 ىلإ هملعانلكوو «هنطابب انقدصو .هرهاظب انما انبر دنع نم لك « ملعلا يف نوخسرلا لاق

 . هناكرأو ناميإلا طئارش نم سيل ذإ «كلذ ةفرعمب نيفلكم انسلو « ىلاعت هللا

 ءاوتسالالو هجولا الو ةيسرافلاب ديلا رسفي مل ىتح .طايتحا رثكأ مهضعب طاتحاو

 اظفل درو امب اهنع ربع ةرابع ىلإ اهركذ يف جاتحا نا لب .كلذ سنج نم درو ام الو

 ةعيشلا نم ةعامج نأ ريغ ,ءيش يف هيبشتلا نموه سيلو ةمالسلا قيرط وه اذهف «ظفلب
 نم نييماشهلا لثم هيبشتلاب اوحرص ةيوشحلا ثيدحلا باحصأ نم ةعامجو «ةيلاغلا

 ءاولاق ةعيشلا لهأ نم مهريغو 2©) يميجهلا دمحأو ©2) سمهكو رضم لثمو «ةعيشلا

 لاقتنالا هيلع زوجي ةينامسج وأ ةيناحور امأ ‹ضاعبأو ءاضعأ تاذ ةروص مهدوبعم

 و ر ردولو لووفلاو

 ۴ ةيوشحلا ةهبشم امأو .ةالغلا باب يف مهتالاقم يتأتسف ةعيشلا ةهبشم امأف

 أ «يميجحلا دمحأو سمهكو رضم نع ىكح هنأ « ىسيع نب دمحم نع يرعشألا
 وب نيصلخملا نأو . ةحفاصملاو ةسمالملا مهبر ىلع اوزاجأ

 «ضحملا داحتالاو صالخإلا دح یل داهتجالاو ةضايرلا نم اوغلب اذإ ةرخآلاو ايندلا

 ءارو امع ينولأساو ةيحللاو جرفلا نع ينوفعأ : لاق هنأ يبراوجلا )( دواد نع يکحو

 هلع ثدحي مل ًافيعض ًايردق ناكو .يؤلؤللا يرصبلا 557 يسودسلا لاهنملا نب سمهك هنأ رهاظلا )١(

 55١(. ص نماث بيذهتلا بيذهت) . تاقئلا

 .(۲۲۱ ص لوأ نازيملا ناسل) . الفغم ًادبعتم ردقلا ىلإ ةيعاد ناك يرصبلا يميجهلا ءاطع نب دمحأ (؟)

 يسيرملاو «يبراوجلا :نوراه نب ديزي لاق . منهج يمارم نم ميسجتلاو ةضفارلا سأر يبراوجلا دواد (۳)

 دواد انأ :لاقو ناطيش جرخف هيلع ناكم نم قرغف رسجلا عطقناف طساو رسج ربع دواد امنإو «نارفاک

 عيمج هل هدوبعم نأ هلوق ذخأو يقيلاوجلا ماشه نع دواد ذخأ دقو هيبشتلا رادرلا هنع ىكحو «يبراوجلا

 . (51 ص راصتنإ ٤۲۷ ص ناث نازيملا ناسل) .ةيحللاو جرفلا الإ ناسنالا ءاضعأ
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 سأرو لجرو دي نم ءاضعأو حراوج هلو 0 محلو مج هدوم نأ : لاقو كلذ

 ءءامدلاک ال مدو ‹موحللاك ال محلو ماسجألاك ال مسج كلذ عمو «نينذأو نينيعو ناسلو

 . ءىش ههبشي الو «تاقولخملا نم اعيش هبشي ال وهو ٠ تافصلا رئاس كلذكو

 نأو كلذ ىوس ام تمصم 2«. هردص ىلإ هالعأ نم فوجأ وه : لاق هنأ هنع ىكحو

 نيديلاو هجولاو ءاوتسإإلا نم ليزنتلا يف درو ام امأو ىططق رعش هلو «ءادوس ةرفو هل

 دنع مهفي ام ينعأ اهرهاظ ىلع اهورجأف كلذ ريغو ةيقوفلاو نايتإلاو ءيجملاو بنجلاو

 : مالسلا هيلع هلوق ص ةروصلا نم رابخألا ىف درو ام كلذكو «ماسجألا ىلع قالطإلا

 «رانلا يف همدق رابجلا حضي ىتح)» : هلوقو ( ') نمحرلا ةروص ىلع مدا قلحخو»
(00 

(01) 

(0 

 لهأ ضعب بهذ . «نمحرلا ةروص ىلع مدا قلخ هللا نإف هجولا اوحبقت الو : لَك هللا لوسر لاق رمع نبا نع

 افيرشت ةفاضالاب اهضعب يف صيصختلا درو مث لعفلاو كلملا ىنعم ىلع ىلاعت هلل اهلك روصلا نأ ىلإ رظنلا

 لاثم ىلع ال مدآ ةروص ءادتبا هناحبس هنأب مهضعب رّبعو « هللا دجسمو « هللا تيبو « هلل ةقان لاقي امك ًاميركتو

 51١(. ص تافصلاو ءامسألا) .ملعأ لاو ,ةفاضالاب صخف هلاثم ىلع هدعب نم عرتخا مث قبس

 طق لوقتف همدق اهيف ةزعلا بر عضي ىتح ديزم نم له لوقت منهج لازت ال» : هِي هللا لوسر لاق : سنا نع

 لوضف هنكسيف ًاقلخ هللا ءىشني ىتح لضف ةنجلا يف لازي الو ضعب ىلإ اهضعب يوزيو كتزعو ءطق

 ىتح :ىرخأو .همدق اهيلع هللا عضي ىتح :ىرخأو ءهمدق نيملاعلا بر اهيف عضي ىتح ةياور يفو .«ةنجلا

 نوكي نأ لمتحي انهه مدقلا ركذو :ناميلس وبأ لاق ءهلجر اهيف هللا عضي ىتح :ىرخأو .همدق برلا عضي

ك . مدق وهف هتمدق ء يش لكو رانلا لهأ ددع ءافيتسا مهب عقيف اهلهأ نم رانلل هللا مهمدق نم هب دارملا
 ليق ام

 هومدق ام يأ .# مهبر دنع قدص مدق مهل نأ» : لجو زع هلوق اذه نمو «ضبق هتضبق املو مده هتمده امل

 لك نأ ناينعملا قفتاف ءاقلخ اهل ءىشني هللا نإف ةنجلا امأو : ثيدحلا يف هلوق هديؤيو ةحلاصلا لامعألا نم

 هذه نأ وهو رخآ هجو تمثو كلذ دنع ءىلتمتف اهلهأ ةدع يفوتسي ددع ةدايزب دمت رانلاو ةنجلا نم ةدحاو

 لجرلا عضوب ديرأ امنإو ةقيقحلا قيرط نم اهيف ءامسألا رهاظل ظح ال ناعم تابثإ اهب داري لاثم ءامسألا

 يلجر تحت هتلعج هلاطبإو هوحم ديوي ءيشلل لئاقلا لوقي امك اهبرغ نم نيكستلاو اهل رجزلا نم عون اهيلع

 تحتوهف ةيلهاجلا يف ةرثأمو مد لك نإ الأ» :لاقف حتفلا ماع ايم هللا لوسر بطخو . يمدق تحت هتعضوو

 عضيف ةغالبلا ساسأ يفو .اهلاطبإو رثاملا كلت وحم ديري ««تيبلا ةنادسو جاحلا ةياقس الإ نيتاه يمدق

 ؛ قئافلا يفو هنكسيف برطضملا ءيشلا ىلع همدق لجرلا عضي امك اهتروس رسكيو اهنكسيف ءاهيلع همدق

 بلط نع اهفكيف هللا رمأ اهيتأي لاق هنأكف عمقلاو عدرلل لثم ءيشلا ىلع مدقلا عضو ءاهيلع همدق عضيف

 لوقت امك ءاهنايعأ ديرت ال يهو ءاضعألا ءامسأب اهمالك يف لاثمألا برعلا برضت ام رثكأ امو عدترتف ديزملا

 قاس ىلع ماقو «لجر ىلع ماقو مدن يأ .هدي يف طقس دق هيلع مدني مث لعفلا وأ لوقلا هنم قبسي لجرلا يف

 هيبشت الو فييكت ريغ نم اهرهاظ ىلع اهبرجن نأ لصألاو .ًالاثمأ الإ تسيل ركذ امف «بلطلا ىف دج اذإ

 قئافلا ٠۳۲ ص ناث ةغالبلا ساسأ "48 ص تافصلاو ءامسألا) .دادسلاو قيفوتلا هلأسنو ,ةمصعلا هللابو

 /١617(. ص ناث
ْ 
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 هذيب مدا ةنيط رمخ» : هلوقو 00 نمحرلا عباصأ نم نيعبصإ نيب وا بلقو» : هلوقو

 ( هلمانأ درب تدجو یتح» : : هلوقو (يفتك ىلع هفك وأ هذي عصو » : هلوقو )۲) اا نيعبرأ

 ىف اؤدازو ماسجألا تافص يف فراعتي ام ىلع اهورجأ كلذ ريغ ىلإ« يفتك ىلع

 لوسر لاق مث ««ءاشي امك هفرصي .لجوزع هللا عباصأ نم نيعبصإ نيب نمؤملا بلق نإ» : ب لاق )١(
 نأ :ىرخأ يفو ؛ مدا نبا بلقو :ىرخأ يفو .«كتعاط ىلإ انبولق فّرص بولقلا فرصم مهللا» : ال هللا

 .هكلمو هتردق تحت مهنأ هانعمو : متاح وبأ لاق . ىرخأ تاياور تمثو «نيعبصإ نيب اهلك مدا ينب بولق

 يهو تاينلاو موزعلاو تادارالاو رطاوخلل الحم بولقلا لعج ىلاعت هللا نأل ركذلاب بولقلا تصخو

 ةرودقم انلاعفأ نأ ىلع كلذب لدو تانكسلاو تاكرحلا يف اهل ةعبات حراوجلا رئاس لعج مث لاعفألا تامدقم
 ss mS ly نود ءيش عقي ال ةقولخم ىلاعت هلل

 هيرثأ نيب وأ عفللاو عفنلا يتمعن نيب اهنأ لمتحيو «هيعبصإ نيب ام ىلع هنم ءيش ىلع ردقأ نوكي ال ءرملا
 فايس يف هلوق هحضويو .هماقأ ءاش اذإو هغازأ ءاش اذإ ,رابخألا هذه ضعب ىف نأ هديؤي لدعلاو لضفلا ىف يف

 ظل نم دوهعجلا ىلع نال ةلخااو ةردقلاو :نيعيصألا طفل نت انو: ىلف ت بولقلا تقم ايف رخلا
 نالف امو « يفك يف الإ نالف امو . يدي يف الإ نالف ام مهلوقب لوألا ليوأتلا ديكأت يف هريغ هيلع دازو «لثملا
 نم ضعب يهو هيوحي فيكو انالف يوحي ه هرصنخ نأ ال .هيلع هتردق تابثإ كلذب ديري يرصنخ يف الإ

 . 4١"( ص تافصلاو ءامسألا) . ًامسج هنم مظعأو ًاشطب دشأ نالف نوكي دقو «هدسج

 ناك امف هديب برض مث .ًاموي نيعبرأ مالسلا هيلع مدآ ةنيط رّمخ ىلاعتو كرابت هللا نإ» : ڊيڪ لاق . ناملس نع (۲)

 .تيملا نم يحلا جرخي مث نمف هطلخ مث ىرخألا هديب جرخ ثيبخ نم ناك امو «هئيميب جرخ بيط نم

 نم يورو ؛هدعب ملسأ ىتح باتكلا لهأ نم اذه لاثمأ ذخأ ناملس نإ: ليق «« « يحلا نم تيملا جرحيو

 «فيقوتلا اهن ءاج ةف وه امنإو ةحراجلا ديلا نيغم سلو نضيعبتلا نغ هلا قلاعتو اغفر ماف رخآ هجو

 تقلعت ةفص ىلع كلذ لمحي نأ وأ «ةمعنلاو ةردقلا ىنعمب ديلاو ءاهفيكن الو تءاج ام ىلع اهقلطن نحنف

 ءامسألا) .ةسامملا ثيح نم الو «ةرشابملا قيرط نم ال هتردق هقلخب تقلعتف .هل ًافيرشت مدآ قلخب

 .(7 77 ص تافصلاو

 رفصأ كتيأر ام :لئاق هل لاقف ةادغ تاذ ةي هللا لوسر انب ىلص ؛ يمرضحلا شئاع نب نمحرلا دبع لاق (۳)

 1 و لاق رر نيس يف یر ىل ر كانو : لاقف ا فكس او

 يأ ملعأ تنأ :تلق ؟دمحم اي ىلعألا الملا مصتخي ميف :لاق «بر يأ ملعأ تنأ تلق :لاق ؟دمحم

 هذه التو .ضرألاو ءامسلا يف ام تملعف يتؤدنث نيب اهدرب تدجوف يفتك نيب هفك عضوف . بر

 اي ىلعألا الملا مصتخي ميف : لاق نينقوملا نم نوكيلو ضرألاو تاومسلا توكلم 00 يرن كلذكو#

 يف سولجلاو تاعامجلا ىلإ مادقألا ىلع يشملا : تلق ؟نه امو :لاق بر تارافكلا ىف : تلق ؟دمحم

 نم نكيو ريخب تميو ريخب شعي لعفي نم لاق .هراكملا يف ءوضولا غابسأو تاولصلا فالخ دجاسملا
 . هطعت لس . ماين سانلاو ليللاب موقت نأو مالسلا لذبو ماعطلا ماعطإ تاجردلا نمو . همأ هتدلو مويك هتئيطخ

 موقب ةنتف تدرأ اذإو ّيلع بوتت نأو نيكاسملا بحو تاركنملا كرتو تابيطلا كلأسأ ينإ مهللا :تلق

 ش يف ناك كلذ نأو .ىرخأ تاياورب يور دقو . (قحل نهنأ هديب يسفن يذلاوف نهوملبتف نوتفم ريغ ينفوتفق

 . نيهجو ىلع هليوأت مث مونلا
 . يحولا ةدشل هذعب ريغتو و ًالامك هداز هنأك ةروص نسحأ يف انأو هانعم نوكي نأ : :امهدحأ

 هأيإ هللا ماركإ هليوأتف هدي ةياور ىفو .هفك عضوف امأو . ماركإللاب هاقلت هنأ هائعمو «ةفصلا ىنعمب هنأ : : ىناثلاو
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 ناف .دوهيلا نم ةسبتقم اهرثكأو «مالسلا هيلع يبنلا ىلإ اهوبسنو اهوعضو بيذاكأ رابخألا

 ىتح حون نافوط ىلع ىكبو «ةكئالملا هتداعف هانيع تكتشا اولاق ىتح عابط مهيف هيبشتلا

 نم لضفيل هنإو 292 ,ديدجلا لجرلا طيطأك هتحت نم طئيل شرعلا ناو «هانيع ٠ تدمر

 . عباصأ ةعبرأ بناج لك

 ينحفاكو ينحفاصف يبر ينيقل» :لاق هنأ مالسلا هيلع يبنلا نع ةهبشملا ىورو

 | :نارقلا يف مهلوق هيبشتلا ىلع اودازو «هلمانأ درب تدجو ىتح يفتك نيب هدي عضوو

 الو فرحب سيل مالك لقعي ال :اولاقو «ةيلزأ ةميدق ةبوتكملا موقرلاو تاوصألاو فورحلا
 موي ىلاعت هللا يداني» : مالسلا هيلع يبنلا نع يور ام اهنم «رابخأب هيف اولدتساو ةملك
 مالك عمسي ناك مالسلا هيلع ىسوم نأ اوورو «نورخآلاو نولوألا هعمسي توصب ةمايقلا

 ال ىلاعت هنأو « ضرألاو ءامسلا يف ام ملعف < هبلق يف اهرثأو اهحور ينعي .ةمعنلا درب دجو ىتح هيلع هماعنإو =
 . ملعأ هللاو ءرظن ثيدحلا اذه توبث يفو . اريبك ًاولع هللا ىلاعت ةرشابم وأ ةسامم هتافص ىلع الو هيلع زوجت

 . (۲۹۹ ص تافصلاو ءامسألا)

 نمال ةفص اهنأ ثيح نم نيعلا تتبث دقو .رفك وه لب .ركنم لوقو هيبشت .هانيع تدمر ىتح دوهيلا لوق نأ )١(
 كلفلا عنصاو» 4اننيعأب كنإفإل : ىلاعت لاقو . ( ينيع ىلع عنصتلوإ» :لجو زع هللا لاق .ةقدحلا ثيح
 نع هناحبس هللا هيزنت ىلع نوملسملا قفتا دقو ,ةءالكلاو ظفحلا وأ ةيؤرلا ىلع نيعلا لمحتف 4 اننيعأب
 هللا فصو ام ةنييع نب نايفس لاق دقلو «ليوأتلا عم هيزنتلا وأ .ضيوفتلاو هيزنتلا الإ انب سيلو «هقلخ ةهباشم

 ءامسألا) .ةيسرافلاب الو ةيبرعلاب هرسفي نأ دحأل سيل «هريسفت هتءارقف هباتك يف هسفنب ىلاعتو كرابت
 . ١١") ص تافصلاو

 لايعلا تعاجو سفنألا تكهن هللا لوسر اي : لاقف يَ هللا لوسر ىلإ ىبارعأ ءاج : لاق معطم نب ريبج نع 2١

 هللا ناحبس» : زال يبنلا لاقف ٠ ىلاعت هللا ىلع كبو كيلع هللاب عفشتسن انإف كبر انل قستسا لاومألا تكلهو
 ء هللا ام يردتأ كحيو :لاقف مهنع هللا يضر هباحصأ هوجو يف كلذ فرع ىتح حبسي لاز امف هللا ناحبس
 لثم هديب ةراشإ) اذكهل هيلع هنإو هشرع ىلع هتاومس قوفل هنإ دحأ ىلع هب , عفشتسي ال هنأ نم مظعأ هنأش نإ

 ىلع ىرج اذإ مالكلا اذهو شرعلل عقو امنإ ةبقلاب هبشتلاو .« «بكارلاب لجرلا طيطأ هب طئيل هنإو (ةبقلا
 قيقحت هنم دارملا سيل نأ لقعف « ةيفنم هتافص نعو ىلاعت هللا نع ةيفيكلاو ةيفيكلا نم عون هيف ناك هرهاظ
 هلالج لج .هلالجو هللا ةمظع ريرفت هب ديرأ بيرقت مالك وه امنإو ءةئيهلا هذه ىلع هديدحت الو ةفصلا هذه
 نم قد ام يناعمل هل ملع ال ًافلج ًايبارعأ اك ذإ همهف هكردي ثيح نم لئاسلا ماهبإ هب دصق امنإو هناحبس

 يردتأ هانعمف هللا ام يردتأ : هلوق ىنعمف رامضإو فذح مالكلا يفو . ماهفالا كرد نع هنم فطل امو مالكلا

 نأ ًامولعم ناك اذإ هب طئي ىتح هتمظعو هلالج نع زجعيل هنأ هانعم هب طئيل هنإ : هلوقو .هلالجو هللا ةمظع ام

 ىنعم هدنع ليثمتلا نم عونلا اذهل ررقف ؛ هلامتحا نع هزجعلو هقوف ام ةوقل نوكي امنإ بكارلاب لحرلا طيطأ
 اعيفش لعجي ال ركذلا ةماخفو ردقلا ةلالجو نأشلا ولعب فوصوملا نأ ملعيل هشرع عافتراو هلالجو هللا ةمظع
 وأ قلخ ةروصب افيكموأ .ءيشب اهبشم نوكي نأ هللا ىلاعت .ةجردلا يف هنم لفسأو ردقلا يف هنودوه نم ىلإ
 .(417 ص تافصلاو ءامسألا) .«ريصبلا عيمسلا وهو ءيش هلثمك سيلإ» . سحب ًاكردم
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 نمو «قولخم ريغ هللا مالك نارقلا نأ ىلع فلسلا تعمجأ :اولاقو «لسالسلا رجك هللا

 هؤرقنو هعمسنف انرهظأ نيب وه ام الإ نارقلا نم فرعن الو هللاب رفاك وهف قولخم وه لاق

 هللا مالك انيديأ يف يذلا اذه نأ ىلع انوقفاوف ةلزتعملا امأ ,نوفلاخملاو «هبتكنو

 . ةمألا عامجاب اضيأ نوجوجحم مهو «مدقلا يف انوفلاخو

 سيل انيديأ ىف يف يذلا نأ يف انوفلاخو « ميدق نارقلا نأ ىلع انوقفاوف ةيرعشألا امأو

 هللا مالك وه هيلإ راشملا نأ ةمألا عامجاب ا نوجوجحم مهو هللا مالك ةقيقحلا يف

 الو اهؤرقن اهبتكن الو اهرصبن ال ىلاعت يرابلا تاذب ةمئاق ةفص وه مالك تابثا امأف

 هللا مالك نيتفدلا نيب ام نأ دقتعن 22) نحنف ءهجو لك نم عامجإلا ةفلاخم وهف « اهعمسن

 حوللا يف وهو فحاصملا يف بوتكملا وهف مالسلا هيلع ليربج ناسل ىَلَع هلزنأ
 الو باجح ريغب .ىلاعت يرابلا نم ةنجلا يف نونمؤملا هعمسي يذلا وهو .ظوفحملا

 هلوق وهو [0/: سي] #ميحر بر نم الوق مالس :  ىلاعت هلوق ىنعم كلذو .ةطساو
 ةطساو ريغ نم هتاجانمو ٠[ : صصقلا] «نيملاعلا بر هللا انأ ينإ :  ىسومل ىلاعت

 ىلع كتيفطصا ينأو» :لاق ١54[ :ءاسنلا] «اميلكت ىسوم هللا ملكو 8 :لاق نيح
 : لاق هنأ مالسلا هيلع يبنلا نع يورو 1 : فارعألا] # 7 يمالكبو يتالاسرب سانلا

 روطسم باتكو روطلاو #ىلاعت لاقو .«ركدم نم لهف ركذلل نارقلا انرسي دقلو» : هؤانث لج هللا لاق )١(

 نم دحأ نإوإ» :لاقو «ملعلا اوتوأ نيذلا رودص يف تانيب تايآ وه لب :العو لج لاقو «روشنم قر يف
 نم رفن عمتسا هنأ يلإ يحوأ لق : لجو زع لاقو «  هللا مالك عمسي ىتح هرجأف كراجتسا نيكرشملا

 هللا مالك هولتن يذلا نآرقلاف 4 ًادحأ انبرب كرشن نلو هب انمآف دشرلا ىلإ يدهي ابجع ًانآرقانعمس انإ اولاقف نجلا

 لاح ريغ انعامسأب عومسم انرودص يف ظوفحم انفحاصم يف بوتكم ةقيقحلا ىلع انتنسلأب ولتم وهو ىلاعت

 انتسلأب روكذم انيولقب مولعم لجو زع يرابلا نأ امك وهو «هنم نئاب ريغ هتاذ تافص وه ذإ اهنم ءيش يف
 انظفحو انتباتكو انتءارق امأو ءاهنم ءيش يف لاح ريغ انعامسأب عومسم اندجاسم يف دوبعم انبتك يف بوتكم

 ىمسو «(نوحلفت مكلعل ريخلا اولعفاو» : لجو زع هللا لاق . هيف كش ال قولخم انباسكأو انباستكا نم يهف

 ليللا ءانأ هولتي نآرقلا هللا هاتآ لجر نيتنثا يف الإ دسح الو : هلك لاق دقو العف نآرقلا ةوالت لكي هللا لوسر

 E OS OR A هي بلا

 نأ دحأ عاطتسا ام نييمدآلا ناسل ىلع هرسي هللا نأ الولو .«لمعي ام لثم تلمع اذه يتوأ ام لثم تيتوأ

 الو ًاقولخم الو ًاقلخ همالك نم ءيش سيل هتاذ تافص نم ةفصو . ىلاعت هللا مالك نارقلاو . ( هب ملكتي

 .(؟08 ص تافصلاو ءامسألا) ائادحإ الو اثدح الو ًاثدحم الو لوعفم الو ًالعف

 ؛ هتيبوبر ىلع كلذب هلد « هنيبو هنيب نامجرت الب .هايإ قحلا عامسأب «مالسلا هيلع ىسوم هعمس مالك اذهف (؟)

 هتلاسرب هافطصاو .هسفنل هعنطصا هنأ هربخأو .هركذل ةالصلا ةماقإو هتدابعب هرمأو .هتينادحو ىلإ هاعدو

 ١5٠(. ص تافصلاو ءامسألا) هرمأب قلخلا ىلإ ثوعبم هنأو همالكبو
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 : ليزنتلا يفو «هديب مدا قلخو «هديب ندع ةنج قلخو هديب ةاروتلا بتك ىلاعت هللا نإ»
 .[ ١65 : فارعألا] «ءيش لكل اليصفتو ةظعوم ءيش لك نم حاولألا يف هل انبتكو وپ

 هل ضرعتي مل ارمأ انلوقعب كرادتن الو ءائيش انسفنأ نم ديرن ال نحنف :اولاق
 هلوقب هيلع اودهشتساو كلذك وه :انلق هللا مالك نيتفدلا نيب ام :اولاق .فلسلا

 [* :ةبوتلا] «هللا ) مالك عمسي ىتح هرجأف كراجتسا نيكرشملا نم دحأ نإو 9 : ىلاعت

 د هراكم تا لكك ورك نارتاسنإ ول لاقو .هؤرقن يذلا اذه الإ عمس ام هنأ مولعملا نمو

 ةمركم فحص يف# : لاقو ۷-۹ : ةعقاولا] (نيلاعلا بر نم ليزنت نورهطملا الإ هسمي

 ةليل يف هانلزنأ انإ# :لاقو 2217 - ٠١ ؛ سبع] *«ةررب مارك ةرفس يديأب ةرهطم ةعوفرم

 ىلإ [ ١8٠ : ةرقبلا] ”'”4نآرقلا هيف لزنأ يذلا ناضمر رهش# :لاقو[١ :ردقلا]«*”#رذقلا

 ظ تا و كار

 غلبي ىتحو لجو زع هللا مالك عمسي ىتح نمآ وهف هللا لزنأ ام عمسيو لوقت ام عمسيف «يتأي ناسنإ لوقي )١(
 نأ ىلع ةلالد ةيآلا يفو ةيرورض فراعملا لاق نم نالطب ىلع ةلالد ةيآلا هذه يفو «ءاج ثيح نم هنمأم
 نآرقلا امأف : يراخبلا لاقو <« ي نيك ةاكجلا دع ترعلاو عرشلا نأل هللا مالك عومسملاو ولتملا
 سيل ىلاعت هللا مالك وهف بولقلا يف ىعوملا .«.بوتكملا ىف ذ روطسملا فحاصملا يف تسثملا ولتملا

 ٦ص ثلا نايبلا عمجم) ۰ «يملعلا اوتوأ نيذلا رودص يف تانيب تايآوه لب : لجو زع هللا لاق . قولخمب

TS OR 

 ليقو هيف امب لمعلاو هتوالتب ميظعلا رجألا لاني ريخلا ريثك عفانملا ماع .ميرك نارقل كيلع انولت يذلا نأ (۲)
 نع ظوفحم هنألو ةزعلا بر مالك نأل ميرك : ليقو .همالك هنأل هزعأو ىلاعت هللا همركأ ىلاعت هللا دنع ميرك

 اذهو .ميرك وهف زيزعو ريطخو ليلج لكو ظعاوملاو ماكحألا ىلع لمتشي هنألو زجعم هنألو ليدبتلاو رييختلا

 .(775 ص سماخ نايبلا عمجم) . ىلاعت هللا دنع نم لزنم نارقلا

 يهو هللا دنع ةمظعم بتك يف نآرقلا اذه يأ ةمركم فحص يف لاقف هدنع نارقلا ردق ةلالجب هناحبس ربخأ (۳)
 ةهبشلاو كشلا نم ةرهطم ساجنألا سند نع هللا اهعفر وأ .ةعباسلا ءامسلا يف ةعوفرم ظوفحملا حوللا

 .هلسر نيبو ىلاعت هللا نيب يحولاب ءارفسلا : ليقو .ةكئالملا ةبتك ,ةرفس يديأب .سند لك نمو .ضقانتلاو
 نايبلا عمجم) .اهنع مهسفنأ نوعفري يصاعملا نع مارك .نيقتم نيحلاص .نيعيطم ةررب «مهبر ىلع مارك
 .( 578 ص سماخ

eالب دمحم ىلع ليربج هلزني ناك مث ءايندلا ءامسلا ىلإ  

 ةكئالملا نم ةبتكلا مهو ةرفسلا ىلإ ظوفحملا حوللا نم هلزنأ : لتاقم لاقو ردقلا ةليل هلازنإ أدتبا وأ ءاموجن

 اهلك ةنسلا يف ةي يبنلا ىلع ليربج هب لزني ام ردق ىلع يحولا نم ردقلا ةليل لزني ناكو ايندلا ءامسلا يف

 .(018 ص سماخ نالا عمجم) . . ٍلباقلا نم اهلثم لإ

 هوفلك ام ىلع مهل ًالادو .سانلل ًايداه ناميإلاو ,نيدلا رادم هيلع يذلا .نارقلا هيف لزنأ يذلا ناضمر رهش (5)

 ے قطنت .لجو زع هللا مالك وه .هولتن امو .لزن ام نأ ىلع ةلالد اهيف تايا نم ركذ امو ةيآلا هذهو «مولعلا نم

 رستم 3
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 ىلاعت يرابلا رهظي نأ زوجي لاقو «ةيلولحلا بهذم ىلإ لام نم ةهبشملا نمو

 ميرمل لثمت دقو «يبارعأ ةروص يف لزني مالسلا هيلع ليربج ناك امك صخش ةروصب

 ( 2 ةروص نسحأ يف يبر تيقل» : ةي يبنلا لوق لمح هيلعو ءايوس ارشب مالسلا اهيلع

 لكب نوكي دقو ءزجب نوكي دق لولحلا مث .لولحلا مهبهذم ةعيشلا نم ةالغلاو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ مهبهاذم ليصفت يتأيس ام ىلع

 © ةيماركلا

 نمم ناك هناف ةيتافصلا نم هانددع امنإ «مارك نب دمحم نب هللا دبع يبأ باحصأ

 هجورح ةيفيك انركذ دقو <« هيمشتلاو ميسجتلا نإ اهيف يهتني هنأ الإ .تافصلا تش

alatةتس اهلوصأو . ةقرف ةرشع يتنثا ىلا مهددع غلبي فئاوط مهو .ةنسلا لهأ . 

 مهنم دحاو لكلو , ةيمصيف ا مهيرقأو . ةيدحاولاو ةي ةيقاحسإلاو ةينيرزلاو ةينونلاو ةيدباعلا

 :e RE 0 هنأ الإ يأر

 ,رهوجلا سا هيلع قلطأو ءاتاذ قوف ةهجب هنأ ىلعو ءارارفتسا شرعلا ىلع هدوبعم نأ

 شرعلل سامم هنأو «رهوجلا يدحأ تاذلا يدحأ هنا ربقلا باذع ىمسملا هباتك يف لاقف

 ءازجأ ضعب ىلع هنا لاق نم مهنمو «لوزنلاو لوحتلاو لاقتنالا زوجو ءايلعلا ةحفصلا نم

 قوف ةهجب ىلاعت هنأ ىلإ مهنم نورخأتملا راصو «هب شرعلا ألتما مهضعب لاقو «شرعلا

 هللا مالك وهو ,قولخم ريغ وهو .انعامسأب 0 ءانرودص يف ظفحيو انفحاصم يف رطسيو ءانتسلأ هب
 . لجو زع هللا مالكب ملكتي نأ دح أ عاطتسا ام هرسي هنأ الولو هقلخ ناسل ىلع هرسي يذلا

 هليوأت مث < . مونلا يف ناك كلذ نأ ىلع ةلاد تاياور تدروو مانملا يف ينعي هبسحأ هيف لاق . سابع نبا نع )١(

 لاين او لامك فاز هلاك ءةروص نسحأ يف انأو هانعم نوكي نأ امهدحأ . نيهجو ىلع رظنلا لهأ دنع

 رظن ثيدحلا اذه توبث يفو «لامجالاو ماركإلاب هاقلي هنأ هانعمو ةفصلا ىنعمب هنأ : : يناثلاو ,هتيؤر دنع

 7٠١(. ص تافصلاو ءامسألا) . ملعأ هللاو

 نيموش لهآ هتدابع رهاظب رتغاف ناتسجرغ يف عقوف اهنع يفنف ناتسجس نم ناك مارك نب دمحم مهميعز (۲)
 هللا دبع نب رهاط نب دمحم مايأ يف روباسين ىلإ موق هعم جرخو هتافارخ ىلع هوعيابو هقافنب اوعدخناو نيشفاو

 نم موق اهب عبتاو هتالالض مهيف ىشفأو هعدب ىلإ مهاعدف داوسلا لهأ نم ةعامج هدهز نم هيري ناك امب رتغاف

 اذه يف هعمج نكمي نأ نم رثكأ مالسإلا يف عدبلا نم هثدحأ امو هتالاهج ةرصن ىلع اودرمتو هعابتأ

 .(50 ص ريصبتلا) .رصتخملا

۹۹ 



 ردق ول ام ةفاسملاو دبعلا نم شرعلا نيبو هنيب نأ ةيدباعلا لاقف اوفلتخا مث شرعلل ذاحمو

 ظ .هب تلصتال رهاوجلاب الوغشم

 ملاعلل نيابم هنأو ىهانتي ال ًادعب شرعلا نيبو هنيب نأ 2) مصيهلا نب دمحم لاقو
 مسجلا ظفل مهرثكأ قلطأو ةنيابملاو ةيقوفلا تبثأو ةاذاحملاو زيحتلا ىفنو «ةيلزأ ةنونيب

 مسجلا دح وه اذهو .هتاذب مئاق هنأ « ًامسج هنوكب ينعي : اولاق مهنم :م نوبراقملاو .هيلع

 وأ نيرواجتم انوكي نأ امهسفنأب نيمئاقلا ىلع مكح نم نأ اذه ىلع اونبو «مهدنع

 لك :اولاق امبرو «نيابتلاب مهضعب 7-0 ‹شرعلا عم رواجتلا مهضعب ىضقف نينيابتم
 ةهجب نوكي نأ امإو رهوجلا عم ضرعلاك رخآلا ثيحب امهدحأ نوكي نأ امإف « نيدوجوم

 «ملاعلا نم ةهجب نوكي نأ بجيف «هسفنب مئاق وه ذإ «ضرعب سيل ىلاعت يرابلاو «هنم

 نم يؤر اذإ ىتح « تاذلاب قوف ةهجب وه انلقف «قوف ةهج اهفرشأو تاهجلا ىلعأ مث
 . (9 ةهجلا كلت

 «تاهج تس نم هل ةياهنلا تبثأ نم ةمسجملا نمف ءةياهنلا يف فالتخا مهل مث

 مهلو « ميظع وه :لاقف «ةياهنلا ركنأ نم مهنمو .,تحت ةهج نم ةياهنلا تبثأ نم مهنمو

OO ىلاعت هنأ ىلإ بهذ دقو .ةيماركلا ملكتم < ‹مصيهلا نب دمحم )١( 

 ا ا ا ا ا ا ا

 هفيناصت نم ء يش يف هر أ ملو هنع نوملكتملا يكحي اذكه « ىهانتي ال دعب شرعلا نيبو هنيب قوف ةهج يف

 ىكذأ ناك هنأل ةياكحلا هذه هنع دعبتسأ انأو نيرصاح نيب ًاروصحم نوكي ال ىهانتي ال ام نأل كلذ اولاحأو

 ص لوأ ديدحلا ىبأ نبا) .لوقلا اذه داسف هيلع بهذي نأ نم ۲۹۱( .

 امماوّرف هيلإ هعابتأ رظن املو هل ناكم شرعلاو شرعلل سامم ىلاعت هنأ ءربقلا باذع هباتك يف مارك نبا ركذ
 مهتلفغو قلخلا ةوابغ الول امهنيب ةقرفت يأ يرعش تيلو شرعلل سامم هنأ لوقن ال :اولاقف ةعنشلا نم هيف

 ابأ هنامز مامإ « هللا همحر «هنامز ناطلس نيكتكبس نب دومحم سلجم يف ةيماركلا عابتأ لأسو «قيقحتلا نع

 «شرعلا ىلع ىلاعتو هناحبس هللا لاقي نأ زوجي له :لاقف .ةلأسملا هذه نع هللا همحر ىنيارفسالا قاحسإ

 نورك ايلا ارك كار رتل ىلع بت يدع ترو ا ال لاف ؟هل ناكم كلا ناو
 لکو ,.هصخ صصخم نم دب الف .هنم رغصأ وأ هنم ربكأ نوكي نأو ؛هلثم نوكي نأ ولخي ال مث اذكه

 اوبيجي نأ مهنكمي ملف ثودحلا ملع كلذو . ىهتنمو ًاصصخم ًاهلإ نوكي ال ىهانتملاو ‹ ىهانتي صوصخم

 ىنيارفسألا سابعلا وبأ هريزو هيلع لخد املف «هسفنب ناطلسلا هنع مهعفد ىتح «مهعاعر مهب اورغأف هنع

 اذه مهيلع درو املو +مهسوؤر ىلع نييماركلا دوبعم مطح دق اذه كيدلب ؟تنك نيأ :دومحم هل لاق

 شرعلا نم ربكأ هنإ | : مهنم موق لاقف اوريحت مازلإلا  Eاه شرعلا لم  CSموت رجاهملا

 شرعلا ضرع هضرع نإ هلوق «٠ نأ زوجي ال ثودحلا ملع كلذو ةياهنلا تابثإل ةنمضتم اهلك لاوقألا هذهو

 ص ريصبتلا) . ملاعلا عناص هب فصوي ١١(.

٠ ٠ ١ 

۲( as 



 ءازجأ عيمج ىلع هتدحو عم هنأ هتمظع ىنعم : : مهضعب :لاقف «فالخ ةمظعلا ىنعم يف

 لاقو .هنم ءزج قوف وه يذلا هجولا ىلع هلك «قوف وهو «هتحت شرعلاو . شرعلا

 يقالي وهو «دحاو نم رثكأ ةدحاو ةهج نم هتدحو عم يقالي هنأ هتمظع ىنعم : مهضعب

 . ميظعلا يلعلا وهو شرعلا ءازجأ عيمج
 نأ مهلصأ نمو «ىلاعت يرابلا تاذب ثداوحلا نم ريثك مايق ًاعيمج مهبهذم نمو

 ةطساوب ثدحي امنإف هتاذل انیابم ثدحي امو هتردقب ثدحي امنإ «هتاذ يف ثدحي ام

 لاوقألا نم هتردقب هتاذ يف نيعقاولا مادعإلاو داجيإلا ثادحألاب نونعيو «ثادحألا

  قلخلا نيب نوقرفيف «ضارعألاو رهاوجلا نم هتاذ نياب ام ثدحملاب نونعيو «تادارإلاو

 ‹«مودعملاو «مادعالا نيب كلذكو ,.دجوملاو ,.دوجوملاو .داجيالاو «قولخملاو

 اودع رقت اهنإ مودعملاو «ةردقلاب هتاذ يف عقي قلخلاو «قلخلاب عقي امنإ قولخملاف

 رابخألا لثم ةريثك ثداوح هناحبس هتاذ يف نأ اومعزو «ةردقلاب هتاذ يف عقاولا مادعإلاب

 صصقلاو «مالسلا مهيلع لسرلا ىلع ةلزنملا بتكلاو «ةيتآلاو «ةيضاملا رومألا نع

 عمسي نأ زوجي اميف «تارصبتلاو تاعمستلا كلذ نمو .ماكحألاو «ديعولاو دعولاو

  هنوك ديري يذلا ءيشلل نک هلوق كلذو ,ةدارإلاو لوقلا وه مادعإلاو داجيإلاو ءرصبيو

 . ناتروص نك ء ءيشلل هلوقو . ءيشلا كلذ دوجول هتدارإو

 طورشم كلذو :لاق «راثيإلاو ةدارإلاب مادعإلاو داجيإلا ميصهلا 7 a ربسلو

 «نوكيف نك هل لوقن نأ هاندرأ اذإ ء ءيشل انلوق امنإ 37 ليزنتلا يف درو ذإ ًاعرش لوقلاب

 .[۸۲ : سي] 42١ نوكيف نك هل لوقي نأ ًائيش دارأ اذإ هرمأ امنإ 8 : هلوقو ٤١[ : لحنلا]

 يف اوفلتخا مث «ةدارإلاو لوقلا نع ةرابع قلخلا ‹مهنم نيرثكألا لوق ىلعو

 داجيإ : مهضعب لاقو «مادعإ مودعم لكلو . داجيإ دوجوم لكل : مهضعب لاقف ‹ ليصفتلا

 .داجيإلا ددعت سنجلا فلتخا اذإو «دحاو سنج نم اناك اذإ «نيدوجومل حلصي دحاو .

 ,ةردق ىلإ داجيإ لك رقتفيلف داجيإ ىلإ سنج لك وأ «دوجوم لك رقتفا ول مهضعب مزلأو

 :رعاشلا لاق امك نئاك وه اذإف ةدحاو ةرم هب رمأن يأ )١(

 نوكيف نك هل لوقي امنإف ًارمأ هللا دارأ ام اذإ
 ريثك نبا) .راهقلا دحاولا هنأل فلاخي الو عنامي ال ىلاعت هنإف هب رمأي اميف ديكأت ىلإ جاتحي ال ىلاعت هنأ يأ

 .(5609 ص ناث

۱۰۱ 



 سانجألا ددعتب ةردقلا ددعتت : ًاضيأ مهضعب لاق .داجيإلا ددعت ةردقلا ددعت مزتلاف

 نم «هتاذ يف ثدحت يتلا ثداوحلا سانجأ ددعتب ددعتت اهنأ ىلع مهرثكأو .«تاثدحملا

 . سانجأ ةسمخ يهو رصبتلاو عمستلاو ةدارإلاو .نونلاو فاكلا

 هلل تبثأ نم مهنمو .رصبتلاو عمستلا ىلع ةردقلاب رصبلاو عمسلا رسف نم مهنمو
 دقو ءامهيلإ تاكردملا ةفاضإ يه تارصبتلاو تاعمستلاو ءالزأ رصبلاو عمسلا ىلاعت

 ءهتاذ يف ثدحت يتلا ثداوحلابو تاثدحملا لوصأب ةقلعتم ةميدق ةئيشم ىلاعت هلل اوتبثأ
 بجوت ال ثداوحلا نأ ىلع اوعمجأو «تاثدحملا ليصافتب قلعتت هن ةثداح تادارإ اوتبثأو

 تادارإلاو لاوقألا نم ثداوحلا هذه هتاذ يف ثدحتف هل تافص يه الو او ىلاعت هلل

 د و: ريب لو اس الا ادیرم الو الئاق اهب ريصي الو .تارصبتلاو تاعمستلاو

 ديرمو .هتيقلاخب قلاخو «هتيلئاقب لئاق وه امنإو .ًاقلاخ الو ًاثدحم ثداوحلا هذه قلخب
 . ءايشألا هذه ىلع هتردق كلذو 2') «هتيديرمب

 اهمدع ليحتسي ىتح «ءاقبلا بجاو هتاذ يف اهثدحي يتلا ثداوحلا نأ مهلصأ نمو

 .ةيضقلا هذه يف رهوجلا كراشلو ثداوحلا هتاذ ىلع بقاعتل مدعلا اهيلع زاج ول ذإ

 .هتاذ يف هقلخي مادعإب امإو ,ةردقلاب اهمدع ردقي نأ امإ ولخي الف اهمدع ردق ولف اش

 دجوملا طرشو . هتاذ يف مودعملا توبث ىلإ يدؤي هنأل ,ةردقلاب اهمدع نوكي نأ زوجي الو

 ةطساو ريغ نم ةردقلاب هتاذ يف مدعم عوقو زاج ولو «هتاذل نينيابتم انوكي نأ مدعملاو

 عوقو زوجي ىتح «دجوملا يف كلذ درط بجي مث «تامودعملا رئاس لوصح زاجل «مادعإ
 ميدقت زاجل مادعإلاب اهمادعنا ضرف ولو « مهدنع لاحم كلذو .هتاذ يف ثدحم دجوم

 . هتاذ يف ثدحي ام مدع ةلاحتسا مكحتلا اذه اوبكتراف «لسلستيف مادعإلا كلذ مدع

 الو «لصف الب ثادحألا توبث لاح يناث يف ثدحي امنإ ثدحملا نأ مهلصأ نمو

 . هئاقب لاح يف ثادحألل رثأ

 .معنملاو قزارلاو قلاخلا لثم لزألا يف ًاتباث مسالا كلذ ناک < .هلاعفأ نم هل قتشي مسا لك نأ اومعز )١(

 ملعي ال ةيرداقب رداق ةيملاعب ملاع اولاقف اودرط مث «هتيقلاخب قلاخ وه ذإ ,قلخ نأ لبق اقلاخ ناك هنإ : اولاقو

 مل اظافلأ اوثدحأ دقف .هيديرمو هيقلاخو هيلئاق نم .هوعدتبا ام .بجعو ةردقو ملع هل ناك نإو ةردقب الو

 يرعش تيلو .هللا ةيفوفيك «ربقلا باذع باتك يف ركذ مهميعز نأ بجعألاو ‹ يمجع الو يبرع اهب ملكتي

 .هتلاهجو هتلالض ىلع لدتو .برطضملا هلقع رياست ةظفل عرتخي نأ دارأ هنأكو هيلع فيكلا قلطأ فيك

 . (17 ص ريصبتلا)
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 لعف وهو «نيوكتلا رمأ ىلإ مسقنمف رمألا نم هتاذ يف ثدحي ام نأ مهلصأ نمو

 يهنو «فيلكتلا رمأ امأو ءربخ اما كلذو «نيوكتلا رمأ سيل ام ىلإو «لوعفملا هتحت عق

 وه اذه < تاالوعفم اهتحت عقي الو «ةردقلا ىلع تلد ثيح نم لاعفأ يهو .فيلكتلا

 هللا دبع يبأ ةلاقم مامرا يف مصيهلا نبا دهتجا دقو «ثداوحلا لحم يف مهبهاذم ليصفت

 لثم « ءالقعلا نيب اميف مهفي عون ىلإ شحافلا لاحملا نم اهدر ىتح «ةلأسم لك يف

 «ولعلا ىلع اهلمح هناف «ةيقوفلا لثمو «تاذلاب مئاقلا مسجلاب دارأ هناف «ميسجتلا

 ءاوتسالا لثمو «ةفسالفلا ضعب اهتبثأ يذلا ءالخلا كلذو ةيهانتملا ريغ ةنوسيبلا تبثأو

 تلبق ام اهناف ,ثداوحلا لحم ةلأسم ريغ «تاذلاب نكمتلاو ةسامملاو ةرواجملا يفن هناف

 ديزت ثداوحلا نأ موقلا دنعو ءالقع تالاحملا عنشأ نم يهو ءانركذ امك اهمزتلاف ةمرملا

 نم ملاوع تاثدحملا ددع نه کا هتاد يف نوكيف ريثكب تاثدحملا ددع ىلع

 يرابلا «مهلوق تافصلا تابثا نم هيلع اوعمجأ اممو ‹عينش لاحم كلذو .«ثداوحلا

 ةيلزأ ةميدق تافصلا هذه عيمجو «ةئيشمب ءاش «ةايحب يح «ةردقب رداق ملعب ملاع ىلاعت

 هجولاو نيديلا اوداز امبرو «يرعشألا هتبثأ امك رصبلاو عمسلا اوداز امبرو هتاذب ةمئاق

 نم هتيؤر زاوج اوتبثأو 27 هوجولاك ال هجوو ,يديألاك ال دي هل اولاقو «هب ةمئاق تافص
 زع هللا ىلع ةهبشملا هقلطأ يذلا نأ مصيهلا نبا معزو .تاهجلا رئاس نود «قوف ةهج

 هبشي ال كلذ وحنو ةحفاصملاو ةرفولاو ةرادتسالاو .فوجلاو ةروصلاو .ةئيهلا نم لجو

 موي ءيجي هنأو «هشرع ىلع ىوتسا هنأو «هديب مدا قلخ هنأ نم «ةيماركلا هقلطأ ام

 نم .دساف ىنعم ىلع ائيش كلذ نم دقتعن ال انأ كلذو .قلخلا ةبساحملا ةمايقلا

 اريسفت نمحرلاب شرعلا لالقتساو ناكملا ةا لو يدلل ارس نيوضعو نيتحراج

 ىلإ كلذ يف انبهذ امنإو ء ءيجملل ا طبخت يتلا نكامألا يف اددرت الو ءاوتسالل

 ءربخلاو نارقلا هب دري مل امو ‹ هیبشت (الو) فييكت ريغ نم «طقف نارقلا هقلطأ ام قالطإ

 هلوأتن الو كلذ رسفن الو قالطالا زواجتن ال :اولاقو ,هجولاو نيديلا ظفل «هناحبس هيلع ةيماركلا تقلطأ )١(

 هجولا كلذكو هناحبس يرابلاب ةمئاق ةفص نيديلا يرعشألا تبثأو صنلا هب درو ام قالطإ ىلع رصتقن امنإو
 نيلجر هل اوتبثأو نيعلاو هجولا كلذكو هل ناوضع امه نيدي ىلاعت هلل نإ : ةمسجملا تلاقو ؛ ميسجت ريغ نم

 ىنعم كلذ اوتبثأو ٠ء ىلتمتف منهج يف اهعضي دقو ,ةمايقلا موي امهنع فشكي نيقاسو .هشرع نع اتلضف دق

 كرتب لوقي ناك امنإو ءالصأ ميسجت الو هيبشت هنع تبثي ملف لبنح نب دمحأ امأف ءاراحم ال ةقيفحو اظفل أل

 امو : ىلاعت هللا لوق ىلع فقيو «هليوأت يف ضوخي الو «ةنسلاو باتكلا هقلطأ ام قلطيو .طقف ليوأتلا

 .(590 ص لوأ ديدحلا يبأ نبا) .لوقلا اذه ىلع هباحصأ نم نيلصحملا رثكأو هللا الإ هليوأت ملعي
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 امب لزألا يف ملاع . ىلاعت يرابلا لاقو . ةمسجملاو ةهبشملا رئاس هقلطأ امك هقلطن الف

 هملع بلقني الف «هتامولعم يف هملع ذيفنتل ءاشو « نوكيس يذلا هجولا ىلع نوكيس

 نك : هلوقب ثدحي ام لكل لئاقو «ةثداح ةدارإب يذلا تقولا يف قلخي امل ديرمو ءالهج
 .” قولخملاو قلخلاو .,ثدحملاو ثادحألا نيب قرفلا وهو ,ثدحي ىتح

 اهلك تانئاكلا دارأ هنأو ,ىلاعت هللا نم هرشو هريخ هريخ ردقلا تبثن نحن لاقو

 ءةثداحلا ةردقلاب ًالعف دبعلل تبثنو اهحيبقو اهنسح تادوجوملا قلخو ءاهرشو اهريخ
 قل ا هنوك ىلع .ةدئاز ةدئاف تابثا ىف ةرثؤم ةثداحلا ةردقلاو ایک كلذ يمسن

 بالر تارتا لاخلا هدرا اللا درر ىه داتا كلت ٠ لات يزابلل

 لقعلاب ىلاعت هللا ةفرعم بجتو « عرشلا لبق حبقيو نسحي لقعلا نأ ىلع اوقفتاو
 تلاق امك القع فطللاو حلصألاو حالصلا ةياعر اوتبثي مل مهنأ الإ «ةلزتعملا تلاق امك

 رئاس نودو «بلقلاب قيدصتلا نود طقف ناسللاب رارقإلا وه ناميإلا :اولاقو «ةلزتعملا

 اميفو فيلكتلاو ءرهاظلا ماكحأ ىلإ عجري اميف ًانمؤم نمؤملا ةيمست نيب اوقرفو «لامعألا

 قحتسم «ةقيقح ايندلا يف نمؤم مهدنع قفانملاف . ءازجلاو «ةرخآلا ماكحأ ىلإ عجري

 .ةرخآلا يف يدبألا باقعلل

 ةنسلا لهأ لاق امك «نييعتلاو صنلا نود ةمألا عامجاب تبثت اهنإ ةمامإلا يف اولاقو

 ةيواعم ةمامإ تابثإ مهضرغو ”٠ نيرطق يف نيمامإل ةعيبلا دقع زوجي اولاق مهنأ الإ

 ثادحإلا وهو هتاذ يف ىنعم ثدحأ امس فدا ااف هاو يف لحت ثداوحلا نأ ىلإ ةيماركلا تبهذ )١(

 ناقل PNT ىنعملا كلذو :اولاق هبيقع وأ ىنعملا كلذل اناث مسجلا كلذ ثدحف

 اولاق .#مهسفنأ قلخ الو ضرألاو تاومسلا قلخ مهتدهشأ امل : ىلاعت هللا لاق .قولخملا ريغ قلخلاو

 ثداوحلا مايقب تالاقملا باتك يف مصيهلا نبا حرصو اهريغ اهقلخ نأ ىلع لذت اهتاوذ اندهشأ دق هنكل

 ' ةمئاق يهو نكت مل نأ دعب ةنئاك هتدارإو هيهنو هرمأ ناك ًائيش دارأ وأ ىهن وأ رمأ اذإ هنإ | :لاقف ىلاعت هللا تاذب

 امنإو هثودح ىلع اليلد هتاذب ثداوحلا مايق سيلو :لاق .دجوت هنم هتدارإ كلذكو عمسي هنم هلوق نأل هب

 . دادضألا هيلع بقاعتت ال ىلاعت يرابلاو اهنم لطعتي نأ حلصي ال يتلا دادضألا بقاعم ثودحلا ىلع لدي

 . (197 ص لوأ ءزج ديدحلا يبأ نبا)

 ةعاط امهنم دحاو لك عابتأ ىلع ًابجاو ناكو. .دحاو تقو يف نيقحم نيمامإ اناك ةيواعمو ًايلع نأ ىلإ نوبهذي

 ًالداع ًامامإ محاز نم نآل هبحاص ةلتاقم يف املاظ امهنم دحاو لك نوكي ن نأ بجول اولاوق امك ناک ولو ءمريمأ

 ىلع ًامامإ ةيواعم ناكو ةّنسلا قفو ىلع ًامامإ اك ًايلع نأ هعابتأ لوق بجعلا نمو ءاملاظ الطبم ناك ًاقحم

 .ةنسلا فالخ ةبجاو ةعاط نم اع ايف هعابتأ ىلع ةبجاو امهنم دحاو لك ةعاط تناكو «ةنسلا فالخ

 7١١(. ص قرفلا نيب قرفلا .538 ص ريصبتلا)

 ےک )۲
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 7'2نيقارعلاو ةنيدملاب يلع نينمؤملا ريمأ ةمامإ تابثإو « ةباحصلا نم ةعامج قافتاب « ماشلاب

 ةيعرشلا ماكحألا نم هب دبتسا اميف ةيواعم بيوصت اوأرو «ةباحصلا نم ةعامج قافتاب

 مهبهذمو «لاملا تيب لامب الالقتساو «هنع هللا يضر نامثع ةلتق بلط ىلع ًالاتق

 .هنع هللا ا ا ا «هنع هللا يضر يلع ماهتإ ىلصألا

 0 عزن قرع كلذو هنع توكسلاو

 يذلا «قحلا مامإلا ىلع جرخ نم لك ‹ ةيديعولاو «ةئجرملاو . كلذ نم جراوخلا

 ةمئألا ىلع ةباحصلا مايأ يف جورخلا ناك ءاوس « ًايجراخ ىمسي هيلع ةعامجلا تقفتا

 . نامز لك يف ةمئألاو «ناسحإب نيعباتلا ىلع مهدعب ناك وأ «نيدشارلا

 يف جراوخلا اوقفاو مهنأ الإ | .لمعلاو ناميإلا يف اوملكت رخا فنص ةئجرملاو

 . ةمامإلاب قلعتت 0 لئاسملا ضعب

 يف هديلختو «ةريبكلا بحاص ريفكتب نولئاقلا مهو «جراوخلا يف ةلخاد ةيديعولاو
 4 جراوخلا بهاذم ءانثأ ىف مهبهاذم انركذف «رانلا

 ىليل يبأ نبا ناكو ءرمع مايأ ةرصبلا ترصم دقو ناترصبلا امهل لاقيو «ةفوكلاو ةرصبلا نارصملا ناقارعلا (1(

 بطرلا هلوأ بجع اهرهنو بهذلا اهتويب :ليقو ءةرصبلا لهأ نم هللا ركذ ىلإ ركبأ ادلب تيأر ام :لوقي

 دخ موق اهيمسيو قارعلا داوس نم لباب ضرأب روهشملا رصملا «ةفوكلاو .بصقلا هرخآو بنعلا هطسوأو

 يذلاو ءاش ثيح هعضي هحمرو هللا فيسو مالسإلا ة ةجحو ناميإلا زنك ةفوكلا : لوقي يلع ناكو ءءارذعلا

 :لوقي يسرافلا ناملس ناكو زاجحلا رصتنا امك اهبرغو ضرألا قرش يف اهلهأب هللا نرصتنيل هديب يسفن

 اجازماهحضأو ءاوه هللا ضرأ لدعأ قارعلاو ‹ نمؤم لك اهيلإ نحيو مالسالا ةبق يهو هللا لهأ ةفوكلا لهأ

 ةعاربلاو «ةفيرظلا لئامشلاو «ةحيجرلا ءارآلاو ءةحيحصلا لوقعلا لهأ مه قارعلا لهأ ناك كلذلف ءءامو

 . (۲۹۷ ص عباس ١70 ص سداس ۱۹۲ ص ناث مجعم )ةعانص لك يف

 هعزن «هلاوخأ هبشأ اذإ ءرملل لاقيو ءههبشأ اذإ هبشلا يف هيلإ عزن :لاقي هعزن قرع وه امنإ ثيدحلا يف (؟)

 :قدزرفلا لاق .لاخلا قرع مهيلإ

 عزنت ةميشئللا ألو كتعزن اتاق ميو ان فما لا

 ةلالض ىوعدب «نيملسملا ةمثأ نم ناطلسلا يذ ةعاط نع مهيديأ اوعزن نيذلا مهو ةجراخلا عمج جراوخلا 23١١

 نانلصلا راشأ جراوخلا ضعب ؛ ىلإو اهوعبتا ةدساف ءاراو اهوعدتبا بهاذم كلذ يف مهلو قحلل هراصتنا مدعو

 ( : هلوقب يدبعلا

 يحبصألا اهطوس يف ديز دقو اهقيش ترهل ةا قرأ

 يقرزأ ىلإ وعدي قرزأو e ةيدجنب

 ب ريم كرام نم اكلم ناكو يلا ا ىد ىلإ بو :ييعألا ناطلسلا اهب بقاعي يتلا طايسلاو
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 جراوخلا

 هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ ىلع جرخ نم لوأ نأ ملعا

 نيدلا نم : اقورمو هيلع اجورخ مهدشأو ‹ نيعص برح يف هعم ناک نمم .ةعامج

 0 ني 2 نالا نسحب 0 ديزو «يميمتلا يكدف نب رعسمو سيق نب ثعشألا

 نولوقت او lw هللا تدك 0 ا اورفنا تا ةيقب ىلإ اورفنا هللا

 امك كب نلعفنل الإو .نيملسملا لاتق نع 29 رتش إلا نعجرتل :اولاق هلوسرو هللا قدص

 الإ مهنم ىقب امو .نيربدم اولوو عمجلا مزه نأ دعب رتشألا در ىلإ رطضاف .نامثعب انلعف

 جراوخلا نأ < نيمكحلا رمأ نم ناكو . هرم أرتشألا لثتماف . رد اج ميرو هابط هيدر

 جراوخلا يضر امف امف ياف ب هللا دبع فخم نا ديري اكو .ًالوأ ميكحتلا ىلع ه هولمح

 امكحي نأ ىلع .يرعشألا ىسوم يبأ ثعب ىلع هولمحف «كنم “وه :اولاقو .كلذب

 تجرخ كلذب ضري مل املف « هب يضر ام فالخ م . ىلاعت هللا باتكب

 صو 1 يع عاش هحيرجو لماكلاو واوا يضر هيقفلا نشا نب كام وخر اهذحتا س نراه

15 ): 

 : جراوخلا يف سادرم نالب وبأ لاق ؛ جراوخلا سوؤر نم يئاطلا نصح نب ديز )0(

 اكلاهملا بورحلا كلت ىف ضاخ نمو ىقتلاو ةمازنلا يذ بهو نبا لعبأ

 اكلامو نصح نب ديزاولتق دقو ةمالس ىجرأ وأ ءاقب بحأ

 .(۴۹۹ ص ناث دقعلا) .

 باحصأ نم ناكو «ةفوكلا يعبات نم ةيلهاجلا كردأ ءرتشألاب فورعملا يفوكلا يعخنلا ثرحلا نب كلام ()
 تامف لسع ةبرش برش مزلقلاب ناك الف رصم ىلع هالو, اهلك هدهاشمو نيفصو لمجلا هعم دهشو ىلع

 ا ا 0

 اميف جراوخ اوراص نيذلا ءارقلاو ثعشألا لاقو ل

 نأ ىرأ الو ىسوم يبأب ىضرأ ال ينإف : يلع مهل لاقف يرعشألا ىسوم ابأ انرتخاو نحن انيضر دق دعب

 ناك دق هنإف هب الإ ىضرن ال انإ : ءارقلا نم ةباصع يف يكدف نب , رعسمو نصح نب ديزو ثعشألا لاقف هيلوأ

 دعب هتنمأ ىتح ينم برهو ينع سانلا لذخو ينقراف دقو اضرب يل سيل هنإف : يلع لاقف هيف انعقو ام انرذح

 وه الجر الإ ديرن الو ؟سابع نباوأ تنأ تنكأ يلابن ام هللاو :اولاق كلذ هيلوأ «سابع نبا اذه نكلو رهش

 : ثعشألا لاقف رتشألا لعجأ ينإف : يلع لاق .رخآلا نم ىندأ امكنم دحاو الإ سيل ءاوس ةيواعم نمو كنم

 نأ همكح :لاق ؟همكح امو : ىلع لاق .رتشألا مكح ىف الإ نحن لهو رتشألا الإ انيلع ضرألا رعس لهو

 . (۱۸۹ ص لوا ديدحلا يبأ نبا) .دارأ امو تدرأ ام نوكي ىتح فيسلاب اضعب انضعب برضي
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 نيذلا ةقراملا مهو .هلل الإ مكح ال ءلاجرلا تمكح مل :اولاقو هيلع جراوخلا
 . ناو رهنلاب اوعمتجا

 ءةدراجعلاو «ةيرفصلاو «تادجنلاو «ةقرازألا :ةتس جراوخلا قرف رابكو

 . يلعو نامثع نم ءيربتلاب لوقلا مهعمجيو «مهعورف نوقابلاو «ةبلاعثلاو «ةيضابألاو
 نورفكيو «كلذ ىلع الإ تاحكانملا نوححصي الو ءةعاط لك ىلع كلذ نومدقيو
 .ًابجاو ًاقح ةنسلا فلاخ اذإ مامإلا ىلع جورخلا نوريو ءرئابكلا باحصأ

 نيح مالسلا هيلع ّيلع نينمؤملا ريمأ ىلع اوجرخ نيذلا مه ىلوألا ةمكحملا

 5 نب هللا دبع مهسيئرو «ةفوكلا ةيحان نم 20 ءارورحب اوعمتجاو ,«نيمكحلا رمأ ىرج

 © ديزيو «ريدح نب ©) ةورعو « يسارلا بهو نب هللا دبعو «روعألا نب باتعو .ءاوكلا
 ينثا يف ٍذئموي اوناكو «ةيدثلا يذب فورعملا ريهز نب صوقرحو «يبراحملا 2 نبا

 رقحب ةي يبنلا لاق مهيفو «ناورهنلا موي ينعأ ءةالصو مايص لهأ «لجر فلأ رشع
 زواجي ال نكلو . مهمايص بنج ٤ مكدحأ موصو « مہتالص بنج ٤ مكدحأ ةالص

 موق لجرلا اذه ءىضئض نم جرخيس» مهيف لاق نيذلا ةقراملا مهو «مهيقارت مهناميا

 اهنم نيليم ىلع عضوم : ليقو « ةفوكلا رهاظب ةبرق ةدودمم فلأو ىرخآ ءارو واولا نوكسو نيتحتفب ءارورح (۱)
 .(759 ص ثلاث مجعم) .اهيلإ اوبسنف ايلع اوفلاخ نيذلا جراوخلا اهب لزن

 نع عجر دقو ةلئسألا يف هبيعيو همزلي ناكو يلع عم ةريثك رابخأ هلو جراوخلا سوؤر نم ءاوكلا نب هللا دبع (۲)
 .(۳۲۹ سد ثلاث نازيملا ناسل) « ىلع ةبيحص دواعو جراوخلا بهذم

 ىهل ًأرثظ تناك لب : ليقو ءاهيلإ بسن براحم نم هتدج ةيدأو ريدح نب ورمع نب ةورع وهو «ةيدأ نب ةورع (۳)
 ةعيشو عابتأو باحصأ هل ناكو نيفصب مكح نم لوأ وهو يناجزوجلا هفعض دقو جراوخلا سوؤر نم وهو
 تعطقف هب رمأف «تئش ام صاصقلا كسفنل رتخا :لاقف .كب نلثمأل :دايز نبا هل لاقف « دايز نبا هب رفظ

 مهيلإ اونسحأف نيلكوملا ءالؤه ىلإ اورظنا بولصم وهو :هلهأل لاقف «هراد باب ىلع هبلصو هالجرو هادی
 ص فراعملا , 177” ص عبار نازيملا ناسل) ني ءو ةينامث ةنس ةيواعم ةفالخ يف لتقف « مكفايضأ مهنإف

 77١(. ص لوأ ديرفلا دقعلا « 47 ص عبار ريثألا نبا 8١”7, ص لوأ ديدحلا يبأ نبا ١

 نأ لطاب اهب داري قح ةملك ربكأ هللا :لاقف يلع بطخ املو «جراوخلا سوؤر نمت يبراحملا مصاع نب ديزي (؟)
 :لاقف يبراحملا مصاع نب ديزي بثوف مهانلتاق انيلع اوجرخ نإو مهانججح اوملكت نإو مهانممع اوتكس

 يف ةيندلا ءاطعإ نإف اننيد يف ةيندلا ءاطعإ نم كب ذوعن انأ مهللا هنع ىنغتسم الو ءانبر عدوم ريغ هلل دمحلا

 ىنإ هللاو امأ ءانفوخت لتقلابأ يلع اي « هللا طخس ىلإ هلهأب عجار لذو «لجو زع هللا رمأ يف ناهدإ نيدلا

 هل ةوخأو وه هموقب جرخ مث .ًايلص اهب ىلوأ اني أ نملعتل مث ,تاحفصم ريغ ليلق امع اهب مكبرضن نأ وجرأل

 ص سداس يربط) . ةليخنلاب كلذ دعب 5 بيصأو ناورهنلاب جراوخلا عم .اوبیصاف مهعبار وه ةثالث

 ١:(. ١
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 مهرخأو ةرصيوخلا وذ مهلوأ نيذلا 0 مهسلا قرمي امك نيدلا نم نوقرمي

 : نيرم أ ىلع لوألا نمزلا يف مهجورخ امنإو .ةيدثلا وذ

 لکو “© ” شيرق ريغ يف ةمامإلا نوكت نأ اوزوج ذإ «ةمامإلا يف مهتعدب : امهدحأ

 ءًامامإ ناك روجلا بانتجاو لدعلا سل الق ام جزاع سالا واعز مهيأرب هنوبصني نم

 وأ ءهلزع بجو قحلا نع لدعو ةريسلا ريغ نإو ههم لالا بين بحي هيلع جرخ نمو

 نإو ًالصأ مامإ ملاعلا يف نوكي ال نأ ادرج الاب الوق سانلا دشأ مهو «هلتق

 . ايشرق وأ ايطبن وأ ًارح وأ ًادبع نوكي نأ زوجيف هيلإ جيتحا

 )١( اهنم فاصوأ ىلع نوكي نأ بجي «هل دقعلا مزلي يذلا مامإلا ةفص :

 ««نانثا مهنم يقب ام شيرق نم ةمئألا» ةَ يبنلا لوق اهنم رومأ هليلدو ٍءميمصلا نم ًايشرق نوكي نأ - ١

 مهربل عبت سانلا ربف شيرقل عبت سانلا امنإو رمألا اذهبو سانلاب اشيرق يصوأ امنإ» : سابعلل هلوقو

 لوألا ردصلا قابطأ هلب ءراصنألا ناعذإو «ةفيقسلا يف رمعو ركب يبأ جاجتحاو .«مهرجافل عبت مهرجافو

 .(ءارمألا متنأو ءارزولا نحن) :ركب يبأل دعس لوقو د

 كلذ ىلع ةمألا عامجإل نيملسملا ةاضق نم ًايضاق نوكي نأ حلصي نم ةلزنمب ملعلا نم نوكي نأ اهنمو - ۲

 بجوي امو مهماكحأ يف رظنيو . ماكحلاو ةاضقلا يلوي يذلا وه هنألو «رايتخالاو صنلاب لاق نمم

 1 هلب .مهقوف وأ ملعلا يف مهلثم نوكي نأب الإ هنم هنكمتو كلذب هملع كلمي نلو مهماكحأ ضقنو مهحرجو

 هسفنب ىنغتسا ام ءايضاق بلختسي الو «هسفنب ماكحألاو ءاضقلا رشابي نأ مامالل نأ ىلع ةمألا عامجإ

 . نيملسملا ةاضق نم ايضاق نوكي نأ حلص نم الإ مكحلل حلصي نلو «هرظنو

 ةمألا ظفحو ةضيبلا ٍةيامحو روغثلا دسو ايارسلاو شويجلا ريبدتو «برحلا رمأب ةريصب اذ نوكي نأ اهنمو ۳

 للخلا قحل كلذب ًاملاع نكي مل اذإ هنإف « ءاهحلاصم نم هب قلعتي امو اهمولظمل ذخألاو اهملاظ نم ماقتنالاو

 . مهودع نيملسملا يف عمطو ةمألا ىلإ كلذب هلهجب ررضلا ىدعتو هعيمج يف

 E E E N قر ةقحبال ال نعت نوكي اذإ اهتنورد 1

 .هل بصن امب رمألا اذه يف هلشف رضأو قحلا جا رختساو «ذحلا ةماقإ نم ميقأ هلجأل امع رصق ةفصلا هذهب

 بصن غوسيف لضفألا فر نم ضضراع عتب نأ الإ هريغو ملعلا يف مهلثمأ نم نوكي نأ اهنمو _

 موقلا مويا : : دي يبنلا لاق . لضفألا همدقت بوحجو يف ٠ ع يبنلا نع ةرهاظتملا رابخألا نأل «لوضفملا

 .ىلإ مكؤاعفش مكتمئأ» :رخا ربخ يفو ««نوعفشتست نمب اورظناف مكؤاعفش مكتمثأ» : هلوقو .«مهلضفأ

 هللا ناخ دقف هنم لضفأ وه نم مهيف نأ یری نيملسملا نم موق ىلع مدقت نم» : : هلوقو ««مکریخ اومدقف « هللا

 لوضفملل دقعلا زاج امنإو ‹ لضفألا بلط ىلع لوألا ردصلا يف ةمألا عامجإ ىلإ .«نيملسملاو هلوسرو

 الو ةمألا سرفأ الو بيغلاب ًاملاع الو ًاموصعم نوكي نأ هتفص نم سيلو جراهتلاو ةنتفلا فوخل لضفألا كرتو

 هديدست يف هئارو نم يهو ةمألا ليكو مامإلا نأل شيرق لئابق نم مهريغ نود طقف مشاه ينب نم نوكي نأ

 ءافلخلا فارتعا ىلإ ءاموصعم نوكي نأ ىلإ جاتحي سیلو «هوعلخ هعلخ بجوي ام هيلع بجو اذإو «هميوقتو

 يل ةعاط الف هللا تيصع تيصع اذإف هللا تعطأ ام ينوعيطأ :لوقي ركب وبأ اذه . نيموصعم ريغ مهنأب نيدشارلا

 نود .مشاه ينب TT ءانبويعانيلإ ىدهأ أءرما هللا محر : :لوقي رمع اذهو . مكيلع

 ص ديهمتلا) ««شيرق نم ةمئألا» كلي لاق دقو .هبجوي ال لقعلاو هيضتقي ال ربخلا رهاظف ءاهريغ نم اهريغ

 181١(.
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 الإ مكح ال لاجرلا مكح ذإ «ميكحتلا يف ىلع أطخأ اولاق مهنأ : ةيناثلا ةعدبلاو

 ظ : نيهجو نم مالسلا هيلع يلع ىلع اوبذك دقو « ىلاعت هلل

 نيذلا مه مهنأل ءًاقدص كلذ سيلو .لاجرلا مكح هنأ ميكحتلا يف :امهدحأ

 هذه يف نومكاحلا مه موقلا نإف زئاج لاجرلا ميكحت نأ : يناثلاو . ميكحتلا ىلع هولمح

 نع اوطختو © لطاب اهب ديرأ قح ةملك مالسلا هيلع يلع لاق اذلو لاجر مهو .ةلأسملا

 «نيطساقلاو ءنيثكانلا لتاق اميف مالسلا هيلع ايلع اونعلو ءريفكتلا ىلإ ةئطختلا

 ةلتاقم لتاقو مهءاسنو مهيرارذ يبس امو مهلاومأ منتغا امو نيثكانلا لتاقف «نيقراملاو

 يف اونعطو هيلع اهودع يتلا ثادحألل نامثع يف اونعطو .مهيرارذ يبسو مهلاومأ منتغاو

 امف «ةديدش ةلتاقم ناورهنلاب مالسلا هيلع ىلع مهلتاقف « نيفص باحصأو لمجلا باحصأ

 ىلإ مهنم نانثا مزهناف . ةرشع نم لقأ الإ نيملسملا نم لتقامو «ةرشع نم لقأ الإ مهنم تلفنا

 لت ىلإ دحاوو 2"2ةريزجلا ىلإ نانثاو «؟7ناتسجس ىلإ نانثاو "”نامرك ىلإ نانثاو ”نامع

 . "9 مويلا ىلإ تيقبو مهنم عضاوملا هذه يف جراوخلا عدب ترهظو نميلا ىلإ نانثاو“نزوم

 الو لاجرلا هللا نيد يف تكرشأ يلع اي :لاقف جراوخلا نم لجر هيلإ ماق ذإ ًاموي بطخي وه امنيب ًايلع نإ )١(

 اهب داري قح ةملك «ربكأ هللا : يلع لاقف ءهلل الإ مكح ال هلل الإ مكح ال بناج لك نم اودانتف « هلل الإ مكح

 ءيفلا مكعنمن الو .همسا اهيف اوركذت نأ هللا دجاسم مكعنمن ال ءانومتبحص ام اثالث اندنع مكل نأ امأ لطاب

 نبا) . هتبطخ نم هيف ناك يذلا هناكم ىلا عجر مث ءانوأدبت ىتح مكلتاقن الو ءانيديأ عم مكيديأ تماد ام

 5١(. ص سداس ريرج نبا ۱ ص عباس ريثك

 نأ الإ عورزو لخن تاذ ةريثك نادلب ىلع لمتشت ءدنهلاو نميلا رحب لحاس ىلع ةيبرع ةروك مسا «نامع (۲)

 ١١5(. ص سداس مجعم) .ةيضابأ جراوخ انمايأ يف اهلهأ رثكأو لثملا هب برضي اهرح

 ناتسجسو ناركمو سراف نيب ةعساو ندمو ىرقو دالب تاذ ةرومعم ةريبك ةيحانو ةروهشم ةيالو ءنامرك (۳)

 . تاريخلا ةعسو اهتدوجو رومتلا ةرثك يف ةرصبلاب هبشتو يشاوملاو عورزلاو لخنلا ةريثك يهو ناسارخو

 ١1١(. ص عباس مجعم)

 قلخ مظع مهلاجر يفو ءرمتو ريثك لخن اهبو ةاره يبونج يهو «ةعساو ةيالوو ةريبك ةيحان «ناتسجس (4)
 ١7(. ص سماخ مجعم) . دالجو

 ءاوهلا ةحيحص يهو ركب رايدو رضم رايد ىلع لمتشت ماشلا ةرواجم تارقلاو ةلجد نيب يتلا يه ةريزجلا (ه)

 .(11 ص ثلا مجعم) ةريثك عالقو نوصحو .ةليلج ندم اهب تاريخلا ةعساو رامثلاو عيرلا ةديج

 ص ناٿ مجعم) .جورسو نيع سأر نيب ميدق دلب وهو اهرسك ةيبرعلا يف هسايقو يازلا حتفب ءنزوم لت ()

8)). < 

 ے نامثعو يلع رافكإ مهعمجي يذلا نأ يبعكلا ركذف اهبهاذم قارتفا ىلع جراوخلا عمجي اميف اوفلتخا (۷)



 نب ديز لزنم يف يسارلا بهو نب هللا دبع جراوخلا نم ةمامإلاب عيوب نم لوأو
 ةعامجو « يبراحملا مصاع نب ديزيو ريدح نب ةورعو ءاوكلا نب هللا دبع هعياب «نصح
 هب الإ اوعنقي:ملف « ازرحت مهريغ ىلإ يمويو ويسبب ءاجرحت عنتمي ناكو «مهعم
 امهرمأ بوصو «امهلوقب يضر نممو .نيمكحلا نم أربتف «ةدجنو قارب 3 ناكو

 .لاجرلا مكحو .هللا مكح كرت هنإ اولاقو «مالسلا هيلع ًايلع نينمؤملا ريم أ اورفكو

 هل لاقي ميمت نب ةانم نب ديز نب دعس ينب نم لجر اذهب ظفلت نم لوأ نإ :ليقو
 ركذب عمس امل هتيلإ ىلع ةيواعم برض يذلاوهو ,كربلاب بقلي هللا ديبع نب 2') جاجحلا

 هب نآرقلا مكح امب مكحت « هللا الإ مكح ال « هللا نيد يف مكحتأ :لاقو «نيمكحلا
 ريمأ عمس املو «كلذب ةمكحملا اومسف «ذفناف «هللاو نعط :لاقف لجر اهعمسف
 ال نولوقي امنإ روج اهب داري لدع ةملك لاق «ةملكلا هذه مالسلا هيلع ىلع نينمؤملا
 . ةرجاف وأ ةرب ةرامإ نم دب الو «ةرامإ

 لبقأ هنأ كلذو «ةيدأ نب ةورع فيس جراوخلا فويس نم لس فيس لوأ ن نإ :لاقيو

 هللا طرش نم قثوأ طرشأ .ميكحتلا اذه امو .ثعشأ اي ةيندلا هذه ام : لاقف ثعشألا ىلع

 ترفنف ةلغبلا تبشف ةلغبلا زجع هب برضف ىلوت ثعشألاو فيسلا رهش مث « ىلاعت
 .لعفف يملا هولأسف ثعشألا ىلإ هباحصأو وه ىشم فنحألا كلذ ىأر املف ةيناميلا
 دايز. ىلإ نت مث ةيواعم مايأ ىلإ ىقبو «ناورهنلا برح نم كلذ دعب اجن ةيدأ نب د ةورعو

 نع هلأسو يل غو ا نع دايز هلأسف «هل ىلوم هعمو هيبأ ؟' )نبا

 دعب هنم تأربت مث «نینس تس هتفالخ يف هلاوحأ ىلع نامثع ىلوتأ تنك :لاقف نامثع

 جورخلا بوجوو بونذلا باكتراب رافكإلاو نيمكحلا ميكحتب يضر نم لكو لمجلا باحصأو نيمكحلاو =
 نمو نيمكحلاو لمجلا باحصأو نامثعو ىلع رافكإ مهعمجي يذلا : يرعشألا لاقو .رئاجلا مامإلا ىلع
 .قرفلا مدقأ جراوخلاو «رئاجلا ناطلسلا ىلع جورخلا بوجوو امهدحأ وأ نيمكحلا بوص وأ يضر
 «ةييفايستلا e يغ ةينيدلا راكفألا هيف تجمدأ بهذم رهظأو

 ةيواعمو يلع لتق ىلع اودهاعت نيذلا ةثالثلا جراوخلا دحأ .كربلا هبقلو يميرصلا هللا دبع نب جاجحلا )١(
 ناث بهذلا جورم) . هبلطأ يلع لتق املو هسبحب رمأف ةيواعم يدي نيب فقوأو ذخأ دقو ‹«صاعلا نب ورمعو
 ۲۹٤(. و ۲۸۹ ص

 «نايفس يبأ نب دايز ليق ةيواعم هفلختسا املف «ديبع نب دايز لاقيو ةيمس نب دايز وهو «ريمألا هيبأ نب دايز
 ىلع سانلا دشأ راص مث سدقلا ةرمإ هالوو يلع ةعيش نم ناك .لقعلا رفاو ةسايسلا ديج ةفرعملا يوق ناك
 نازيملا ناسل) . ةريهش هرابخأو ةيواعمل قارعلا ةرمإ إ ىلع وهو نيسمخو ثالث ةنس يفوت .هتعيشو يلع لآ
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 هللا مرك ىلع نينمؤملا ريمأ نع هلأسف .رفكلاب هيلع دهشو ءاهثدحأ يتلا ثادحألل كلذ

نع هلأسف .رفكلاب هيلع دهشو «كلذ دعب هنم أربتأ مث < مكح نأ ىلإ هالوتأ :لاقف . ةهجو
 

 تيتا .ةوعدل كرحخاو « ةينزل كلوأ : لاقف .هسفن نع هلأس مث امي اهات فاعف

AA EEو ويا ¢  

 e e ف يلب اناره رف الو

 نم "٠ عفان عم اوجرخ نيذلا قرزألا نب عفان «دشار يبأ باحصأ ٠ ةقرازألا

 يف نامركو «سراف نادلب نم اهءارو امو اهروك ىلعو اهيلع اوبلغف زاوهألا ىلإ ةرصبلا

 جراوخلا ءارمأ نم عفان عم ناكو ,يحاونلا هذهب هلامع اولتقو .ريبزلا نب هللا دبع مايأ

 نب رمعو «ريبزلاو «نامثع هاوخأو زوحاملا نب «؟) هللا دبعو يفنحلا دوسألا نب ٩ ةيطع

 رخصو « 2 يركشيلا لاله نب ةديبعو «ينزاملا ةءاجفلا نب يرطقو «يربنعلا “ ريمع

 نامركو سراف ضرأو زاوهألا دالب ىلع اوبلغ دقو ةكوش مهنم دشأو اددع مهنم رثكأ موق جراوخلل نكي مل )١(

 . ريبزلا نب هللا دبع مايأ

 ةيواعم نب ديزي ةلود رخآ جرخ ةقرازألا ةفئاط بسنت هيلإو ج جراوخلا سوؤر نم يرورحلا قرزألا نب عفان (۲)

 ص سداس نازيملا ناسل) . نيتسو سمخ ةنس لتق «هتكوش تدتشاو . لقعلا ريحي امب سانلا ضرتعي ناكو

(E 

 مث قرزألا نب عفان عم ةرصبلا ىلإ راص نمم وهو جراوخلا سوؤر نم «يركشيلا يفنحلا دوسألا نب ةيطع (*)
 .(۲۲۹ ص عباس هحرشو لماكلا) . يفنحلا رماع نب , ةدجن ىلع كلذ دعب اوعمجأ نمم ناك مث ناميلا ىلإ

 فورعملا ديزي نب ريشب ونب هللا ديبعو هللا دبعو يلعو نامثعو «ريبزلا مه زوحاملا ونبو زوحاملا نب هللا دبع )٤(

 . (عباس ۲۲۹ ص هحرشو لماكلا) . ةقرازألا ءارمأ نم مهلكو طيلس نب ثرحلا ينب نم مهو زوحاملاب

 ميمت ينب ناسرف نم ةيطع هنبا ناكو ميمت ينب نم وهو جراوخلا سوؤر نم يربنعلا ريمع نب رمع (4)

 ظ :لوقي يذلا هو ةريغعلا عم ىلبأ قو «مهناعجشو
 درجألا ناعطلل ةيطع ىعدي امنإو ءاطعلل لاجر ىعدي

 . ١ ١( ص نماث هحرشو لماكلا)

 ةارشلا ناكو «مهشيج ةنميم ىلع ناكو « مهناسرفو جراوخلا سوؤر نم يركشيلا لاله نب ةديبع (5)

 ةبازح وبأ هاتأ نوكسو نامأ ىلع كلذ ريغو نيدلا رمأ نع مهنيب اميف نولءاستيو نوقفاوتي نوملسملاو
 :لوقي يذلا امهيأ هللا ةنعل امهيلعو كيلع :لاق ؟قدزرفلا مأ ريرجأ رعشأ نيلجرلا ياف: هل لاقف يميمتلا

 0 ا تو وج الا يلط اهنوطب دايقلا عم دارطلا ىوطو

 نم نايتف هيلإ جرخيف مكضعب ىلإ جرخيل ! مهادان سانلافاكت اذإ ةديبع ناكوءامهرعشأ وهف لاق ريرج :لاق

 0 هل نولوقيف ؟رعشلا مكدشنأ وأ «نارقلا مكيلع أرقأ مكيلإ بحأ اميأ : مهل لوقيف ركسعلا

 ال مث نارقلا ىلع رعشلا نوراتخت مكنأ تملع دق هللاو ةقسف اي : مهل لوقيف ءاندشنأف .كتفرعم لثم هانفرع
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 ريغصلا 29 هبر دبعو «ريبكلا 2 هبر دبعو يدبعلا قارخم نب ٠ حلاصو يميمتلا ابنح نبا

 نب ةعيبر نب زيرك نب سيبع نب 9 ملسم هشيج بحاصب يلفونلا لفون نب ثرحلا نبا

(۱) 

() 

(٤( 

 «بلهملا نب ةريغملا عرص دقو ءاعاجش ًاسراف ناكو «نوقرتفي مث اولمي ىتح مهدشنتسيو مهدشني لازي
 :ذئموي لوقي ناكو

 لالب يبأ نيد ىلع خيش لاله هموق ريخ نبا انأ
 يلايللا رخآ ينيد كاذو

 طق قطان عمس امف ملكت اذإ ناكو ءوجنت فيك بجعن نآلاو عرصت فيك بجعن انك : 500
 ٤٠١ ص لوأ ديدحلا يبأ نبا 8١« ص عبار ريثألا نبا ١44 ص سداس يناغألا) . الوق هنم غبنأ ناك قطني
 .(05 ص عباس يربطلا

 مكودع نيع متررقأ مكنأ موق اي :لاقو .هعومج عمج دقو «جاروخلا ءاسؤر نم قارخم نب حلاص
 .حرسلا ىلع راغأف «ةملكلا عامتجاو «مكيولق ةمالس ىلإ اودوعف مكفالخ نم رهظي امب مكيف هومتعمطأو

 يبأ نبا) .هذفنأف هنعطف حلاص ىلع ةارشلا نم ىتف لمحف .يرطق عم فلتخاو «بلهملا ىلع كلذ قشف

 .(5* ١ ص لوأ ديدحلا

 ص لوأ جهنلا حرش) .ةبلعث نب سيق يلاوم نمو نامر عئاب ناكو جراوخلا سوؤر نم «ريبكلا هبر دبع
.( ٤ 

 مهنم ةفئاط هتعياب دقو باتك ملعم ناكو ,جراوخلا سوؤر نم «ةبلعث نب سيق يلاوم دحأ ريغصلا هبر دبع
 .(5 ”١7 ص لوأ ةغالبلا جهن حرش) . بلهملا برح يف
 لاقو اهلهأ هعيابو 54 ةنس ةرصبلا يلو «هبب بقلملا بلطملا دبع نب ثرحلا نب لفون نب ثرحلا نب هللا دبع

 : هتعيب يف قدزرفلا

 مدان ريغ هتعياب دق ةببو مهدهعب تيفو افاوتقأ تعيابو

 : هصقرت همأ تناكو

 نمار طشمت : ةبق يف ةيراج : ةبب نحكنتل

 ىلإ ة بورا بک یا یا لاقو نيدتي ناكو هتيب مزل ةنتفلا تناك املو
 ديبع نب رمع مدق ىتح ءاموي نيعبرأ مهب ىلصف سانلاب ةالصلاب هرمأي كلام نب سنأ ىلإ بتكف ريبزلا نبا

 . (77 ص عباس يربطلا ٠٥۸ ص عبار ريثألا ن نبا) . ةرصبلا ىلع ًأريمأ يميمتلا رمعم نب هللا

 ةرصبلا رسج نم دفن املف < ايد اعاجش اسراف ناكو «شيجلا ىلعرمأ «ةعببر نب زیر نب سيبع نب ملسم

 امف مهب ترفظ نإ افرق ترا أل ينإو «ةضف الو بهذ رايتمال تجرخ ام ينإ :لاقو «سانلا ىلع لبقأ

 رفن عجرف , عجريلف ةايحلا بحأ نمو ‹ضهنيلف داهجلا هنأش نم ناك نمف مهحامرو مهفويس الإ مهءارو

 ىتح اديدش الاتق اولتتقاف قرزألا نب عفان مهيلإ جرخ بالودب اوراص املف .هعم نوقابلا ىضمو «ريسي

 نبا ةكرعملا يف لتقف .دمعلاو فويسلاب اوبراضتو ىلتقلاو حارجلا ترثكو ليخلا ترقعو حامرلا تک

 ذئموي قرزألا نب عفان لتقو . نيتسو سمخ ةنس ةرخآلا ىدامج يف كلذو ةرصبلا لهأ ىلع وهو < ( سيبع
 سيئر لشقو ريثك قلخ مهنم لتق ىتح اورياصت نيقيرفلا نأو كلذ نم سانلا بجعف ءًاضيأ
 ١57(. ص سداس يناغألا) . نيركسعلا
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 رمعم نب هللا ديبع نب 2 نامثع ًاضيأ مهيلإ جرخأف هباحصأ اومزهو جراوخلا هلتقف بيبح

 يشخو هومزهف ريثك شيج يف « 27 ينادغلا ردب نب ةثراح مهيلإ جرخأف هومزهف يميمتلا
 ةرفص يبأ نب , "7 بلهملا مهيلإ جرخأف جراوخلا نم مهدلبو مهسفنأ ىلع ةرصبلا لهأ

 تامو «جاجحلا مايأ يف مهرمأ نم غرف نأ ىلإ ةنس ةرشع عست ةقرازألا برح يف يقبف

 ريمأ هومسو «ةءاجفلا نب “ يرطق هدعب اوعيابو ةقرازألا عم بلهملا عئاقو لبق عفان

 . نينمؤملا

 يف لزنأ هللا نإ :لاقو «مالسلا هيلع ًايلع رفك نأ :اهادحإ «ةينامث ةقرازألا عدبو
 دلأو هو هبلق يف ام ىلع هللا دهشيو ايندلا ةايحلا يف هلوق كبجعي نم سانلا نمو © : هنأش

 هنأش يف لزنأ هللا نإ لاقو هللا هنعل مجلم نب هللا دبع بوصو ٤ 7١[ :ةرقبلا] € ماصخلا

 قرزألا نب عفان ىلإ هلسرأف « مهتالو نم هللا دبع هوخأ ناكو « نييومألا داوق نم «رمعم نب هللا ديبع نب نامثع )١(

 ۸٩(. ص عباس يربطلا) . هشيج مزهو نامثع لتقف بالودب مهيقلف شيج يف

 .لاتقلا مهشواني جراوخلا ءازإب تبث دقو بارش بحاص ناكو «نييومألا داوق نم ينادغلا ردب نب ةثراح (۲)

 : ميمت نم رعاش لاقف رصنلا اهيف هل ناك « عئاقو جراوخلا نيبو هنيب ترجو
 ناسنإ نيقارعلل هيف ممقامب  مقي مل نيقارعلل ردب نبا الولف

 ناططحقو افكألاب دعم هيلإ تأموأ ةقيقحلا يماح نم ليق اذإ

 : هموق نم لجر لوقي هيفو رمخلل ًارقاعم بارشلاب ارتهتسم ةئراح ناكو

 رامع نم رفكأ وهو يلصي ردب نب ةثراح نأ رت ملأ
 راقعلاو اياغبلا يف كظحو اظح نايتفلل نأ رت ملأ

 يلاومللو « نيتضيرف ةدايز برعللف مكيلع هللا حتف اذإ : مهل لاقو تابثلاب هموق رمأف ةسائرلا هل تدقع دقو

 ليجدب مهنم قرغف ءاملا يف مهسفنأ سانلا ىقلأف جراوخلا مهعبتو هباحصأو مزهنا هنكلو ةضيرف ةدايز

 , .(۳۸۳ ص لوأ ديدحلا يبأ نبا) ا

 براحو .ودعلا مزهو دنهلا ازغ . حوتفلاو بورحلا بحاص ناسارخ ريمأ يدزألا ةرفص يب أ نب بلهملا )۳(

 . هنم بحي امم برقأ الو هرکی امم دعبأ الو ءاقل عجشأ الو ةبيقن نميأ ريمأ ري ملو ًافولأ مهنم دابأو ةقرازألا

 .(4 «۷۳ ٥٤« ص لوأ تارذش) . نينامثو نيتنثا ةنس يفوت

 :لاق يذلا وهو بورحلا يف ًابرجم ناكو ‹جراوخلا سأر ةءاجفلا نب يرطق )€(

 ىعارت نل كحيو لاطبألا نم انعاتستت تراط دقو امل لوقأ

 ىعاطت مل كل يذلا لجألا ىلع موي ءاقب تلأس ول كنإف

 عاطتسمب دولخلا لين (ف ًارص توملا لاجم يف ًاريصف

 عاد ضرألا لهأل هيعادو يح لك ةياغ توملا ليبس

 ۸١(. ص لوأ تارذش) .نيعستو عست ةنس هسأرب جاجحلا ىتأو لتقف هسرف هب رثع
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 وهو ناطح 9 نب نارمع لاقو هچ هللا تاضرم ءاغتبا هسفن يرشي نم سانلا 3 نمو#

 : هللا هنعل مجلم ° نبا «هبيوصت ىف ربكألا اهرعاشو اهدهازو « جراوخلا یتفم

 اناوضر شرعلا يذ نم غلبيل الأاهب دارأ ام بينم نم ةبرض

 E E هللا دنع ةيربلا يف وأ هبسسحاأف E هركذأل ينإ

(۱) 

(1) 

(۳) 

 هنأ كلذو « يمورلا نانس نب بيهص يف اتلزن ةيآلا هذه نأ ةعامجو سنأو سابع نبا لاق دقف اوكفتئاو ءاوبذك
 شيرق رشعم اي : لاق مث هتنانك يف ام لبنأو هتلحار نع لزنف شيرق نم رفن هعبت رجاهي نأ دارأو ةكمب ملسأ امل

eيفيسب برضأ مث يتنانك يف مهس لكب يمرأ ىتح يلإ ن  

 . يليبس متيلخو ةكمب ينينقو يلام ىلع مكتللد متتش متئش ام اولعفا مث . ءيش هنم يدي يف يقب ام

 0 ا اس اساسا 1 ا
 . «دابعلاب فوؤر هللاو هللا تاضرم

 ىرتشا هللا نإ# : ىلاعت لاق امك هللا ليبس ىف دهاجم لك ىف تلزن اهنأ ىلع كلذ اولمحف نورثكألا امأو

 ۲٤۷(. ص لوأ ريثك نبا) . ةيآلا «هللا ليبس يف نولتاقي ةنجلا مهل نأب مهلاومأو مهسقنأ نينمؤملا نم
 يف نيمدقملاو .مهتاعدو ةارشلا ءارعش نم حيصف رعاش كامس ابأ ىنكيو يسودسلا ناطح نب نارمع

 ضيرحتلاو «ةوعدلا ىلع رصتناف اهروضحو برحلا نع فعضف .لاط هرمع نأل ةدعقلا نم ناكو مهبهذم

 ءكلهو َلضف بهذملا كلذب يلب مث «ثيدحلاو ملعلا بلطب ًارهتشم ةارشلاب نتفي نأ لبق ناكو «هناسلب

 هل تناك : ليق «ةقث يعبات وهو ثيدحلا باحصأ هنع ىورو مهنع یورو .ةباحصلا نم ًاردص كردأ دقو

 ر ا ناكر اهيعرلط ىلإ و كلذ نع ر اهجورتت حراوخلا يار يرن تاك معن

 : لئاقلا وهو رعشلا يف قدزرفلاو
 تربت هال فينا ةا بير اها تلا يقمن 5 ىتح
 .(777 ص ناث لادتعالا نازيم ”١8 ص ١١ ءزج ناغأ) .نينامثو عبرأ ةنس اراوتم تام

 موي اهاخأو اهابأ لتق ىلع ناكو بابرلا ميت نم «ةنجش تنب ليقو ةمقلع تنب ماطق جوزتي نأ مجلم نبا دارأ

 دبعو مهرد فالا ةثالث وهو كل هيمسأ قادصب الإ كنم عنقأ ال :تلاقف جراوخلا يأر ىرت تناكو ناورهنلا

 سانلا تحرأ تملس نإف ةليغ كلذ مورت :تلاق ؟هب يل فيكف تلأس ام كل : اهل لاقف الغ دمت نأو ةمأو

 يبأ نبا لوقي كلذ يفو اهل معنأف ءلاوزلا مي ميعنو ةنجلا ىلإ ترص تبصأ نإو كلهأ عم تمقأو ءرش نم

 : يدارملا سايم

 مجعأو حيصف نم ماطق رهمك ام ةا اره را محلو

 ممصملا ماسحلاب يلع برضو ةئيقو دبعو  فالا ةئالئ

 مجلم نبا كتف نود الإ كتف الو الغ نإو يلع نم ىلغأرهم الف
 مهنحيرأل هللاو : لوقيوهو عمسف ربنملا ءاقلت مجلم نباو .هباحصأ ركذيو ةرم بطخي ناك ًايلع نأ ىوريو

 : لاقف اوعمس امب ءهوريخف نوديرت ام : لاقف « مهيلع فرشأف ًايبلم هب ىتأ هتیب ىلإ يلع فرصنا املف .كنم

 : بركي دعم نب ورمع تيبب لثمتي يلع ناكو .هنع اولخف دعب ينلتق ام
 دارم نم كليلخ نم كريذع ىلتق ديريو هءابح ديرأ

 ا ا ل ع
 :لاقف يعفاشلا هللا دبع نب رهاط بيطلا وب أ يربطلا هيقفلا هبلق )٤(
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 ‹« ريبزلاو . ةحلطو .نامثع ريفكت هيلع اودازو ةقرازألا تضم ةعدبلا هذه ىلعو

 .ر الا

 «لاتقلا ىلع ةدعقلا نم ةءاربلا رهظأ نم لوأ وهو . 27 ةدعقلا رفك هنأ : ةيناثلا يفو

 هيلإ رجاهي مل نم رفكو «هنيد ىلع ًاقفاوم ناك نإو

 .ناوسنلاو «نيفلاخملا لافطأ لتق هتحابإ : ةثلاثلا

 فذقلا دح هطاقسإو «هركذ نارقلا يف سيل ذإ ينازلا نع مجرلا هطاقسإ : ةعبارلاو

 . ءاسنلا نم تانصحملا فذاق ىلع دحلا بوجو عم «لاجرلا نم نينصحملا فذق نمع

 ١ مهئابا عم رانلا يف نيكرشملا لافطأ نأب همكح : ةسماخلا

 . لمع الو لوق يف ةزئاج ريغ ةيقتلا نأ : ةسداسلا

 لبق ارفاک ناك وأ «هتوبن دعب رفكي هنأ ملعي ًايبن ىلاعت هللا ثعبي نأ هزيوجت : ةعباسلا

 رئابكلا زوج نم ةمألا يفو «رفك يهو هدنع ةباثمب تناك اذإ رئاغصلاو رئابكلاو «ةثعبلا
 ۰ ۰ .رفك يهف مالسلا مهيلع ءايبنألا ىلع رئاغصلاو

 جرخ «ةلم رفك رفك رئابكلا نم ةريبك بكترا نم نأ ىلع ةقرازألا تعمتجا : ةنماثلا

 اناينب شرعلا يذ نم مدهيلالإ ااهبدارر ام يقش نم ةبرض اي -
 اناطح نبانا مع نعلاواهيأ هنعلاف اموي هركذأل ينإ

 : نارمع ىلع دري بيطلا دمحأ نب دمحم لاقو

 اناسنإ هللا دنع ةيربلا ىقشأ اهبحاص راص رودغ نم ةبرض اي

 اناطح نب نارمع بلكلا نعلأو ةنعلا تلظ هيف تركفت اذإ

 ۸٤(. ص عباس هحرشو لماكلا)
 مهنم ءاج ىتمو مهٹراوت الو مهحكانت الو مهحئابذ لكأ لحي الو هناميإ رهظأ نم الإ رفك راد رادلا : عفان لاق

 لحت ال ةيقتلاو مهتلزنمب دعقلاو فيسلاو مالسإلا الإ مهنم لبقت ال برعلا رافكك مهو هنحتمن نأ انيلعف ءاج

 ناك نميف لجو زع لاقو .(ةيشحخ دشأ وأ هللا ةيشخك سانلا نوشخي مهنم قيرف اذإ# :لوقي ىلاعت هللا نإف

 ١59(. ص ثلاث دربملل لماكلا) . « مثال ةمول 0 هللا ليبس يف نودهاجي#» : مهفالخ ىلع

 ءالؤه ءامدف كرشم انفلاخ نم نإو رانلا يف نيكرشملا لافطأ نإ : هل لاقف عفان ىلإ مشاه ينبل ىلوم ءاج (۲)

 , ينلتقاف هللا باتك نم اذهب كتا مل نإ :هل لاق e عفان هل لاق .لالح انل لاقطألا

 ًارجاف الإ اودلي الو كدابع اولضي مهرذت نإ كنإ ارايد نيرفاكلا نم ضرألا ىلع رذت ال بر حون لاق

 دربملل لماكلا) . مهلتق ىأرو رانلا يف ًاعيمج مهنأ عفان دهشف مهلافطأ رمأو نيرفاكلا رمأ اذهف . «ًارافك

 ١59(. ص ثلا

 رص (١
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 هنعل سيلبإ رفكب اولدتساو «رافكلا رئاس عم رانا يف ًادلخم نوكيو «ةلمج مالسإلا نع هب
 فراع وهف الإو .عنتماف مدآل دوجسلاب رمأ ثيح «ةريبك الإ بكترا ام :اولاقو هللا

 . ىلاعت هللا ةينادحوب

 نم ناكو .مصاع ليقو «يفنحلا رماع نب ةدجن باحصأ « ةيرذاعلا تادجنلا

 20 كيدف وبأ هلبقتساف ةقرازألاب قوحللا ديري ا نم جرخ هنأ «هنأش
 هثدحأ امب هوربخأف «قرزألا نب عفان اوفلاخ نيذلا ةفئاطلا يف « يفنحلا دوسألا نب ةيطعو

 هومسو «ةدجن اوعيابو "٠ عدبلاو «ثادحألا رئاسو ءهنع ةدعقلا ريفكتب فالخلا نم عفان

 رماع نب ةدجن ىلع عمجأ نممو جراوخلا سوؤر نم ةبلعث نب سيق ينب نم روث نب هللا دبع «كيدف وبأ )١(
 / .(91 نم عباس يربطلا) . يفنحلا

 ىأرو .دعقلا رفك دق اعفان نإ :ةدجن باحصأ مهل لاقف «ةمرعلاب جراوخلا نم اموق هباحضأو ةدجن يقل (۲)
 ميحرلا نمحرلا هللا مسب : 1 ل ا

 الو 0 هللا يف كذخأت ال ربلا 0 «ميحرلا بألاك ميتيلل تنأو كب يدهع نإف ؛دعب امأ
 عيمج رج أ لثم لداعلا مامإلل نأ ملعأ ين أ الول كلوق ركذت امأ «كباحصأو تنأ تنك كلذك ملاظ ة ةنوعم ىرت
 نم تبصأو هناوضر ءاغتبا كبر ةعاط يف كسفن تيرش املف «نيملسملا نم نيلجر رمأ تيلوت ام هتيعر
 كلامتساف كباحصأ نمو كنم ةأطو هيلع لقثأ دحأ نكي ملو ,ناطيشلا كل درجت «هرمأ تبكرو هصن قحلا
 مهتفعضو نيملسملا دعق نم هباتك يف هللا مهرذع نيذلا ترفكأف «تیوغف كاوغأو كاوغتساو كاوهتساو

 ال نيذلا ىلع الو ىضرملا ىلع الو ءافعضلا ىلع سيل :قذصلا هدعوو قحلا هلوقو هؤانث لج لاقف
 نم نينسحملا ىلعام# :لاقف ءامسألا نسحأ مهامس مث .#هلوسرو هلل اوحصن اذإ جرح نوقفني ام نودجي
 ةأرما تدجو :لاق رمع نبا نع) . مهلتق نع يي هللا لوسر ىهن دقو لافطألا لتق تللحتسا مث # ليبس
 نيكرشملا اولتقا» : ةياور يفو (نايبصلاوءاسنلا لتق نع هللا لوسر ىهنف يزاغملا كلت ضعب يف ةلوتقم
 لاقو # ىرخأ رزو ةرزاورزت الوإ» :هركذزع هللا لاقو (اوكردي مل نيذلا راغصلا خرشلاو) «مهخرش اويحتساو
 تعمساموأ هنود وه نم ةلزنم المع سانلا رثكأ ةلزنم عفدي الو « مهيلع دهاج نم هللا لضفو ًاريخ دعقلا يف

 لضفو نينمؤملا نم هللا مهلعجف «ررضلا يلوأ ريغ نينمؤملا نم نودعاقلا يوتسي الو» : لجو زع هلوق
 اهلهأ ىلإ تانامألا يدؤت نأ رمأي هللاو كفلاخ نم ىلإ ةنامألا يدؤت ال نأ تيأرو مهلامعأب نيدهاجملا مهيلع
 رع هللا نإف «ًائيش هدلاو نع زاج وه دولوم الو هدلو نع دلاو يزجي ال اموی قتاو» .كسفنل رظناو هللا قتاف

 . مالسلاو لصفلا هلوقو .لدعلا همكحو .داصرملاب هركذ

 ينرجزتو يل حصنتو ينركذتو «هيف ينظعت كباتك يناتأ ؛دعب امأ ميحرلا نمحرلا هللا مسب عفان هيلإ بتكف
 نيذلا نم ينلعجي نأ لجو زع هللا لأسأ انأو باوصلا نم هرثؤأ تنك امو «قحلا نم هيلع تنك ام فصتو
 ةنامألا لالحتساو لافطألا لتقو .دعقلا رافكإ نم هب تند ام ّيلع تبعو «هنسحأ نوعبتيف لوقلا نوعمتسي
 مهنأل هلك هللا لوسر دهعب ناك نمم تركذ نمک نمك اوسيلف دعقلا ءالؤه امأ . هللا ءاش نإ كلذ ّمِل كل رسفأسف
 ءالؤهو افيرط: نيملسملاب لاصتالا ىلإ الو ءاليبس برهلا ىلإ نودجي ال نيروصحم نيروهقم ةكمب اوناك

 ٠ ناك نميف لجو زع هللا لاق ام تفرع دقو .حضاو جهن مهل قيرطلاو .نارقلا اوأرقو «نيدلا يف اوهقف دق
 حرف لاقو .اهيف اورجاهتف ةعساو هللا ضرأ نكت ملأ : مهل ليقف ضرألا يف نيفعضتسم انك :اولاق ذإ مهلثم
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 a i ا ا ” «نينمؤملا ريمأ

 نإ :اولاقو .مهسفنأ ىلع اهوموقو مهءاسن اوبسو اولتقف فيطقلا لهأ ىلإ شيج - عم هنبا

 نم اولكأو ةمسقلا لبق نهوحكنو . لضفلا انددر الإو هاا اوم را

 اولاق .متلعف ام مكعسي ملف لاق كلذب هوربخأو ةدجن ىلإ | اوعجر املف ةمسقلا لبق ةمينغلا

 . مهتلاهجب مهرذعف انعسي ال كلذ نأ ملعن مل

 مهريذعتب ربخف مهل نذؤيل بارعألا نم نورذعملا ءاجو : لاقو « هليا لوسر فالح مهدعفمب نوفلخملا

 امأو مهتامسو مهئامسأ ىلإ رظناف « ميلأ باذع مهنم اورفك نيذلا بيصيس : لاقو .هلوسرو هللا اوبذك مهنأو

 ىلع رذت ال برو :لاقف «كنمو ينم ةدجناي هللاب ملعأ ناك مالسلا هيلع ًاحون هللا يبن نإف لافطألا رمأ

 مهو رفكلاب مهامسف «ًارافك ًارجاف الإ اودلي الو كدابع اولضي مهرذت نإ ف كنإ ًارايد نيرفاكلا نم ضرألا

 نم ريخ مكرافكأإ : لوقي هللاو انموق يف هلوقت نوكت الو حون موق يف كلذ ناك فيكف اودلوي نأ لبقو لافطأ

 وأ فيسلا الإ مهنيبو اننيب سيلو ةيزج مهنم لبقت ال برعلا يكرشمك ءالؤهو «ربزلا يف ةءارب مكل مأ كئلوأ

 مهؤامدف 0-0 لحأ امك مهلاومأ انل لحأ لجو زع هللا نإف انفلاخ نم تانامأ لالحتسا امأو «مالسالا

 نلو ةبوتلاب الإ كل رذع ال هنإف كسفن عجارو هللا قتاف نيملسملل ءيف مهلاومأو .قلط لالح

 «هب لمعو قحلاب رقأ نم ىلع مالسلاو انتلاقمو انتقيرط نم كل هانجهن ام كرتو انع دوعقلاو اننالذخ كعسي

 ةكئالملا مهافوت نيذلا نا : يهو ةيآلاو «مهلثم مهنأ ءهسفن هل تليخ ام ىلع هئاولغ يف عفان راس دقل '

 بيصأ نميف اوبيصأف ردب يف نيكرشملا عم اوجرخو مالسالاب اوملكت نمم ةفئاط يف تلزن #مهسفنأ يملاظ

 نب يلعو « ةيمأ نب صاعلا وبأو ديلولا نب سيقو «ةعمز نب ثرحلاو هكافلا نب سيق مهنإ ليقو نيكرشملا نم
 نم ةعامج يف تلزن دقف «نوفلخملا حرف# ةيا امأ «رافك اولتقف ردبب نيكرشملا عم اوجرخ دقو «ةيمأ

 لمحت نع ًالودعو ةعدلاو حارلل ًابلط كوبت ةوزغ ىلإ هعم اوجرخي ملو لَك هللا 206 نيقفانملا
 نم ديدشتلابو رذعلاب نوتأي نم ؛فيفختلاب «نورذعملا ءاجو# ةيآ امأ ؛ هتاضرمو هللا ةعاط يف قاشملا

 نم هنورهظي اوناك اميف هلوسرو هللا اوبذك نمو مهف < نورصقملا مه وأ «نكي ملو ًارذع مهل ناک نورذعتي

 ةأرج ةلع راهظإو رذع فلكت ريغ نم نورخا فلختو لطابلاب ارذع اوفلكتو ءاورذع موقف نوئيسم ناميإلا

 هموق هب عنص امل ًاحون نإف فخسلا ىهتنم يف عفان نم وهف جرا اعد نق اهيل اع اهو ةلوسرو هللا اع

 لالحتسا بلطي ملو هللا ديب مهكالهإب بضغ ءاعد مهيلع اعد نمآ دق نم الإ هموق نم نمؤي نل هنأ ملعو

 «برحلا يف ةيرذلا اولتقت الو : لَك هللا لوسر لاق دقو هب نما نم يديأب الو هديب مهلافطأ لتقو ,مهلتق

 هللا نإف مكرافك امأ «نيكرشملا دالوأ مكرايخ سيلوأ» : لاق ؟نيكرشملا دالوأ مه سيلوأ هللا لوسر اي :اولاق

 ددعلا ةرثك يف الو ةورثلا يف الو ةوقلا يف ال دومثو داعو حون موق نم لضفأ اوسيل مهنأبو «ةكم رافك اهب فوخ
 نل نأ ةفلاسلا بتكلا يف باذعلا نم ةءارب مكلأ ؟مهب لزن ام مكب لزني نأ مكنمؤي يذلا امف ءالؤه كله اذإف

 نيدحوملا لعجي نأ بجعلا نمو .عفان هيف ىلاغت ام ءاهيف سيلف «ةيلاخلا ممألا باصأ ام مكبيصي

 اا ءاب دقف ءاهقحب الإ لحت ال مارح مهلاومأو مهؤامدو , مهلاومأ مهؤامد لحتو برعلا يكرشمك

 هيج كلا ةراننات نايل مجم 211/0 يس ا نيهم باذع نيرفاكللو بضغ ىلع بضغب

 .(۲۳۷ ص عباس لماكلا حرش ۰۱۹۳ ص سماح ٥٩۹ و
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 مكحلا يف تالاهجلاب 90 رذعو هقفاو نم مهنمف كلذ لعب هباحصأ فلتخاو

 : نارمأ نيدلا اولاقو « يداهتجالا

 نيملسملا ءامد ميرحتو «مالسلا مهيلع هلسر ةفرعمو ىلاعت هللا ةفرعم : امهدحأ

 ‹ عيمجلا ىلع بجاو اذهف .ةلمج هللا دنع نم ءاج امب رارقإلاو ‹ مهيقفاوم لونعی

 هيف رذعي ال هب لهجلاو
 يف ةجحلا مهيلع موقي نأ ىلإ هيف نوروذعم سانلاف كلذ ىوس ام : يناثلاو

 لبق «ماكحألا ىف ءىطخملا دهتجملا ىلع باذعلا فاح نمو :اولاق «مارحلاو لالحلا

 يف مهلاومأو ةمذلاو دهعلا لهأ ءامد رماع نب ةدجن لحتساو «رفاك وهف هيلع ةجحلا مايف

 :لاقو 00 هيقفاوم نم دودحلا باحصأ ىلوتو ¢ اهمرح نمم ةءاربلاب مكحو .ةيقتلا راد

 زوجت الف .ةنجلا مهلخدي مث ءرانلا ريغ يفف مهبذع نإو .مهنع وفعي ىلاعت هللا لعل

 نمو .كرشم وهف اهيلع رصأو ةريعص ةبذك بذك وأ ةرظن رظن نم لاقو .مهنع ©)ةءاربلا

 ءاسنلا اهنم اوبسو اهيلع اوراغأف ,فيطقلا ىلإ هركسع نم هدنج عم هنبا ثعب هنأ كلذ يف ببسلا ناكو 1١(

 يف ءاسنلا تلخد نإ : اولاقو ةمينغلا نم سمخلا جارخإ لبق نهوحكنو مهسفنأ ىلع ءاسنلا اوموقو ةيرذلاو

 ةدجن ىلإ اوعجر املف ءانلاومأ نم ةدايزلا انمرغ ةمينغلا نم انبيصن ىلع نهميق تداز نإو ءاندارم وهف انمسق

 اهسامخأ ةعبرأ ةمسق لبقو اهنم سمخلا جارخإ لبق ةمينغلا ماعط لكأ نمو ءاسنلا ءطو نم اولعف امع ٠ هولأس
 :لاق مث ةلاهجلاب مهرذعف .انل لحي ال كلذ نأ ملعن مل اولاقف كلذ مكل نكي مل : مهل لاقف نيمناغلا نيب
 لاومأ بصغ ميرحتو نيملسملا ءامد ميرحتو «هلسر ةفرعمو ىلاعت هللا ةفرعم امهدحأ نارمأ نيدلا نإ
 سانلاف هاوس امو فلكم لك ىلع هتفرعم بجاو اذهف «ةلمج ىلاعت هللا دنع نم ءاج امب رارقإلاو نيملسملا
 روذعم وهف ًامرحم ًائيش هداهتجاب لحتسا نمف مارحلاو لالحلا يف ةجحلا هيلع ميقي ىتح هتلاهجب اهجب نوروذعم

 . (57 ص قرفلا نيب قرفلا) .رفاك وهف هيلع ةجحلا مايق لبق ء ءىطخملا دهتجملا ىلع باذعلا فاخ نمو <

a 6ا ا ا ا  GE O 
 ءةنجلا مهلجدي مث منهج ران ريغ يف مهبونذب مهبذعي هللا لعل : لاقو مهالوت نأ كلذ ىلع دازو «روذعم وهف

 . هيلإ بهذ ايف هللا ىلع ىلأتيو «نيملسملا 00

 مث رانلا يف نوبقاعي هوعاطأ مأ .هوفلاخ ةاصعلا نأ ذإ ءلالض اذهو .هفلاخ نم اهلخدي رانلا نأ معزو

 س ل دفا رک لاا درایو رل تار 19 نيطصملا عاقب ااو

 الو «رابجلا ةمحرب امأو .هلالج لج هللا ةمحرب رانلا نم جرخي هنإف ناميإلا مهل قبس دق ناكو ءالؤه ةعافش

 نع اهب جرح الو « ةيصعملاب ًارفاك ريصي ال نمؤملاو .ناميإلا نم ةرذ لاقثم هبلق يف نم رانلا يف ىقبي

 ال انإ» : ىلاعت هللا لاق دقو «بلقلا يف ًاناميإ يفانت ال فارطألا نم فرط يف ةنئاك هتيصعم نأل ناميإلا

 لخدي الو ناميإلا نم ةرذ لاقثم هبلق يف ناك نم رانلا يف ىقبي ال» ؛ كي لاقو المع نسحأ نم رجأ عيضن
 نع صلختسم داقتعا ناميإلا نم ةرذ لاقثمو ءرفكلا نم يأ «ربكلا نم ةرذ لاقثم هبلق يف ناك نم ةنجلا
 مالسإلاو كرشلا هكرشي كرشلا) : هلوق يف يعفاشلا هنّيب امك ناميإلا مسا هبحاص قحتسي مل كفإلاو كرشلا

 ٠١5(. ص ريصبتلا ٦۸ ص قرفلا نيب قرفلا) .(كرشلا هكرشي ال
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 اظيلغت رمخلا دح يف ضانلا ىلع ظلغو ؛كرشم ريغ وهف هيلع رصم ريغ قرسو برشو انز
 هوباتتساف هيف هباحصأ هيلع مقن اضرلا هاطعأو ناورم نب كلملا دعب بتاك املو «اديدش

 ,ةباتتسالا هذه ىلع ةفئاط تمدنو .هل ضرعتلاو ءهيلع ةمقنلا اوكرتف ةبوتلا رهظأف

 اوباتف « هايإ انتباتتساب بيتتسي نأ هل ناك امو مامإلا بيتتسن نأ انل ناك امو ءأطخأ :اولاقو

 وبأ هقرافو هتبوت نم باتف كانذبان الإو كتبوت نع بت هل اولاقو .أطخلا اورهظأو كلذ نع
 يبأ نم ةيطعو «ةيطع نم كيدف وبأ ءىرب مث هلتقف كيدف وبأ هيلع بثوو ةيطعو كيدف

 كيدف يبأ برح ىلإ .رمعم نب هللا ديبع نب نامثع ,ناورم نب كلملا دبع ذفناو ,كيدف

 هباحصأ نمو «ةيوطعلا هباحصأل لاقيو ناتسجس ضرأب ةيطع قحلو «هلتقف ًامايأ هبراحف
 اورذع مهنأل ةيرذاعلا تادجنلل ليق امنإو «ةدراجعلا ميعز درجع نب ميركلا دبع

 لوقلا يف ةزئاج ةيقتلا نأ تادجنلا نع يبعكلا ىكحو .عورفلا ماكحأ يف تالاهجلاب

 : لاق «سفنلا لتق يف ناك نإو .هلك لمعلاو

 نأ مهيلع امنإو طق <" مامإ ىلإ سانلل ةجاح ال هنأ ىلع تادجنلا تعمجأو

 .زاج هوماقاف هيلع مهلمحي مامإب الإ متي ال كلذ نأ اوأر نإف « مهنيب اميف 29 اوفصانتي

 نع امهنم دحاو لك ءىربو .*) ةيكيدفو .  ةيوطع ىلإ «ةدجن دعب اوقرتفا مث
 «ناتسجس لهأو .(°) ةدجن ىلوت نم الإ كيدف يبأل رادلا تراصو ةدجن لتق دعب هبحاص

 نب ةدجن ناك :ليقو «ةيطع بهذم ىلَع «جراوخلا نم ناتسهقو «نامركو ,ناسارخو

 اهنأو .ةمامإلا بوجوب «ةلزتعملا رثكأو جراوخلاو ةعيشلا عم ءاهقفلاو نيملكتمل | نم انباحصأ روهمج لاق )١(

 مهدودح ميقيو مهماكحأ ذفني مامإ نم نيملسملل دب ال هنأو هل بوصنملا عابتإ بجاوو هتماقإ بجاو صرف

 77١(. ص نيدلا لوصأ) مهنيب ءيفلا مسقيو ىمايألا جوزيو .مهشويج يزغيو
 تنغتسا تفصانت اذإ ةمألا نأ هباهذف .مامإلا نع اونغتسال ملاظملا نع اوفك ول سانلا نأ مصألا معز دقو (۲)

 ىلإ ايارسلا هيجوتو نيناجملاو ىماتيلا لاومأ ظفحب مئاق نم مهل دب ال فصانتلا عم مهنأ هعفدي مامإلا نع
 نيدلا لوصأ) هلبق نم بوصنم وأ مامإلا اهالوتي يتلا ماكحألا نم اهوحنو ةضيبلا نع بذلاو ءادعألا برح

 ظء .(۲۷۲ ۔ ۲۷۱ ص

 نأ مث ,ةدجن هراتخا دقو «ةبلع نب سيق ينب دحأ يجراخلا كيدف يبأ ىلإ اوبسن جراوخلا نم موق ةيكيدفلا )٤(
 لتق :اولاقو هيلع اوقرفت نأ دعب هباحصأ نم فئاوط هلتق دعب هالوت مث «هلتق نم دعب ةدجن ىلإ ذفنأ كيدف ابأ

 ۳۸١(. ص لوأ ديدحلا يبأ نبا ء١١٠١ ص عباس جات) .امولظم

 اوفقوتو «ةدجن ثادحأ نم ىكح اميف اوكش .ةرصبلا ةيحانب اوناكو ةماميلا نع اودعب تادجنلا نم ةقرف.مهو (5)
 ص قرفلا نيب قرفلا) .نيقيلاب الإ هنم أربن الف ال مأ ثادحألا كلت ثدحأ له يردن ال :اولاقو هرمأ يف
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 هنع اقرفت مث ءريبزلا نبا ىلع جراوخلا عم ةكمب اعمتجا دق «قرزألا نب عفانو «رماع

 امهفالتخا ببس ناكو «ةماميلا ىلإ ةدجنو .ةرصبلا ىلإ عفان راصف «ةدجنو عفان فلتخاف

 اذإ :  ىلاعت هللا لوقب جتحاو ءرفك لاتقلا نع دوعقلاو «لحت ال “ ةيقتلا لاق ًاعفان نأ
 يف نودهاجيإ» : ىلاعت هلوقبو [۷۷ : ءاسنلا] 4هللا ةيشخبك سانلا نوشخي مهتم قيرف
 جتحاو ةزئاج ةيقتلا :لاقو ةدجن هفلاخو [0 ٤ : ةدئاملا] #مئال ةمول نوفاخي الو هللا ليبس

 لجر لاقو ل : ىلاعت هلوقبو [۲۸ : نارمع لا] 42 ةاقت مهنم اوقتت نأ الإ | $ : ىلاعت هلوقب

 )١( سفنلا ىلع فوخلل بلقلا هيلع يوطني ام فالخ ناسللاب راهظإلا ةيقتلا .

 هللا زعأ دقف مويلا امأف نيملسملا ةوقو نيدلا ماكحتسا لبق مالسإلا ةدج يف ةيقتلا تناك امنإ :اولاقو

 يف ريبج نب ديعسل تلق : ءاكبلا ىبحي لاق . مهودع نم اوقتي نأ مالساللا لهأل سيلف نيملسملاو مالسإلا

 ةيقت نامألا يف سيل :ديعس لاقف .ناميإلاب نئمطم بلقلاو ناسللاب ةيقتلا لوقي نسحلا نإ :جاجحلا مايأ

 بجاو سفنلا نع ررضلا عفد نأل ررضلا نع سفنلا نوصل ةيقتلا زوجت امنإ : ليقو برحلا يف ةيقتلا امنإ

 ماكحأ ةيقتللو ناكمإلا ردقب :

 هبلقو هناسلب مهيراديف هلامو هسفن ىلع مهنم فاخيو رافك موق يف لجرلا ناك اذإ ةيقتلا نوكت امنإ )١(

 . هناميإب نئمطم

 . لضفأ كلذ ناك ةيقتلا هل زوجت ثيح فوخلاو ناميإلاب حصفأ هنأول (۲)

 5007 نيدلا راهظإب قلعتي اميف زوجت دقو ءةاداعملاو ةالاوملا راهظإب قلعتي اميف زوجت امنإ (۳)

 ىلع رافكلا عالطإو تانصحملا 0 ةداهشلاو لاومألا بصغو انزلاو لتقلاك ريغلا ىلإ هررض

 . ةتبلا زئاج ريغ كلذف نيملسملا تاروع

 بهذم نأ الإ نيلاغلا رافكلا عم لحت امنإ ةيقلا نأ ىلع لدي «ةاقت مهنم اوقتت نأ الإ# :ةيآلا رهاظ )٤(

 ىلع ةاماحم ةيقتلا تلح نيكرشملاو نيملسملا نيب ةلاحلا تلكاش اذإ نيملسملا نيب ةلاحلا نأ ىعفاشلا

 ' . سفنلا
 : هلوقلو «همد ةمرحك ملسملا لام ةمرح» : يَ هلوقل لاملا نوصل اذكو «سفنلا نوصل ةزئاج ةيقتلا (5)

 ءوضولا ضرف طقس نبغلاب عيب اذإ ءاملاو ,ةديدش لاملا ىلإ ةجاحلا نألو ٍ.«ديهش وهف هلام نود لتق نم»

 . انهه زوجي ال فيكف لاملا ناصقن نم ردقلا كلذل ًاعفد مميتلا ىلع راصتقالا زاجو

 مالسإلا ةلود ةوق دعب امأف نينمؤملا فعض لجأل مالسإلا لوأ يف ًاتباث ناك مكحلا اذه :دهاجم لاق (7)
 عفد نأل ىلوأ لوقلا اذهو «ةمايقلا موي ىلإ نينمؤملل ةزئاج ةيقتلا :لاق هنأ نسحلا نع فوع ىورو ءالف

 55١(. ص ناث يزارلا .۲۸۳ ص لوأ ليوأتلا بابل) . ناكمإلا ردقب بجاو سفنلا نع ررضلا

 اهلك لاوحألا ىف ةزئاج اهنإ : انباحصأ لاقو يربطلا لاقو «سفنلا ىلع فوخلا دنع نيدلا يف ةزئاج ةيقتلاف )۲(

 اهيف ةبجاو اهنأ ىلع لدت تاياورلا رهاظو حالصتسالاو فطللا نم برضب اهيف تبجو امبرو ةرورضلا دنع

 يبأ نع يراخبلا لاق امك هتينو هنطابب ال هرهاظب مهيقتي نأ هلف رافكلا رش نم نادلبلا ضعب يف فاخ نم نإ

 هلا اهلإ معلا ةلقلا دبل: : سابع نبا لاقو « مهنعلت انبولقو موق هوجو يف رشكتل انإ :لاق هنأ ءادردلا

 نمو# : ىلاعت هللا لوق هولاق ام ديؤيو سنأ نب عيبرلاو كاحضلاو .ءاثعشلا وبأو ةيلاعلا وبأ لاق اذكو «ناسللاب

 موي ىلإ ةيقتلا :نسحلا لاق «يراخبلا لاقو «ناميإلاب نئمطم هبلقو هركأ نم الإ هناميإ دعب نم هللاب رفك

1۰ 



 هنكمأ اذإ داهجلاو «زئاج دوعقلا لاقو [۲۸ :رفاغ] «هناميإ متکی نوعرف لآ نم نمؤم
 عفان لاقو [45 :ءاسنلا] «ًاميظع ًارجأ نيدعاقلا ىلع نيدهاجملا هللا لضفو» «لضفأ

 رفك ةدعقلاف ناكمإلا عم مهريغ يف امأو «نيروهقم اوناك نيح ب يبنلا باحصأ يف اذه

 4٠[. : ةبوتلا] «هلوسرو هللا اوبذك نيذلا دعقو» : ىلاعت هلوقل

 البيهسية)١(

 رفظف «يرملا ٠ نايج نب نامثع اهب هبلطف ةنيدملا ىلإ برهف ديلولا مايأ هبلط جاجحلا

 لعفف «هلتقي مث «هيلجرو هيدي عطقي نأب ديلولا باتك درو نأ ىلإ هرماسي ناكو «هسبحو هب
 رفك كلذكو .ةمألا عيب يف امهفالتخا ق و 9 يهاربإ سهيب وبأ رفكو «كلذ هب

 ةمليسم نأ نسحلا یورو «قحلاب حاصفإلا زاوج يف ةصخر يؤر دقو «سفنلا ىلع فوخلا دنع ةمايقلا -

 . معن لاق ؟هللا لوسر ادمحم نأ دهشتأ :امهدحأل لاقف اب هللا لوسر باحصأ نم نيلجر ذخأ باذكلا

 لك اثالث اهلاق مصأ ينإ :لاقف ؟هللا لوسر ينأ دهشتفأ :لاق مث . معن :لاق ؟هللا لوسر ينأ دهشتفأ :لاق

 هقدص ىلع ىضمف لوتقملا كلذ امأ :لاقف هللا لوسر كلذ غلبف هقنع برضف لوألا لثمب هبيجي كلذ

 ةصخر ةيقتلا نوكت اذه ىلعف هيلع ةعبت الف هللا ةصخر لبقف رخآلا امأو «هل ًائينهف هلضفب ذخأو هنيقيو

 17٠( . ٠ ص لوأ يسربطلا 7017 ص لوأ ريثك نبا) . ةليضف قحلاب حاصفإلاو

 نبا ىلع لبقأ رباج نب مصيه همساو سيق نب ةعيبض نب دعس ينب نم سهيبلا يبأ ىلإ نوبسني ةينسهيبلا (1)
 معنلا رافك مه امنإو كرشمب سيل انفلاخ نم نأ معزت «ترفكف ترصق كنإو رفكف الغ ًاعفان نإ : لاقف ضابإ

 نأ لوقأ انأو قلط لح مهيف ةماقالاو مهثيراومو مهتحكانم نأ معزتو:لوسرلاب مهرارقإو باتكلاب مهكسمتل

 ماكحأو «ةكمب مهتماقإ يف نوملسملا لعفامك مهيف ةماقالا انل لحت ةَ هللا لوسر ءادعأك انءادعأ

 مهمكح نأو مالسالا نورهظي نوقفانم مهنأل زوجت مهثيراومو مهحكانم نأ معزأو اهيف يرجت نيكرشملا

 يلاو يرملا نايج نب نامثع هلتقف ضرألا يف ادسفم مصيهلا ناك دقو ءاذه «نيكرشملا مكح هللا دنع

 ص يناغألاو 7١5 ص فزعملاو ١7 ص ثلاث لماكلا) .ديلولا مايأ هيلجرو .هيدي عطق نأ دعب ,ةنيدملا

 | ( ( ٩۲(. ص ۱۱

 هلمعتسا «ءادردلا مأ ىلوم « يقشمدلا ءارغملا وبأ ينزملا نونو يازلاب بيرقتلا يفو يرملا نايج نب نامثع (۲)

 ةئامو نيسمخ ةنس تام ءزيزعلا دبع نب رمع هب هفصو دقو «روجلاب فرعو «47 ةنس «ةنيدملا ىلع ديلولا

 ْ ١5١(. ص بيرقتلا ء۳١۱١ ص عباس بيذهتلا بيذهت)

 ىلإ ةنمؤم ةيراج عيبت فيك :نوميم هل لاقف بارعالا يف هتيراج عاب دقو «ةيضابإلا نم ناكو .ميهاربإ (۳)

 نوميم هنم أربتف كلذ نولحتسي مهو انباحصأ ىضم دقو عيبلا ّلحأ ىلاعت هللا نإ : ميهاربإ هل لاقف ؟ةرفكلا

 نم ةملسملا حاكن اوزاجأو ةيكاحضلا مهل لاقي موق عيبلا اذه ةزاجإ ىلع ميهاربإ عبت دقو ,.نورخا فقوتو

 . فقولا لهأ نم أربتي مل ذإ ميهاربإ اورفك دقو كلذ نولحتسي الف مهمكح راد امأف ةيقتلا راد يف مهموق رافك

 ( .(۸۷ ص قرفلا نيب قرفلا)
 س يف ةيردقلا بهذم ىلإ عجرو مهفلاخ مث «ةدراجعلا بهذم ىلع جراوخلا نم ناكو «نارمع نب نوميم )٤(
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 ام ةفرعمو «هلسر ةفرعمو « ىلاعت هللا ةفرعمب رقي ىتح دحأ ملسي ال هنأ معزو «ةيفقاولا

 درو ام ةلمج نمف « هللا ءادعأ نم ةءاربلاو .ىلاعت هللا ءايلوأل ةيالولاو كي يبنلا هب ءاج
 زارتحالاو هريسفتو .هنيعب هتفرعم الإ هعسي الف ديعولا هب ءاجو « هللا مرح أمم ,عرشلا هب

 هيلعو «هب يلتبي ىتح .هريسفتب هفرعي ال نأ رضي الو .همساب هفرعي نأ يغبني ام هنمو ع

 .) ةيفقاولا نع سهيب وبأ ءىربو .ملعب الأ ءيشب ىتأي الو .ملعي ال ام دنع فقي نأ (

 هقح نم ناک لاق «مارح مأ عقاو لالحأ ملعي ال وهو .مارحلا عقاو نميف فقن انإ مهلوقل

 «بلقلاب ملعلا نه ناميإلا نأو لطاب نم قح لك ملعي نأ وه ناميإلاو كلذ ملعي نأ

 دحأ وه سيلو .ملعلاو رارقإلا وه ناميإلا :لاق هنأ هنع ىكحي .لمعلاو لوقلا نود

 n ايدو ط وو بوعي O هو اووي

 يدم وي : ماعنألا] هامل

 ةرجهلا ناد ىلإ عجر نم لوقت ناتقرف مهو « ةينوعلا مهل لاقي موق ةيسهيبلا نمو
 .مهل الالح ناك رمأ ىلإ اوعجر مهنأل .مهالوتن لب لوقت ةقرفو «هنم انئرب دوعقلا ىلإ
 .دهاشلاو مهنم بئاغلا ةيعرلا ترفك رفك اذإ مامإلا نأ ىلع ناتقرفلاو

 نم دهش نم نأ اومعزو E ODE ل

 نإ اولاق لاؤسلا باحصأ مهل لاقي فنصو ءاهتيفيكو اهريسفتب ذخأ ةداهش نيملسملا
 ناو المخ للا ددع نتاج ايب ناو نارتو و نيدايشلا ده اذإ امله توك للا

 عقاو نإو «هلأسيف هب يلتبي ىتح ملعي ال نأ هرضي الو هيلع هللا ضرتفا ام لأسيف ملعي مل

 هعابتأل حابأو نينبلا تانبو تانب لالحتسا سوجملا نيد نم راتخا مث ةعاطتسالاو ةدارالاو .ردقلا باب
 نم تسيل اهنإ :لوقيو فسوي ةروس ركني ناكو تاوخألاو ةوخألا تانبب جوزتلا مهل حابأ كلذكو نهب جوزتلا
 .(۸۳ ص ريصبتلا) .نآرقلا

 نم ةعامج فاضأ ميهاربإ همسا ةيضابإلا نم الجر نأ «مهتصقو .ةيضابالا .جراوخلا نم ةفئاط «ةيفقاولا )١(
 اميف ناكو بارعألا نم اهعيبيل فلحف تاطبأف ايش ىمدق اهل لاق هبهذم ىلع ةيراج هل تناكو هبهذم لهأ
 عيبلا هللا لحأو» :لاقف رافك موق نم ةنمؤم ةيراج عيبت :هل لاقف ةدراجعلا نم ,نوميم همسا لجر مهنيب
 مهنم موق فقوتو هبحاص نم امهنم دحاو لك أربت ىتح امهنيب مالكلا لاطو انباحصأ ناك هيلعو «ابرلا مرحو
 نم لك ىلعو نوميم ىلع ةبوتلا بوجوبو عيبلا كلذ زاوجب باوجلا عجرف مهئاملع ىلإ اوبتكو امهرفك يف
 . (”0 ص ريصبتلا) . ةيفقاولاو ةينوميملاو ةيميهاربإلا قرف ثالث اوقرتفا انهه نمف ميهاربا رصن يف فقوت
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 نينمؤملا لافطأ نإو ةيبلعثلا لوقب لافطألا يف اولاقو « رفك دقف هميرحت ملعي مل ًامارح

 ىلاعت هللا نإ اولاقو ءردقلا يف ةيردقلا اوقفاوو «نورفاك نيرفاكلا لافطأو «.نونمؤم
 لاقو .ةيسهيبلا ةماع مهنم تئربف « ةئيشم دابعلا لامعأ يف هلل سيلف .دابعلا ىلإ ضوف

 يلاولاو مامإلا ىلإ هرمأ عفري ىتح هرفكب مكحي مل ًامارح لجرلا عقاو نإ ةيسهيبلا ضعب
 بارش نم ناك اذإ ركسلا نإ : مهضعب لاقو .روفغم وهف دح هيف سيل ام لکو «هدحب و

 هنأ نودهشي الو عرفك ركسلا 0 تلاقو .لعفو هيف لاق امب هبحاص ذخاؤي الف لالح

 جراوخلا نمو .نصحملا فدذقو أ ,ةالصلا كرت نم ىرخأ ة ةريبك هيلإ مضني مل ام رفك

 جرخف هباحصأ نع هب زيمت ًالوق ثدحأ هنأ هنع انغلبي ملو حرسم نب حلاص “' ») باحصأ

 ةريمع نب ثعشألا وأ 27 ةريمع نب ثراحلا .ءرشب هيلإ ثعبف . 22 ناورم نب رشب ىلع

 فلختساف ءالولج رصق يف ةحارج ًاحلاص تباصأف «هلاتقل جاجحلا هذفنأ ينادمهلا

 لتقو «ةفوكلا ىلع بلغ يذلا وهو ىراحصلا ابأ ىنكيو ينابيشلا ديزي نب بيبش هناكم
 قرغو زاوهألا ىلإ مزهنا مث «شويجلا ءارمأ (نم) اريمأ نيرشعو ةعبرأ جاجحلا شيج نم
 اوبهذ امل جراوخلا ةئجرم نومسي ةيبيبشلا نأ بابر نبا «؟) ناميلا ركذو زاوهألا رهن يف

 ةمامإلا يعّدي جرخ مث هقرافو هنم ءىرب هنأ هنع ىكحيو . حلاص رمأ يف فقولا نم هيلإ

 هلو ةدابع بحاصو ًاكسان ناكو ةيرفصلا جراوخلا دحأ ناكو سيقلا ءىرما ينب دحأ حرسم نب حلاص )١(
 لالضلا ةمئأ ةدهاجم ىلإ وعدي ناكو صصقلا مهيلع صقيو نيدلا يف مههقفيو .نارقلا مهئرقي باحصأ

 ضرأ نم حبذملا حلاص لتقف يناذمهلا ةريمع نب ثرحلا «ناورم نب رشب مايأ جاجحلا هيلإ حرس دقو
 .(۲۱۷ ص عباس يربطلا ٠: 4 ص لوأ ديدحلا يبأ نبا) . نيعبسو تس ةنس «لصوملا

 ةنس يف < «كلملا دبع هيخأل نيقارعلا ةرمإ يلو ًاداوج ًاحمس ناك ًاريمأ . يومألا مكحلا نب ناورم نب*رشب ١)

 . ١47( ص لوأ مالعألا) ةنس نيعبرأو فين نع يفوت «ةرصبلاب تام ريمأ لوأ وهو ةرصبلاب نيعبسو سمخ
 ظ : ناذمه ىشعأ هيف لوقي يذلا وهو نييومألا داوق نم ىناذمهلا ةريمع نب ثرحلا (۳)

 ا ي توبالا سبالا اا تاما ااا
 ارلا .نيراقوب نالا در ايات الا ىباحلاا:قيزابفتاا
 نار ىق ا نازيسلا نفح. يلا ال ف تلا
 لاتا مهناسرف نم توميو ةنعطب باصي ول قرازألا دو

 ناكف اومزهناو ,هباحصأ هلمتحاو عرص ىتح ثرحلا براضف «بيبش هيلع ٌركف حرسم نب حلاص لتق دقو
 .(۲۲۱ ص عباس يربطلا ٠١5 ص ثلاث لماكلا) . بيبش همزه شيج لوأ

 O ارا نار ياو هنا صرح .٠ نارا نيم ينطقرادلا لاق يناسارخ بابر نب ناميلا (5)

 ةلزتعملا ىلع ٌدرلا باتكو ديحوتلا باتك هلو «بتكلل ًافنصم .ًاملكتم ًاراظن ناكو ةيسهيبلا لوق ىلإ لقتنا مث
 ١5”7 ص سداس نازيملا ناسل) . دج ىلإ ا ىلع را باكر ا اترا ف

 . (8750 ص ميدنلا نبا تسرهف

۲۳ 



 عم هتاماقمو هتوفو هتكوش نأ الإ ةيسهيبلا بهذم نم هأنركذ ام بيبش 00 بهذمو

 . خيراوتلا ي ىف ةروكذم هتصقو «جراوخلا نم جراخل نكي مل امم ‹ نيفلاخملا

 ةدراحعلا

 نم ناك هنإ ليقو « مهعدب يف تادجنلا قفاو «درجع نب "” ميركلا دبع باحصأ

 ىلإ ىعدي ىتح لفطلا نع ةءاربلا بجت «هلوقب درفتو هفلاخ مث سهيب يبأ باحصأ

 ايف لاملا ىري الو «مهئابآ عم رانلا يف نيكرشملا لافطأو غلب اذإ هؤاعد بجيو «مالسإلا

 ال ةليضف ةرجهلا نوريو «ةنايدلاب 6 اذإ ةدعقلا نولوتي مهو . هبحاص لتقي ٍىتح

 نم فسوي ةروس نوك © نوركني مهنأ مهنع ىكحيو «رئابکلاب نورفكيو ءًاضرف
 نم قشعلا ةصق نوكت نأ زوجي الو :اولاق «صصقلا نم ةصق اهنأ نومعزيو «نارقلا

 امل مهنأ الإ ءهلايح ىلع بهذم فنص لكلو ًافانصأ تقرتفا ةدراجعلا نإ مث «نآرقلا

 . ؟9علضلاو لودجلا يف ليصفتلا مكح ىلع مهاندروأ ةدراجعلا ةلمج نم اوناك

 اودرفت تلصلا يبأ نب تلصلا وأ “” تلصلا يبأ نب نامثع باحصأ ةيتلصلا - ١

 نم تجرخ مِل :اولاقو اهنع هللا يضر ةشئاع 0 أ ىلع اوجرخ جراوخلا نأ بجاعلا بجعلا نمو )١(
 ةئام عم ةريهج هتأرماو ةلازغ هنآ هعمو عرخ اش نأ 0 يف نرقو# : لوقي ىلاعت هللاو اهتيب

 عياب بيبس قرغ املو .تبطخو ربنملا همأ تربتناو ءحامرلا نلقتعاو فويسلا ندلقت ةأرما نيسمخو
 ساقي ال نالذخلا نأ ريغ «ةنتفلا نهوعنمو اهعم نمو اهيلع ةيآلا هذه اولت الهف اهتمامإ اوزوجو همأ جراوخلا
 .(736 ص ريصبتلا) . 4 ميقتسم طارص ىلإ ءاشي نم يدهي هللاو» . هيلع

 دقو يفنحلادوسأ نب ةيطع عابتأ نم ناكوي ةدراجعلا سيئر وهو ««سلمعك درجعو» درجع نب ميركلا دبع (۲)

 ناطلسلا سبح يف وهو هعابتأ هيلإ بتك ةئيشملا يف .بيبشو نوميم هعابتأ نم فلتخا املو «ناطلسلا هسبح

 لصوف ءأءوس هللاب قحلن الو نكي مل أشي مل امو ناك هللا ءاش ام لوقن امنإ مهباوج يف بتكف «كلذ ف

 بيعش لاقو . ادونس هللا سلتا ل“ لاق هنأل هلوقب لاق هنأ نوميم ىعداو ءدرجع نبا توم دعب مهيلإ باوجلا

 ۷٤(. ص قرفلا نيب قرفلا) . نكي مل أشي مل امو ناك هللا ءاش ام لوقن لاق هنأل « يلوقب لاق لب

 ركنمك نارقلا ضعب ركنمف «هب رفكو ىلاعت هللا باتك ىلع جورخ «نآرقلا نم فسوي ةروس نأ مهراكنإ (؟)
 اميأ هنإف فسوي ةروس مكءاقرأ اوملع : لاق لكك يبنلا نع بعك نب ا اذه . هلك

 دسحي ال نأ ةوقلا هاطعأو توملا تاركس هيلع ىلاعت هللا نوه هنيمي تكلم امو هله أاهملعو اهالت ملسم

 لامج لثم هلامجو ةمايقلا موي هللا هثعب ةليل لك يف وأ موي لك يف فسوي ةروس أرق نم» : ام لاقو فل

 . «نيحلاصلا هللا دابع رايخ نم ناكو ةمايقلا موي عزف هبيصي الو فسوي

 )٤( مقرلاب علضلاو لودجلا نع انيفتكا .
 )٥( تافيرعتلاو تاداقتعالا يفو .نامثع :نب تلص عابتأ مهنأ قرفلا نيب قرفلاو ريصبتلا يف «ةيتلصلا =

۲٤ 



 اولبقيف ءاوكردي ىتح هلافطأ نم انأربتو «هانيلوت ملسأ اذإ لجرلا نأب ةدراجعلا نع

 ةيالو نيملسملاو نيكرشملا لافطأل سيل : اولاق مهن :أ مهنم ةعامج نع ىكحيو .مالسإلا

 .اوركني وأ اورقيف مالسإلا ىلإ اوعديف اوغلبي ىتح ةوادع الو

 رئاس يفو ردقلا يف ةينوميملا اوقفاو كردأ نب “) ةزمح باحصأ ةيزمحلا - ؟

 ةزمح ناكو .رانلا يف مهلك ءالؤه :اولاق مهناف نيكرشملاو مهفيلاخم لافطأ يف الإ اهعدب

 يجراخلا فلخ هفلاخو قوأ لهأ نم ناتسجسب جرخ يذلا «داقرلا نب نيصحلا باحصأ نم

 ةزمح زوجو هبحاص نع امهنم دحاو لك ءىربف ةسايرلا قاقحتساو ردقلاب لوقلا يف
 .ءادعألا رهقت وأ ةملكلا عمتجت مل ام دحاو رصع يف نيمامإ

 اوفلاخ ناركمو نامرك جراوخ مهو يجراخلا ٠ فلخ باحصأ ةيفلخلا -

 ذ يف اوكلسو «ىلاعت هللا ىلإ هرشو هريخ ردقلا اوفاضأو ردقلاب لوقلا يف ةيزمحلا
 لابا ىلع اا ف تا را ل ا ا وا لقا بهتك
 الو «رانلا يف نيكرشملا لافطأ نأب اوضقو «ًاملاظ ناك هولعفي مل ام ىلع وأ مهيلع اهردق
 . ضقانتلا نم دقتعي ام بجعأ نم اذهف كرش الو مهل لمع

 ‹ملسم وهف مهبهذم يف لخد نم نأ مهدنعو «ةدراجعلاك مهو تلصلا يبأ نب نامثع عابتأ مهن :أ يزيرقملاو 35

 ص ريصبتلا) .اولبقيف مالسإلا ىلإ اوعديف اوغلبي ىتح هلافطأ نم انئربو «هانيلوت 0

 .(18 ص تاداقتعالاو 4٠١ ص تافيرعتلاو ١174 ص عبار يزيرقملاو 76 ص قرفلا نيب قرفلاو ۳

 شويجلا مزهو «نامركو نانسهقو ناركمو ناسارخو .ناتسجسب شاع . يجراخلا يماشلا كردأ نب ةزمح )١(

 لوقب امهيف لاقف ةعاطتسالاو ردقلا باب يف مهفلاخ مث «ةيمزاجلا ةدراجعلا نم لصألا يف ناكو «ةريثكلا

 هنأ مث كلذ يف ةيردقلا هترفكأف ءرانلا يف نيكرشملا لافطأ نأ معز مث «كلذ يف ةيمزاجلا هترفكأف ةيردقلا

 رهظ دقو نيكرشم مهايإ هرابتعاو «هيفلاخم لاتق ىلع هقفاوي ال نم ريفكتب هلوق عم جراوخلا نم دعقلا ىلاو

 ريثكلا لتقو جراوخلا نم ةيسهيبلا لاتقب أدب دقو نومأملا ةفالخ نم ردص ىلإ يقبو 0 مايأ

 : كلذ يف دهف نب ةحلط لاق .نينمؤملا ريم د
 ريمألا معن ةياده ريخو داحتشر» لع ي ولا” ر

 رينملا رمقلا اهسلا لضفامك اط ءارتقألا ضف
 دبع هيلإ جرخ ىتح «هرمأ يف : ًاوتع الإ دادزا امف هتعاط ىلإ هيف هيعدتسي «باتكب نومأملا هيلإ ثعب دقو

 .هتميزه يف تامو احيرج ةزمح مهنم تلفناو هباحصأ نم فولألا تلتقو ةزمح مزهف يروباسينلا نمحرلا

 ١١(. ص قرفلا نيب قرفلا ١174 ص عبار يزيرقملا)
 ْ نمي اوك دق مهتما ع ل لالا وريال اغار « يجيراتملا ةزمج لاق يذلا تلخ جانا ةيفلخلا (۲)

 ا .مهنم ةمامالل حلصي نم مهدقفل لاتقلا

 ۷o ص قرفلا نيب قرفلا) . ىلاعت هللا نم رشلاو ريخلا نأ نوري ال مهو «رانلا يف مهيفلاخم لافطأ

 .(58 ص تاداقتعالا

۲۵ 



 هنأ الإ ةدراجعلا ةلمج نم نوميم عم ناكو دمحم نب بيعش باحصأ ةيبيعشلا - ٤

 دبعلاو «دابعلا لامعأ قلاخ هللا نإ :بيعش لاق ء٠ ردقلاب لوقلا رهظأ نيح هنم ءىرب

 يف ءيش نوكي الو ًاباقعو ًاباوث اهيلع يزاجم ًاريخ اهنع لوؤسم «ةدارإو ةردق اهل بستكم
 عدب ىلعو ديعولاو ةمامإلا يف جراوخلا عدب ىلع وهو « ىلاعت هللا ةئيشمب الإ دوجولا

 . يربتلاو يلولاو ةدعقلا مكحو لافطألا مكح يف ةدراجعلا

 درفت هنأ الإ ةدراجعلا ةلمج نم ناك .دلاخ نب ©) نوميم باحصأ ةينوميملا 5

 تابثإو ءاعادبإو اقلخ دبعلل لعفلا تابثإو .دبعلا نم هرشو هريخ ردقلا تابثإب مهنع
 يف ةئيشم هل سيلو ءرشلا نود ريخلا ديري ىلاعت هللا نأب لوقلاو « لعفلا لبق ةعاطتسالا
 جراوخلا تالاقم هيف ىكح يذلا هباتك يف ©) يسيباركلا نيسحلا ركذو ءدابعلا يصاعم
 هللا نإ لاقو .تاوحخألاو ةوخإإلا ةالوا تاتو ءتانلا تان حاكن نوزيجي ةينوميملا نأ

 يكحيو ءالؤه دالوأ تانب حاكن مرحي ملو تاوخألاو ةوخإلا تانبو تانبلا حاكن مرح

 بوجوب اولاقو «نارقلا نم فسوي ةروس نوكت نأ راكنإ ةينوميملا نع يرعشألاو يبعكلا
 هيلع ناعأ اذإ الإ هلاتق زوجي الف هركنأ نم امأف .همكحب يضر نمو « هدحو ناطلسلا لتق
 .ةنجلا يف مهدنع رافكلا لافطأو .ناطلسلل ًاليلد راص وأ «جراوخلا نيد يف نعط وأ

 باحصأ اورذع مهنأ الإ ردقلاب لوقلا يف ةزمح بهذم ىلع “” ةقرف ةيفارطألا - 5

 )١( نوميم هل لاقف هللا ءاش نإ هكيطعأ :بيعش هل لاقف هاضاقتف لام بيعش ىلع نوميمل ناك هنأ ببسلا ناكو :
 كرمأ دق :نوميم لاقف «هكيطعأ نأ الإ عطتسأ مل كلذ ءاش دق ناك ول :بيعش لاقف ةعاسلا كلذ هللا ءاش دق
 عبتو «ابيعش موق عبتف كلذ دنع ةدراجعلا تقرتفاف هب رمأي مل أشي مل امو ءاش دقف هب رمأ ام لکو كلذب هللا

 ص قرفلا نيب قرفلا) .نوميم ىلإ نورخا 5(.

 يف ةدراجعلا فلاخ هنأ مث «جراوخلا نم ةدراجعلا بهذم ىلع ناكو «نارمع نب نوميم عابتأ « ةينوميملا (۲)

 نم .هوحابأ اميف سوجملا قفاوو «قحلا نع ةلزتعملاو ةيردقلا لوقب اهيف لاقو ةعاطتسالاو ردقلاو ةدارإلا

 ةروس ركنأو «نهلمشت مل ميرحتلا ةيا ذإ تاوخألاو ةوخألا دالوأ تانبو «نينبلا تانبو .دالوألا تانب حاكن

 ص عبار ططخ) مالسإلا قرف نم دعي نأ مهلثم ناك نم زوجي الف «نارقلا نم تسيل اهنإ :لوقيو فسوي
 .(7555 ص قرفلا نيب قرفلا 48

 :تفناصت هلو« ةقفلاو «كيدحلاب افراغ «ةريجملا نم ناك «ىدياركلا :ىلهملا ىلع نب نيسحلا ىلعوبأ (9)
 يف هباتكو « ىلع ىلع هيف زمغ ةمامإلا باتكو «ثيدحلا يف نيسلدملا باتك هلو هتافنصمل اانا
 نازيملا ناسل) . ٠٠٠ ةنس يفوت يراخبلا خياشم ةلمج نم هنأ لاقيو «هرحبتو هملع ةعس ىلع لدي ءاضقلا
 ۲٠١١(. ص ميدنلا نبا تسرهف ۳۰۳ ص نان

 «روذعم وهف ملاعلا فارطأ باحصأ نم ةعيرشلا ماكحأ ملعي مل نم نأ مهلوقل .كلذب اومس «.ةيفارطالا )٤(
 ١9(. ص تافيرعت 48 ص تاداقتعا) . مهلوصأ يف ةنسلا لهأ اوقفاو دقو

١1 



 اوتبئأو لقعلا قيرط نم هموزل فرعي امب اوتأ اذإ ةعيرشلا نم هوفرعي مل ام كرت يف فارطألا

 دبع مهفلاخو .تاتسجس نم ناداش نب بلاغ مهسيئرو ةيردقلا تلاق امك ةيلقع تابجاو

 نم ناكو قزر نب دمحم باحصأ ةيدمحملا : مهنمو .مهنم أربتو 27 يونرسلا هللا

 هنم ءىرب مث نيصحلا باحصأ

 . ىلاعت هللا نأ يف بيعش لوق ىلع (ةقرف) يلع نب مزاج باحصأ «" ةيمزاجلا -۷

 امنإ ىلاعت هللا نأو ةافاوملاب اولاقو ءءاشي ام الإ هناطلس يف نوكي الو دابعلا لامعأ قلاخ

 ام ىلع مهنم أربتيو ناميإلا نم مهرمأ رخا يف هيلإ نورئاص مهنأ ملع ام ىلع دابعلا ىلوتي

 .هريغ قح يف ةءاربلاب نوحرصيو «هنع ©) ةءاربلاب

 ادي درجع نب ميركلا دبع عم ناك رماع نب ر (5 ةبلعث باحصأ كلذ نم ةبلاعثلا - 8

 )١( ص سماخ مجعم) ناتسربط يحاون نم ذابارتسا ىرق نم .ونرس ىلإ هتبسن .يونرسلا 76(.
 ةئيشملاو ةعاطتسالاو ردقلا باب يف اولاق دقو «ناتسجس ةدراجع رثكأ ءالؤه مزاج باحصأ «ةيمزاجلا (1)

 ةينوميملا اورفكأو لعفلا عم ةعاطتسالا نأو ؛ هللا ءاش ام الإ نوكي الو « هللا الإ قلاخ ال نأ .ةئسلا لهأ لوقب
 ةيالولا يف جراوخلا رثكأ اوفلاخ ةيمزاجلا نأ مث .ةيردقلا لوقب ةعاطتسالاو ردقلا باب يف اولاق نيذلا

 هنأو رفكلا وأ ناميإلا نم هيلإ رئاص وه ام ىلع دبعلا ىلوتي هللا نأو ىلاعت هلل ناتفص امهنأ اولاقو .ةوادعلاو

 اوقفاو مصاع نب مزاج باحصأ مه ةيمزاجلا تافيرعتلا يفو . هئادعأل ًاضغبمو هئايلوأل أبحم لزي مل ىلاعت

 5١(. ص تافيرعت ۷۳ ص قرفلا نيب قرفلا) . ةيبيعشلا

 نم مهنأل ةنجلا لهأ نم نامثعو ريبزلاو ةحلطو يلع نوكي نأ ةافاولاب اهلوق ىلع ةيمزاجلا اومزلأ ةنسلا لهأ (۳)

 2« ةرجشلا تحت كنوعيابي ذإ نينمؤملا نع هللا يضر دقل : مهيف ىلاعت هللا لاق نيذلا ناوضرلا ةعيب لهأ
 نأ بجو .ناميإلا ىلع تومي هنأ ملع نع نوكي امنإ دبعلا نع ىلاعت هللا نم اضرلا ناك اذإ : مهل اولاقو

 يبنلا هل عياب نامثعو .مهنم ريبزلاو ةحلطو ىلع ناكو ةفصلا هذه ىلع ةرجشلا تحت نوعيابملا نوكي

 قرفلا) . يلع رمأ يف فقوت وأ ءالؤه رفكأ نم لوق نالطب اذهب حصو هدي نع ًالدب هدي لعجو مالسلا هيلع

 . (77 ص قرفلا نيب
 هفالتخا ببسو «ناكشم نب ةبلعت هنأ قرفلا نيب قرفلاو .ريصبتلا يفو .رماع نب ةبلعث هنأ ,يزيرقملا يف (6)

 ىلإ ةأرما بطاخلا لسرأف اهرهم نب : هل لاف حب لعل ىلإ ن دریا اا نأ رغ نيا عم

 هربتعت يذلا طرشلا ىلع مالسإلا تلبقو تغلب دق تناك نإف «تنبلا تغلب له اهلأسي تنبلا كلت مأ

 دبع كلذب ربخأف غلبت مل مأ تغلب ةيالولا يف ةملسم يه :اهمأ تلاقف .اهرهم ناك مك لابي مل ةدراجعلا

 نحن :ةبلعث لاقو . غولبلا لبق لافطألا نم ةءاربلا ميركلا دبع راتخاف ناكشم نب ةبلعثو درجع نب ميركلا

 نم امهنم دحاو لك ءىرب كلذ يف افلتخا املف قحلل راكنإ مهنم انل نيبي نأ ىلا ًارابكو اراغص مهتيالو ىلع

 . A) ص قرفلا نيب قرفلا ٣۳ ص ريصبتلا ١79 ص عبار يزيرقملا) اناما لع راض و ةحاص
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 ىرن ىتح ًارابكو ًاراغص مهتي الو ىلع انأ : ةبلعث لاقف لفطلا رمأ يف افلتخا نأ ىلإ ًادحاو
 . ةبلعث نم ةدراجعلا تأربتف روجلاب ىضرو قحلل اراكنإ مهنم

 ىتح ةوادعو ةيالو نم ةيلوفطلا لاح يف مكح مهل سيل :لاق هنأ ًاضيأ هنع لقن

 , مهديبع نم تاوكزلا ذخأ ىري ناكو ءاورفك اوركنأ ناو كاذف اولبق ناف اوعديو اوكردي

 ةقدصلا ماهس ريصي نأ زوجو .هفالخ يف يداهتجا عدأ الو كلذب هنم أربأ ال ينإ لاقو

 ةبلاعثلا نأ مهلصأو .ةيرشعلا مهل لاقيو 2) ىسوطلا ديشر باحصأ ةيديشرلا -

 مل نإ .ديشرلا لاقف ءاذه لبق رشعلا فصن اهيف لاق نمم ةءاربلا زوجي الو رشعلا اهيف نأ

 . نيتقرف كلذ يف اوقرتفاف اولمع امب لمعن اناف مهنم ةءاربلا زجت

 وهو ( ملسم يبأ مايأ يف جراخلا ءةملس نب 29 نابيش باحصأ . ةينابيشلا - ١

 ديلشرلا ربق اهبو ءاضرلا ىسوم نب يلع ربق اهنيتاسب ضعب يفو ناسارخب ةنيدم يهو سوطب هبسن يسوطلا )١(
 . (۷ ص سداس مجعم)

 هناحبس هللا هيبشتب هلوق يف يجراخلا ةملس نب نابيش هباحصأ رفكأ دقو « ةيدايزلا سأر نمحرلا دبع نب دايز (۲)

 ۸١( ص قرفلا نيب قرفلا) .هقلخل
 ملسم ابأ ناعأو سابعلا ينب ةلود بحاص ملسم يبأ مايأ يف جرخ .جراوخلا سوؤر نم ةملس نب نابيش (۳)

 ىلإ كوعدأ انأ : نابيش لاقف < «ةعيبلا ىلإ هوعدي ملسموبأ هيلإ لسرأف .هدهع رفخأ مث «هبورح يف هئادعأ ىلع

 ص قرفلا نيب قرفلا) . ٠١١ ةنس هلتقف ميهاربإ نب ماسب «نابيش ىلإ راسف « ملسم يبأ لسر نجسو « يتعيب
 00 ۲ ص عسات يربطلا ١

 ليقف < ًاريثك ًافالتخا هبسن يف فلتخا «ةيسابعلا ةوعدلاب مئاقلا يناسارخلا ملسم نب نمحرلا دبع ملسم وبأ )٤(

 : لاقف داركألا ىلإ ةمالد وبأ هبسنو «برعلا نم ليقو .ناسارخ نم ليقو .ناهبصأ نم

 دبعلااهريغي ىتح هدبع ىلع ةمعن هلا ريغ ام مرجم اسبأ
 دركلا كؤابا ردغلا لهأ نإ الأ ةردغ تلواح روصنملا ةلود ىفأ

 ذرولا دنمألا ينتفوخ امب كيلع ىحتناسف لتقلا ينتفوخ خس انآ

 د اه ارك لوا ناكو «هربدو هعنص امل ملسم يبأل ميظعتلا ريثك حافسلا ناكو

 اودشح ذإ ناورم ينب كولم هنع تزجعام نامتكلاو مزحلاب ةكردأ

 اودقر دق ماشلاب ةلفغ يف موقلاو مهرامد يف يدهجب ىعسأ تلزام

 دحأ مهلبق اهمني مل ةمون نم 2 اوهبتناف فيسلاب مهتقرط ىتح
 دالا افتيعو ىلوتاهنع مانو ب شرا ىف اه عر نمو

 . ("07 ص لوأ ناکلخ نبا) . ةئامو نيثالثو عبس ةنس روصنملا هلتق دقو
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 امهناعأ املف .ةيلاعثلا نم ناكو 00 رايس نب رصن ىلع 0 ينامركلا يلعلو 57

 هنأل دكر مف ةيلاعثلا تلاقف .هتبوت موق ركذ نابيش لتق املف < -راوخلا هنم تئ

 هلام ذحأو ءاملسم لتق نم ةبوت لبقت الو «مهلاومأ ذحخأو .بهذملا را

 . كلذ هل بهوي وأ لاومألا دريو «هسفن نم صقي نأب الإ

 يفنو .ربجلا هبهذم يف ناوفص نب مهج قفاوو «ربجلاب لاق هنأ نابيش بهذم نمو

 . ةثداحلا ةردقلا

 مل ىلاعت هللا نإ : لاق هنأ دلاخ يبأ ينابيشلا نمحرلا دبع نب دايز نع لقنيو

 .اهدوجوو اهثودح دنع هل ةمولعم ريصت امنإ ءايشألا نإو ءًاملع:ةسفنل قلخت تح يلعب

 ةيانيكلا ةماع تعفقوف نيلجرلا رصن نيح هرفكو نابيش نم اريك هلأ هنع لقنو

 يناجرجلا ةيطع هتبوتب لاقو نابيش ىلوت يذلاو .*هينيمرأو . 29 اسنو () ناجرجب
£ 

 . هباحصأو

 ارصن ابراحو «هتوعد يف هدعاسو «رایس نب رصن برح ىلع ملسم ابأ قباط «ينامركلا عيدج نب يلع )١(
 ينامركلا نبا ا اوس ع موب لا رك

 ٠(. 5 ص عسات يربطلا) . ٠١١ ةنس ينامركلا لتق ملسم ابأ نكل . ىبأف ملسم يبأ ىلع هرصنتسي

 رمأ رهظو ؛ ةنتفلا تعقو ىتح نينس رشع اهیلع ًايلاو لزي ملف ناسارخ ماشه هالو ثيللا وبأ ءرايس نب رصن (۲)

 : ملسم يبأ لاح هملعي دمحم نب ناورم ىلإ بتكف ملسم يبأ

 مارض هل نوكي نأب جحأف رم ضيفو ةاهرتلا نين قرأ

 مالكلا اسهؤدبم برحلا نأو يكذت نيدوعلاب سانلا نإف

 ماين  مأ ةيمأ ظاقيأأ ىش تنيل:بسعيعسلا نس تلقت

 الإ مكملعأ دقف مكبحاص امأ :رصن لاقف كلبق لولؤتلا مسحاف بئاغلا ىري ال ام ىري دهاشلا هيلإ بتكف

 ص عسات يربطلا ١5١ ص فراعملا) .هواس ةيحانب قيرطلا يف تامف قارعلا ديري جرح هنأ مث هدنع رصن

7 4). 
 لمحيام مسيربالا بايثو مسيربالا نم اهنم عفتريو .ناسارخو ناتسربط نيب ةميظع ةروهشم ةنيدم ناجرج )۳(

 ١١(. ص ثلاث مج#غم) . ميظع داو ىلع ةنسح ةنيدم يهو قافآلا عيمج ىلإ

 وجني نم لق فيصلا يف نأ ىتح ينيدملا قرعلا جورخ اهب رثكي أدج ةئيبو ةنيدم يهو ناسارخب ةنيدم ءاسن 6
 . (۲۸۲ ص نماث مجحم) .اهلهأ نم هنم

 باب ىلإ ةعدرب نم امهدحو ىرغصو «ىربك امهو «لامشلا ةهج يف عساو ميظع عقصل مسا ةينيمرأ )٥(
 7١(. 7 ص لوأ مجعم) . مورلا دالب ىلإ ىرخألا ةهجلا نمو «باوبألا
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 ةا

 :لاق نأب مهنع درفتو « ةبلاعثلا ةلمج نم «يلجعلا هللا دبع نب مركم باحصأ
 لك يف اذه درطو ىلاعت هللاب هلهجل نكلو .ةالصلا كرت لجأ نم ال ءرفاك ةالصلا كرات

 ىلاعت هللاب فراعلا نأ كلذو .ىلاعت هللاب هلهجل رفكي امنإ :لاقو :ناسنإلا اهبكتري ةريبك

 مادقإلا هنم روصتي نل ,هتيصعمو هتعاط ىلع يزاجملاو «هتينالعو هرس ىلع علطملا هنأو
 يلابي الو ءةفرعملا هذه نع لفغي مل ام ةفلاخملا ىلع ءارتجالاو ءةيصعملا ىلع
 قرسي الو ,نمؤم وهو ينزي نيح ينازلا ينزي ال» : ب يبنلا لاق اذه نعو .هيف فيلكتلا

 ناميإب اولاقو ءلوقلا اذه يف ةبلاعثلا اوفلاخو «ربخلا «نمؤم وهو قرسي نيح قراسلا
 نم هيلإ نورئاص مه ام ىلع مهيداعيو هدابع يلاوي امنإ ىلاعت هللا نأب مكحلاو « ةافاوملا
 ام هيلع ًارارصإ هب قوثومب سيل كلذ نإف ءاهيف مه يتلا مهلامعأ ىلع ال . توملا ةافاوم

 ريق كا مدفعي ام ىلع نقر نإ دييجو. هاا اينو فرعا ىلإ ولا فول
 ةاداعملا والا ردلا كح نامت هللا ىح ىف :كلاذكو هداف قبو هلا ناو. اوف نا اا
 .ةافاوملا لاح هنم ملع ام ىلع

 وارد وياي + لوا ريق كالي اا عيني ناق ال فرو

 مهنم تئربف ديبعلا قولخم لعفلاو .لعفلا عم ةعاطتسالا تلاقو < ا نوكيف

 . ةيمزاجلا

 . ىلاعت هلل ةقولخم دابعلا لاعفأ تلاقو « ىلاعت هللا فرع دقف

 نأ هلوق نمو , مركم عابتأ تاداقتعالا يفو مركم يبأ عابتأ مهنأ ءريصبتل تلاو قرفلاو يزيرقملا يف .ةيمركملا )١(
 يزيرقملا) . هللاب نولهاج مهلك نيبنذملا نإ لوقي ذإ رئابكلا رئاس يف اذكو .هللاب هلهجل رفاك ةالصلا كرات
 60١(. تاداقتعإ ,«”ة ص ريصبتلا 2.87 ص قرفلا °1۸ ص عبار

| 
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 ةيضابألا

 هجوف دمحم نب 7'2ناورم مايأ يف جرخ يذلا ضابأ نب , )هللا دبع باحصأ ةيضابألا

 هللا دبع نإ :ليقو .(«9 ةلابتب هلتاقف ةيطع نب دمحم نب ©”9كلملا دبع هيلإ

 لهأ نم انيفلاخم نإ :لاقو «هلاوقأو هلاوحأ عيمج يف هل ًاقيفر ناك © يضابألا ىيحي نبا

 نم مهلاومأ ةمينغو ءلالح مهتثراومو «ةزئاج مهتحكانمو «نيكرشم ريغ رافك ةلبقلا .

 يف مهيبسو مهلتق مارحو .مارح <” هاوس امو ءلالح برحلا دنع عاركلاو حالسلا

 جلا ةقاقإو لالا تصدع الإ ليغ سلا

 راد هنإف ناطلسلا ركسعم الإ «ديحوت راد مالسإلا لهأ نم مهيفلاخم راد نإ :اولاقو

 نودحوم مهنإ رئابكلا يبكترم يف اولاقو « مهئايلوأ ىلع مهيفلاخم ةداهش اوزاجأو « يغب

 لعفلا لبق يهو «ضارعألا نم ضرع ةعاطتسالا نأ مهنع يبعكلا ىكحو «نونمؤم ال

 ةقيقح دبعلل ةبستكمو : اعانبإو اناا ىلاعت هلل ةقولخم دابعلا لاعفأو «لعفلا لصحي اهب

 وه ناكو ةريبك ةقرف مهو جراوخلا نم ةيضابألا سأر « ميمت ينب نم ديبع نب ةرم ينب نم ضابأ نب هللا دبع (۱)

 ثلاث نازيملا ناسل ۲٠٠١ ص فراعملا) . هيلإ مهتبسن ترمتساو هباحصأ هنم أربتف هتعدب نع عجر ليق اميف

 ١(. 58 ص

 ةرثكل رامحلابو مهرد نب دعجلا هبدؤم ىلإ ةبسن يدعجلاب بقليو ةيمأ ينب ءافلخ رخآ دمحم نب ناورم (۲)

 لتق .فسعلاو ءاهداو «مادقإلاو ةيسورفلاب ًاروهشم ناكو برحلا هراكم ىلع ربصلاو «نيجراخلل هتبراحم

 .(114 يطويسلل ءافلخلا خيرات) . ةئامو نيثالثو نيتنثا ةنس
 لتاقي نأ هرمأ دقو ءنزاوه دعس نم وهو .دمحم نب ناورم داوق نم ةيطع نب دمحم نب كلملا دبع (۳)

 ماشلاب ناورم ىلإ هسأر لمحو «قحلا بلاط ىيحي نب هللا دبع لتق مث ء يجراخلا ةزمحابأ لتقف «جراوخلا
 يالا هالتقف نايدارملا ةناهج انبا هيلع جرخف « . جحلا ىلع ناورم هالوو ءاعنص ىلإ عجر مث ةئامو نيثالث ةنس

 ٠١١١(. ص عسات يربطلا ۳١. ص رشاع ريثك نبا ٠١۸ ص سماخ ريثآلا
 )٤( اهبصخب لثملا برضي امم يهو ءرشع ةنس تحتف «نميلا قيرط يف ةماهت ضرأ نم ةروهشم ةدلب .ةلابت .

 : ديبل لاق

 اهماضهإًابصخم ةلابتاطبه امنأك بيبحلا راجلاو فيضلاف
 . (3017/ ص نا مجعم)

 تارذش) . ةلابتب لتق اهيفو ٠١١ ةنس حرج دقو ةيضابالا ةيعاد ناكو يمرضحلا يدنكلا ىيحي نب هللا دبع )٥(

 . (۱۷۷ ص لوأ

 قرفلا) . ةمينغلا دنع امهباحصأ ىلع امهنودري مهنإف ةضفلاو بهذلا امأف «حالسلاو ليخلا ه هولحتسا يذلاو (5)

 . (87 ص قرفلا نيب
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 ىنفي ملاعلا ءاولاقو ..نيرجاهم مهسفنأ الو نينمؤملا ريمأ مهمامإ نومسي الو < ازاجم ال
 . فيلكتلا لهأ ىنف اذإ هلك

 ةلملا رفك ال ةمعنلا رفك رفك رئابكلا نم ةريبك بكترا نم نأ ىلع اوعمجأو : لاق

 اولخدي نأ اوزاجأو ماقتنالا ليبس ىلع مهبيذعت اوزوجو «نيكرشملا لافطأ يف اوفقوتو

 . ليذهلا وبأ لاق امك ىلاعت هللا اهب داري ال ةعاطب اولاق مهنأ مهنع يبعكلا ىكحو

 . هللا لوسر دهع يف نيقفانملا نإ :اولاق ءال مأ ًاكرش ىمسيأ قافنلا يف اوفلتخا مث
 لك :اولاقو .كرشلاب ال ةريبكلا يف اورفكف رئابكلا اوبكترا مهنأ الإ « نيدحوم اوناك ةي

 نآرقلا يف سيلو رفاكلاو نمؤملا هب رمأ دقو «صاخب سيل ماع وهف هب ىلاعت هللا رمأ ءيش
 هب لخدي نأ دب الو «هتینادحو ىلع اليلد الإ ائيش ىلاعت هللا قلخي ال :اولاقو .صوصخ
 .ادحاو

 امب دابعلا فلكيو «ليلد الب ًالوسر ىلاعت هللا قلخي نأ زوجي :مهنم موق لاقو

 رهظي نأ ىلإ كلذ ىلاعت هللا ىلع بجي الو ةزجعملا راهظإ هيلع بجي الو. هيلإ ىحوي
 . ةدراجعلاو ةبلاعثلا قرفت مهبهاذم يف نوقرفتم ةعامج مهو «ةزجعم قلخيو اليلد

 ةيصفحلا

 نيب نإ .لاق نأب مهنع زيمت «مادقملا يبأ نب صفح باحصأ مهنم “ ةيصفحلا

 امب رفك مث هفرع نمف < هلحو ىلاعت هللا ةفرعم يهو .ةدحاو ةلصحخ ناميإلاو كربشلا

 ةقرسلاو انزلا نم رئابكلا بكتراو «ران وأ ةنج وأ «ةمايق وأ . باتك وأ لوسر نم هاوس
 . كرشلا نم ءيرب هنكل ءرفاك وهف رمخلا برشو

 ىلاعت هللا فرع نم :هلوقب درفت ضابأ نب هللا دبع باحصأ دحأ مادقملا يبأ نب صفح عابتأ ءةيصفحلا )١(

 ةلصخ اهنإف هللا ةفرعم ككلرشلاو ناميإلا نيب نإ : لوقيو كرشمب سيلو رفاك وهف هريغو لوسر نم هاوس امب رفكو
 ١١(. ص تافيرعتلا °1۸ ص عبار يزيرقملا) . كلذ ةيضابألا هيلع ركنأو .امهنيب ةطسوتم
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 ةيثراحلا

 ىلع ردقلاب هلوق يف ةيضابألا فلاخ يضابألا ثراحلا باحصأ “) ةيثراحلا

بثإ يفو ‹لعفلا لبق ةعاطتسالا ىفو ¢ ةلزتعملا بهذم
 . ىلاعت هللا اهب داري ل ةعاط تا

 ةيديزيلا

 ةقرازالا لبق ىلوألا ةمكحملا يلوتب لاق يذلا ةسينأ نب ديزي باحصأ < ةيديزبلا

 نم ًالوسر ثعبيس ىلاعت هللا نأ معزو مهالوتي هنإف ةيضابألا الإ مهدعب نمم أربتو

 ةعيرش كرتيو ؛ةدحاو ةلمج هيلع لزنيو ءامسلا يف بتك دق اباتک هيلع لزنيو «مجعلا

 ةئباصلا يه تسيلو «نارقلا يف ةروكذملا ةئباصلا ةلم ىلع نوكيو كي دمحم ىفطصملا

هأ نم مالسلا هيلع ىفطصملل دهش نم ديزي ىلوتو ««*7طساوو "”نارحب ةدوجوملا
 باتكلا ل

 رافك مهريغو هتقفاوم نم دودحلا باحصأ نإ :لاقو «هنيد يف لخدي مل نإو «ةوبنلاب

 ظ . كرش وهف ريبك وأ ريغص بنذ لکو «نوکرشم

 ةقولخم دابعلا لاعفأ نوك يأ ردقلا يف ةيضابألا اوفلاخ دقو « يضابألا ديزم نب ثراح عابتأ مه ءةيثراحلا )١(

 لوق لثمب ردقلا باب يف مهلوق يف ةيضابألا رئاس مهرفكأ دقو لعفلا لبق ةعاطتسالا نوك يفو ىلاعت هلل

 عم ةعاطتسالا نأ يفو دابعلا لامعأ قلاخ ىلاعت هللا نأ يف ةنسلا لهأ لوق ىلع مهروهمج نأل ةلزتعملا

نب ثراح هدعبو ضابأ نب هللا دبع الإ ىلوألا ةمكحملا دعب مامإ مهل نكي مل هنأ ةيثراحلا تمعزو لعفلا
 

 ظ ..(50 ص تافيرعتلا 88 ص قرفلا نيب قرفلا) . يضابألا ديزم

 نم ةيضابألا يأر ىلع ناكو «سراف ضرأ نم نوت ىلإ لقتنا مث ةرصبلا نم ناكو يجراخلا ةسينأ نب ديزي (۲)

 « باتك هيلع لزني مجعلا نم لوسرب نامزلا رخآ يف خسنت مالسالا ةعيرش نأب هلوقب جرخ هنأ مث جراوخلا

 لهآ نم ةوبنلاب ةو دمحمل دهش نم ىلوتي هتلالض عم ناكو .نآرقلا يف نوروكذملا ,نوئباصلا مه هعابتأو

 يهو « مالسإلا قرف نم ةيديزيلا دعت نأ زئاجب سيلو «نينمؤم كلذب مهامسو هنيد يف لخدي مل نإو باتكلا

 ١0/5(. تافيرعتلا ‹ 7717 ص قرفلا نيب قرفلا) . مالساإلا ةعيرش خسنب لوقتو «نيملسملا نم دوهيلا دعت

 لزانم تناكو مورلاو ماشلاو لصوملا قيرط ىلع روتأ ةريزج نم ةروهشم ةميظع ةنيدم ءارلا ديدشتب نارح (۳)

 ١ ص ثلاث مجعم) نوينارحلا مهو ةئياصلا 44١(.

 نماث مجعم) .دصرلا نيعو ةقرم نيب لصوملا يحاون نم جرفلاب ةيرق يهو جاجحلا طساو ريغ يهو طساو )٤(

(AY . 
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 ةيرفصلا

 تادجنلاو ةيرازألا اوفلاخ .رفصألا نب دايز باحصأ ةيدايزلا “" ةيرفصلا

 :رومأ يف ةيضابألاو

 ءداقتعالاو نيدلا يف نيقفاوم اوناك اذإ «لاتقلا نع ةدعقلا اورفكي مل مهنأ :اهنم
 :اولاقو «مهديلختو مهريغكتو نيكرشملا لافطأ لتقب اومكحي ملو مجرلا اوطقسي ملو
 ىدعتي الف .عقاو دح هيلع لامعألا نم ناك ام :اولاقو لمعلا نود لوقلا يف ةزئاج ةيقتلا
 ال افذاق اقراس ايناز يمسيف .فذقلاو ةقرسلاو انزلاك ءدحلا هب همزل يذلا مسالا هلهأب

 هنإف ةالصلا كرت لثم هردق مظعل دح هيف سيل امم رئابكلا لهأ نم ناك نمو ءًاكرشم ًارفاك
 يف مهموق رافك نم تاملسملا جيوزت زوج نأ مهنم ) كاحضلا نع لقنو «كلذب رفكي
 يف ادحاو امهس تاقدصلا عيمج رفصألا نب دايز ىأرو «ةينالعلا راد نود .ةيقتلا راد

 . ةيقتلا لاح

 ناميإلا نم انجرخ انلعل يردن الو انسفنأ دنع نونمؤم نحن لاق هنأ هنع ىكحيو

 ,ناثوألا ةدابع وه كرشو .ناطيشلا ةعاط وه كرش «ناكرش كرشلا :لاقو < هللا دنع
 دودحلا لهأ نم ةءارب «ناتءارب ةءاربلاو « ةيبوبرلا راكنإب رفكو ةمعنلاب رفك «نارفك رفكلاو
 ( . ةضيرف دوحجلا لهأ نم ةءاربو «ةنس

 ىلإ وأ ردانلا بسنلا نم نوكيو رافص نب هللا دبع ىلإ اوبسن ةيرورحلا نم موق رسكيو مضلاب ةيرفصلا )١(
 جراوخلا يأر ىري ناكو يثيللا مصاع نبا لوق كلذ قيدصت « مهناولأ ةرفص ىلإ وأ رفصألا نب دايز مهسيئر
 . ًاتجرم راصو هكرتف
 كتالتكلا ةع بب لا ناو اوقرزت نسيذلاو ةلجن تقراف
 باتكب الو ةقث الب ًانيد 2 اوريخت نيذلا ناذألا رفصلاو
 مهنم لجر مصاخ : لاقو يعمصألا هبوص دقوداصلا رسك ذئنيح نيعتيو نيدلا نم مهولخل كلذب اومس وأ
 .(177 ص ثلاث لماكلا .۳۳۷ ص ثلاث جات) . نيدلا نم رفص هللاو تنأ :هل لاقف نجسلا يف هبحاص

 ىتح جراوخلا نم عمج يف ةريزجلا ةيحان نم جرخ ناك نم رخآ وهو ينابيشلا يجراخلا سيق نب كاحضلا (؟)
 لبقأف ةفوكلاب رفظو كاحضلا همزهف اهنع هبراحف اهيلع الماع زيزعلا دبع نب رمع نب هللا دبع اهبو ةفوكلا ىتأ
 ٠٤١(. ص فراعملا) . كاحضلا لتقف ١74 ةنس اثوت رفكب ايقتلاف هيلإ دمحم نب ناورم
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 جراوخلا لاجر

 نوراه وبأو «ةمركع «نيمدقتملا نم جراوخلا لاجر ركذب بهاذملا متخنلو

 «بابر نب ناميلا نيرخأتملا نمو « عيمس نب ليعامسإو < ءاثعشلا وبأو ,يدبعلا

 نمو « يضابأ لماك نب ىبحيو «برح نس دمحمو «ديزي نب هللا دبعو « يسهيب مث يبلعت
 مهنمو « سيق نب كاحضلا بحاص « ( ةردح نب بيبحو «ناطح نب نارمع مهئارعش

 ْ موثلكو ثوغرب ىسيع نب دمحمو .ملسم نب ناليغ ناورم وبأو .ناوفص نب مهج اضيأ

 ,ةلمرح نب يلعو يرصبلا بيبش نب هللا دبع نب دمحم ركب وبأو «يبلهملا بيبح نبا

 نب هللا دبع وبأو «يرصبلا نارمع نب سنؤمو ءورمع نب حيبص نب ةبق نب حلاصو

 نيسحلا وبأو «حفصأ نب ىيحي ايركز وبأو 27 يشاقرلا ىسيع نب لضفلاو «ةملسم

 ىركلا يف ثالث يف سكامي ال ناك , سابع نبا ذيملتو ةرصبلا لهأ ملاع يدزألا ديز نب رباج .ءاثعشلا وبأ )١(

 نبا لاق . هللا ىلإ هب برقتي ءيش يف سكامن ال :لاقو ةيحضألا يفو قتعتل اهيرتشي د ةبقرلا يفو ةكم ىلإ

 «هرسک قوتس هذي يف عقو اذإ ناكو ةرصبلاب يتفي ناكو مهردلاو رانيدلا دنع ًاملسم ءائعشلا وبأ ناك : نيريس

 ءاسنلا نسحأ نم تناكو بلهملا تنب دنه تلاق . شوشغملا مهردلا قوتسلاو ملسم هب رغي الئل هب ىمرو

 يلاو ىلإ اعاطقنا سانلا دشأ ديز نب رباج ناك : تلاقف 0 | :اولاقف ديز نب رباج اهدنع اوركذو

 ناكو .اهب ينرمأ الو طق ةيضابألا نإ يناعد امو هنع يناهن الإ هللا نع يندعابي اعيش هنع ملعأ امف يمأ

 نع ةرصبلا لهأ هلأس اذإ هللا دبع نب رباج ناكو «ةهبجلا ىلع اهدي تعضوو «رامخلا عضأ نأ ينرمأيل

 الف يتفتستس كنإو ةرصبلا ءاهقف نم كنإ ديز نبا اي : هل لاقو . ءاثعشلاوبأ مكيفو انولأست فيك : ا

 ثالث ةنس يفوت . تكلهأو تكله دقف كلذ ريغ تلعف نإ كنإف ةيضام ةنس وأ قطان نآرقب الإ نيتفت

 .(47 ص عسات ريثك نبا ۰٤١ ص يبهذلل مالسإلا خيرات) . نيعستو

 : هرعش نمو جراوخلا ءارعش نمو رماع نب لاله ينبل ىلوم «هردح نب بيبح 2000
 افتر اشي شيلا انيصأو ًامعانأشيع شيعلاانبصأدق

 افي :يولاو ةفم اط ييتختلا ارقد تلا تنصر

 اقدحلا الإ نهنم ىرت ام ةموملم يف ليخلا تدهشو

 فاق لا يتوج اقا فراس ةا
 اقنألا ينع ولهللا دريو ينقنؤي دق ليخلا دارطف

 : ةفوكلا ىلع كاحضلا لماع ينابيشلا ناحلم يثري لاقو

 يراشلا دهشتسملا ةمقلع نباو طق ا راض ت ااا دفا

 ردا ةف ىلعأب يراد عابف يفلان هيفصأ تنك قداص نم

 يرافخإو ينالذخ هللا ىلإ وكشأ مهلذخأو مهيجرأ قدص ناوخإ

 . (15 ص عسات ۲۹۸ ص عباس يربطلا)

 = :لاقف نيعم نبا هنع لئس .هوفعضو «سنأ نع يوري يشاقرلا ديزي يخأ نبا يشاقرلا ىسيع نب لضفلا .(۳)
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 دمحمو .يدلاخلا نسحلا نب دمح نب هللا دبع دمحم وبأو « يحلاصلا ملسم نب دمحم

 موثلكو «ماركلا نب دمحم هللا دبع وبأو . ىضابألا ديز نب يلع نيسحلا وبأو . ةقذص نبأ

 . يرصبلا يرملا بيبح نبا

 عم الو هبورح يف هنع هللا يضر يلع عم اونوكي ملف :بناج ىلإ اولزتعا نيذلاو

 (5) لعسو ءرمع نب «') هللا دبع « ةباحصلا نم ةنتفلا رامغ يف لخدن ال :اولاقو . هموصح

(۱) 

 نكي مل يكذوبتلا ةملس وبأ لاقو .ثييخلا يردقلا.نع لأست ال : لاق ؟هثيدحف : ليق .ءوس لجر ًاصاق ناك
 يضف نأ ول :بويأ لاقو ءاظعاو ناكو . يشاقرلا لضفلا نم ًالوق ثبخأ ردقلا يف ملكتي نمم دحأ
 بيذهتلا بيذهت ۳۳١ ص ناث لادتعالا نازيم) .ثيدحلا فيعض يلزتعم وهو هل ريع ناكل نرخ دلو
 . (۲۸۳ ص نماث

 اردب دهشي مل ملحلا غلبي مل ريغص وهو هيبأ عم ملسأ ,يودعلا يشرقلا باطخلا نب رمع نب هللا دبع
 هلزانم لزني هنأ ىتح خي هللا لوسر راثآل عابتالا ريثك ناكو «ةيقيرفإو رصم حتفو كومريلا دهشو .هرغصل
 ل ل ل ‹نيملسملا ةمئأ نم رمع نبا ناكو .هيف ىلص ناكم لك يف يلصيو
 ملو هل مهتبحمو هيلإ ماشلا لهأ ليم ةرثك عم ةفالخلا يف ةعزانملا كرت هنأ ىتح هسفن هب ذخأت ام لكو ىوتفلا

 نا مدعي كلذ اا ني هبورح نم ًائيش يلع عم دهشي ملو نتفلا نم ء يش يف لتاقي

 ناكو. هللادبع هنباو رمع الخ ام اهب لاموایندلا هب تلام نم الإ انم ام : هللا دبع نب رباج لاق .هعم لاتقلا كرت
 رمع نبا تعمس : عفان لاق « ءافلأ نيثالثب دحاولا سلجملا ىف ذ قدصت امبرو ةقدصلا ريثك ناكو جحلا رثكي

 ثالث ةنس يفوت كارخ لإ اندا ىلع نشيرق ةا ن شي ام يبر اي ملعت دق : لوقي دجاس وهو

 .(۲۲۷ ص ثلاث ةباغلا دسأ) . نيعبسو
 هي ا ل لبق ملسأ صاقو يبأ نب دعس وهو «كلام نب دعس

 موي ىلبأو اهلك دهاشملا دهش ىروشلا باحصأ ةتسلا دحأو ةباحصلا تاداس ةرشعلا دحأو ءةنجلاب هيك
 مهللا» : لك لاق دقو هللا ليبس يف مهسب ىمر نم لوأو هللا ليبس يف امد قار نم لوأ وهو ًاميظع ءالب دُحَأ
 نم دحأ عم نكي ملو ةنتفلا لزتعا نامثع لتق املو هل بيجتسا الإ وعدي ال ناكو «كاعد اذإ دعسل بجتسأ

 نامثع لتق دعب هسفن ىلإ وعدي نأ ةبتع نب مشاه هيخأ نباو رمع هنبا دارأو هتيب مزل لب ةبراحتملا فئاوطلا
SN O Eا ا ل ل  

 در ير را :لوقيو نامثع مدب بلطلا ىلع هونيعي نأ ىلإ مهوعدي مهيلإ
 :رعش تايبأ دعس هيلإ بتكو هب ءاج ام هيلع دري مهنم دحاو لك هباجأف كلذب

 ءاود هب ءىجت امل سيلو ءايعلا ءاذلا كؤاد يواعم

 ءاشي ا ددرأ ملف ىلع نيسح وبأ ينوعديأ

 ءالولاو ةوادعلا هب زيمت ًاريصق ًافيس ينطعا هل تلقو

 ءافعلا هب تعمط دقام ىلع EEE يذلا يف عمطتأ

 ءادمفلا ملل كتا و ج كم ريس هت ل

 دقل :دعس هل لاق هلام رمع هرطاش املف «دعس ةوعد اوقتا» : يم ىبنلا لوقل باجتسملا هل لاقي ناكو

 نم لجر هاجهو ًايقش يبر ءاعدب يندجت ال اذإ :لاق .معن :لاق . ىلع وعدت ناب رمع هل لاق . تممه

 :لاقف ةيسداقلا موي ءارعشلا
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 ىلوم يبلكلا ةثراح نب ديز نب ةماسأو . يراصنألا )١( ةملسم نب دمحمو ‹صاقو ىبأ نبأ

 متنأو .هلوسرو هللا بذك لوقي نم ىلإ اورفنا بازحألا ةيقب ىلإ اورفنا نيفص موي لاق ىتح

 ةئجرملا

 «هرخأو هلهمأ يأ هاخأو هجرأ :اولاق .ريخأتلا : امهدحأ يينعم ىلع ءاجرإلا

 ‹ حيحصف لوألا ىنعملاب ةعامجلا ىلع ةئجرملا مسا قالطإ امأ ءءاجرلا ءاطعإ : يناثلاو

 اوناك مي ‹رهاظف يناثلا ىنعملاب امأو .دقعلاو ةينلا نع لمعلا لورخؤي اوناك مهنأل

 . ةعاط رفكلا عم عفني ال امك ةيصعم ناميإلا عم رضي ال نولوقي

 ايندلا يف ام مكحب هيلع ىضقي الف ةمايقلا ىلإ ةريبكلا بحاص ريخأت ءاجرألا ليقو

 ناتقرف ةيديعولاو ةثجرملا اذه ىلعف «رانلا لهأ نم وأ ءةنجلا لهأ نم هنوك نم

 ىلعف «ةعبارلا ىلإ ىلوألا ةجردلا نع مالسلا هيلع ىلع ريخأت ءاجرألا ليقو .ناتلباقتم

 .ناتلباقتم ناتقرف ةعيشلاو «ةئجرملا ءاذه

 ةئجرملاو « ةيربحلا ةئجرمو ؛ةيردقلا ةئجرمو . جراوخا ةئجرم و ااا ش

 . ةصلاخلا

 مصعم ةيسداقلا بابب دعسو هيد سيلا هللا نأ رت ملا د

 , ميأ نهيف سيل دعس ةوسنو ةي ءايستت جفا دقوا ناف

 دسأ) . نيسمخو سمخ ةنس قيقعلاب يفوت هناسل مكبو هدي تعطقف هناسلو هدي ينفكأ مهللا :دعس لاقف

 ْ .(07 ص لوأ ديرفلا دقعلا .۲۹۰ ص ناث ةباغلا
 )١( اذإرمع ناك ءرمع مايأ لامعلا بحاص ناكو .كوبت الإ دهاشملا دهش « يسوألا يراصنألا ةملسم نب دمحم `

 هب هتقثل مهلاومأ رطش ذخأيل هلامع ىلإ رمع هلسرأ يذلا وهو لاحلا فشكي ًادمحم لسرأ لماع هيلإ ىكش

 نب ةفيذح لاق . لكي هللا لوسر ينرمأ كلذب لاقو بشخ نم ًافيس ذختاو نامثع لتق دعب ةنتفلا لزتعاو

 دمحم هيف اذإو بورضم طاطسف اذإف ةذبرلاب هانيتأ «ةملسم نب دمحم ةنتفلا هرضت ال الجر ملعأل ين : ناميلا
 دهشي مل وهف « ىلجنا امع رمألا يلجني ىتح مهراصمأ نم ءيش ىلع لمتشن ال :لاقف هانلأسف ةملسم نبا
 ص عبار ةباغلا دسأ) . نيعبرأو تس ةنس اهريغ نطوتسي مل وهو ةنيدملاب تامو ءأئيش ةنتفلا بورح نم

 ). > ظ ظ

 مث انعطم الو ًالوق هيف دحأل ركذي ملو ثيداحأ يدع نبا هل قاس يرصب يلجبلا يسمحألا مزاح يبأ نب سيق (۲)

 ىلإ يلع عم يقبف مزاح هوخأ امأ هيلع جرخ مث يلع عم ناكو ةدابعلا ريثك ةقث ناكو هب سأب ال هنأ وجرأ :لاق

 ٠١١(. ص ثلاث ريثألا نبا ١١١ ص ناث نازيملا ناسل) .نيثالثو عبس ةنس نيفصب لتق نأ
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 تالاقم دعن امنإ نحنو ةيردقلا ةئجرم نم يدلاخلاو ىحلاصلاو بيبش نب دمحمو

 . ةصلاخلا ةئجرملا

 ١
 عوضخلاو هللاب ةفرعملا وه ناميإلا نأ معز «يريمنلا 22 سنوي باحصأ ةيسنويلا

 امو .نمؤم وهف لاصخلا هذه هيف تعمتجا نمف .بلقلاب ةبحملاو هيلع رابكتسالا كرتو هل

 بذعي الو .ناميإلا ةقيقح ةف al SE .ناميإلا نق سيلك ةعاعلا نم ةفرعملا ىوس

 اض نيقيلاو ايضا ناميإلا ناك اذإ كلذ ىلع

 ربكتساو ىبأ# هيلع هرابكتساب رفك هن هنأ ريغ «هدحو هللاب ًافراع ناك سيلبإ نأ معزو

 . [" 4 :ةرقبلا] 4نيرفاكلا نم ناكو .

 هفلاخي مل نيقيو صولخ ىلَع «هل ةبحملاو هلل عوضخلا هبلق يف نكمت نمو :لاق

 لخدي امنإ نمؤملاو . هصالخإو هنيقي رضي الف ةيصعم هنم تردص نإو «ةيصعم يف
 . هتعاطو هملعب ال هتيحمو هصاللخإب ةنجلا

 ال روفغم كرشلا نودام ° لاق هنأ هنع ىكح .بتكملا 2 ديبع باحصأ ةيديبعلا

 نم حرتجاو «ماثآلا نم فرتقا ام هرضي مل هديحوت ىلع تان اذإ دبعلا نإو ءةلاحم

 تاشلا

 لزي مل ىلاعت هللا ملع نإ :اولاق مهنأ هباحصأو بتكملا ديبع نع ناميلا ىكحو

 ا GN «هريغ اعيش لزي مل هللا نيد كلذكو ا

 .«نمحرلا ق : ل هلوق لمحو ۽ نانا

 نمف نوع نبأ عبا امأ ءةيمامألا ٠ نم 00 تمصم 000 فوجم هلل ىلعألا فصنلا نأ ن ںومعزی

 . ۷٤( ص تاداقتعإ ءالا ص ريصبتلا) . ةئجرملا

 «ثيدحلا حلاص ةقث متاح وبأ لاق .امهريغو يبعشلاو دهاجم نع ىور «يفوكلا بتكملا نارهم نب ديبع (۲)

 ص عباس بيذهتلا بيذهت) . مرتب را بل «ثيدحلا ليلق ةقث ناك : دعس نبا لاقو

1). 

 .نمحرلا ةفص ىلع مدا نأب معز دقو ناسنإلا د ولا نأب حرص ذإ « حاوب كرشو جيرص رفك اذه ةف

 ۰ انبأ دقو وک ًاولع كلذ نع هللا ىلاعت «لامكلا تافص عامتجا يف ناهبتشم نالثم هدنع مداو ىلاعت هللاف

 . هعجارف نمحرلا ةروص ىلع مدآ تلخ ل هلوق هيلع لمحي ام ًفنآ

۳۴۸ 



 ةيناسغلا

 ,هلوسربو ىلاعت هللاب ةفرعملا وه ناميإلا نأ معز يفوكلا )7 ناسغ باحصأ

 الو ديزي ناميإلاو «ليصفتلا نود ةلمجلا يف لوسرلا هب ءاج امم هللا لزنأ امب رارقإلاو

 ريزنخلا له يردأ الو ريزتخلا لكأ مرح دق هللا نأ ملعأ لاق ول الئاق نأ معزو «صقن

 ريغ «ةبعكلا ىلإ جحلا صرف هللا نإ لاق ولو ءانمؤم ناك اهريغ مأ ةليكلا ا

 تاداقتعالا هله لا نأ هدوصقمو اين ناك «دنهلاب اهلعلو «ةيعكلا نيا يردأ ال نأ

 يف كشي نأ هلقع نم زيجتسي ال القاع ناف ,رومألا هذه ىف كاش هنأ ال ناميإلا ءارو رومأ

 .رهاظ ةاشلاو ريزنخلا نيب قرفلا نأو «ةهج يأ ىلإ ةبعكلا نأ

 نم هدعيو هبهذم لثم هللا همحر ةفينح يبأ نع يكحي ناك ًاناسغ نأ بجعلا نمو

 ريثك هدعو .ةنسلا ةئجرم هباحصأو ةفينح ىبأل لاقي ناك يرمعلو .«بذك هلعلو .ةئجرملا

 وه ناميإلا لوقي ناك امل هنأ هيف ببسلا لعلو .ةئجرملا ةلمج نم تالاقملا باحصأ نم

 لجرلاو ناميإلا نع لمعلا رخي هنأ هب اونظ .صقني الو ديزي ال وهو «بلقلاب قيدصتلا

 فلاخي ناك هنأ وهو «رخا ببس هلو «لمعلا كرتب يتفي فيك لمعلا يف هجرحت عم
 مهفلاخ نم لك نوبقلي اوناك ةلزتعملاو لوألا ردصلا يف اورهظ نيذلا ةلزتعملاو « ةيردقلا

 يقيرف نم همزل امنإ بقللا نأ دعبي الف «جراوخلا نم ةيديعولا كلذكو ءائجرم ردقلا يف

 . ملعأ هللاو جراوخلاو ةلزتعملا

 ةينابوثلا

 . هللاب رارقإلاو ةفرعملا وه ناميإلا نأ اومعز نيذلا ءءىجرملا نابوث يبأ باحصأ
 لقعلا يف زاج امو «هلعفي نأ لقعلا يف زوجي ال ام لكبو «مالسلا مهيلع هلسربو ىلاعت

 . © ناميإلا نم هلك لمعلا رخ أو .ناميإلا نم سيلف هكرت

 ١١( يفوك كاذو يمامي نابأ نبا نإف مهضعب مهو امك ثدحملا نابأ نب ناسغ سيلو ءىجرملا يفوكلا: ناسغ .

 هيلع هنم طلغ اذهو هيف ةفينح يبأ لوقك صقني الو ديزي ناميإلا نأ باتكلا اذه يف هلوق نأ هباتك يف معز دقو
 يف هلسرو ىلاعت هللا نم ءاج امبو هلسربو ىلاعت هللاب رارقإلاو ةفرعملا وه ناميإلا نإ :لاق ةفينح ابأ نأل

 صقنيو ديزي هنأب لاق دق ناسغو .هيف سانلا لضافتي الو صقني الو ديري ال هنأو ليصفتلا نود ةلمجلا .

 ص ناث لادتعالا نازيم)  TYص قرفلا نيب قرفلا ۱(.

 5 ةفرعم ىلإ لقعلا يف قيرط الو .هبوجوب عرشلا دورو لبق ًائيش لقعلا يف ذ مهباجيإب ةيناسغلاو ةيسنويلا 0 )۲(

۳۹ 



 ¢ ي باو ‹ ىقشمدلا ناورم نی 0 ناليغ ناورم وبأ هتلاقمب نيلئاقلا نمو

 (* حلاصو « يباتعلاو «بيبش نب ” دمحمو . يشاقرلا لضفلاو «نارمع نب ىسومو

 .ةرشا

 ريغ يف حلصت اهنإ ةمامإلا يفو .دبعلا نم هرشو هريخ ردقلاب لوقي ناليغ ناكو
 عامجاب الإ تبثت ال اهنأو ءاهل اقحتسم ناك ةنسلاو.تاتكلاب امقاق ناك نم لكو كيرف
 راصنألا تعتد ادهيو .شيرق ريغل حلصت ال اهنأ ىلع تعمتجا ةمألا نأ بجعلاو «ةمألا

 ءاجرإلاو .ردقلا اندا لاضخ ناليغ عمج دقف (ريمأ مكنمو ريمأ انم) مهاوعد نع

 ظ ظ . جورخلاو

 ‹ةمايقلا يف صاع نع افع ول ىلاعت هللا نأ ىلع اوق وقفتا مهانددع يتلا ةعامجلاو

 ين وه نم جرخأ ا نإو «هلاح لثم ين وه صاع نمؤم لك نع افع
 . هلاح لثم

 ال نوجرخي ديحوتلا لهأ نم نينمؤملا نأب لوقلا اومزجي مل مهنأ «بجعلا نمو

 .رانلا نم ةلاحم

 لوسر ناسل ىلع ىلاعت هللا لبق نم دري رمأب الإ ءيش قلخلا ىلع بجي ال هنإف .قلخلا ىلع ءيش بوجو =

 : هلوقو «ًالوسر ثعبن ىتح نيبذعم انك امو# : : هناحبس هلوق وهو هللا باتك يفو هلصأو .ةزجعملاب ديؤم

 عبتنف الوسر انيلإ تلسرأ الول انبر#» : ىلاعت هلوقو «ًالوسر اهمأ يف ثعبي ىتح ىرقلا كلهم كبر ناك امو

 ةجح هللا ىلع سانلل نوكي الثل نيرذنمو نيرشبم السر : هلوقو . «ريذن مكتأي ملأ : ىلاعت هلوقو «كتايآ
 نم قلخلا ىلع هيف ليلد ال لوقعلا درجم نأ نابف لسرلا لوق الإ قلخلا ىلع ليلد ال نأ نيبف «لسرلا دعب
 ١١(. 8 ص ريصبتلا) .دبعتلا لبق

 يف لوتقملا .ناليغ ا ينو «ملسم نب ناليغ هنأ ريصبتلا ىف هركذ .ناليغ )١١(

 نمآ نممو باذكلا ثرحلا باحصأ نمو «باتكلا ءاغلب نم ناك ملسم نب ناليغوهو نيكسم لاض ردقلا
 هرظان دقو «ردقلا ةعدب يرصبلا ينهجلا دبعم نع ذخأ دقو .هماقم ناليغ ماق ثرحلا لتق املف هتوبنب

 . (575 ص رشاع بيذهتلا بيذهت ٤۲٤ ص عبار نازيملا ناسل) . لتقف هلتقب ىتفأو يعازوألا
 ١5(. صاريصبت) .ةيرمشلا سأر وهو ماظنلا باحصأ نم ردقلاو ءاجرا نيب عمج ءرمش وبأ (۲)

 هنإف نسحلاو يبعشلا نع ىور يذلا يرصبلا ينارهزلا بيبش نب دمحم ريغوهو يقشمدلا بيمش نب دمحم (۳)
 عسات بيذهتلا بيذهت) .ردقلاو ءاجرإلا نيب عمج نممو ماظنلا باحصأ نم وهف يقشمدلا امأ“,ةقث ثدحم

 .(6 ص ريصبتلا 7١18., ص

 ءاضق هولوف مهاشر هبرش حيبيو رمخلا عيبي ةيعاد ًايمهج ًائجرم ناكو .يذمرتلا دمحم نب حلاص هنأ رهظي )٤(
 . ىلاعت هللا ىلع هئرجت نم ىكب هركذ اذإ هيوهار نبا ناكو .لمعو لوق ناميإلا لوقي نم بدؤي ناكف ذمرت

 ظ .(104 ص لوأ نازيم)

١ 



 . ناميإلاو ديحوتلا بحاص رضت ال ةيصعملا نأ ناميلس نب لتاقم نع ىكحيو

 موي بذعي يصاعلا نمؤملا نأ ءهنع لقنلا نم حيحصلاو . نمؤم رانلا لخدي ال هنأو

 ىلع كلذب ملأتيف اهبهلو رانلا حفل هبيصي . منهج نتم ىلع وهو طارصلا ىلع ةمايقلا

 لقنو «رانلاب ةججؤملا ةالقملا ىلع ةبحلاب كلذ لثمو ةنجلا لخدي مث «ةيصعملا رادقم

 نوجرخيس مهناف رانلا رئابكلا باحصأ لخدأ نإ :لاق آیس ملا كانغ و رق هع

 . لدعب سيلو لاحمف اهيف ديلختلا امأو م 5 دعب اهنع

 .بلاط يبأ نب يلع نب دمحم نب 2) نسحلا ءاجرإلاب لاق نم لوأ نأ : ليقو

 ةئجرملا تلاق امك ناميإلا نع لمعلا رخأ ام هنأ الإ ءراصمألا ىلإ بتكلا هيف بتكي ناكو

 يصاعملا كرتو تاعاطلا اذإ رفكي ةريبكلا بحاص نأب مكح هنكل «ةينابرتلاو ةيسنويلا

 .اهلاوزب ناميإلا لوزي ىتح « ناميإلا لصأ نم تسيل

 ةينموتلا

 وهو « رفكلا نم مصع اموه ناميإلا نأ معز يذلا 9 ىنموتلا ذاعم ىبأ باحصأ

 ةلصخلل لاقي الو ءرفك اهنم ةدحاو ةلصخ كرت ولو .رفك كراتلا اهكرت اذإ لاصخل مسا

 اهيلع عمجي مل ةريبك وأ ةريغص ةيصعم لكو ناميإ ضعب الو .ناميإ اهنم ةدحاولا

 :لوشرلا هر ءاج امب رارقإلاو .صالخاإلاو ةيحملاو قيدصتلاو .ةفرعملا ىه لاصخلا

 «رفكي مل ءاضقلا ةين ىلع اهكرت نإو ءرفك الحتسم مايصلاو ةالصلا كرت نمو :لاق
 .فافختسالا لجأ نم نكلو .مطللاو لتقلا لجأ نم ال ,رفك همطل وأ ايبن لتق نمو

 : الاق « يسبرملا رشد و «يدنوارلا نبا لام بهذملا اذه ىلإو ‹ ضغبلاو .ةوادعلاو

 .رفكلا ةمالع هنكلو ‹ ةسفن يف رفكب سيل «منصلاو رمقلاو سمشلل

 نم ناكو هيلع مدن مث ءاجرالا يف ًاباتك فنص هنأ يور «يولعلا يمشاهلا ةيفنحلا نبا دمحم نب نسحلا )١(

 ١7١(. ص لوأ تارذش) . ا ا مهئاملعو هموق ء ءالقع

 ةقرف مهو ةينموتلاب ةفورعملا ةفئاطلا سأر « ينموتلا ذاعم وبأ اهنم رصم ىرق نم اهنأ ينظو «نموت ىلإ ةبسن (5)
 ١187(. ص لوأ بابللا) . . خلا ةئجرملا نم

١١ 



 ةحلافلا

 « ناليغو رمش وبأو بيبش نب دمحمو « يحلاصلا ورمع نب “ حلاص باحصأ

 ,ةصلاخلا ةئجرملا بهاذم درون نأ انطرش نإو نحنو ءءاجرإلاو ردقلا نيب اوعمج مهلك
 . ءايشأب ةئجرملا نع مهدارفنال .ءالؤه يف انل ادب هنأ الإ

 نأ وهو .قالطإلا ىلع ىلاعت هللاب ةفرعملا وه ناميإلا :لاقف .يحلاصلا امأف

 سيل ةثالث ثلاث لئاقلا هلوقو لاق «قالطإلا ىلع هب لهجلا وه رفكلاو طقف ًاعناص ملاعلل
 حصيو .هل عوضخلاو ةبحملا ىلاعت هللا ةفرعم نأ معزو «رفاك نم الإ رهظي ال هنكل رفكب

 نأ ريغ «هلوسرب نمؤي الو هللاب نمؤي نأ لقعلا يف حصيو .لوسرلا ”٠ دحج عم كلذ

 ةالصلا نأ معزو «ىلاعت هللاب نمؤمب سيلف يب نمؤي ال نم» : لاق دق مالسلا هيلع لوسرلا

 ال ,ةدحاو ةلصخ وهو هتفرعم وهو هب ناميإلا الإ ةدابع ال هنأو . ىلاعت هلل  ةدابعب تسيل

 . صقني الو ديزي ال ةدحاو ةلصخ رفكلا كلذكو .صقني الو ديزي

 هللا نم زاجأ دقو رئابكلا يبكترم ديعو يف ةيفقولا نم وهو «ةلزتعملا خويش نم يحلاصلا ورمع نب حلاص )١(

 .(15 ص قرفلا نيب قرفلا) . ةبوت ريغ نم مهبونذ ةرفغم ىلاعت
 تازجعملاب هلسر هللا ديأ دقو «باقعلاو باوثلل ةنيبم .بتكلا لازنإو «لسرلا ثعبب نقوي نأ .ناميإلا نم (۲)

 هولعفام لکو .قدص وهف هولاق ام لكو .ةعيرشلاو ديحوتلا ة ةفرعم مهناسل ىلع بجوأو مهقدص ىلع ةلادلا

 . ًالوسر دحج نم ًانمؤم نوكي ال ذإ مهتلاسر راكنإو «مهدحج رفكلا نمو .قح وهف
 بجتسأ ينوعدا# :أرق مث ««ةدابعلا وه ءاعدلا نإ» : ةي لاق دقو .ءاعدلا ةغللا يف ةالصلاو ءاذه فيك )۲(

 ةرغو «تابرقلا سأرو «نيقيلا ماصعو نيدلا دامع ةالصلاو ءةدابعلا خم ءاعدلا» : م لاقو .# مكل

 دامع ةالصلا» : وك لاق دقو « .تاولخلاو تاعامجلا ىف هللا ةاجانم اهبو «تادابعلا ةرهزو .تاعاطلا

 دعب هقلخ ىلع هللا ضرتفا ام» :لاقو .«ةالصلا ةنجلا حاتفم» :لاقو .«نيدلا مده دقف اهكرت نمف نيدلا

 مهنمو دجاس مهنمو عكار مهنمف هتكئالم هب دبعتل اهنم هيلإ بحأ ءيش ناكولو ةالصلا نم هيلإ بحأ ديحوتلا
 ربدتلاو .هدمحو هحيبستو هركذب «هب سنألاب هنم برقلاو هيلإ لوصولا ريغ هتدابعب هللا دصق امو ««دعاقو مئاق

 دمحلاب « هيلع ءانثلاب هركذو دوبعملاب ملعلا ةليسو يهو كئلوأ لك مظتنت ةالصلاو . هتوكلم يف رصبتلاو « هيف
 دبعت دقو «تادابعلا عفرأ اذهب يهو «ةعارضلاو لاهتبالاو «ةاجانملاو ءاعدلاو «ريبكتلاو ليلهتلاو حيبستلاو

 هللا لعج دقو .هدنع نم ةعفرلاو برقلاب .هزوف اهتبوثمو هدبع ىلع هللا لابقإ اهترمثو هتكئالم اهب هللا

 ام انيك راو تارا فرو تا طفل تاراق ر تالت اخت ٍسمخلا اهتاقوأ يف تاولصلا

 دقو . يلصي ىتح سبحيو «رزعي وأ باتتسي « قساف وهف اهبوجو داقتعا عم الساكت اهكرت نمو رفاك اهبوجول
 هل ناك « نهقحب ًافافختسا نهنم ًائيش كرتي مل نهب ءاج نمف دابعلا ىلع هللا نهبتك تاولص سمخ» : اع لاق

 «ةنجلا هلخدأ ءاش نإو « هبذع ءاش نإ ,دهع هللا دنع هل سيلف نهب تأي مل نمو ةنجلا هلخدي نأ دهع هللا دنع

 لاس ىلاعت هللا دنع اهفرشلو .#نوعشاخ مهتالص يف مه نيذلا نونمؤملا حلفأ دق# :لوقي ىلاعت هللاو

 ل لاقو « يتيرذ نمو ةالصلا ميقم ينلعجا بر# :لاقف ايلصم هلعجي نأ هبر مالشلا هيلع ليلخلا ميهاربإ

١ 



 .لجو زع هللاب ةفرعملا وه ناميإلا نأ معز هنإف .يردقلا ءىجرملا رمش وبأ امأو

 هيلع مقي مل ام «ءيش هلثمك سيل .دحاو هنأ هب رارقإلاو بلقلاب هل عوضخلاو ةبحملاو

 .ناميإلا نم مهقيدصتو « مهب رارقإلاف ةجحلا تماق اذإف مالسلا مهيلع ءايبنإلا ةجح

 لك سيلو . يلصألا ناميإلا يف لخاد ريغ هللا دنع نع هب اؤاج امب رارقالاو ةفرعملاو

 a اهلك تناك تعمتجا اذإو ناميإ ضعب الو أناميإ ناميإلا لاصخ نم ةلصحخ .

 فاضي نأ ريغ نم ءدبعلا نم'هرشو هريخ ردقلا هب ديري «لدعلا ةفرعم ناميالا لاصخ يف

 . ءيش هنم ىلاعت يرابلا ىلإ

 ةفرعملا وه ناميإلا نأ معز (دقف) .ةئجرملا ةيردقلا نم ناورم نب ناليغ امأو

 هللا دنع نم ءاج امبو لوسرلا هب ءاج امب رارقإلاو هل عوضخلاو ةبحملاو هللاب ةتباثلا

 نأب هملع وهو «ةيرطف < ناعون هلصأ ىلع ةفرعملاف «ةيرورض ةي رطف ىلوألا ةفرعملاو

 ةفرعملا وه ناميإلا امئإ نانا ىمست ال ةفرعملا هذهو ¢ اقلاح هسفنلو ا ملاعلل

 . ةبستكملا ةتباثلا

 ديعسو «بلاط يبأ نب يلع نب دمحم نب نسحلا .لقن امك ةئجرملا لاجر ةمتت

 برقأ» :لاقو .«نمؤم الإ ءوضولا ىلع ظفاحي الو ةالصلا مكلامعأ ريخو اولمعاو اوصحت نلو اوميقتسا»: د

 نابرق ةالصلا» : ةي لاق دقو .« برتقاو دجساو# : لوقي ىلاعت هللاو . «دجاس وهو هبر نم دبعلا نوكي ام

 نإو حجنأو حلفأ دقف تحلص نإف هتالص هلمع نم ةمايقلا موي دبعلا هب بساحي ام لوأ نإ» : لاقو ««يقت لك

 عوطت نم يدبعل له اورظنا لوقي لجو زع برلا لاق ايش هتضيرف نم نضقتنا ناف رخو باخ دف تالسف

 برقتي دبعلا لازي الو : : ثيدحلا يفو .«كلذ د ىلع هلمع رئاس نوكي مث ةضيرفلا نم صقتنا ام اهب لمكيف

 يتاممو يايحمو يكسنو يتالص نإ : لوقي هللاو .«ارصبو اعمس هل تنك هتببحأ اذإف هبحأ ىتح لفاونلاب ّيلإ

 ءاهيف ةعمتجم ةددعتم عاونأ ىلع اهلامتشال هلل ةرركتملا تادابعلا صخأ اهنأل ةالصلاب أدب «نيملاعلا بر هلل

 هلل كلملا نأب مالعإو راعشإ يتاممو يايحمو ةالص نوكيو ًاحبذ نوكي دقو دبعتلا وهو كسنلاب اهالت يكسنو

 :تادابعلا ةرغةالئفلا نأ كفك اغ هارد د امف راها دحاولا
 نيعباتلا مالعأ دحأ «يفوك ةبلاو ينب ىلوم ءءالولاب يدسألا ريبج نب ديعس دمحم وبأ ليقو «هللا دبعوبأ )١(

 ءانهه 0 : لاقف .,ثدح : سابع نبا هل لاق ءرمع نباو سابع نبا نع ملعلا لقت ءدوسأ ناكو

 هنع ذخأ دقو كتملع تأطخأ نإو كاذف تبصأ نإف دهاش انأو ثدحت نأ كيلع هللا ةمعن نم سيلأ :لاقف

 ءاراندكنا جنرطشلاب بعلي ناكو «قالطلاب نيعباتلا ملعأ ناكو .هنع هتياور رثكأو ريسفتلا هنم عمسو ةاءرقلا

 .(75505 ص لوأ ناكلخ نبا) . نيعستو سمخ ةنس نابعش يف جاجحلا هلتق

 هللا ىشخي نمم ناكو ءءاجرالا یری ناكو .ثيدحلا يف قودص «نيعباتلا نم يزنعلا بيبح نب قلط (۲)

 ١"(. ص سماخ ءزج فيذهتلا بيذهت) . ةئاملاو نيعستلا نيب تام نميف ركذ دابعلا نم وهو « ىلاعت

 ب سانلا يف لزي مل : ةريغم لاق دنع اه ىلع ارا ةقث ناك ىمعألا يفوكلا يدارملا يلمجلا ةرم نبورمع )۳(

ET 



 ىبأ نب ؟دامحو «رذ نب ”9رمعو ,.2"2رذو «ناميلس نب لتاقمو «راثد نب ؟)براحمو

 ءالؤهو «رفعج نب "")ديدقو ,نسحلا نب دمحمو “فسوي وبأو «ةفينح وبأو «ناميلس

 يف مهديلختب اومكحي ملو «ةريبكلاب رئابكلا باحصأ اورفكي مل ثيدحلا ةمئأ مهلك
 . ةيردقلاو جراوخلل افالخ رانلا

5 
 ةعيشلا

 .ًاصن هتمامإب اولاقو ءصوصخلا ىلع مالسلا هيلع ًايلع اوعياش نيذلا مه ةعيشلا 0
 تحرح نإو « 9 هدالوأ نم جرخت ال ةمامإلا نأ اودقتعاو ايفر وا الكت انا ‹ ةيصوو

 طانت ةيحلضم ةيضق ةمامإلا تسيلو :اولاق « هدنع نم ةيقتب وأ «هريغ نم نوكي ملظبف

 ءزج بيذهتلا بيذهت) . ةثامو ةرشع ينامث ةنس يفوت هيف سانلا تفاهتف ءاجرالا يف ورمع لحد ىتح ةيقب ےس

 ٠١۲(. ص نماث
 ءاضقلا يلو «هب نوجتحي ال :دعس نبا لاقو ءروهشم تم « ةقث ةفوكلا ىضاق ىسودسلا راثد نب براحم )١(

 ٠١۲(. ص لوأ تارذش) ةئ 1 رع تين نم ی ر هل: دع نب ل

 هلتق صقيو ةفوكلا لهأ دابع نم ناكو ءاتجرم ناك يفوكلا ينادمهلا يبهرملا ةرارز نب هللا دبع نب رذ (۲)

 ف خللا اصلا يبدون“, نينامث ةنس جاجحلا

 ةو ةا اكو اا ىزياناكو اهلي ةقث ناك ‹ يفوكلا ىنادمهلا ةرارز نب هللا دبع نب رذ نب رمع (۳)

 .(5145 ص عباس بيذهتلا بيذهت) . يروا هديب ملو امو نيسو تال ةنس قوت دقو هرضب به

 ريناندلاب اداوج ناكو ءاجرالاب ىمري ناك ةفوكلا هيقف .مهالوم «يرعشألا ملسم ناميلس يبأ نب دامح (6)
 الو «ناسللا قودص .ًامشتحم ًايرس ناكو «ناسنإ ةئامسمخ ةليل لك رطفي ماعطلا ىلع ًايخس «مهاردلاو

 ء١٠ ص ثلاث بيذهتلا بيذهت) .ةئامو نيرشع ةنس يفوت . هلوقي نم ىلع ركنيو نارقلا قلخب لوقي
 /١6:2(. ص بهذلا تارذش

 ابأ فلاخ دقو ًاظفاح ًاملاع ًاهيقف ناك , ةفينح يبأ بحاص . يفوكلا «ميهاربإ نب د بوقعي فسوي وبأ يضاقلا )°(

 هدنع ا ناكو «هلجیو همركي ديشرلا ناكو ,.نسحلا نب دمحم هنع یورو «.ةريثك عضاوم يف ةفينح

 ظفحي ناكو ءاهيلع مه يتلا ةئيهلا ىلإ ءاملعلا سابل ريغ نم لوأو ةاضقلا يضاقب يعد نم لوأ وهو .ًانيكم

 هتيطعأ اذإ تنأو كلك هيطعت ىتح هضعب كيطعي ال ءيش ملعلا :هلوق نمو برعلا مايأو يزاغملاو ريسفتلا

 5٠١(. ص ناث ناكلخ نبا) . ةئامو نينامثو نيتنثا ةنس يفوت «ررع ىلع ضعبلا هئاطعإ نم كلك

 رهاوجلا) .مالكلا ملع يف دي هلو ةفينح يبأ نع ذخأو «يأرلا باحصأ نم اهيقف ناك رفعج نب ديدق )١(

 .(5 "١ ص لوأ ةيضملا

 .هجورخ نورظتني يذلا كلذ يف اوفلتخاو « يلع دالوأ نم صوصخم دحأ يف مويلا اهنأ ةيمامإلا تمعز (۷) -.

 امأ شيرق ريغ نم ةعامج ىلإ اهوجرخأ مث هدلوو يلع يف لصألا يف ةمامإلا نإ : ضفاورلا نم ةالغلا تلاقو

 تلقتنا ةمامإلا نأ اومعز نم ىلإ مامإلا نم حورلا خسانت مهاوعدب امأو ؛هيلإ ةمئألا ضعب ةيصو مهاوعدب

 ۲۷١(. ص نيدلا لوصأ) .هيلإ

 غ١



 زوجي ال نيدلا نكر وه . ةيلوصأ ةيضق يه لب « مهبصنب مامإلا بصتنيو « ةماعلا رايتخاب
 لوقلا مهعمجيو هلاسرإو ةماعلا ىلإ هضيوفت الو .هلامهإو هلافغإ مالسلا هيلع لوسرلل

 لوقلاو رئاغصلاو رئابكلا نع ًابوجو ةمئألا ةمصع توبثو «صيصنتلاو نييعتلا بوجوب
 يف ةيديزلا ضعب مهفلخيو «ةيقتلا لاح يف ال .ًادقعو العفو .ًالوق يربتلاو «يلوتلا
 بهذمو .ةلاقم فقوتو ةيدعت لك دنعو «ريثك فالخو مالك ةمامإلا ةيدعت يف مهلو لد

 مهضعبو «ةيليعامسإو ةالغو «ةيمامإو «ةيديزو « ةيناسيك « قرف سمخ مهو .طبخو

 . هيبشتلا ىلإ مهضعبو .ةنسلا ىلإ مهضعبو «لازتعالا ىلإ لوصألا يف ليمي

 ةيناسيكلا

 دمحم ديسلل ذيملت : ليقو مالسلا هيلع ّيلع نينمؤملا ريمأ ىلوم ,ناسيك باحصأ

 نيديسلا نم هسابتقاو ءاهلك مولعلاب هتطاحإ نم «اغلاب اداقتعا هيف نودقتعي ةيفنحلا نبا
 لوقلا مهعمجيو «سفنألاو قافآلا ملعو «نطابلاو ليوأتلا ملع نم ءاهتلمجب رارسألا

 .ةالصلا نم «ةيعرشلا ناكرألا ليوأت ىلع كلذ مهلمح ىتح «لجر ةعاط نيدلا نأب

 اياضقلا كرت ىلع مهضعب لمحف «لاجر ىلع ءاهريغو «جحلاو ءةاكزلاو .مايصلاو
 .ةمايقلاب داقتعالا فعض ىلع مهضعب لمحو ءلجرلا ةعاط ىلإ لوصولا دعب ةيعرشلا
 ىلع رصتقم نمف «توملا دعب ةعجرلاو .لولحلاو « خسانتلاب لوقلا ىلع مهضعب لمحو

 ةمامإلا ,هقيقح دعم نمو « عجري ىتح «تومي نأ زوجي الو « تومي ال هنأ دقتعم «دحاو

 ةرجشلا نم سيلو ةمامإلا مكح عدم نمو «هيف ريحتم «هيلع رسحتم مث «هريغ ىلإ
 هل نيد الف .هل لجر الو لجر ةعاط نيدلا نأ دقتعا نمو «نوعطقنم ىرايح مهلكو

 .“'” روكلا دعب روحلاو «ةريحلا نم هللاب ذوعنو

 ةيراتخملا

 راص مث ايريبز راص مث .ايجراخ ناک ”٩ ديبع نب راتخملا باحصأ ةيراتخملا

 ليقو «ةمامعلا روك نم ذخأ ةدايزلا روكلاو «عوجرلاو ناصقنلا روحلا «روكلا دعب روحلا نم هللاب ذوعن )١(

 نم يأ روكلا دعب روحلا نم ذوعتي ناك هنأ ةي يبنلا نع يورو ةدايزلا دعب ناصقنلاو ةماقتسالا دعب عوجرلا
 . ةدايزلا دعب ناصقنلا

 .ةبحص هل تسيلو «ةرجهلا ماع راتخملا دلوو ةباحصلا ةلمج نم هوبأ ناك . يفقثلا ديبع يبأ نب راتخملا (۲)
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 نسحلا دعب لب ال ': ليقو «ّىلع دعب ةيفنحلا نبا دمحم ةمامإب لاق کو

 ةفرخزم ًامولع ركذيو «هتاعدو هلاجر نم هنأ رهظيو «هيلإ سانلا وعدي ناكو «نيسحلاو
 امنإ هنأ ةباحصأل رهظأو .هنم أربت كلذ ىلع ةيفنحلا نبا دمحم فقو املو «هب اهطوني
 مظتنا ام هل مظتنا امنإو «هيلع سانلا عمتجيو «هرمأ ىشمتيل كلذ «قلخلا ىلع 7 سمن
 نيسحلا رأثب همايق يناثلاو «ةوعدو املع ةيفنحلا نبا دمحم ىلإ هباستنا امهدحأ «نيرمأب

 . نيسحلا لتق ىلع اوعمتجا نيذلا ةملظلا لاتقب راو ااو «مالسلا هيلع
 يف ءادبلا ناعم هل ءادبلاو « ىلاعت هللا ىلع ”٠ ءادبلا زوجي هنأ راتخملا بهذم نمف

 رمأي نأ وهو رمألا يف ءادبلاو « مكحو دارأ ام فالخ ىلع باوص هل رهظي نأ وهو «ملعلا
 يف ةفلتخملا رماوألا نأ نظ خسنلا زوجي مل نمو كلذ فالخب هدعب رمأي مث ءيشب
 . ةخسانتم ةفلتخملا تاقوألا

 نم ثدحي ام ملع يعدي ناك هنأل ءادبلاب لوقلا رايتخا ىلإ راتخملا راص امنإو

 هباحصأ دجو اذإ ناكف .مامإلا لبق نم ةلاسرب امإو « هيلإ ىحوي يحوب امإ .لاوحألا

 هللا يضر يلع نب نسحلا ىلع جرخ نمم ناكو «هيلع لزني ليربج نأ معزي ناك باذك ءلضم لاضوهو =
 هرأثو نيسحلا مدب بلطي ذحأ مث ءاهيلع' بلغف ةفوكلا هالوف ةكمب ريبزلا نبا عم راص مث ,نئادملا يف امهنع
 نبا ىلإ لاملا لسري ناكو «نيسحلا ةلتق ٌلتقو .بيجاعألا مهل رهظي ناكو « ةعيشلا نم ريثك هيلع عمتجاو
 نبال ليق دقو ,راتخملا تخأ ةيفص جوز رمع نبا ناكو .هنم هنولبقيف مهريغو ةيفنحلا نباو سابع نباو رمع

 4 مهئايلوأ ىلإ نوحويل نيطايشلا نإو# : ىلاعت لاق .قدص :لاقف « هيتأي يحولا نأ معزي راتخملا نإ :رمع
 ةفوكلاب راتخملا لتقف ةرصبلا لهأو ةفوكلا لهأ نم ريثك عمج يف ةرصبلا نم ريبزلا نب بعصم هيلإ راس دقو
 نازيملا ناسل 775 ص عبار ةباغلا دسأ) .ةنس فصنو ةنس ةفوكلا ىلع هترامإ تناكو نيتسو عبس ةنس
 .(۲۹۱ ص عباس ريثك نبا ۲ ص سداس

 سيمنتلاو «عادخلاو ركملا سومانلاو لايتحالا نم لجرلا هب سمنس ام سومانلاو سومانلا نم «سمن )١(
 + وسلتلا

 ثعبف ًايوق ًاركسع هيلإ ثعب ريبزلا نب بعصم نأ ىلاعت هللا ىلع ءادبلا ةيناسيكلا تزوج يذلا ببسلا (؟)
 مكل نوكي رفظلا نأ يلإ يحوأ : مهل لاقو ةلتاقملا نم فالا ةثالث عم طيمش نب دمحأ مهلاتق ىلإ راتخملا ٠

 دق ناك اذكه :راتخملا هل لاقف ؟انتدعو دق يذلا رفظلا نيأ :لاقف هيلإ داعف «هعم ناك نميف طيمش نبا مزهف
 روهظ ءادبلاو . #باتكلا مأ هدنعو تبثيو ءاشي ام هللا وحمي# :لاق دق ىلاعتو هناحبس هنإف أدب مث يندعو
 نأ هل رهظي مث ًائيش دقتعي نأب .لجو زع هللا ىلع ءادبلا اوزوج نيذلا مه ةيئادبلاو « نكي نكي مل نأ دعب يأرلا
 لوخد ناك كلذك ناك امو .ةصوصخملا هتاذ مزاول نم هللا ملع نأل لطاب اذهو .هدقتعا ام فالخب مالا
 يزارلا ريسفت ۲۹ ص تافيرعتلا ۲٠ ص ريصبتلا) . ًاريبك ًاولع مهلوق نع هللا ىلاعت ًالاحم هيف لدبتلاو ريغتلا
 7١5(. ص سماخ
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 ل نون ةاوضد فالف ىلع اللد هاج هلو هئرك ىفار ناف دا فيول غنت نوک

 . ءادبلاو خسنلا نيب قرفي ال ناكو « مكبرل ادب دق لاق قفاوي

 دمحم ديسلا نإ ليق دقو « رابخألا يف ءادبلا ءاج ماكحألا يف خسنلا زاج اذإ :لاق

 .هلاجرو هتاعد نم هنأ سانلا ىلع سبل دق هنأ هيلإ لصو نيح راتخملا نم أربت ةيفنحلا ربا

 . ةهومملا قيراخملاو ةدسافلا تاليوأتلا نم راتخملا اهعدتبا يتلا تالالضلا نم أربتو

 عاونأب هنيزو «جابیدلاب هاشغ دق ميدق 207 يسرك هدنع ناك هنأ هقيراخم نمف
 توباتلا ةلزنمب اندنع وهو « مالسلا هيلع يلع نينمؤملا ريمأ رئاخذ نم اذه :لاقو «ةنيزلا

 مكلو اولتاق :لوقيو فصلا حارب يف هعضي هموصخ براح اذإ ناكف «ليئارسإ ينبل

  ةنيكسلا هيفو «ليئارسإ ينب يف توباتلا لحم مكيف هلحم يسركلا اذهو ةرصنلاو رفظلا

 :يتلا ضيبلا تامامحلا ثيدحو « مكل او نول مكقوف نم 2') ةكئالملاو «ةيقبلاو

 تلقف خسولا هبكر يسرك هدنع تايز يل راج اذإف ًاموي تجرخف ةديدش ةقاضإ انقضأ ةدعج نب ليفطلا لاق )١(

 وهو نهدلا برش دق راضن دوع جرخف هتلسغو تايزلا نم هتذخأف ايش اذه فرامل تلقول يسمن يف

 يسرك ىلع سلجي ناك ةدعج يبا ن نإ كل هزكذأ نأ يل ادب دقو ائيش كمتكأ تنك ينإ : راتخملل تلقف ضيبأ

 ١ يشغ دقو هدنع هترضحأف هب ثعبا تقولا اذه ا لاق يلع نم ارثأ هيف نأ ىوريو اندنع

 ةيلاخلا ممألا يف نكي مل هنإ :راتخملا.ل لاقف سانلا عمتجاف « ةعماج ةالصلا اعد مث « ًافلأ رشع ينثاب يل رمأف

 هنع اوفشكف توباتلا لثم انيف اذه نإو توباتلا ليئارسإ ينب يف ناك نإو «هلثم ةمألا هذه يف نئاك وهو الإ رمأ

 دقو لغب ىلع يسركلاب جرخو دايز نبأ لاتقل دنجلا راتخملا لسرأ نأ اوثبلي مل مث اوربكف ةيئبسلا تماقو

 : نادمه ىشعأ لاق دقو ةنتف كلذ مهدازف ةميظع ةلتقم ماشلا لهأ لتقف يشغ

SIRE EETفراع كرشلا ةطرشاي مكب ينإو  
 فئافللا هيلع تفل دق ناك نإو ةنيكسب مكيسرك ام مسقأف

 ظ ® ٠١(.

 :هادانف ءاريسأ سادرم نب ةقارس هعمو رصقلا ىلإ راتخملا لبقأ (؟)
 7 e دعمريخاي مويلا يلع ننمأ

 دجسو انحو ىبل نم ريخو
 : لاق مث

 انيسح يعنت ةبيتك لكب موي لك كودع ىلع ترصن

 انينح ىقال ذإ بعشلا مويو ردب موي يف دمحم رصنك
 انيدتعاو ةموكحلا يفانرمحل انكلم ولف تكلم ذإ جحسأف

 انيد دقنلا تلعج ذإ ركشأس ينإف ينم ةبوت لبقت

 كعم لتاقت ةكئالملا تيأر دقل وه الإ هلإ ال يذلا هللاب فلحأ ريمألا هللا حلصأ :لاق راتخملا ىلإ ىهتنا املف

 - كلذب مهربخأف دعصف سانلا ملعأف ربنملا دعصا :راتخملا هل لاقف ضرألاو ءامسلا نم قلبلا لويخلا ىلع
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 تامامحلا ةروص ىلع لزنت 2 ةكئالملا نأب كلذ لبق مهربخأ دقو .ءاوهلا يف ترهظ

 باستنالا ىلع هلمح امنإو «روهشم فيلأت دربأ اهفلأ يلا عاجسألاو فورعم ضيبلا

 ريثك ناك ديسلاو «هبحب بولقلا ءالتماو ءهيف سانلا داقتعا نسح ةيفنحلا نبا دمحم ىلإ

 نع نينمؤملا ريمأ هربخأ دق «بقاوعلا يف رطاخلا بيصم ركفلا داقو ةفرعملا ريزغ ملعلا
 ىلع لومخلا رثاو ةلزعلا راتخا دق ملاعملا جرادم ىلع هعلطأو .محالملا لاوحأ

 قراف امو « اهلهأ ىلإ ةنامألا ملس ىتح ةمامإلا ملع ًاعدوتسم ناك هنأ ليق دقو «ةرهشلا

 ريثك لاق هتعيش نم رعاشلا 2') ريثكو يريمحلا ديسلا ناكو ءاهرقتسم يف اهرقأ ىتح ايندلا

 اوس ةيترا قدضصلا :ةألو نضر نح ةا © 3

 ءافخ مهب سيل طابسألا مه هينب نم ةثئالثلاو ىلع

 ءالبرك هتبيغ طبسو ربو ناميإ طبس طبسف
 ءاوللا همدقي ليخلا دوقي ىتح توملا قوذي ال طبسو

 ينع بهذاف كلتقأ ال نأ تفرع دق ام تدرأ امنإو اعيش رت مل كنأ تملع دق ينإ : هل لاقف هب الخف لزن مث =
 : لاقو بعصم دنع لزنف ةرصبلا ىلإ حرخف يباحصأ ىلع دسفت ال تئش ثيح

 تف و ايو ااا ينأ قاحسإ ابأ غلبأ الأ

 تاهرتلاب ملاع انالك  هارصبت مل ام ينيع ىرأ
 ٠١١(. ص عبار ريثألا نبا)

 ,مهعفري نم مهنم بطاخي ناك دقل ىتح مهلوقعو مهسفنأ يف مهريداقمو مهتاقبط ىلع سانلا وعدي ناك )١(

 .(۳۲ ص ثلاث بهذلا جورم) .بيغلاب هربخيو يحولاب هيتأي كلملا ناب لوقيف

 مهار املف < ءرصنلاب هللا نوعدي مهو بهشأ لغب ىلع هنولمحي يسركلا مهعم هباحصأو راتخملا جرخ (۲)

 ناك نحس او اغلا طاف كلا ةعبو اف ترص دعب لل ءانرخ تاولتمرملا ترو ا لاق املا
 نلتقأل رايخألا نيفطصملاو راربألا ةكئالملاو رافقلاو هماهملاو ءراجشألاو لخنلاو راحبلا برو امأ :لوقي

 تمقأ اذإ ىتح .رارشأ رارغب الو رامغأ لثمب سيل .راصنألا عومجب «راتب دنهمو راطخ ندل لكب رابج لك

 ربكي مل «نييبنلا رأث تكردأو «نينمؤملا رودص ليلغ تيفشو نيملسملا عدص بعش تليازو «نيدلا دومع
 1١8(. ص و ۷۳ ص عبار ريثآلا نبا) . ىتأ ذإ توملاب لفحأ ملو ايندلا لاوز ىلع

 بحاصوهو .هب نيروهشملا برعلا قاشع دحأ ءنوهشملا رعاشلا ىعازحلا نمحرلا دبع نب ريك ر خضوبا )۳(

 لوقيو ةيناسيكلا بهذم بهذي « عيشتلا يف ًايلاغ ناكو مالسإلا ءارعش لوحف نم وهو ليمج تنب ةزع
 امهيلع ىلصف «دحاو موي يف سابع نبا ىلوم ةمركعو وه تامو « ةئامو سمخ ةنس يفوت خسانتلاو ةعجرلاب

 ص لوأ ناكلخ نب ا . ةنيدملاب امهتوم ناكو سانلا رعشأو سانلا هقف هقفأ تام : : سانلا لاقو «دحاو عضوم يف

 ٤(. ص عسات يناغألا ۷
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 ءامو لسع هدتع يوضرب انامز مهيف ىري الو بيغي

 دسأ نيب ىوضر لبج يف هنأو تمي مل هنأ دقتعي ًاضيأ يريمحلا < ديسلا ناكو

 الميف ةبيغلا دعب دوعيو «لسعو ءامب نايرجت ناتخاضن نانيع هدنعو .هناظفحي رمنو

 rek ةبيغلاب مكح لوألا وه اذهو TT ملاعلا

 . عيشتلا ناكرأ قم اكرو ايد ةودقتما' ج ةعاجلا نفعت ب يف كلذ ىرجو ةعيشلا

 0 لك راصو ةمامإلا قوس 2 ةيفنحلا نباددمحم لاقتنا كعب ةيناسيكلا فلتخا

 ظ . هذي

 ةيمشاهلا

 هللا ةمحر ىلإ ةيفنحلا نب دمحم لاقتناب اولاق ةيفنحلا نبا دمحم نب مشاه يبأ عابتا

 , مولعلا رارسأب هيلإ ىضفأ هناف اولاق «مشاه يبأ هنبا ىلإ هنم ةمامإلا لاقتناو .هناوضرو

 ريوصتو «ليوأتلا ىلع ليزنتلا ريدقتو .سفنألا ىلع قافآلا قيبطت جهانم ىلع هعلطأو

 اليوأت لير لكلو ر ن نكلو ءانطاب رهاظ لكل نإ اولاق نطابلا ىلع رهاظلا

 مكحلا نم قافأآلا يف رشتنملاو , ملاعلا كلذ يف ةقيقح ملعلا اذه يف لاثم لكلو

 هنبا هب مالسلا هيلع ىلع رثأتسا يذلا ملعلا وهو يناسنإلا صخشلا يف عمتجم رارسألاو

 اذه هيف عمتجا نم لكو « مشاه يبأ هنبا ىلإ رسلا كلذب ىضفأ وهو < ةيفنحلا نبادمحم

 . قرف سمخ هتعيش مشاه ي ىبأ دعب فلتخاو .ًاقح مامإلا وهف ٠ .ملعلا

 دمحم ىلإ ىصوأو 2" ةارشلا ضرأب ماشلا نم افرصنم تام مشاه ابأ نأ ةقرف تلاق

 د ا om ديسلا )١(
 ىلع ردقأ ًادحأ ن نأ ملعي ال هنإف .ديسلاو ةيهاتعلا وبأو راشب : ةثالث مالسإلاو ةيلهاجلا يف ًارعش سانلا رثكأ

 لوسر باحصأ بس نم هيف طرفي ناك امل هرعش سانلا رجهو هركذ تام امنإو عمجأ مهنم دحأ رعش ليصحت

 ةيناسيكلا بهذم ىلع الإ ىضم امو ‹ مهيلع نعطلاو مهفذق نم هلمعتسيو «هرعش يف هجاوزأو ةي هللا

 ,نيثدحملا رعشأ نم وهو ارفعجت نميف هللا مساب ترفعجت :لاقو ؛ربكأ هللاو هللا مساب ترفعجت كوقيو
 لوقيو ةيناسيكلا بهذم هبهذمف «ةلوحنم تايرفعجلا هدئاصقو ةيفنحلا نبا يف هبهذم نع عجري مل هنأ ليقو.

 لاقف ديشرلا ةفالخ ىلإ شاع دقو ةعجرلاب لوقي ناكو «ريثك رعش كلذ ىف هلو «ةيفنحلا نبا دمحم ةمامإب

 یم ما نااار ا د لود قع غرر اها نيبحا
 يتلا ةميمحلاب ةفورعملا ةيرقلا هيحاون ضعب نمو يللي لوسرلا ةنيدمو قشمد نيب ماشلاب عقص .ةارشلا (۲)

 .(147 ص سماخ مجعم) .ناورم ينب مايأ يف سابع نب هللا دبع نب يلع دلو اهنكسي
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 ىلإ ةفالخلا تراص 'ىتح «ةيصولا هدالوأ يف ترجناو «سابع نب هللا دبع نب يلع نبا

 ليي هللا لوسر يفوت دقو «بسنلا لاصتال قح ةفالخلا يف مهلو اولاق «سابعلا يبأ

 . ةثارولاب ىلوأ سابعلا همعو

 دمحم نب ىلع نب نسحلا هيخأ نبال « مشاه يبأ توم دعب ةمامإلا نإ تلاق ةقرفو

 . ةيفنحلا نبا

 ىلإ ىصوأ ىلعو «دمحم نب ىلع هيخأ ىلإ ىصوأ مشاه ابأ نإ لب ال تلاق ةقرفو
 . مهريغ ىلإ جرخت ال ةيفنحلا ينب يف مهدنع ةمامإلاف ‹«نسحلا هنبا

 نإو .يدنكلا برح نب ورمع نب هللا دبع ىلإ ىصوأ مشاه ابأ نإ تلاق ةقرفو
 ام لجرلاو «هيلإ مشاه يبأ حور تلوحتو « هللا دبع ىلإ مشاه ينب نم تجرح ةمامإلا

 اولاقو «هنع اوضرعأف هبذكو هتنايخ ىلع موقلا ضعب علطاف « ةنايدو ملع ىلإ عجري ناك

 . بلاط يبأ نب رفعج نب هللا دبع نب ةيواعم نب هللا دبع ةمامإب

 باوثلا نأو .صخش ىلإ صخش نم خسانتت حاورألا نأ هللا دبع بهذم نم ناكو

 لاق «تاناويحلا صاخشأ امإو مدا ىنب صاخشأ امإ .صاخشألا هذه يف باقعلاو
 ملعي هنأو .اعم ةوبنلاو ةيهلإلا ىعداو هيف تلحو «هيلإ تلصو ىتح تخسانت هللا حورو

 ايندلا يف نوكي خسانتلا نأ .مهداقتعال .ةمايقلاب اورفكو « ىقمحلا هتعيش هدبعف بيغلا

 اوفا نيذلا ىلع ن #3: ىلاعت هلوق ليوأتو ‹صاخشألا هذه ىف باقعلاو باوثلاو

 مامإلا ىلإ لصو نم نأ ىلع ةيآلا [47 :ةدئاملا] «اومعط اميف حانج تاحلاصلا اولمعو

 لاق نم مهنمف «هباحصأ تقرتفاو ناسارخب هللا دبع كلهو «قارعلاب ةيكدرزملاو ةيمرخلا

 . عجريو تمي مل يح دعب هنإ

 كالومانأ لاقف يلع نب نسحلا ىتأف «بلاط يبأ نب يلعل بتكي ةي هللا لوسر ىلوم عفار يبأ نب دبع ناك )١(

 ةيساحتملا ىف ادلاَ ىعديو زوحي ثراوك تالا ءاننبأ ناك ىتم
+ 

 مامعألا ةثارو تانبلا ينبل ناكها نحو ةوكت تا
٠. 
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 2 . (795 ص ءارعشلاو رعشلا)
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 ثراحلا ديز نب 22 قاحسإ ىلإ هحور تلوحتو تام لب ا مهنمو

 . مهو .يراصنألا

 ةيثراحلا

 دبع باحصأ نيبو « هيلع فيلكت ال نم شيع نوشيعيو تامرحلا نوحيبي نيذلا

 نك نإ ف ةمامإلا ىف ديدش فالح ۳ ىلع نب دمحم باحصأ نيبو .ةيواعم نب هللا

 .دمتعت ةدعاق ىلع ةيصولا تبثي ملو هيلإ مشاه ىبأ نم ةيصولا ىعدي امهنم دحاو

 ةينايبلا

 نم وهو هيلإ مشاه يب أ كف ةمامإلا لاقتناب اولاق «يدهنلا ناعمس نب نايب عابتا

 هدسجب دحناو « يلإ ءزج يلع يف لح لاق اا لنا ةي إب نيلئاقلا ةالغلا

 براحب ناك هبو .ريخلا حصو «محاللا نع ريخأ ذإ بيغلا ملعي ناك «هيف

 ربيخ باب تعلق ام هللاو) : لاق اذه نعو «ربيخ باب علق هبو ءرفظلاو ةرصنلا هلو «رافكلا

 يف ةيتوكلملا ةوقلاف (ةئيضم اهب رونب“ةيتوكلم ةوقب نكلو ةيئاذغ ةكرحب الو ةينادسج ةوقب

 يلع رهظي امبرو :لاق «حابصملا يف رونلاك يهلإلا رونلاو ,ةاكشملا يف حابصملاك هسفن

 . للظ يف هللا مهيتأي نأ الإ نورظني له# : ىلاعت هلوق ريسفت يف لاقو .نامزألا ضعب يف

 دعرلاو 4 مامغلا# للظ يف يتأي يذلا وهف الغة ةازأ [ 11 : ةرقبلا] * مامغلا نم

 . خسانتلا نم عونب يهلإلا ء ءرجلا هيلإ لقتنا دق هنأ نایب یعدا مث «ةمسبت قربلاو «هتوص

 دوجس مدا هب قحتسا يذلا وه ءزجلا كلذو «ةفيلخو امامإ نوكي نأ قحتسا كلذلو

 هلك كلهي :لاقو . اءزج ءاوضعف اوضع ناسنإ ةروص ىلع هدوبعم نأ معزو .ةكئالملا

 .نيعباتلا نم وهف «نييردبلا نمو ةباحصلا نم هدلاو «يجرزخلا يراصنألا ثرحلا نب ديز نب قاحسإ )١(
 .(7715 ص ناث ةباغلا دسأ)

 ناكو ‹نيتفيلخلا روصنملاو حافسلا دلاووهو ‹ يمشاهلا سابعلا نب هللا دبع نب يلع نب دمحم هللا ديعوبأ )3

 عفدو كدلو يف وهو رمألا اذه بحاص تنأ : ” لا .ًاردق مهمظعأو سانلا لمجأ نم

 ناورم رمأف «مامإلاب فورعملا ميهاربإ هدلو ىلإ ىصوأ ةافولا هترضح املو 5 ةعيشلا فرصو هبتك هيلإ

 تس ةنس يفوت دقو «سابعلا E يلو نم لوأ وهو حافسلا هيخأ ىلإ ىصوأف ميهاربإ لتقب

 91/9 يروا داكلعتو نبا) .ةئامو نيرشعو
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 يزخلا اده عمو AA] : صصقلا] # ههجو الإ كلاه ء يش لك # : ىلاعت هلوقل ههجو الإ

 ملسأ هباتك ىفو ءهسفن ىلإ هاعدو رقابلا نيسحلا نب ىلع نب دمحم ىلإ بتك شحافلا

 لكأي نأ رقابلا رمأف« 9 ةوبنلا هللا لعجي ثيح يردت ال كنإف «ملس ىف قئرتو ملست

 يبأ نب رمع لوسرلا مسا ناكو .لاحلا يف تامف هلكأف .هب ءاج يذلا هساطرق لوسرلا ٠

 كلذ ىلع يرسقلا (9 هللا دبع

 © ةيمازرلا
 هنم مث «مشاه يبأ هنبا ىلإ مث دمحم هنبا ىلإ يلع نم ةمامإلا اوقاس مازر عابتا

 دمحم ىصوأو « يلع نب دمحم ىلإ اهوقاس مث «ةيصولاب سابع نب هللا دبع نب ىلع ىلإ

 ءالؤهو «هتمامإب لاقو «هيلإ هاعد يذلا ملسم يبأ بحاص وهو «مامإلا ميهاربإ هنبا ىلإ
I E EEA EAمهنأل  

 هيف هلإلا خور لولح اوعداو «ةمامإلا يف ظح هل اولاقف < .ملسم يب أ ىلإ ةمامإلا اوقاس

 . حاورألا خسانتب اولاقو « مهيبأ ةركب (ىلع) مهلتق ىتح ةيمأ ينب ىلع هديأ اذهلو

 ىلع لوألا يف ناك ءاهجرخأ قيراخم ىلع هسفنل ةيهلإلا ىعدا يذلا © عنقملاو

 مقل لإ ی نشل نب نأ نب ر يأ آر انكر ةزبلا الج يل ار اعتني ىذا 0(
 ةلاسرلاوةوبنلا هللا لعجت نيأ يردت ال كنإف منغتو جنتو «ملس يف قترتو ملست ملسأ هل لوقيو هتوبنب رارقإلاو .

 قرف و اچ يذلا اط و راف ناي كريس رج ر رمأف ردنا سوغا فو الل الإ للا لغام
 .(75 ص ةعيشلا

 مث «ماشلاب لزنو ملساف ب يبنلا ىلع دفو هدج دسأ نب , ديزي ناكو «يرسقلا مث يلجبلا هللا دبع نب دلاخ (5)

 اداوج ناكو ددعو بقع اهب هلو اهب ىنتباو ةفوكلاب ًاططخ قارعلا يلو امل يرسقلا هللا دبع نب دلاخ ىرتشا

 ١59(. ص لوأ تارذش ۱۳۷ ص فراعملا) . ١77 ةنس يفوت ًاهوفم ًابيطخ ًاحدمم

 ةيهلإلا يعدي نم مهنمو روصنملا دعب يناسارخلا ملسم يبأ ةمامإب نولوقي ةعيشلا ةالغ نم ةفئاط ةيمازرلا (۳)
 نماث سورعلا جات) .رهنلا ءارو اميف ةعامج مويلا هيأر ىلعو بشخن يف رمقلا مهل رهظأ يذلا عنقملا مهنم

 ١53١١(. ص

 رحسلا نم ًائيش فرعي ناكو ءورم لهأ نم ًاراصق هرمأ أدبم يف ناك رحاسلا ءاطع همسا يناسارخلا عنقملا 6

 نع رفسي ال ناكو اضف كلا نوغأ قلخلا هوشم ناكو « خسانتلا قيرط نم ةيبوبرلا ىعداف تاجنرينلاو

 .هرحسو هتاهيومتب لوقعلا ىلع بلغ دقو .عنقملا هل ليق كلذلف هب عنقتف بهذ نم ًاهجو ذختا لب ههجو

 مهداقتعا مضعف بيغي مث هعضوم نم رهش ةفاسم نم سانلا هاريو علطي رمق ةروص مهل رهظأ ام ةلمج نمو
 : هلوق يف رمقلا اذه يرعملا ركذ دقو هيف

 ١ ١01



 كرو اوناد ا ةيمرخلا نم فنص ءالؤهو رها ءارو اف ةضيبم .هعباتو بهذملا اذه

 طقف مامإلا ةفرعم نيدلا اولاقو ضئارفلا

 . فيلكتلا هنع عفتراو «لامكلا لاح ىلإ لصو دقف

 يبأ نم . سابع نب هللا دبع نب يلع نب دمحم ىلإ ةمامإلا قاس نم ءالؤه نمو

 .رخآ قيرط نم ال «هيلإ ةيصو ةيفنحلا نبا دمحم نب مشاه

 نم سبتقاو «لوألا يف ةيناسيكلا بهذم يلع ةلودلا بحاص ملسم وبأ ناكو

 بلطي .مهيف ةعدوتسم مولعلا هذه نأ مهنم سحأو .اهب اوصتخا يتلا مولعلا مهتاعد

 توعدو «ةملكلا ترهظأ دق ينإ) :دمحم نب رفعج قداصلا ىلإ ذفنأف «هيف رقتسملا

 بتكف (كيلع ديزم الف هيف تبغر ناف «تيبلا لهأ ةالاوم ىلإ ةيمأ ينب ةالاوم نع سانلا
 دمحم نب سابعلا قا ىلإ داحف (ينامز نامزلا الو ىلاجر نم تنأ ام) : قداصلا هيلإ

 1 ا

 ةيديزلا

 ةمطاف دالوأ يف ةمامإلا اوقاس «مالسلا هيلع يلع نب نيسحلا نب يلع نب ديز عابتأ

Sar ِعنقملاردب لشم ىغو لالض هسأر  

 ممعملاردب ظاحلأ نم رعحسأب اط ا ردت م كه

 عمج كالهلاب نقيأ املف هورصحو اهب مصتعا ناك يتلا هتعلق يف هودصقو سانلا هيلع راث هرمأ زهتشا املو

 BG ا ا ا لا ل

 1٠(. 7 ص لوأ ناكلخ نب أ . ةئامو نيتسو ثالث ةنس يف كلذو هعابتأو هعايشأ

 ف احلا لام ق ا ي ا مهو ةيونثلا نم ةقرف .ةثدحمك ةضيبملا )١(

 ١5(. ص سماخ ءزج جات) . نييسابعلا

 E لكي صنم نمز يف اوناكو ةحابإلاو لولحلاو خسانتلا باحصأل مسا ةيمرخلا (۲)

 0 E E و لا مسا يسب

 .(۲۷۲ ص نماث حات) . ناورشونأ مهلتقو تامرحملاو
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 هر نم ناكأ ءار ةغاطلا بجو اها نك تاما جرح نكس عج دشا ماع
 ميهاربإو دمحم ةمامإب مهنم ةفئاط تلاق اذه نعو «نيسحلا دالوأ نم (مأ) نسحلا

 ىلع التقو «روصنملا مايأ يف اجرخ نيذللا نيسحلا نب نسحلا نب هللا دبع ينبا نيمامإلا

 دحاو لك نوكيو .لاصخلا هذه ناعمجتسي نيرطق يف نيمامإ جورخ اوزوجو .كلذ
 لوصألا لصحي نأ دارأ بهذملا اذه هبهذم ناك امل يلع نب ديزو .ةعاطلا بجاو امهنم

 « ةلزتعملا سأر لازغلا ءاطع نب لصاول لوصألا يف ذملتف ملعلاب ىلحتي ىتح «عورفلاو :
 باحصأ نيبو هنيب ترج يتلا هبورح يف بلاط يبأ نب يلع هدج نأب لصاو داقتعا عم

 ناك امهنم نيقيرفلا دحأ نأو .باوصلا نم نيقي ىَلَع ناك ام ماشلا باحصأو لمجلا

 هبهذم نم ناكو ةلزتعم اهلك هباحصأ تراصو «لازتعالا هنم سبتقاف « هنيعب ال أطخلا ىلع

 ,ةباحصلا لضفأ بلاط يبأ نب يلع ناك :لاقف .لضفألا مايق عم لوضفملا ةمامإ زاوج

 نيكست نم ءاهوعار ةينيد ةدعاقو ءاهوأر ةحلصمل ركب يبأ ىلإ تضوف ةفالخلا نأ الإ

 ناك ةوبنلا مايأ يف ترج يتلا بورحلا دهع نإف ةماعلا بولق بييطتو «ةنتفلا ةرئان

 فجي مل شيرق نم نيكرشملا ءامد نع مالسلا هيلع يلع نينمؤملا ريمأ فيسو .ًابيرق
 لك هيلإ ليمت بولقلا تناك امف . يه امك رأثلا بلط نم موقلا رودص يف نئاغضلاو «دعب

 نأشلا اذهب مايقلا نوكي نأ ةحلصملا تناكو «دايقنالا "لك باقرلا هل داقنت الو .ليملا

 هللا لوسر نم برقلاو «مالسإلا يف قبسلاو «نسلاب مدقتلاو ددوتلاو نيللاب هوفرع نمل
 هللا يضر باطخلا نب رمعرمألا ديلقت هيف تام يذلا هضرم يف دارأ امل هنأ ىرت الأ ۰ ديك

 نينمؤملا ريمأب نوضري اوناك امف اطل لقف انيله كيلو ققل :اولاقو نالا قعز هنع

 e O و عا

 ظفأ ناك انكلم دق ول ًاظيلغ ًاظف انيلع فلختسا : سانلا لاقف هفلختسي رمع ىلإ ثعب «ةافولا ركب ابأ ترضح امل )١(

 بر اي :لوقأ يبرب يننوفوختأ :ركب وبأ لاقف رمع انيلع تفلختسا دقو هتيقل اذإ كبرل لوقت اذامف ظلغأو

 اورذحإ سانلا اهيأ لاق مث هيلع ىنثأو هللا دمحف ربنملا ىلإ هلمحي نم رمأ مث .كلهأ ريخ مهيلع ترمأ

 نأو ىرخألا ضغبت اهنم ةدحاو لك بحبف اهوبحأو ايندلا ىلع ةرخآلا اورثاو ةراّدغ اهنإف اهب اوقثت الو ايندلا

 ش هسفنل مككلمأو ةردقم مكلضفأ الإ هلمحتي الو هلوأ حلص امب الإ هرخأ حلصي ال انب كلمأ وه يذلا رمألا اذه

 نزحي الو هينعي ال امب لغاشتي ال يأرلا يوذ يأرب مكلمعأو نيللا لاح يف مكساسأو ةدشلا لاح يف مكدشأ
 ناودعب هدح اهنم ءيشل روخي ال رومألا ىلع يوق ةهيدبلا دنع ريحتي الو ملعتلا نم يحتسي الو هب لزني امل

 طخاسلا لمحف لخدف لزن مث باطخلا نب رمع وهو ملظلاو رذحلا نم هداتع تا وه امل دصري .ريضقت الو

 .(١0و 44 ص يزوجلا نبال رمع ةريس) .الصوت مهعم لوخدلا يهو اهب يضارلا هترامإ
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 « ماكحألا يف هيلإ عجريف «مئاق ًامامإ لوضفملا نوكي نأ زوجي كلذكو «هنع هللا يضر

 .اياضقلا يف همكحب مكحيو

 نيخيشلا نع أربتي ال هنأ اوفرعو «هنم ةلاقملا هذهةفوكلا ةعيش تعمس املو

 رقابلا دمحم هيخأ نيبو هنيب ترجو «ةضفار تيمسف «هيلع هردق ىتأ ىتح «هوضفر

 نمم «ملعلا سبتقيو .ءاطع نب لصاول ذملتي ناك ثيح نم لب هجولا اذه نم ال «ةرظانم

 ام ريغ ىلع ردقلا يف ملكتي نمو «نيطساقلاو نيثكانلا لاتق يف هدج ىلع أطخلا زوجي

 ءامامإ مامإلا نوك يف اطرش جورخلا طرتشي ر ناك هنأ ثيح نمو .تيبلا لهأ هيلإ بهذ

 ضرعت الو طق جرخي مل هتاف « مامإب سيل كدلاو كبهذم ةيضق ىلع موي هل لاق ىتح

 . جورخلل
 ىلإ ىضمو ديز نب  ییحی هدعب ةمامإلاب ماق ءبلصو يلع نب ديز لتق املو

 دمحم نب رفعج قداصلا نم ربخلا هيلإ لصو دقو , ةريثك ةعامج هيلع تعمتجاو ناسارخ
 هدعب رمألا ضوف دقو «ربخأ امك رمألا هيلع ىرجف هوبأ لتق امك لتقي هنأب هنع هللا يضر

 عمتجاو «ةرصبلا ىلإ ميهاربإ ا ةنيدملاب اجرخو ,نيمامإلا ميهاربإو دمحم ا

 هءابأ نأ مهفرعو «مهيلع مت ام عيمجب قداصلا مهربخأو ا التقف امهيلع سانلا

 مهتلواط ول ىتح سانلا ىلع نولواطتي ةيمأ ينب نأو .هلك كلذب هربخأ مالسلا مهيلع

 نم دحاو جرخي نأ زوجي الو «تيبلا لهأ ضغب نورعشتسي مهو ءاهيلع اولاطل لابجلا
 ياو .نمابعلا يآ ىلإ ريشي: ناكو .مهكلم لاوزب ىلاعت هللا 7 س تیل لهآ

 كاب نات غ وا اف ان توا لتق امل ا لک نب ص )۱(

ayا « هسبحف ام لا ل  

eبلتساو ا الجر نوعبس همم امنو ییحپ مهرسكف فال ةرشع نھ  

 اهل لاقي ةيرقب هغدص يف:مهس هباصأ ةكرعملا يف ىيحي لتقف رخآ شيج هءاج مث «ةريثك ًالاومأ مهنم

 E لا كازا نص كاع تك واب .روهشم هربقو اهب نفدو 1١8 ةنس ةنوغرأ

 لش الو ءنآرقلل ارا ثكأ دح ضرألا يف امو ساملا ينب ىلإ الخلا تضف تضف دقل لبق .فركلاب يبد

 عدم سلا م «برغملا ىصقأ ىلإ تالال تدر قئالخلا نم ىصحي
 ءافلخلا خيرات) . 175 ةنس يفوت . lG GL ا

 .(16 ص لوا تارذش ۱۷۰ ص
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 ءاهب بعالتي ىتح رمألا يف ضوخن ال انإ سابعلا نب هللا دبع يلع نب دمحم ينبا رفعج
 دبع نب ماشه هلتق ةفوكلا () ةسانكب لتق ىلع نب ديزف ءروصنملا ىلإ ةراشأ هدالوأو اذه
 هلتق مامإلا دمحمو ءاهريمأ هلتق «ناسارخ ناجزوجب لتق .ديز نب ىبحيو .كلملا

 ملو .روصنملا امهلتقب رمأ ةرصبلاب لتق مامإلا ميه اربإو . 2 ناهام نب ىسيع ةنيدملاب

 «لتقيل هناكم بلطف 27 شورطألا رصان ناسارخب رهظ ىتح «كلذ دعب ةيديزلا رمأ مظتني
 سانلا اعدف .دعب مالسإلا نيدب اولحتي ملو ءلبجلاو مليدلا دالب ىلإ لزتعاو ىفتخاف

 ةيديزلا تيمبو «هيلع اوئشنو .كلذب اونادف , يلع نب ديز بهذم ىلع مالسإلا ىلإ ةوعد

 اوفلاخو مهرمأ ىلبو «ةمئألا نم دحاو دعب دحاو جرخي ناكو «نيرهاظ دالبلا كلت يف

 ا فا تلامو .لوصألا لئاسم يف ةيوسوملا نم مهمامعأ ينب

 : . ةيمامإلا نعط ةباحصلا يف تنعطو «لوضفملا ةمامإب

 ىلع ةيرتبلاو مهنم ةيحلاصلاو «ةيرتبو ةيناميلسو ةيدوراج ةثالث فانصأ مهو

 عقوأ اهدنع ةفوكلاب ةلحم يهو كلذ ىقلم ةسانكلاو مامقلا نم ضرألا هجو ىلع ام حسك سنكلاو «ةسانكلا )۱)

SS 
 E ةدلبلا لهأ موقلاب موي هتيطل يداغلا تكارتلا اهني اهي ا

 ها نا اموت E مهتيتأ ناورمع لئابق غلبأ

e) 

 نافل :ةيردنفلا ىلا راف يسر ب ىع هينحا ناره ادع ن دمحم ىلإ ىوضتملا هلسرأ ىذلا (5)

 نع فرصنم انأ ام هللاو ىنأو اذه اي «ساوجلا داعأف هل آو هنمأ دق روصنملا نأ هربخي هيلإ لسرأف « دمحم

 لتقف ًاميظع ًالاتق ذئموي دمحم لتاق دقو لاتقلا الإ هنيبو اننيب سيل ىسيع لاقف .هيلع هللا ىقلأ ىتح رمألا اذه

 «هردص يف ةبطحق نب ديمح هنعطف «لاتقلا بشن مث ىسيع باحصأ تمزهف لاتقلا دتشا مث الجر نيعبس

 ىسيع ماقأ دمحم لق الو :ءامدلا ةرثك نم فرعي ال وهو: ىع هل ئت أو هس هسأر ذخأف هيلإ لزن مث هعرصف

 ص سماخ ريثألا نبا) .ريضخ نب ريثك ةنيدملا ىلع فلختسا مث ًارمتعم ةكم ديري اهنع راس مث امنا ةنيدملاب

 ١١46(.

 دقو رصانلاب بقلي ناكو نيسحلا نب يلع نب رمع نب نسحلا نب يلع نب نسحلا وه «شورطألا رصان (۳)
 ةرشع ثالث وحن مهنيب ماقأو ديز نب دمحم لتق دعب مليدلا لخد دق ناكو ١ ١” ةنس ناتسربط ىلع ىلوتسا

TE 0ع سيو او  

 ش زن نما ريثألا نبا) :ةرفانلا نسخت
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 ةيدو راجلا

 مالسلا هيلع ّيلع ىلع صن يي يبنلا نأ اومعز ٠ دوراجلا يبأ باحصأ
 .فصولا اوفرعتي مل ثيح اورصق سانلاو . يلع هدعب مامالاو ا نود فصولاب

 وبأ فلاخ دقو .كلذب اورفكف «مهرايتخاب ركب ابأ اوبصن امنإو «فوصوملا اوبلطي ملو
 .داقتعالا اذهب دقتعي مل هنإف «يلع نب ديز ةمامإ ةلاقملا هذه يف دوراجلا

 ىلإ ّيلع نم ةمامإلا مهضعب قاسف «قوسلاو فقوتلا يف ةيدوراجلا تفلتخاو
 غو ىلإ عن د نيدباعلا ديز نيسحلا نب يلع ىلإ مث < .«نيسحلا ىلإ مث «نسحلا

 وبأ ناكو «هتمامإب اولاقو «نيسحلا نب نسحلا نب هللا دبع نب دمحم مامإلا ىلإ هنم مث

 سبحف روصنملا ىلإ رمآلا عفر ىتح «هتعيش ةلمج نمو ؛هتعيب ىلع هللا همحر ةفينح

 مايأ يف مامإلا هللا دبع نب دمحم عياب امنإ هنأ ليقو )© سبحلا يف تام ىتح دبألا سبح

 ةالاوم دقتعي ةعيبلا كلت ىلع ةفينح وبأ مامإلا يقب ةنيدملاب دمحم لتق املو روصنملا
 . مت ام هيلع متف روصنملا ىلإ هلاح عجرف «تيبلا لهأ

 دعب وهو لتقي مل هنأ «لاق نم مهنمف ءاوفلتخا مامإلا دمحم ةمامإب اولاق نيذلاو

 ( دمحم ىلإ ةمامإلا قاسو «هتومب رقأ نم مهنمو ءالدع ضرألا الميف جرخيسو « يح

 ناكو ةقثب سيل .باذك وهو , يفوكلا ىمعألا يفقثلاو يدهنلا لاقيو ينادمهلا رذنملا نب دايز دوراجلا وبأ 1١١

 تيبلا لهأ لئاضف يف يوريو مهنع هللا يضر وي هللا لوسر باحصأ بلاثم يف ثيدحلا عضي ًايضفار

 لصف يف يراخبلا هركذ دقو نيلاغلا ةفوكلا لهأ نم نيدودعملا نم وهو «لوصأ اهل ام ءايشأ مهنع هللا يضر

 883 نع ثلا بيذهتلا بيذهت) :: نيتسلا ىلإ امو نيسخلا نم تام نم
 لتعاو ىبأف روكلا عيمج ىلإ هدي تحت نم ةاضقلا حرخيو ءاضقلا ىلوتي نأ ءهدارأ روصنملا نأ فورعملا (۲)

 مل نإ هنأ سبحلا يف هيلإ لسري ناكو هسبحف ءابالا ىلع رصاق هسبحي هلبقي مل نإ هنأ روصنملا فلخف للعب
 E e الت ارب فش مويبزك بزضيو جرحي ذأ ربان يانا يسر اخ

 نفدو هيلع سانلا ءاكب رثكو هتزانج تجرخأف ىلاعت هللا راوج ىلإ لقتنا ىتح اريسي الإ تبثي ملف ءاكبلا رثكأف

 . (۱۹ ص.ناث ىردركلل بقانملا) . نارزيخلا رباقم يف

 ا سا ل ا ل 4 )۳(

 ناكو بهذملا نسحو .دهزلاو نيدلاو هقفلاو ملعلا لهأ نم ناكو ضيبألا فوصلا نم بايثلا سبل نمدي

 ذخأف «ناقلاطلاب مصتعملا مايأ يف جرخ ةيدوراجلا ةيديزلا يأر ىريو ديحوتلاو لدعلاب «لوقلا ىلإ بهذي

 هب رمأف «نيتئامو رشع ةعست ةنس «هنيبو هنيب تناك عئاقو دعب مصتعملا ىلإ هب هجوو ءرهاط نب هللا دبع

 مايأو مصتعملا مايأ ىراوتو «هسبح نم برهف «هراد يف مصتعملا عم ىسوم ناتسب يف ةبق يف سبحف
 . . 0775 ص نييبلاطلا لتاقم) . هسبحم يف تام ىتح سبحف لكوتملا مايأ يف ذخأ مث ,قئاولا
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 مايأ يف رسأ دقو 00 ناقلطلا 6 يلع نب نيسحلا نب يلع نب (رمع) نب مساقلا نبا

 او لمحو ا

 20007 0 و يالا اوس يدل

 : ةيولعلا 9 ضعب هيف لاق ىتح رهاظ نبا

 اهنيبو «ضرألا نموتسم يف ةنيدم يهو ناتسراخطب ةنيدم ربكأ يهو خلبو ذورلا ورم نيب ناسارخب ناقلاطلا )١(

00 

 هيف

(٤( 

(°) 

e CR GTS 

e eT 0 0 E Cs 

E 0 لا O oy 

 نر ولا حرم

 1 ا
 يرسم رسک يبنسلا محل نأ انتو هولك رهاط يس اجت

 تلقف هتيتأ رمع نب ىيحي نم عروأ الجر تيأر ام :لاق يمع ينثدح عديمسلا نب نيسحلا نب دمحم لاق

 اهذخف اهاوس كلمأ ام رانيد فلأ يدنعو ءةقيضلا رمألا اذه ىلع كلمح يذلا لعل هللا لوسر نب اي : : هل

 قلاط هتجوز ينعي نالف تنب ةنالف : لاق مث هسأر عفرف ءرخأ رانيد فلأ يل ناوخإ نم كل ذخآ وأ كل يهف

 نيسع يداك اكو نيرو يح كانو دما هل تلقف < ىلاعت هلل ًابضغ الإ يجورخ ناك نإ ًاثالث

 . (57 ص عباس ريثآلا نبا «.5 ٠١ ص نييبلاطلا لتاقم) . نيتئامو
 هل ركنت دقو «رمأ اغبو فيصو عم هل نكي ملو داوقلا هالو مصتعملا نب دمحأ سابعلا وبأ هللاب نيعتسملا
 . نيسمخو نيتنئا ةنس لوأ يف هسفن علخف ءالبلا مظعو راعسألا تلغو لتقلا رثكو لاوحألا تبرطضاو كارتألا

 .(۲۳۸ ص ءافلخلا خيرات) . نيعبرأو نامث ةنس ةفالخلا يلو دقو نيتئامو

 رعشلا ديج ةكراشملا يوق ًاحدمم ًاداوج ناك دادغب بئان يعازخلا نيسحلا نب رهاط نب هللا دبع نب دمحم

 . (۱۲۸ ص ناث تارذش) نيتئامو نيسمخو ثالث ةنس قناوخلاب تام

 : ةئنهتلا يف رهاط نب هللا دبع نب دمحم ىلع موقلا لوخد ركذي يولعلا رفعج نب دمحم نب يلع لاق

 مالكلا يف كنيلتسأ كتئجو انياطينلا كر نف دعا تلحق

 ماسحلا دحاننيباميفو اإ كاقلأ نأ ىلع زعو

 ماكألا ' ىلع ا قدت  همداوق تضيصهأ اذإ حانجلا نكلو

 : ىبحي يثري ًاضيأ لاقو
 فب ناش اا ناك و ياا رسولا تنام اكس عوسفت
 عرصم موقلا يف ريخلا ىيحيل حيبأ ةزعأ مارك a عراصم

 57١( ص نيبلاطلا لتاقم) #
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 مالكلا يف كنيلتسا كتئجو اياطملا بكر نم زعأ تلتق

 . يلع نب ديز نب نيسحلا نب ىبحي نب رمع نب ىحيوهو

 رقابلا يلع نب دمحم رفعج وبأ كلذب هامس بوحرُس ىمسي ناكف دوراجلا وبأ امأو
 باحصأ نمو «ًاريسفت رقابلا هلاق رحبلا نكسي ىمعأ ناطيش بوحرسو «هنع هللا يضر
 ريسلاو ماكحألا يف نوفلتخم مهو « يطساولا دلاخ وبأو ناسرلا ليضف دوراجلا فا

 لصحيف ءَ يبنلا ملعك مالسلا امهيلع نيسحلاو نسحلا دلو ملع نأ مهضعب معزف

 مهريغ يفو مهيف كرتشم ملعلا نأ معزي مهضعبو «ةرورصو ةرطف ملعتلا لبق ملعلا مهل

 . ةماعلا نم مهريغ نعو مهنغ ذخؤي نأ زئاجو

 ةيناميلسلا

 ؛قلخلا نيبءاميف ئروش ةمامالا نإ: لوق اكو. +230 ريرج نب ناميلس: احضأ
 دوجو عم لوضفملا يف حصت اهنآو « نيملسملا رايخ نم نيلجر دقعب دقعني نأ حضيو

 نأ لوقي ناك امبرو ءايداهتجا اقح ةمألا رايتخاب ًاقح رمعو ركب ىبأ ةمامإ ت و اضفألا

 e . قسفلا ةجرد غلبي ال طخ يلع دوجو عم امهل ةعبلا يف تاطخأ ةمألا

 ةشئاع رفكأو «كلذب هرفكأو ءاهثدحأ ىتلا ثادحألل نامثع ىف نعط هنأ ريغ ٤ «يداهتجا

 ةمئأ نإ لاقف ءةضفارلا يف نعط هنإ مث « يلع لاتق ىلع مهمادقإب «ةحلطو «ريبزلاو «
 ءادبلاب لوقلا :امهادحإ .مهيلع طق دحأ رهظي ال .مهتعيشل نيتلاقم اوعضو دق ةضفارلا

 .هوربخأ ام ىلع رمألا نوكي ال مث «روهظو ةكوشو ةوق مهل نوكيس هنإ ًالوق اورهظأ اذإف

 مهل ليق اذإف هب اوملكت اودارأ ام لكو ةيقتلا : ةيناثلاو كلذ يف ىلاعت هللا ادب لب : :اولاق

 ىلع هعباتو «ةيقت هانلعفو «ةيقت هانلق امنإ اولاق ,نالطبلا مهل رهظو «قحب سيل كلذ

 ءرشبم نب رفعج مهنم «ةلزتعملا نم موق لضفألا مايق عم لوضفملا ةمامإ زاوجب لوقلا

 اهب مهالوأ ناك هنأل يلع ةعيابم مهكرتب حلصألا اوكرت ةباحصلا نا لوقي ناك : ةعيشلا دحأ ريرج نب ناميلس )١(

 نامثع ريفكتب ةنسلا لهأ و هرفكف ثادحألا نم بكترا امب نامثع رفكو ًاقسف الو ارفك بجوي ال أطخ كلذ ناكو

 . (777 ص قرفلا نيب قرفلا , 8١ ص ثلاث نازيملا ناسل) .روصنملا ةفيلخلا مايأ رهظ دقو
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 نم ةمامإلا :اولاق «ثيدحلا باحصأ نم وهو 1 7 عاونلا ريثكو « برح نب رفعجو

 « لقعلاب لصاح كلذ نإف «هدیح ونو ىلاعت هللا ةفرعمل اهيلإ جاتحي لل خيدلا حلاصم

 نيملسملل نوكي یحو «نيدلا ل .ةملكلا ءالعإو . ةضيبلا طظفحو

 ةمألا لضفأ مامإلا نوكي نأ اهيف طرتشي ثي الف ةماعلا نيب ىضوف رمألا نوكي الو . ةعامج

Eةحاحلا دأ «ةمكحو 87 مهمدقأو  E EEلضافلا دوجو لوضفملا مايقب  

 ش .” لضفألاو

 الو دهتجم ريغ مامإلا نوكي نأ زوجي ىتح .كلذ ىلإ ةنسلا لهأ نم ةعامج تلامو
 .ماكحألا يف هعجاريف داهتجالا لهأ نم نوكي نأ بجي نكلو «) داهتجالا عقاومب ريبخ

 يف رصبو «نيتم يأر اذ ةلمجلا يف نوكي نأ بجيو «مارحلاو لالحلا يف هنم ىتفتسيو
 . دفان ثداوحلا

 اطرفم عيشتلا يف ًايلاغ ناكو «ثيدحلا فيعض غئاز «ليعامسإ وبأ ءاونلا عفان نبا لاقيو ليعامسإ نب ريثك )١(
 5١١(. ص نماث بيذهتلا بيذهت) . عيشتلا نع عجر ىتح تمي مل هنإ ليقو « هيف

 وه نم دوجو عم دحأل ةمامإلا دقعنت الو ةمامإلا طورش ىف هنامز لضفأ مامإلا نوكي نأ بجي : يرعشألا لاق (۲)

 ةعبرألا ءافلخلا يف لاق اذهلو ةمئألا نود كولملا نم هل دوقعملا ناك لوضفملل موق اهدقع نإف اهيف هنم لضفأ

 اذإ لوضفملل ةمامإلا دقع زاوج يسنالقلا سابعلا وبأ راتخاو يلع مث نامثع مث رمع مث ركب وبأ مهلضفأ

 الو لضفألا الإ اهقحتسي ال ةمامإلا نأ ظحاجلاو ماظنلا لاقو .هنم لضفألا دوجو عم ةمامإلا طورش هيف تناك

 نم ةنتف فوخ ةمألل ضرع نإف اهب ىلوأ لضفألا ةلزتعملا نم نوقابلا لاقو لوضفملا ىلإ اهفرص زوجي
 ناميلس الإ لوضفملا ةمامإ زوجي ال هنأ ىلع ضفاورلا تعمتجاو لوضفملل اهدقع مهل زاج لضفألل اهدقع

 ةمامإ زاجأ نم لوق ليلدو نعني ليغلا ىلع دوك مب نيس نامتع E يرجو

 وا ناك ول ئروشلا لهأ يف لاق دقف رمع ةمامإ تحص اذإف رمعو ركب يبأ ةمامإ ةحص ىلع ينبم لوضفملا

 نوديري اوناك ةباحصلا نأ ىلع ليلد اذه يفو هنم لضفأ ًايلع نأب هملع عم مكيلع هتيلول ًايح حارجلا نب ةديبع

 21917 :نض دلا لوصأ) . لوضفملا ةمامإ زاوج

 ىتح فيسلاب مهبلغ نمو لاقف ‹لضفلاو ملعلاو ةلادعلا رابتعا طاقسإ يضتقت ظافلأ لبنح نبا نع ىور (۳)

 ذأ ناك ريل ا الو يبي نأ رخآلا a a نيامؤملا ريفا يمسو ةفيلخ راص

 قلخب لوقلا ىلإ هاعد دقو عضوم ريغ يف نينمؤملا ريمأب مصتعملا وعدي ناكو «نينمؤملا ريمأ وهف ًارجاف
 . لضفأ ناك الو ملعلا له أ نم نكي ملو نينمؤملا ريمأب لكوتملا وعدي ناك دق كلذكو «هيلع هبرضو نارقلا

 س اشفو کک اذه 6 قئاولا ةيالو يف يي 0 00-0 هتفو

 ا



 ةيحلاصلا

 امهو رتبألا ءاونلا ريثك باحصأ ةيرتبلاو “ يح نب حلاص نب نسحلا باحصأ
 نامثع رمأ ىف اوفقوت مهنأ الإ ةيناميلسلا لوقك ةمامالا يف مهلوقو «بهذملا يف ناقفتم

 نيرشبملا ةرشعلا نم هنوكو هقح يف ةدراولا رابخألا انعمس اذإ :اولاق «رفاك مأ نمؤم وهأ

 انيأر اذإو ءةنجلا لهأ نم هنوكو «هناميإو همالسإ ةحصب مكحي نأ بجي انلق «ةنجلاب

 قفاوت مل رومأب هدادبتساو ناورم ينبو ةيمأ ينب ةيبرتب هراتهتسا نم اهثدحأ يتلا ثادحألا

 هانلكوو «هلاح يف انفقوتو «هرمأ يف انريحتف هرفكب مكحي نأ بجي :انلق «ةباحصلا ةريس

 . نيمكاحلا مكحأ ىلإ

 رمألا ملس هنكل .ةمامإلاب مهالوأو ةي د هللا لوسر دعب سانلا لضفأ وهف < يلع امأو

 . يضر امب نوضار نحنف غا و اط مهيلإ رمألا ضوفو ا مهل

 ءاكلاه ركب وبأ ناكل كلذب يلع ضري مل ولو «كلذ ريغ انل لحي ال ملس امل نوملسم

 ايضار لضفألا ناك اذإ لضفألاو لضافلا ريخأتو لوضفملا ةمامإ اوزوج نيذلا مهو
 :اعاجك ادهاز املاع ناكو ‹ نيسحلاو نسحلا دالوأ نم هفيس رهش نم :اولاقو .كلذب

 هذه امهيف دجو 2 نيمامإ يف e .هجولا ةحابص مهضعب طرشو مامإلا وهف

 e اذإف 0 موي كرولا لخد هيف نظلا ء١ ء ىيس يروثلا ناکو العال دحأ هيقفلا دياعلا

 داقو لال ىلع تملا ير EN يح ا لاقف

 نمامهمأو يلع خاوره ناك ا ی ا اا

 ىلع رهظأ فوخلا أدحأ تيأر ام : ينارادلا لاقو هلك ليللا نسحلا ماقف .ءازجأ ةثالث ليللا اومسق دق دابعلا
 ةسائرلا ضفرو ةدابعلل درجت نمم ناكو اهمتخي ملف هيلع يشغف نولءاستي معب ةليل ماق نسحلا نم ههجو

 امنإو امهريغو هقفلا يف عماجلا باتكو «ديحوتلا تساتك هلو ًاملكتم ا ةيديزلا ةعيشلا رابك نم ناكو

 ‹ ۲۸١ ص ناث بيذهتلا بيذهت) . ١179 ةنس ليقو ١74 ةنس يفوت . عيشتلا نم هلحمل لمح نم هيلع لمح

 . (7017 ص ميدنلا نبا تسرهف

 دحاولا تقولا يف نوكي نأ زوجي ال :انباحصأ لاقف «تقو لك يف ةمئألا ددع يف ةمامإلل نوبجوملا فلتخا (؟)

 ريغ نم هيلع اوجرخ نإو هتيار تحت نوقابلا نوكيو تقولا يف دحاو ةمامإ دقعنت امنإو ةعاطلا يبجاو نامامإ

 ىلإ امهنم دحاو لهأ ةرصن لوصو نم عنام رحب نيدلبلا نيب نوكي نأ ا مهن ع ی تيب

 زوجيال : ةضفارلا تلاقو «هتيحان لهأ نم دحاول ةمامإلا دقع امهنم دحاو لك لهأل ذئنيح زوجيف .نيرخآلا

 يف اتماص ناك يلع نب نيسحلا نأ اومعزو تماص رخآلاو قطان امهدحأ نامامإ دحاولا تقولا يف نوكي نأ
 ب تلاقو «رثكأو نامامإ دحاو تقو يف نوكي نأ روجي هن أ ةيماكرلا نم موق معزو هتوم دعب قطن مث نسحلا تقو
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 ءًايأر نتمألا ىلإ رظني ايواست ناو دهزألاو لضفألا ىلإ رظني امهفيس ارهشو طئارشلا
 امومأم مامإلاو . 2 ًاعذج دوعيو الك مهيلع رمألا بلقنيف الباقت ايواست ن ا مزحألاو
 ةعاطلا بجاو نوكيو .هرطقب امهنم دحاو لك درفنا نيرطق يف اناك ولو رزه رالف

 ىتفأ نإو « ًابيصم امهنم لك ناك رخآلا يتفي ام فالخب امهدحأ يتفأ ولو .هموق يف

 امأ داهتجاو يأر ىلإ نوعجري ال نودلقم اننامز يف مهرثكأو ىرخآلا مامإلا مد لالحتساب
 رثكأ لازتعالا ةمئأ نومظعيو «ةذقلاب ةذقلا وذح ةلزتعملا يأر ىلإ نوعجر يف لوصألا يف
 لئاسم يف الإ ةفينح يبأ بهذم ىلع مهف عورفلا يف امأو .تيبلا لهأ ةمئأ مهميظعت نم

 .ةعيشلاو يعفاشلا اهيف نوقفاوي ةليلق

 دمحم نب ” رفعج .ىيدبعلا رذنملا ٩ نب دايز .دوراجلا وبأ ,ةيديزلا لاجر
 نب يلع نب «©9 نسحلا .قحلا رصان يعادلاو «ناميلس نب لتاقمو . حلاص نب نسحلاو

 بحاص رخآلا يعادلاو .ّيلع نب نيسحلا (نب يلع) نب رمع نب ديز نب نسحلا
 ربا سحملا خب ا قو. ا قد دمحم ا ومحل ناعوت

 .( ”٩ روصنم) نب دمحمو يلع

 ةيواعم ناكو ةّنسلا قفو ىلع ًامامإ ناك ًايلع نأ الإ دحاو تقو يف نيمامإ اناك ةيواعمو ًايلع نأ مهنم ةعامج 5
 يف ةبجاو ةعاط نم ًابجعايف ءامهبحاص ةعاط امهنم دحاو لك عابتأ لع ًابجاو ناكو ةنسلا فالخ ىلع امامإ
 هتلحم ةيالوب مهنم دحاو لك نوكيف ةمامإلاب حالص يذ لك درفني نأ زاجل رثكأو نامامإ زاج ولو ةنسلا فالخ
 .(77,5 ص نيدلا لوصأ) .اهلصأ نم ةمامإلا ضرف طوق ا يدؤي اذهو هتريشعو

 ادق ال تد هيفاذخأ اذإ ًاعذج بلطلا داع )1

 ابأ ىنكيو ءرقابلا هب هبقل بوحرس بقلملا « يفوكلا ىمعألا يدبعلا يناسارخلا يناذمهلا رذنملا نب دايز (5)
 تام نيعم نبا هبذك دقو ريسفتلا باتك هلو ةيدوراجلا ةيديزلا بسنت هيلإو انظفار نيه بهذملا يديز دوراجلا
 ۷٤(. ص بيرقتلا ۷۲ ص يسوطلا تسرهف) . ةئامو نيسمخلا دعب

 عماج باتكو هقفلا باوبأ ددع ىلع ة ةريثك فيناصت هل مساقلا ابأ ىتكي يمقلا هيولوق نب دمحم نب رمعج ةف
 .(57 ص يسوطلا تسرهف) . ٠٠۸ ةنس يفوت ةمئألا نع لضفلا نم كلذ يف يور امو تادايزلا

 بهذم ىلع نيسحلا نب يلع نب رمع نب ديز نب يلع نب نسحلا قحلل رصانلا مامإلا هللا ىلإ يعادلا 05
 ميدنلا نبا تسرهف) . بانك ةئام نم ًاوحن هل نأ ةيديزلا ضعب معزو هقفلا باوبأ نم اهريغو ةماقإلاو ةيديزلا
 .( 7377 ص

 ناتسربط بحاص .نسحلا نب ديز نب نسحلا نب , ليعامسإ نب دمحم نب ديز نب نسحلا قحلا ىلإ يعادلا (۵)
 هوخأ قحلا ىلإ يعادلا هناکم ماقو نيتئامو نيعبس ةنس اهيلع ًاكلمم ناتسربطب تامو ٠٠١ ةنس اهب رهظ
 يف ةجحلا باتكو نايبلا باتكو هقفلا يف عماجلا باتك بتكلا نم نسحللو مليدلا كلمو ديز نب دمحم
 .(7715 ص ميدنلا نبا تسرهف) . ةمامإلا

 ب ةمئألا ةريس باتكو ريبكلا باتكو ريسفتلا باتك بتكلا نم هلو يديزلا يدارملا روصنم نب دمحم رفعجوبأ (1)
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 ةيمامإلا

 نم ءاقداص ًانييعتو ءًارهاظ ًاصن ةا يبنلا دعب مالسلا هيلع يلع ةمامإب نولئاقلا مه

 مهأ رمأ مالسإلاو نيدلا يف ناك امو :اولاق «نيعلاب هيلإ ةراشإ لب .فصولاب ضيرعت ريغ

 عفرل ثعب اذإ هنإف .ةمألا رمأ نم بلق غارف ىلع ايندلا هتقرافم نوكي ىتح مامإلا نييعت نم

 مهنم دحاو لك ىري المه مهكرتيو «ةمآلا قرافي نأ زوجي الف قافولا ريرقتو فالخلا

BE el)وه اصخش نيعي نأ بجي لب هريغ كلذ يف هقفاوي ال  

 :تلع ايلع مره او ىةيلع اع لوعملاو هب قوثوملا وه دحاو ىلع صنيو «هيلإ عوجرملا

 .احيرصت عضاوم يفو ءًاضيرعت عضاوم يف مالسلا

 .دهشملا يف سانلا ىلع ةءاربلا ةروس أرقيل ركب ابأ ثعب نأ لثمف هتاضيرعت امأ

 «ليربج ىلع لون لاقو .مهيلإ هنع غلبلاو هلع ءئراقلا وه نوكيل ًايلع.دعب ثعبو

 ا هيلع اا ىلع لدو وهو تق نم ناقاوأ لضم ير هلم اقف

 رمأ دقو «ثوعبلا يف ةباحصلا نم امهريغ رمعو ركب يبأ يلع رمؤي ناك ام لثمو
 . طق ًادحأ لع رمأ امو .ثعب يف ديز نب ةماسأو «ثعب يف صاعلا نب ورمع امهيلع

 ينعيابي يذلا نم :لاق نيح مالسإلا © ةأنأت يف ىرج ام لثمف هتاحيرصت امأو

 اذه يلوو يبصو وهو هحور ىلع ينعيابي يذلا نم :لاق مث .ةعامج هتعيابف هلام ىلع

 هعيابف هيلإ هدي مالسلا هيلع ّيلع نينمؤملا ريمأ دم ىتح «دحأ هعيابي ملف « يدعب نم رمألا

 ام لثمو «كنبا كيلع رمأ هنأ بلاط ابأ ريعت شيرق تناك ىتح كلذب ىفوو هحور ىلع
 لزنأ ام غلب لوسرلا اهيءاي 8 : ىلاعت هلوق لزن نيح لاحلا ماظتناو مالسإلا لامك يف ىرج

 ” ريدغ ىلإ لصو املف [117 :ةدئاملا] «كتلاسر تغلب امف لعفت مل نإو كبر نم كيلإ
 : لاجرلا ىلع وهو مالسلا هيلع لاق مث «ةعماج ةالصلا اودانو نممقف تاحودلاب رمأ مخ

 .هرصن نم رصناو .هاداع نم داعو «هالاو نم يلاو مهللا .هالوم ٌىلعف هالوم تنك نم»

 . ناتسربطب ديز نب نسحلا ىلإ نييبلاطلا ضعب ناسل ىلع ةلاسرو هقفلا بتك ةوالت و ءةلداعلا

 ةأنأنلا يف تام نمل ىبوط لاق هنأ هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ نع 5 يور او 10 ا
 . فيعض سانلا دنع وهف هيف نولخادلاو .هورصانو هلهأ رثكيو ىوقي نأ لبق مالسإلا لوأ ىنعمب ةزومهم 1ك

 ةرثكب فوصوم يداولا اذهو هيَ هللا لوسر بطخ هدنع ريدغ هب ةفحجلا دنع ةنيدملاو ةكم نيب داو مخ (۲)
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Eyنأ ةيمامإلا تعداف ««اثالث تغلب له الأ ءراد ثيح هعم قحلا ردأو  
 قح يف كلذ درطنف ىنعم يأبو هل ىلوم ةي ينلا ناك نم رظنن انإف . حيرص صن اذه
 ىبوط ًايلع لبقتسا نيح رمع لاق ىتح «هانمهف ام ةيلوتلا نم ةباحصلا تمهف دقو « يلع
 مكاضقأ» : مالسلا هيلع يبنلا لوقو اولاق ,ةنمؤمو نمؤم لك ىلوم تحبصأ يلع اي كل
 ةئداح لك يف ءاضقلا ىضقأ نوكي نأ الإ اهل ىنعم ال ةمامإلا نإف ةمامإلا يف صن «ّيلع
 اوعيطأو هللا اوعيطأ» : ىلاعت هلوق ىنعم وهو .ةعقاو لك يف نيمصاختملا ىلع مكاحلا

 ةلأسم يفو ىتح .مكحلاو ءاضقلا هيلإ نم رمألا يلوأف « مكنم رمألا يلوأو لوسرلا
 ىلع نينمؤملا ريمأ وه كلذ يف يضاقلا ناك راصنألاو نورجاهملا تمصاخت امل ةفالخلا
 لاقف هل فصو صخأب ةباحصلا نم دحاو لكل مكح امك ةَ يبنلا نإف « هريغ نود
 صخأب يلعل مكح كلذك «ذاعم مارحلاو لالحلاب مكفرعأو . يبأ مكؤرقأو ديز مكضرفأ»
 يعدتسي ملع لك سيلو .ملع لك يعدتسي اضقلاو « يلع مكاضقأ هلوق وهو فصو
 . ءاضقلا

 ًانعط ةباحصلا رابك يف ةعيقولا ىلإ ةجزدلا هذه نع تطخت ةيمامإلا نإ مث
 نع اضرلاو «مهتلادع ىلع نارقلا صوصن تدهش دقو ءاناودعو املظ هلقأو ءاريفكتو
 «ةرجشلا تحت كنوعيابي ذإ نينمؤملا نع هللا يضر 20 دقل :  ىلاعت هللا لاق مهتعامج
 مهوعبتا نيذلاو راصنألاو نيرجاهملا ىلع ءانث ىلاعت لاقو ,ةئامعبرأو افلأ كاذ ذإ اوناكو
 ناسحإب مهوعبتا نيذلاو راصنألاو نيرجاهملا نم نولوألا ”٠ نوقباسلاو © . ناسحإب

 مهميظعت هتدارإ وه مهنع هناحبس هللا ءاضرو ,ةيآلا هذهل ناوضرلا ةعيب ىمستو ةيبيدحلا ةعيب ينعي )١(
 ةرجشلا تحت ةيبيدحلا يف ةي يبنلا اوعياب ذإ نينمؤملا نع يضر هنأ هناحبس هنم رابخإ اذهو « مهتبوثمو
 ةع هللا لوسر عياب نم لوأ ناكو توملا ىلعو ءاورفي ال نأ ىلع هوعياب دقو «ةرمسلا ةرجش يهو ةفورعملا

 : رباج لاق «ىرخألا ىلع هيدي ىدحإب برضف نامثعل ةا هللا لوسر عيابو يدسألا نانس وبأ ناوضرلا ةعيب
 دحأ رانلا لخدي ال» : لاقو .«ضرألا لهأ ريخ متنأ» : للك هللا لوسر انل لاقف ةئامعبرأو افلأ ةيبيدحلا موي انك
 ٍ . .«ةرجشلا تحت عياب نمم
 هريغو ًاعوبتم نوكيف هريغ هعبتي قباسلا نأل قبسلاب مهحدم امنإو تاعاطلا ىلإو ناميإلا ىلإ نوقباسلا يأ
 نم «ةلعلا هذهل ًالاح أوسأ نوكي رشلا ىلإ قبس نم اذكو هيلإ هقبسي «ريخلا ىلإ هل عادو هيف مامإ وهف «هل عبات
 لهأ نم مهءارظن اوقبس نيذلا راصنألا نمو ةشبحلا ىلإو ةنيدملا ىلإ ةكم نم اورجاه نيذلا نيرجاهملا
 يف لوخدلاو ريخلا لعف نم ناسحإب مهوعبتا نيذلاو .هورزاو لوسرلا اورصن نيذلا راصنألا وأ «ةنيدملا
 هللا يضر ةمايقلا موي ىلإ مهدعب ءيجي نمم مهيدهب ءادتقالاو . مهب ءاذتحالاو .مهكلسم كولسو مالسإإلا
 مهناميإو مهتعاط ىلع باوثلا نم مهل لزجأ امل هنع اوضرو مهراثاو مهلاعفأ مهنع يضر هنع اوضرو مهنع
 . مهقبسو مهنيقيو هب

 ر )۲
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 يبنلا ىلع هللا بات دقل # :لاقو ٠[ :ةبوتلا] #هنع اوضرو مهنع هللا يصر

 دعو# :لاقو ١١17[ :ةبوتلا] “ ةرسعلا ةعاس يف هوعبتا نيذلا راصنألاو نيرجاهملاو

 يفو[00 :رونلا] # 2” ضرألا يف مهنفلختسيل تاحلاصلا اولمعو مكنم اونمآ نيذلا

 فيك يرعش تيلف لوسرلا دنع مهتجردو مهتماركو هللا دنع مهردق مظع ىلع ليلد كلذ

 ةرشع» : مالسلا هيلع يبنلا لاق دقو «مهيلإ "”رفكلا ةبسنو « مهيف نعطلا نيد وذ زيجتسي

 «ديز نب ديعسو « دعسو «ريبزلاو ,ةحلطو « ّيلعو «نامثعو .رمعو .ركب بأ ةنجلا يف >
 امي

 لك قح يفةدراولا رابخألا نم كلذ ريغ ىلإ «حارجلا نب ةديبعوبأو .فوع نب نمحرلا دبعو

 ضفاورلا بيذاكأ ناف .لقنلا ربدتيلف مهضعب نم ةانه تلقن نإو «دارفنالا ىلع مهنم دحاو

 . ةريثك

 رسعو ديدش رحو «ةبدجم ةنس يف «رمألا نم ةدش يف اهيلإ اوجرخ ذإ كوبت ةوزغ ىف تلزن . . . هللا بات دقل )١(

 برشيو ءاذه اهصمي مث اهيلع برشي مث ءاذه اهصمي مهنيب ةرمثلا نولوادتي رفنلا ناك دقل ىتح «ديدش

 بكريف لزني مث ةعاس لجر بكري مهنيب هنوبقتعي دحاو ريعب ىلع نوجرخي مهنم ةرشعلا ناكو ءاهيلع

 ىتح شطع هيف انباصأف الزنم انلزنف ديدش ظيق يف كوبت ىلإ لَك هللا لوسر عم انجرخ :رمع لاق «هبحاص

 ىتحو عطقنتس هتبقر نأ نظي ىتح عجري الف ءاملا سمتلي بهذيل لجرلا ناك نأ ىتحو عطقنتس انباقر نأ اننظ .

 زع هللا نإ هللا لوسر اي :ركب وبأ لاقف .هدبك ىلع يقب ام لعجيو هبرشيف هثرف رصعيف هريعب رحنيل لجرلا نأ

 تلاس ىتح امهعجري ملف هيدي عفرف معن :لاق ؟كلذ بحت :لاقف ءانيلإ عداف ًاريخ ءاعدلا يف كدوع دق لجو

 ىلاعت هللا مسقأف «ركسعلا تزواج اهدجن ملف رظنن انبهذ مث مهعم ام اوألمف تنكس مث تلطهأف ءءامسلا

 حاتفم ٠ يبنلا ركذو ‹ مهتعاطو مهتبوت لبقو مهمركأ هناحبس هنأب ءمسقلا مال «دقل» مال نأل .ةيآلا هذه يف

 . هنع اوضرو مهنع هللا يضرو «ةعيفرلا ةجردلا مهبر دنع مهلف «مهتبوت ببس هنألو « هل نيسحتو «مالكلل

 ةمئأ يأ ضرألا ءافلخ هتمأ لعجيس نأب ةي هلوسرل ىلاعت هللا نم دعو اذه . . . «اونمآ نيذلا هللا دعو# (؟)

 امكحو .ه/انمأ مهفوخ دعب نم مهنلدبيلو# دابعلا عضخت مهلو دالبلا حلصت مهبو مهيلع ةالولاو سانلا

 قراشم ىصقأ ىلإ مهناطلس دتماو «نوملسملا داسو حوتفلا تحتفف كلذ ىلاعتو كرابت هللا لعف دقو « مهيف

 مهل عاطأف هللا اوعاطأ دقف «لامعألا حلاص نم هولمع امو «نيقيو ناميإ نم هب اوفرع امل ءاهبراغمو ضرألا

 ,براغملاو قراشملا يف هللا ةملك ترهظو «مهنمأ بتكو مهناطلس ديأو «مهنيد مهل نكمو ؛ ملاعلا

 نع تبث نكلو «مهبسحب مهروهظ صقن رماوألا ضعب يف مهدعب سانلا رصق املو «ًاميظع ًادييأت مهديأو
 ىتح مهفلاخ نم الو مهلذخ نم مهرضي ال قحلا ىلع نيرهاظ يتمأ نم ةفئاط لازت ال» : لاق هنأ ةا يبنلا

 .«كلذ ىلع مهو هللا رمأ يتأي

 نأ ةضفارلا نم معز نم لوق فالخ اذهو «ةباحصلا نم راصنألاو نيرجاهملا ناميإ ىلع ةّنسلا لهأ عمجأ (۳)

 راصنألاو نورجاهملاو « مهلاتق هكرتب يلع ريفكت يف ةيلماكلا لوق فالخو يلع ةعيب اهكرتب ترفك ةباحصلا

 ةعيب لهأو «نامزق ريغ ادخأو اردب دهش نمو «ميقتسملا طارصلاو ميوقلا نيدلا ىلع اوجرد هنمو لا كحد

 نمو رفاك وهف «ةنجلاب كي هللا لوسر مهل دهش نيذلا ةرشعلا نم ًادحاو رفكأ نمو ءةنجلا لهأ نم ناوضرلا

 . (9 5 ص قرفلا نيب قرفلا) . مهنود رفاكلا وهف ةباحصلا رايخأ رفكأو نيملسملا رفكأ
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 ا نيل وب موسعا هيدا ةملألا نيم ىف ريع ىلا ةيامالا نإ
 ىتح ءاهلك قرفلا تافالتخا نم رثكأ مهتافالتخا لب ا يأر ىلع «نيسحلا
 نمو OT يف ةروكذملا قرفلا نم ةقرف نيعبسو ًافين نإ مهضعب

 قداصلا دمحم نب رفعج ىلإ ١2)ةمامإلا قوس يف نوقفتم مهو .ةمألا نع نوجراخ مهادع

 ةتس ليقو "دالوأ ةسمخ هل تناك ذإ «هدالوأ نم ةدعب هيلع صوصنملا يف نوفلتخم

 لاق) نييعتلاو صنلا مهنم ىعدا نمو ّيلعو ليعامسإو ىسومو هللا دبعو قاحسإو دمحم
 نم مهنمو بقعأو تام نم مهنم مث «ليعامسإو « ىسومو « هللا دبعو «دمحم (نييعت يف
 مهتافالتخا يتأيس امك ةيدعتلاو قوسلاب لاق نم مهنمو .ةعجرلاو .راظتنالاو فقوتلاب لاق

 تفلتخا امل مث .لوصألا يف مهتمئأ بهذم ىلع لوألا يف ذ اوناكو , ةفئاط ةفئاط ركذ دنع

 اهضعب ةيمامإلا تراصو «ةقيرط ةقرف لك راتخا نامزلا ىدامتو مهتمئأ نع تاياورلا

 لض نمو «ةيفلس امإو ةهبشم امإ ةيرابخإ اهضعبو « ةيليضفت امإو «ةيديعو امإ .ةلزتعم
 . كله داو يأ يف هب هللا لابي مل هاتو قيرطلا نع

 ةيرفعجلاو ةيرقابلا

 اولاق .قداصلا رفعج هنباو «رقابلا يلع نب دمحم رفعج يبأ باحصأ ةيفقاولا

 امو ءامهنم دحاو ىلع فقوت نم مهنم نأ الإ «نيدباعلا 57 امهدلاو ةمامإو امهتمامإب

 فانصألا نود ةقرف هذه انزيم امنإو «قاس نم مهنمو ءامهدالوأ ىلإ ةمامإلا قاس

 فقوت امك .هتعجرب لاقو «رقابلا ىلع فقوت نم ةعيشلا نم نأل اهركذن ىتلا ةعيشتملا

 بدأو نيدلا يف .ريزغ ملعوذوهو اا ی ادع ىلا ا نراتاقلا

 ديفي ةدم ةنيدملاب ماقأ دقو .تاوهشلا نع مات عروو ءايندلا يف دهزو «ةمكحلا يف لماك

 اهب ماقأو .قارعلا لخد مث .مولعلا رارسأ هل نيلاوملا ىلع ٍضيفيو ءهيلإ نيمتنملا ةعيشلا

 مل ةفرعملا رحب يف قرغ نمو «ةفالخلا يف : ادحأ عزان الو « طق ةمامالل ضرعت ام .ةدم

aE a TTT ()۱(يولع <  . 
 ةئامو نيعبرأو ينامث ةنس يفوت رشع ينثألا نم ةيمامإلا دنع وهو مشاه ينب ديس ناكو مألا يركب بألا

 .(۲۲۰ ص تارذش) . عيقبلاب نفدو

 ص) . سابعلا وركذلا عباسو تانب عبرأو وركذ ةعبس دلو رشع دحأ هل ناك هنأ « عبار ةعيشلا نايعأ نم ركذ (۲)
15))). 
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 هللاب سنا نم ليقو دس نم سخي مل ةنيتحلا رد ىلإ ىلعتا نصر ‹طش يف عمطي

 بستني بألا بناج نم وهو «ساوسولا هبهن هللا ريغب سنأتسا نمو «سانلا نع شحوت

 امغ أربت دقو «هنع هللا يضر “ ركب يبأ ىلإ بستي مآل بناج نمو «ةوبنلا ةرجش ىلإ

 ةضفارلا بهاذم صئاصخ نم ءىربو .مهنعلو .هنع أربتو «هيلإ ةالغلا ضعب بسني ناك

 نكل «هيبشتلاو «لولحلاو خسانتلاو ءادبلاو «ةعجرلاو «ةبيغلاب لوقلا نم «مهتاقامح

 هبسنو ؛ هباحصأ ىلع هجوري نأ دارأو ءابهذم مهنم دحاو لك لحتناو اوقرتفا هدعب ةعيشلا

 فاو ااه افلا داو هلا كعالا تمون لد نف قرب كلا و تفي هظيرو علا

 هرهظأ انم دارأ امو ءانع هاوط انب دارأ ف «ًاكيش انم دارأو « ًائيش انب دارأ ىلاعت هللا نإ ةدارإلا

 «نيرمأ نيب رمأ وه ردقلا يف هلوق اذهو ءانم هدارأ امع انب هدارأ امب لغتشن انلاب امف ءانل

 ةجحلا كلو «كتعطأ نإ دمحلا كل مهللا) ءاعدلا يف لوقي ناكو «ضيوفت الو ربج ال

 . (ةءاسإ يف يريغل الو « يل ةجح الو «ناسحإ يف يريغل الو يل عنص ال « كتيصع نإ

 لب هعايشأ ليصافت نم مهنأ ىلع ال «هدعبو هيف اوفلتخا نيذلا فانصألا ركذنف

 . هدالوأ عورفو هترجش لصأ ىلإ نوبستنم مهنأ ىلع

 2” ةيسوانلا
 يح قداصلا نإ تلاق ءاسوان ةيرق ىلإ اوبسن :ليقو «سوان هل لاقي لجر عابتأ

 ول : لاق هنأ هنع اوورو .يدهملا مئاقلا وهو «هرمأ رهظيف رهظي ىتح تومي كولو «دعب

 . فيسلا بحاص مكبحاص ناف . اوقدصت الف لبجلا نم مكيلع © هدهدي يسأز متيأر

 يفوت لضفلا يلو يلوصأ مامإ قرضا رك و دمحأ) يذورملا دماح وبأ ىكحو

 ةمايقلا موي (لبق) هنع ضرألا قشنتسو .تام ًايلع نأ تمعز ةيسوانلا نأ (757 ةنس

 . ًالدع ملاعلا الميف

 دبع تنب ءامسأ اهمأو ركب يبأ نب دمحم نب مساقلا تنب ةمطافوأ ةبيرق اهمساو مساقلا مأ ليقو ةورف مأ همأف )١(

 يضرلا فيرشلا لوقي كلذ يفو نيترم يندلو ركب ابأ نأ قداصلا لوق ىنعم اذهو ركب يبأ نب نمحرلا
 دمحم نب مساقلا تنب دلومب كرف باغ رسو اقع اترو

 .(0 ٤١ ص عبار ةعيشلا نايعأ)

 0 si E هج حوا ةرصبلا لهأ نم مهل سيئر وهو «سوان نب نالجع ىلإ ةبسن ةيسوانلا 6

 ظ .(57 ص ةعيشلا

 . تجرحدتف اهتجرحد يأ .تهدهدتف ةراجحلا تدهدهد (۳)
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 ةيحطفألا

 نم ليعامسإ وخأ وهو . حطفألا هللا دبع هنبا ىلإ قداصلا نم ةمامإلا لاقتناب اولاق
 هنأ اومعز «قداصلا دالوأ نسأ ناكو « ىلع نب نيسحلا تنب )2١ ةمطاف امهمأو .همأو هيبأ

 سلج يذلا وهو ءيسلجم سلجي نم مامإلا لاقو .مامإلا دالوأ ربكأ يف ةمامإلا لاق
 يذلا وهو مامإلا الإ هيراوي الو همتاخ ذخأي الو هيلع يلصي الو هلسغي ال مامإلاو هسلجم

 اهبلطي نم ىلإ اهعفدي نأ هرمأو «هباحصأ ضعب ىلإ ةعيدو قداصلا عفدو .هلك كلذ ىلوت
 الإ هيبأ دعب شاع ام كلذ عمو « هللا دبع الإ دح دحأ هنم اهبلط امو ًامامإ هذختي نأو «هنم

 .ًاركذ ًادلو بقعي ملو تامو اموی نيعبس

 ةيطيمشلا

 دقو «مکیبن مسا همسا مكبحاص نإ لاق ارفعج نإ اولاق ©” طيمش نب ىبحي عابتأ
 .دمحم هنبا هدعب مامإلاف «مامإ وهف يمساب همسف دلو كل دلو نإ هدلاو هل لاق

 ° ةيلضفملاو ةيوسوملا

 .قداصلا لاق ثيح .مسالاب هيلع ًاصن رفعج نب ىسوم ةمامإب تلاق ةدحاو ةقرف
 تأر املو «ةاروتلا بحاص يمس وهو الأ مکمئاق مكبحاص :ليقو «مکمئاق مكعباس

 فلتخم نمو .بقعي مل هيبأ ةايح لاح يف تيم نمف قرفت ىلع قداصلا دالوأ نأ ةعيشلا

 ىلوت يذلا ىسوم ناكو «بقعم ريغ تيم «ةريسي ةدم هتوم دعب مئاق نمو «هتوم يف
 ,رمع نبا 7 لضفملا لثم .هيلع اوعمتجاو «هيلإ اوعجر « هيبأ توم دعب هب ماقو ءرمألا

 امهمأ يذبانجلا ظفاحلا لاقو . يلع نب نيسحلا نب يلع نب نيسحلا تنب :ب ةمطاف امهمأ : ىف لاق )١(

 ا ا ا

 اهضعب يفو طيمش نب ىبحي اهضعب يفو طيمس يبأ نب ىيحي بتكلا ضعب يفو .طيمش يبأ نب ىبحب (۲)
a(۷۷ ص ةعيشلا قرف) مد  . 

 د ض عيار يزيرقم) مغ نب لضفملا عاضأ ةيلضفملا ()
 يملكتم نمو .مظاكلاو قداصلا باحصأ نم يفوكلا يفعجلا دمحم وبأ وأ هللا دبع وبأ رمع نب لضفملا (4)

 درلا يف بتكلا دوجأ نمو عوبطم وهو لضفملا ديحوتب فرعف رفعج ةمامإ نع ديحوتلا باتك ىور ةلزتعملا

 مهباحصأ خويش نمو مهجاهنم ىلع ًايضام الا تغ اومحيم ناكو . عناصلا تابثإو ةيرهدلا ىلع

 .(070 ص لوأ ةعيشلا نايعأ .159 ص يسوطلا تسرهف) .اهيوري ةيصو هلو مهئاهقف تاقثو مهتصاخو

١ 18 



 هيلع قداصلا نع ةيوسوملا تورو « يطاباسلا يسوم مرج رامعو نیغ نيكل ةرارزو

 .روهشلا رونو «روهدلا سمشو «توبسلا تبنم :رفعج لاقف «ةعبس :لاقف .تددع مك

 . ىسوم ىلإ راشأو ءاذه مكمئاق مكعباس وهو «بعلي الو وهلي ال نم

 نوراه هلمح ةمامإلا رهظأو جرخ امل ىسوم نإ مث « ىسيعب هيبش هنإ ًاضيأ هيف لاقو
 دنع هسبحف دادغب ىلإ هصخشأ مث 29 رفعج نب ىسيع دنع هسبحف «.ةنيدملا نم ديشرلا

 وهو هلتقف بطر ىف همس كمرب نب دلاخ نب 6 ىيحي نإ : ليقو .كهاش نب 0 يدنسلا

 . دادغبب شيرق رباقم يف نفدو جرخأ مث 29 سبحلا يف

 لجل ادع نسم نب نيعأ ناكو هل بقل ارزو کاک راو ‹نيعأ نب ةرارز )١(

 مهدشأ نارمح ناكو ةعيش ةوخأ ةثالث اوناكو .ضفرتي نارمح وخأ ةرارزو هقتعأف نآرقلا ملعت نابيش ينب نم
 ناكو .حطفألا نع موق هلأس ذإ , عيشتلا نع عجر هنإ ليقو « حطفألا ةمامإ ىعدي .نيثدحملا نم ناكو

 باتك اهنم تافينصت هلو «هريغ يل مامإ ال يمامإ اذه : مهل لاقو هيلإ مهل راشأف هيدي نيب فحصملا
 ص يسوطلا تسرهف) . ٠١١ ةنس يفوت مهيملكتمو مهيثدحمو ةعيشلا ءاهقف نم دعيو .ربجلاو ةعاطتسالا

 . ( 277 ص ناث نازيملا ناسل ٤

 . ىسوم نسحلا يبأ مامإلا نع ىور دقو دمتعم ديج ريبك باتك هل ءًايحطف ناك يطاباسلا ىسوم نب رامع (؟)

 مالعألا نمو « هللا دبع يبأو رفعج يبأ نيمامإلا ء ءاهقف نم ناكو يل هبهوف يبر نم ارامع تبهوتسا : لاق هنأ

 ١١7(. ص يسوطلا تسرهف) . ماكحألاو ايتفلاو مارحلاو لالحلا مهنع ذوخأملا ءاسؤرلا

 ٠۹۲ ةنس تام دقو .ديشرلا جوز ةديبز وخأ وهو نييسابعلا ءارمأ نم ءروصنملا نب رفعج نب ىسيع (۳)

 .(9١١و 57 ص رشاع يربط) .ديشرلاب قاحللا ديري وهو ةركسدلاب ليقو ناتسرارطب
 )٤( لاق ا مهبابسأو ةكماربلا رودب هلكو دقو .ديشرلا ايأ دادغبب نيرسجلا يلي ناك كهاش نب يدنسلا :

 نوكيف مهب يليكوت ربخ لصتي نأو يأرلا يف ديشرلل ودبي نأ لجوو ينم فوخ ىلع ارس مهرودب تلكوف
 نيفصن ةعوطقم رفعج ةثج هيف جرخ لغب ىلع اذإ رحسلا يف ناك املف ًامومهم يموي تللظف يكاله ببس

 ص يرايشهجلا) . كلذ تلعفف نيرسجلا دحأ ىلع فصن لك بلصب يلإ ديشرلا باتكو 576( .

 مدخي ناكو خلب سوجم نم كمرب هدج ناكو .ديشرلا نوراه ريزو كمرب نب دلاخ نب ىبحي لضفلا وبأ )0(

yS 

 دق يدهملا ناكو لاح لمكأ ىلع لالخلا عمجو لقعلاو «لبنلا نم ىيحي ناكو «سابعلا يبأل ةرازولا يلوو

 هل عفدو رمألا هدلقف .هقح هل فرع نوراه فلختسا املف .هرجح ىف هلعجو «ديشرلا نوراه هدلو هيلإ مض

 هسبحو ةكماربلا بكن نأ ىلإ .هيلإ اهداريإو رومألا رادصإ لعجو فا لاق هركذ اذإو همظعي ناكو «همتاخ

 ةغالبلاو ةيافكلا يف دمحأ هدلوكو ىيحيك نكي مل ,ءاغلبلا ءامركلا ءالقعلا نم ىيحي ناكو رجا لكقو

 .مصخلا مدقت دق هطخب بوتكم اهيف ةعقر هيج يف دجوو ١ ةنس هسبحم يف تام ةعاجشلاو دوجلاو

 ىلإ ةعقرلا تلمحف ةنيب ىلإ جاتحي الو زوجي ال يذلا لدعلا مكحلا وه يضاقلاو رثألا يف هيلع ىعدملاو

 .(۳۲۱ ص ناث ناكلخ نبا) . ههجو يف ىسألآ نيبتي ًامايأ يقبو هلك هموي يكبي لزي ملف ديشرلا

 )٩( موي ينع ضقني مل هنإ نينمؤملا ريمأ اي ؛دعب امأ :اهيف لوقي ةلاسر ديشرلا ىلإ ىسوم بتك هنجس لاط املو -
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 .تمي مل مأ تامأ يردن ال : لاقو هتوم يف فقوت نم مهنمف هدعب ةعيشلا فلتخاو

 الإ متنأ ام : لاقف .( ليعامسإ نب يلع كلذب مهامسو « ( 2 ةروطمملا) مهل لاقيو

 هيلع فقوت نم مهنمو .29 ةيعطقلا) : مهل لاقيو هتومب عطق نم مهنمو «ةروطمم بالك -
 ن اا © الا ميل اقوال دعب م سوا تهب لاا لاو
 مظاكلاو قداصلاو رقابلاو داجسلاو ديهشلاو ىبتجملاو ىضترملا : ةيمامإلا دنع رشع
 .رظتنملا مئاقلا ةجحلاو يكزلاو يقنلاو يقتلاو اضرلاو

 ةيليعامسإلا

 0 ا واو وو ءرفعج دعب مامإلا نإ اولاق ةيعقاولا

 ةيقت هتوم رهظأ هن هل[ 1290 تن تمي مل لاق نم مهنمف . هيبأ ةايح لاح يف هتوم يف اوفلتخا

 لاق نم مهنمو ع لماع هيلع دهشأو ف دمعو سابعلا ينب ءافلحخ

 ا ءاقب صنلا يف ذ ةلئافلاو ‹ ىرقهف عجري ال صنلاو « حيحص ¢ توملا

 رشاع ريثك نبا) . نولطبملا هيف رسخي موي ىلإ كلذ انب يضفي ىتح ءاخرلا نم موي كنع ىضقنإ الإ ءالبلا نم م

 .(187 ص

 نمحرلا دبع نب سنويو يمثيملا ليعامسإ نب يلع نأ كلذ ببس ناكو اهل عاشو مسالا اذه اهيلع بلغ )1(

 لير ل متنأ ام مهنيب مالكلا دتشا دقو ليعامسإ نب يلع هل لاقف مهضعب ًارظان

 اذإ هنأل مويلا هب نوفرعي مهف بقللا اذه مهمزلف فيجلا نم نتنأ يهف رطملا اهباصأ اذإ بالكلا نأل فيج

 0 .رفعج نب ىسوم ىلع ةفقاولا نم هنأ فرع دقف روطمم هنأ لجرلل ليق
 نكس يلعو « يلع نينمؤملا ريمأ باحصأ ةلج نم مشيمو ةرامتلا كم نبا بيعت نب ليعاعسإ نب ىلع 0

 نب ماشه عم سلاجم هلو «ةرصبلا ريمأ دنع ليذهلا ابأ رظان دقو مهيملكتم نمو «ةضفارلا دحأو «ةرصبلا

 ص عبار نازيملا ناسل ۷۲ ص يسوطلا تسرهف) . يسابعلا ديشرلا رصع يف ۱۷۹ ةنس يفوتو مكحلا

06 . 

 بنعو بطر يف همس يكمربلا دلاخ نب ىبحي نأو كهاش نبا سبح ا ی ا ةقرقلا ا )™

 لف اهنال اا هلا كف تيت اما یم ر ىلع نع دوم ا ا نا ج

 جاهنملا ىلع تضمو تباترا الو اهرمأ يف كشت ملو هدعب هنبا يلع ةمامإ ىلعو رفعج نب ىسوم ةافو ىلع
 .(۷۹ ص ةعيشلا قرف) .لوألا

 ىلع مهفوق ا ةا هيلإ هللا هعفرو تام :اولاقو هلتق اوركنأ دقف .ءالؤهامأ (6)

 ۸١(. ص ةعيشلا قرف) .هريغ ىلإ هوزواجتي ملو مامإب هدعب اومتأي ملو مئاقلا مامإلا هنأ رفعج نب ىسوم
 ضرألا نأل رهاظ هل دلو الو تومي نأ زوجي الو مئاقلا وهو باغ امنإو تمي مل يح هنأب هقرف نم ةقرف دقتعتو )0:

 رهظيسو رهظي ال رتتسم يج مويلا وهو هتوم دعب شاعو تام هنأ ىرخأو ؛ناتبيغ مئاقللو «مامإ نم ولخت ال

 . (۹۷ ص ةعيشلا قرف) . اروج تثلم امك ًالدع ضرألا ًالميف
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 لاقي ءالؤهو 0 ليعامسإ نب دمحم ليعامسإ لعب ماماإلاف «هریع لود هيلع صرصنملا

 . ” ةيكرابملا مهل

 . هتبيغ دعب هتعجرب لاقو « ليعامسإ نب دمحم ىلع فقو نم مهنم مث

 مهدعب نم نيمئاقلا نيرهاظلا يف مث . مهنم نيروتسملا يف ةمامإلا قاس نم مهنمو

 نب ليعامسإ ىلع فقولا ةقرف هذه امنإو ىدارفنالا ىلع مهبهذم ركذنسو ةينطابلا و

 ةيميلعتلا ةينطابلا مه قرفلا يف ةروهشملا ةيليعامسإإلاو 3 ليعامسإ نب دمحمو .رفعج

 . ةدرفم ةلاقم مهل نيذلا

 ةيرشع انثالا

 هدعب ةمامإلا اوقاس ةيعطق اومسو مظاكلا رفعج نب ىسوم تومب اوعطق نيذلا نإ

 هدعب مث . 297 سوطب هدهشمو اضرلا يلع (هنبا) « ىسوم دعب مامإلا :اولاقف .هدالوأ يف

 © مقب هدهشمو « يقنلا دمحم نب يلع هدعب مث «شيرق ١“ رباقم يف وهو « يقتلا دمحم
 .ىأر نم ”٩ رسب وه يذلا رظتنملا مئاقلا هنبا هدعبو « يكزلا يركسعلا نسحلا هدعبو

 ىلإ جورخلا يف هل نذأي نأ ىسوم نسحلا ابأ مامإلا همع لأس 5-0 ءرفعج نب ليعامسإ نب دمحم )١(

 ارانيد نوسمخو ةئام اهيف ةرص لك ررص ثالث هل عفدو «هاصوأو هل نذأف ةيشوب هيشويو هنع ىضري نأو قارعلا

 ناتفيلخ «نينمؤملا ريمأ اي :لاقف ديشرلا ىلع لخد قارعلا ىلإ لصو املف مهرد ةئامسمخو ًافلأ هاطعأ مث

 هللا كقفوهللاو :لاقف «جارخلا كل ىبجي قارعلاب تنأو جارخلا هل ىبجي ةنيدملابرفعج نب ىسوم ضرألا يف

 نم لوحو تامف هتليل فوج يف حيرلا هتذخأ هلزنم ىلإ تلمحو اهضبق املف مهرد فلأ ةئامب هل ةفيلخلا رمأف

 .(58 ص ةعيشلا قرف) .هيلإ لمح يذلإ لاملا دخلا
 ص ةعيشلا قرف) . يفوك وهو رفعج نب ليعامسإ ىلوم كرابملا ىمسي ناك مهل سيئرب ةيكرابملاب اومس (۲)

4 
 ربق اهنيتاسب ضعب يفو ةليلج ةيمالسإراثا اهبو خسارف ةرشع وحن روباسين نيبو اهنيب ناسارخب ةنيدم «سوط (۳)

 7١(. ص سداس مجعم) .ديشرلا ربقو اضرلا ىسوم نب يلع
 نب دمحأ ةربقمو ةيبرحلا نيب روس اهيلعو ريثك قلخ اهيف ةلحمو «ةروهشم ةربقم يهو دادغبي شيرق رباقم (4)

 نم لوأ ناكو « مظاكلا ىسوم ربق اهيف يتلا يهو ديج سرف طوش ةلجد نيبو اهنيبو يرهاطلا ميرحلاو لبنح
 ا ل ل ا ا اا د ربكألا رفعج اهيف نفد

 1١(. 1 ص نماث مجعم) . ۹
 اهلثم ضرألا يف سيلرابا اهبو اهيف مجاعألل رثأ ال ةيمالسإ ةثدجتسم ةنيدم يهو « ناشاق عم ركذت ةنيدم مق )٥(

 ١59(. ص عباس مجعم) . ةيمامإ ةعيش مهلك اهلهأو ًادربو ةبوذع

 اهعماج يف فورعملا SG ا ا وا ا 69

 ١١(. ص سماخ مجعم) .هنم جرخي مهيدهم نأ ةعيشلا معزت يذلا
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 يف تعقو يتلا تافالتخالا نأ الإ اننامز يف ةيرشع انثإلا قيرط وه اذه «رشع يناثلا وهو

 .اهدرون مل ةلاقمو .هركذن مل بهذم اهنع ذشي الثل اهركذ بجو  مهمامعأ ىنبو

 ىلع هيخأ نود رفعج نب ىسوم نب 2 دمحأ ةمامإب لاق نم ةعيشلا نم نأ ملعاف

 ريغ ريغص وهو .هوبأ تام ذإ يلع نب دمحم يف ًالوأ كش يلعب لاق نمو . ” اضرلا
 دعب اوفلتخاو هتمامإ ىلع موق (9 تبثف ءاهجهانمب هدنع ملع الو © ةمامإلل قحتسم
 وه نولوقيو «دمحم نب يلع ةمامإب موق لاقو « دمحم نب ىسوم ةمامإب موق «هتوم
 ةمامإب موق لاقو « يلع نب رفعج ةمامإب موق لاقف ءاضيأ هتوم دعب اوفلتخاو .يركسعلا
 لهأ نم ناكو ,نحاطلا © نالف نب يلع هل لاقي سيئر مهل ناكو « ىلع نب نسحلا

 ف

(1) 

 «ةريسيلاب ةفورعملا هتعيض هل بهوو «همدقيو هبحي هوبأ ناكو اهرو دليل انيك ناك : یسوم نب دمحأ (۱)

 .(۸۷ ص ةعيشلا قرف) . نومأملا رصع ىف ناكو زاريشب نوفدم هنأو .كولمم فلأ قتعأ هنأ لاقيو

 .هرصعو هتقو ملعأ نم ناك «ةرهاطلاب تيمسو دلو مأ همأو ٠١١ ةنس دلو مظاكلا ىسوم نب اضرلا يلع
 ينثالا ةمئألا دحأ وهو جنو هيلكس نرالا تاكو < ةديدتن ةيوخأ ةي ةا الا هب نوماملا ناَكو

 ةنيدمب 7١ ةنس يفوتو مهردلاو رانيدلا ىلع همسا برضو .هدهع يلو هلعجو هتئب نومأملا هجوز دقو رشع
 لوأ ناكلخ نباو 77 ص ناث مسق عبار ةعيشلا نايعأ) . ديشرلا نباربق قصالم نفدو نومأملا هيلع ىلصو سوط

 .(5' ٤ ص
 . الإ مامالا زوجي ال اولاقو .هورغصتساو هوبصتساف نينس عبس نبا دمحم هنباو اضرلا نسحلا وبأ يفوت دقف

 لمتحي نأ لقعي ال املكف .غلاب ريغ هللا فلكي نأ زاجل غلاب ريغ ةعاطب لجو زع هللا رمأي نأ زاج ولو غلاب

 . غلاب ريغ لفط اهايندو اهنيد رمأ نم هيلإ جاتحت امو سانلا نيب ف اوو < ا

 . (۸۸ ص ةعيشلا قرف)
 كلذ هملع لجو زع هللا نكلو «هيبأ لبق نم هملع نوكي نأ زوجي ال مهضعب لاقف « هتمامإ ىلع تبث نمامأ
 مهضعب لاقو كئلوأ ريغو ةقداص ايؤرو «نذألا يف رقنو .بلقلا يف تكنو .ماملإ نم بورضب غولبلا دنع

 ماهلإلا ةهج نم ال «ملع غلب اذإف غولبلا تقو ىلإ هريغ نود هل رمألا نأ ىنعم ىلع مام وه غولبلا لبق

 ٠ عورفلاو لوصألا نم اهيف هل مسر امو اهيف ملعلا نم هثرو امو هيبأ بتك نم ملعي نكل ءًافنا ركذ امم «هوحنو

 زوجيو ايبص ناك نإو ملعي ن نأ زوجي دقف هللا ةجح هنأل هنس تلق ولو غلاب ريغ نوكي مامإلا :مهضعب لاقو

 نم هفلس نع زاج امك هيفو هيلع زئاج كلذ لك اهريغو ايؤرلاو تكنلاو ماهلإلا نم تركذ يتلا بابسألا هيلع

 ميرم نب | ىسيع بابسأبو ًايبص مكحلا هاتأ هللا نأو ايركز نب ىبحيب كلذ لك اولتعاو «نيضاملا هللا ججح

 كلذ ريغو ميلعت ريغ نم امكح دواد نب ناميلس ملعبو ءكلملا ةأ رماو بوقعي نب فسوي نيب يبصلا مكحبو

 .(۷۹ ص ةعيشلا قرف) سانلا دنع غلاب ريغ ناك نمم هللا ججح يف ناك دق هنإف

 نجاطلا عيب ىلإ ةبسن . ينجاطلا ليقو ةرصبلاب .دزألا نم ةليبق ةيحاط ىلإ ةبسن .زازخلا يحاطلا نب ىلع )٥(

 وهو .ةيحطفلا يف ًاروهشم ناكو ًاروهشم ناكو ,ةفوكلا لهأ يملكتم نموهو نحاط نب يلع مهضعب هامسو

 .(8 ص ةعيشلا فرف) ااف اياكتم ناكو ,هيلإ سانلا لامأو رفعج ةمامإ ىوق نمم
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 .ةيوهام نب , متاح نب سراف هناعأو هيلإ سانلا لامأو « يلع نب رفعج بابسأ ىوق مالكلا

 دجن ملو نسحلا انحتما :اولاق «يركسعلا نسحلا فلخو تام دق ًادمحم نأ كلذو «')

 «نسحلا توم دعب رفعج رمأ اووقو «ةيرامحلا نسحلا ةمامإب لاق نم اوبقلو ءاملع هدنع
 الأ نوكي ال مامإلاو .بقعي مل هنأآل .هتمامإ تلطبف .,فلخ الب تام نسحلا نأب اوجتحاو

 لعف هنأ هيلع اهاعدا ىوعد دعب نسحلا ثاريم رفعج زاحو «بقعو فلخ هل نوكيو
 سانلا صاوخو «ةيعرلاو ناطلسلا دنع مهرمأ فشكناو «هريغو هيراوج يف لبح نم كلذ

 ةقرفلا هذه تتبثف 7 ل ةمامإب لاق نم ةملك تتشتو .مهماوعو

 نب يلع نب 2” نسحلا مهنم ,نسحلا ةمامإب لاق نمم ريثك مهيلإ عجرو رفعج ةمامإ ىلع
 يلعب « رفعج دعب اولاق مث رک ی ا

 ةمطاف نود رفعج نب ّىلع ةمامإب موق لاقو .رفعج تخأ يلع تنب ةمطافو «رفعج نبا

 ولغ ةمامإلا يف مهضعب الغو ءاريثك افالتخا ةمطافو ّيلع توم دعب اوفلتخا مث «ةديسلا

 ةرشع ىدحإ هتوم دعب اوقرتفا ,.نسحلا ةمامإب اولاق نيذلا امأو «يدسألا  باطخلا يبأ

 . مهليواقأ ركذن انكلو «ةروهشم باقلأ مهل تسيلو «ةقرف

 دلو الو تومي نأ زوجي الو مئاقلا وهو «تمي مل نسحلا نإ تلاق : ىلوألا ةق
 ىدحإ هذهو «ناتبيغ هل مئاقلا نأ اندنع تبث دقو «مامإ نمولخت ال ضرألا نأل ءارهاظ هل

 . ىرخأ ةبيغ بيغي مث فرعيو رهظيسو نيتبيغلا

 ةمامإ تركنأ هذه ن أ ريغ ينيوزقلا ‹ هیوهام نب متاح نب سرافلا تخ تحخأ كلذ ىلع هتناعأو ةعيشلا قرف يف ركذ (۱)

 قبطأ دق ينيوزقلا هيوهام نب , متاح نب سرافو نسحلا ال هوبأ هيلإ ىصوأ ارفعج نإ :تلاقو يلع نب نسحلا

 اياب نباب فورعملا دمحم نب نسحلا» : حابصلا نب رصن لاق .هنعلو هريفكتو ةمذ ىلع رابخألاو لاجرلا ءاملع

 رمأ دقو ««يركسعلا دمحم نب يلع ةئالثلا ءالؤه نعل ينيوزقلا متاح نبا سرافو يريمنلا ريصن نب دمحمو
 ۴ مهوعديو سانلا نتفي ًاناتف اذه سراف ناكو «ةنجلا هلتق نمل نمضو هلتقب يركسعلا نسحلا وبأ

 .(44 ص ةعيشلا قرف) . ةعدبلا

 ( aS يفوكلا مهالوم يميتلا لاضف نب يلع نب نسحلا (۲)
 للاخ ناكر الاب اه ناك و سحايب أ ةمامإ ىلإ عجر مث رفعج نب هللا دبع ةمامإب لوقي ايحطف ناك

 ناكو دهزلاب هيلع ءانثلا يف غلابو E هتاياور يفو ثيدحلا يف ةقث .ةلزنملا ميظع ردقلا

 يفوت اهريغو ةيلاغلا ىلع درلا باتكو تاراشبلا باتكو تارايزلا باتك اهنم بتك هلو «ةعيشلا يفنصم نم
 ٤١(. ص يسوطلا تسرهف 7١50 ص ناث نازيملا ناسل) . نيتئامو نيرشعو عبرأ ةنس

 يفوكلا يدسألا بنيز يبأ صالقم نب دمحم ليقو يدسألا عدجألا بنيز يبأ نب دمحم باطخلا وبأ (۳)

 .(5؟ ص ةعيشلا قرف) .نايبظلا وبأ ىرخأو باطخلا وبأ ةرات ىنكيو ءرازبلا دارزلاعدجألا
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 دعب ءىجي نأ بجيف هل دلو الو هيف كشن ال نسحلا تومب عطقنف توملا دعب مايقلا

 .توملا

 ةمامإ تثتعح رو «هيخأ رفعج فا ىصوأو 2 تام دق نسحلا نإ تلاق : ةثلاثلا

 ملذإ هب مامتئالا يف نيئطخم انك انأو «رفعج مامإلاو تام دق نسحلا نإ تلاق : ةعبارلا

 . الطبم نسحلاو هاوعد ىف ًاقحم ناك ًارفعج نأ انيبت هل بقع الو تام املف ًامامإ نكي

 ناك مامإلا نأو هب لوقلا يف نيئطخم انكو تام دق نسحلا نإ تلاق : ةسماخلا

 EY هب هنالعإو رفعج قسف انل رهظ املو .رفعجو نسحلا وخأ يلع نب دمحم

 ىلإ انعجرف «نيمامإ انوكي مل امهنأ انفرع هر ناك هنأ الإ هلاخ لثم ىلع ناك نسحلا

 . هيوخأ نود مامإلا وه ناك هنأ انفرعو ايضا ادخن ديحم

 دلوب بقعي ملو تام هنأو ءركذ ام ىَلَع رمألا سيلو ًانبا نسحلل نإ تلاق : ةسداسلا

 وهو (' دمحم همساو عادعألا ٠ هغ رج نر انو ري اف ‹ نيتلئسب هيا

 . نايعلا ةرباكم زوجي الو فخي مل كلذ نأل «لطاب نبا هلو تام

 لبحلا نم ىعدا ام لطبو هل دلو ال نأ حصو «نسحلا ةافو تحص تلاق : ةنماثلا

 ةجحلا هللا عفري نأ لوقعملا يف زئاج وهو «نسحلا دعب مامإ ال نأ تبثو «هل ةيرس يف

 امك «ةجح الب مويلا ضرألاو هيف مامإ ال نامزو ةرتف يهو ,مهيصاعمل ضرألا لهأ نع

 . © للك ىبنلا ثعبم لبق ةرتفلا تناك

 س وا امس ر ار ندد ا ا نأ يكفزت لاق 1
 يداهلاو يدهملاو مياقلاو ميرغلاو رادلا بحاصو نامزلا بحاص :اهنم ةريثك هباقلأو مساقلا وبأ هتينكو

 تافو موي نم امهادحإ ناتبيغ هلو هتابيغ ىدحإ اهنأو «روتسم هنأ اومعزو «هتمامإ ىلع اوعطق دقو بحاصلاو
 زع هللا الإ اهؤاهتنإ ملعي الو ءارفسلا رخأ يرمسلا ةافو نم اهؤادتباو ىربكلا ةيناثلاو .ىرغصلا يهو هيبأ

 ٠١١(. ” ص ةعيشلا قرف) .ةيرشع ىنثالا ةيمامإلا داقتعا وه اذه .لجو

 نيب تناك هنأ يور املو « ينضو الو يبن مالسلا هيلع ىسيع نيبو هنيب اميف لو يبنلا لبق نوكي ال نأ زاج امك ف
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 اذه سانلا فلتخا دقو .هتوم حصو تام دق نسحلا نإ تلاق :ةعسانلا
 دعب وأ هتوم لبق يردن الو «نبا هل دلو دق هنأ كشن الو ءوه فيك يردن الو . فالتخالا

 هالوتن نحنفو «بئاغلا فلخلا وهو « ةجح نعولخت ال ضرألا نأ ًائيقي ملعن انأ الإ ءهتوم
 . هتروصب رهظي ىتح .همساب كسمتنو

 ولخي الو «مامإ نم سانلل دب الو تام دق نسحلا نأ ملعن تلاق :ةرشاعلا

 .هريغ نم وأ هدلو نم يردن الو «ةجح نم ضرألا

 ةقيقح عطقلا ىلع يردن ال تلاقو .طباخملا هذه يف تفقوت ةقرف : ةرشع ةيداحلا

 نم نحنف هيف ةعيشلا تفلتخا عضوم لك يفو هتمامإب لوقنو ءاضرلا يف عطقن انكل لاحلا
 نم هتمامإ يف كشي الف هتروصب رهظيو .ةجحلا هللا رهظي نأ ىلإ .كلذ يف ةيفقاولا

 نم «هايإ مهرسأب سانلا عابتإ هتزجعم لب «ةنيبو ةماركو ةزجعم ىلإ جاتحي الو «هرضبأ

 م ERE يا دو يووم .ةعفادم الو ةعزانم ريغ

 افينو نيتئام تدتما دق ةبيغلا :اولاق مهنأ بجعلا نمو .مهرسأب لك ىلع اوعطق

 ما سوو ا ا ابا
 ةدم نع موقلا لئس اذإو «ةنس نيعبرأ يف ةنس نوسمخو ناتيام يضقني فيك يردن انسلو

 نم ايندلا يف ناشيعي مالسلا امهيلع سايلإو رضخلا سيلأ ءاولاق ءروصتي فيك ةبيغلا
 لهأ نم دحاو يف كلذ زوجي ال ملف «بارشو ماعط ىلإ ناجاتحي ال (نينسلا) فالا

 هيلع رضخلا مث «ةبيغلا ىوعد مكل حصي فيك ءاذه مكفالتخا عمو مهل ليق تيبلا
 ءلدعلاو ةيادهلاب فلكم نماض مكدنع مامإلاو ءةعامج نامضب ًافلكم سيل مالسلا

 اذهلف ءهب يدتقي فيك یری ال نمو «هتنسب نانتسالاو .هب ءادتقالاب نوفلكم ةعامجلاو
 نيريحتم «تافصلا ىف ةهبشملابو «لوصألا ىف ةيلدعلاب نيكسمتم ةيمامإلا تراص

 اوا نم كلر ر ر عقيم لار عهس اا نيبو نا

 ةرتفلا نإ» : قداصلا لاق دقو يصو الو يبن اهيف سيل ةنس يتئام يورو ةنس ةئامثالث ىور «تارتف ءايبنألا =

 لآ نم مئاقلا ثعبيف هللا ءاشي نأ الإ ةجح الب مويلا ضرألاو . «مامإ الو لوسر هيف نوكي ال يذلا نامزلا يه
 نيد نم سرد ام ددجف لسرلا نم هيف نرحب نع هلك ليم كعب انك ا نقرألا يحبنا ا

 .هورهظو مئاقلا ثعب ىلإ ءانيلع ةجحلاو ءزعو لج ءاش اذإ مئاقلا ثعبي كلذكف .ءايبنألا نيدو « ىسيع

 رمأ ةَ انيبن روهظ لبق سانلا ىلع ةجحلا تناك امك انيديأب يذلا مهملعو ةمئألا يمدقتم نم يهنلاو رمألا

 ١١5(. ص ةعيشلا قرف) . هئايصوأ ملعو هملع نم جرح امو هيهنو مالسلا هيلع ىسيع
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 اذه عم رظتنملا ةمامإب نيلئاقلا نأ بجعلا نمو «ةريحلا نم هللا انذاعأ «ليلضتو لاتق

 : هيلع ىلاعت هلوق نولوأتيو ةيهلإلا ماكحأ هيف نوعديف نويحتسي ال ميظعلا فالتخالا

 بيغلا ملاع ىلإ نودرتسو نونمؤملاو هلوسرو مكلمع هللا ىريسف اولمعا لقو#
 نوعديو .ةعاسلا ملع هيلإ دري يذلا رظتنملا مامإلا وه اولاق ٠٠١[ :ةبوتلا] #ةداهشلاو

 «ةدراب تامكحت ىلإ «قلخلا بساحي نيح انلاوحأب انربختسيو ءانع بيغي ال هنأ هيف

 رعش ةدر لوقعلا نع تاملكو

 ملاعملا كلت نيب يفرط تريسو اهلك دهاعملا كلت يف تفط دقل
 مدان نسس اعراق وأ نفد e رئاح فمك ا 3 رأ ملف

 ةيلاغلا

 ةيقلخلا دودح نم مهوجرخأ ىتحا . مهتمئأ قح يف اولغ نيذلا مه ةيلاغلا

 هللا اوهبش امبرو .هلآلاب ةمئألا نم دخ اوهبش امبرف .ةيهلإلا ماكحأب مهيف اومكحو

 ٠ ةيلولحلا بهاذم نم مهتاهبش تأشن امنإو .ريصقتلاوولغلا يفرط ىلع مهو .قلخلاب
 قلخلاب قلاخلا تهبش دوهيلا ذإ ىراصنلاو دوهيلا بهاذمو .(” ةيخسانتلا بهاذمو

 ىتح «ةالغلا ةعيشلا ناهذأ يف تاهبشملا هذه ترسف .قلاخلاب لا تت قراضتلاو

 ,ةعيشلا يف e لصألاب هيبشتلا ناكو « ةمئألا ضعب قح يف ةيهلإلا ماكحأب تمكح
 كلذ نأ اوأر امل «مهيف لازتعالا نكمتو .كلذ دعب ةنسلا لهأ ضعب ىلإ تداع امنإو

 .لولحلاو هيبشتلا نم دعبأو .لوقعملا ىلإ برقأ
 مهلو .خسانتلاو ةعجرلاو .ءادبلاو هيبشتلا .عبرأ يف ةروصحم ةالغلا عدبو

 ثيحب ءيشب ءيش صاصتخا ء ءامكحلا فرع يقو ه3 ةلورنا ره ة رابع ءيشلا يف ء ءيشلا لولح .لولحلا ١١(

 امهيلإ ةراشإلا دحتت ثيحب هيف ًالصاح نوكي نأ وه وأ ءرخآلا ىلإ ةراشإلا نيع امهدحأ ىلإ ةراشإلا نوكت
 ينايرس .نامسق وهو تادرجملا يف مولعلا لولحك ًاريدقت وأ ماسجألا يف ضارعألا لولح يف امك ًاقيقحت
 درولا يف ةزولا ءاملولجك .رخآلا ىلإ ةراشإ امهدحأ ىلإ ةراشإلا نوكت ثيحب نيمسجلا داحتا نع ةرابع

 زون ل افرظ مسجلا دحأ نوك نعغ.ةرايغ يراوجلا اا وام ةف لاو الاخ قراسلا يتسن

 اوعبتو .مالسالا قرف نع اوجرخ .هدابع نم دبع يف هللا لولحب نولوقي نيذلاو .زوكلا يف ءاملا لولحك

 .(17 ص تافيزرعت 04 ص ناث روقسد) .هءادعأ مهلوق يف
 قشعتلل نيقلعتلا نيب مب نينامز للخت ريغ نم رخا ندب نم ةقرافملا دعب ندبلاب حورلا قلعت نع ةرابع خسانتلا (۲)

 .(77 ص تافيرعت) .دسجلاو حورلا نيب يتاذلا
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 ةيكدزملا ,يرلابو ؛ةيدوكلاو ةيمرخلا ناهفصأب مهل لاقي «بقل دلب لكبو .باقلأ
 ظ . ةضيمملا عربعلا ءارو امبو ةرمحملا عصومبو .ةيلوقذلا ناجيبرذارو .ةيدابنسلاو

 ا
 هي ۾

 ءهلإلا تنأ ينعي «تنأ ت تنأ مالسلا هيلع يلعل لاق يذلا أبس نب هللا دبع باحصأ
 نب عشوي يف لوقي ةيدوهيلا يف ناكو .ملسأف ًايدوهي ناك هنأ اومعزو' .نيادملا ىلإ هافنف

 ضرغلاب لوقلا رهظأ نم لوأ وهو «مالسلا هيلع ّيلع يف لاق ام لثم . ىسوم يصو نون
 ءزجلا هيفو « 20 لتقي مل يح ايلع نأ اومعزو «ةالغلا فانصأ تبعشنا هنمو « ّيلع ةمامإب

 .هتوص دعرلاو «باحسلا يف ءيجي يذلا وهو «هيلع يلوتسي نأ زوجي الو .يهلإلا
 ًاروج تئلم امك ًالدع ضرألا ًالميف ضرألا ىلإ كلذ دعب لزنيس هنأو «هطوس قربلاو
 ,ةعامج هيلع تعمتجاو «مالسلا هيلع يلع لاقتنا دعب ةلاقملا هذه أبس نبا رهظأ امنإو

 دعب ةمئألا يف يملإلا ءزجلا خسانتب تلاقو .ةعجرلاو ةبيغلاو فقوتلاب تلاق ةقرف لوأ مهو
 .هدارم فالخ ىلع اوناك نإو «ةباحصلا هفرعي ناك ام ىنعملا اذهو يلع

 تعفرو «مرحلا يف دحاو نيع أقف نيح هيف لوقي ناك هنع هللا يضر رمع اذه
 ا لااا « هللا مرح يف ًانيع تأقف هللا دي يف لوقأ اذام هيلإ ةصقلا

 . كلذ هنم فرع

 ,ةفوكلا ةالغ نم ًاموق كلذ ىلإ اعدو «هلإ هنأ معز ىتح هيف الغ مث ًايبن ناك هنأ معزو يلع يف أبس نبا الغ (۱)

 . نيترفح يف مهنم موق قارحإب رمأف يلع ىلإ مهربخ عفرف
 نيترفحلا يف يب مرت مل اذإ تءاش ثيح ثداوحلا يب مرتل

 OCC ب وي

 ءهئادعأ نم مقتنيو ايندلا ىلإ لزنيس هنأو « ىسيع اهيلإ دعص امك ءامسلا ىلإ دعص ًايلع نأو هتروص ىلع ناطيش

yyايار كريس" حس وير اورو زار  

 يودعلا ديوس نب قاحسإ لاق نينمؤملا ريمأ اي مالسلا كيلع
 تان تاو ينهش لازغلا نم مهنم تسل جراوخلا نم تئرب

 باحسيلا' نل .مليسلا نوفر ايلع اوركذ اذإ موق نمو

 باوصلا نم كاذ نأ ملعأو يبلق ل جا. ىلا,

 باوثشلا نسح ادغ وجرأ هب ابح قيدصلاو هللا لوسر
 ظ .(۲۲۳ ص قرفلا نيب قرفلا)
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 “دةيلماكلا

 «مالسلا هيلع ّىلع ةعيب اهكرتب ةباحصلا عيمج رفكأ ء” لماك يبأ باحصأ

 1 جرخي نأ هيلع ناكو :لاق « دوعقلا يف هرذعي ملو «هقح بلط هكرتب يلع يف نعطو

 « صخش ىلإ صخش نم خسانتي رون ةمامإلا لوقي ناكو «هقح يف الغ هنأ ىلع قحلا رهظيو
 .ةوبن ريصتف ةمامإلا خسانتت امبرو « ةمامإ نوكي صخش يفو ةوبن نوكي صخش يف رونلا كلذو
 . توملا تقو حاورألا خسانتب لاقو

 خسانتلا ناك دقلو «لولحلاو خسانتلا ىلع نوقفتم مهلك ءاهفانصأ ىلع ةالغلاو

 ةفسالفلا نمو «ةيمهربلا دنهلاو ,ةيكدزملا سوجملا نم اهوقلت ةمأ لك يف ةقرفل ةلاقم

 صخش لكب رهاظ «ناسل لكب قطان « ناكم لكب مئاق ىلاعت هللا نأ مهبهذمو .ةئياصلاو

 سمشلا قارشإك وه ءزجب لولحلا نوكي دقو «لولحلا ىنعم كلذو «رشبلا صاخشأ نم

 وأ ءصخشب كلم روهظك وهف .لكلاب لولحلا امأو «رولبلا ىلع اهقارشإك وأ « ةوك يف
 | . نآويحب ناک

 حرش يتأيسو )0 خسرلاو ‹« خسفلاو , خسملاو « خسنلا .ةعبرأ خسانتلا بتارمو

 كرتب يلع ريفكتو يلع ةرصن كرتب ةباحصلا ريفكتب لئاقلا لماك يب مهسيئرل اوبسن ضفاورلا رش : ةيلماكلا )١(

 /6151 ص قمت چا
 نأ معزي ناكو ءةضفارلا نم وهو مهنع هللا يضر ةباحصلا رئاس يفو يلع يف ًالوق مهشحفأ وهو .لماك وبأ )۲(

 نيفص باحصأ لاتق همزل امك مهلاتق همزلي ناكو مهلاتق هكرتب « يلع رفكو يلع ةعيب مهكرتب اورفك ةباحصلا

 لثمتف ؟يلع يف لوقت ام :هل ليقف اورفك : لاق ؟ةباحصلا ىف لوقت ام هل ليق بهذملا اذه ىلع راشب ناكو

 روما رع

 .(۳۹ و ١7 ص قرفلا نيب قرفلا)
 ىلإ نذب نم لقتنتو ةيناسنإلا نادبألا يف ددرتت اهنإف .اهتالامك نم ء يش يقب يتلا ةصقانلا سوفنلا امأ ١

 نادبألاب قلعتلا نع ةرهطم ةدرجم ىقبت ذئنيحف اهقالخأو اهمولع نم اهلامك وه اميف ةياهنلا غلبت ىتح .رخآ
 .اخسن لاقتنالا اذه ىمسيو

 فاصوألا يف هبساني يناويح ندب ىلإ يناسنإلا ندبلا نم لقتنتف ةيناويحلا نادبألا ىلإ تلزانت امبر : ليقو

 .ًاخسم ىمسيو نابجلل بنرألاو عاجشلل دسألا ندبك

 .ًاخسر ىمسيو ةيتابنلا ماسجألا ىلإ تلزانت امبر : ليقو

 .(555 ص ناث فقاوملا حرش) . ًاخسف ىمسيو ا طئاسبلاو نداعملاك ةيدامجلا لإ : ليقو
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 ةوبنلا وأ ةيكلملا ةبترم بتارملا ىلعأو «ليصفتلا ىلع سوجملا نم مهقرف ركذ دنع كلذ

 . ةينجلا وأ ةيناطيشلا بتارملا لفسأو

 . مهبهاذم ليصفت ريغ نم ًارهاظ خسانتلاب لوقي ناك لماك و بأ اذهو

 ىلع ًاّيلع لضفي ناكو ‹يدسألا وه موق لاقو ‹ يسودلا عارذ نب ءابلعلا باحصأ

 هنأ معز «دمحم مذب لوقي ناكو ًاهلإ هامسو ا يذلا هنأ معزو ‹ دا يبنلا

 لاق نم مهنمو «ةيمذلا ةقرفلا هذه نومسيو «هسفن ىلإ اعدف « ّيلع ىلإ وعديل ثعب
 لاق نم مهنمو «ةينيعلا مهنومسيو ةيهلإلا ماكحأ يف ًايلع نومدقيو ًاعيمج امهتيهلإب

 ةيهلإب لاق نم مهنمو «ةيميملا مهنومسيو ةيهلإلا يف ًادمحم نومدقيو .ًاعيمج امهتيهلإب

 اولاقو «نيسحلاو نسحلاو ةمطافو ّيلعو دمحم“) ءاسكلا باحصأ صاخشأ ةسمخ

 نأ اوهركو .رخآلا ىلع دحاول لضف ال ةيوسلاب مهيف ةلاح حورلاو «دحاو ءيش مهتسمخ

 : مهئارعش ضعب لوقي كلذ يفو .مطاف اولاق لب ثينأتلاب ةمطاف اولوقي

 يلا هو ةييطظسمو اي ةسمخ نيدلا ىف هللا دعب تيلوت

 ؛ «كينباو كجوز يعدا» :لاقف اهل ةريزخ لمحت ةا يبنلا ىلإ ةمطاف تءاج : : تلاق «ةملس مأ نع ١١(

 مهنع بهذأف يترتعو يتيب لهأ ءالؤه مهللا» :لاقف ًايربيخ هل ءاسك مهيلع ىقلأ مل د اومعطف مهب تءاجف

ERTريخ ىلإ كنإف يحنت» :لاق «كلهأ نم انأ ( مهعم انأو هللا لوسر اي »» 

 يردخلا ديعس يبأ نعو هًريهطت مكرهطيو تيبلا لهأ سجرلا مكنع ٍبهذيل هللا ديري امنإ» : هللا لزنأف

 ىلع ةرين ةجحو ةنيب يه ةيآلا نكل ««ةمطافو نيسحو نسحو يلع يفو يف ةيآلا هذه تلزن» : لاق ويب يبنلا نع

 امو .ءاسكلا لهأب مهصيصخت يف ةعيشلا يأر نالطب ةيضاق هتيب لهأ نم مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ءاسن نوك

 2" ها1/ ص عبار نايبلا عمجم) . كلذك اوسيل مهادع نم نأ ىلع ال تيبلا لهأ نم مهنوك ىلع لديامنإف فنا درو

 ١١١(. ص عبار ميلسلا لقعلا داشرإ

 اهلوأ ,روصنملا اهيف وجهي ةديصق هدشنأف نيسحلا نب نسحلا نب هللا دبع نب ميهاربإ ىلع راشب لخدو )۲(

 ملاسب ليلقا اع ملاس امو مئاد شيع لوط ام رفعج اببأ

 : لوقي اهيفو
 مراكمللاقشئاعايحيرأادغ ةلالج هيلع ماسبل لوقأ

 اد ا وال يق اا ااو
 مجاهملاو ودعلل ًامالظ نوكي ةراتو ءيضتسملا نيعل جارس
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 | ةيريغملا
 نب يلع نب دمحم دعب مامإلا نأ ىعدا ,يلجبلا ديعس نب ” ةريغملا باحصأ

 ناكو .تمي مل يح هنأ معزو «ةنيدملاب جراخلا نسحلا نب هللا دبع نب دمحم « نيسحلا

 .دمحم مامإلا دعب هسفنل ةمامإلا ىعداو يرسقلا هللا دبع نب 2” دلاخل ىلوم ةريغملا

 ,لقاع هدقتعي ال اولغ «مالسلا هيلع ّيلع قح يف الغو .هسفنل ةوبنلا ىعدا كلذ دعبو

 لاثم ىلع .ءاضعأ وذ مسجو ةروص ىلاعت هللا نإ :لاقف «هيبشتلاب هلوق كلذ ىلع دازو

 هنم عبنت بلق هلو «رون نم جات هسأر ىلع رون نم لجر ةروص هتروصو «ءاجهلا فورح

 هسأر قوف راطف < مظعألا مسالاب ملكت ملاعلا قلخ دارأ امل ىلاعت هللا نأ معزو .ةمكحلا

 ]ا : ىلعألا] #ىوسف قلخ يذلا ىلعألا كبر مسا حبس# : هلوق كلذو .لاق « اجات

 عمتجاف .قرعف يصاعملا نم بضغف ءهفك ىلع اهبتك دقو ,دابعلا لامعأ ىلع علطا مث

 علطاف رين بذعلاو «ملظم حلاملاو .بذع رخآلاو « حلام امهدحأ «نارحب هقرع نم نم

 يقاب ىنفأو ءرمقلاو سمشلا اهنم قلخف «هلظ نيع عزتناف .هلظ رصبأف رينلا رحبلا يف
 «نيرحبلا نم هلك قلخلا قلخ مث :لاق .«يريغ هلإ يعم نوكي نأ يغبني ال لاقو .هلظ

 قلخ ام لوأو «سانلا قلخو .ملظملا رحبلا نم رافكلاو «رينلا رحبلا نم نينمؤملا قلخف

 نأ لابجلاو ضرألاو تاومسلا ىلع ضرع مث «لكلا لالظ لبق « ّيلعو «دمحم لظوه

 ركذدقو «رمعو ركب ابأ صقنتي ناكو باذكلا يضفارلا يفوكلا هللا دبع وبأ يلجبلا ديعس نب ةريغملا )1

 هيومتلا ىلع .ةفوكلاب نارينلا رعسأف رحس يف رظن دقو ةوبنلا یعدا دقو «مهيلع هلضفف ءايبنألا ركذو ًايلع

 ناعمس نب نايبو ديعس نب ة ةريغملا نم هلوسرو هللا ءىرب :رفعج وبأ لاق دقو «قلحخ هباجأ ىتح ةذبعشلاو

 دودح يف هقرحأو .هبلص مث هلتقو يرسقلا هللا دبع نب دلاخ هذخأ دقو «تيبلا لهأ انيلع ابذك اهمنإف

 . (76 ص سداس نازيملا ناسل) .ةئامو نيرشعلا

 يلوو كلملا دبع نب ماشهل نيقارعلا رمأ ناك يرسقلا مث يلجبلا هللدبع نب دلاخ مشيهلا ب او .ديزيوبأ (۲)
 نيروهشملا برعلا ءابطح نم ًادودعم دلاخ ناكو ٍةبحص ديزي هدجلو ,ةينارصن تناك همأو .ةكم كلذ لبق

 7 يذلا .يفقثلا رمع نب فسوي ىلوو .هلزع ًاماشه :ةءالطعلا رشک ادارخ ناكو ةغالبلاو ةحاصفلاب

 نجس يف دلاخ ناك املو ٠۲١ ةنس ديزي نب ديلولا مايأ هلتق مث هبذعو هسبحو هلامعو ًادلاخ ذخأو ةفوكلا

 ا :لاقف يسبعلا بغشلا وبأ هحدم فسوي
 اا نك دو بقت ا ا افلا ا
 اا او ةيتاطاو ادا ندسلا هترسع ن ىلا

 لطابو قح لك يفاهللا يطعيو هموقل تامركملا ينبي ناك دقل

 لئابقلا يف هفورعم اونجست الو همسا اونجست ال يرسقلا اونجست نإف

 ظ ْ 7١١(. ص لوأ ناكلخ ننا)

 م١



 مث «كلذ نيباف «ةمامإلا نم بلاط يبأ نب ىلع نعنمي نأ يهو 220 ةنامألا نلمحي
 هنيعي نأ وقل نم عم ا دارك اتا وع راق نيالا ىلع قرع

 عنملا ىلع امدقأو «هنم لبقف «هدعب نم هل ةفالخلا لعجي نأ طرش ىلع «هب ردغلا ىلع

 [77 : بازحألا] «الوهج امولظ ناك هنإ ناسنإلا 9 اهلمحو# : هلوق كلذف نيرهاظتم

 لاق رفك املف رفكا ناسنإلل لاق ذإ ناطيشلا 7 لثمك © : ىلاعت هلوق رمع يف لزن هنأ معزو

 > ١5[. ٠ :رشحلا] *كنم ءيرب ينإ

 مهنمو «هتعجرو هراظتناب لاق نم مهنمف «هباحصأ فلتخا «ةريغملا لتق نأ املو

 هباحصأل ةريغملا لاق دقو هراظتناب وه لوقي ناك امك ءدمحم ةمامإ راظتناب لاق نم

 . ماقملاو نكرلا نيب هناعيابي ليئاكيمو ليربجو .عجري هناف «هورظتنا

 ةيروصنملا

 نب دمحم رفعج ىبأ ىلإ هسفن ازع يذلا وهو « ىلجعلا © روصنم نبأ باحصأ

 ضرألاو تاومسلا ىلع اهضرع «هدابع ىلع اهضرف يتلا ضئارفلاو ةعاطلا ةنامألاب دارأ 0 نبا لاق )١(

 ءاتيإو تاولصلا ءادأ ةنامألا :دوعسم نبا لاقو .مهبذع اهوعيض نإو مهباثأ اهودأ اذإ مهنأ ىلع لابجلاو

 : ليقو «عئادولا هلك اذه نم دشأو .لدعلاو نيدلا ءاضقو ثيدحلا قدصو تيبلا جحو ناضمر موصو ةاكزلا

 ال نأ نمؤم لك ىلع قحف دوهعلاب ءافولاو سانلا تانامأ يه : سابع نبا لاقو ءهنع اوهنو هب اورمأ ام عيمج

 الو ًباوث ديرن ال كرمأل تارخسم نحن براي ال نلقف لابجلاو ضرألاو تاومسلا ىلع تضرعف ًانمؤم شغي

 ناكو ؛هرمأل ةفلاخم الو ةيصعم ال اهب اوموقي ال نأ ىلاعت هللا نيل اميظعتو ةع و فرخ كلذ نلقو اباقع

 ةعيطم لجو زع هلل ةعضاخ اهلك تادامجلاو اهلمح نم نعنتمي مل نهمزلأ ولو ًامازلإ ال ًارييخت نهيلع ضرعلا
 .(۲۲۹ ص:سماخ ليوأتلا بابل) .هل ةدجاس هرمأل

 هسفنل ًامولظ ناكف « هتنم فعضو e .هبر هب هفلك ام يضرو .ناسنإلا اهلمح )۲(

 بابل) . اهنامض في ملو اهنمضو يب ني اب ايلحمابا اخ ید الووخ .هبر ىصع نيح

 "فرط ص سماخ ليوأتلا

 ءريضنلا ينب رز ل طع م لو ا یا و او ا فا برج ف
 ا اصيصرب وهو .«رفكا ناسنالل لاق ذإ ناطيشلا لثمك مهلثم# :لاقف

 .هوبلصف «هرمأ فرعف ءاهنفدو اهلتق اهلمح نابتسا املف «ةأرما ىلع عقوف «ناطيشلا هاوغأ ىتح « نيع ةفرط

 ينبل ةصقلا هذه هللا برضف «لتقو رفكف هل دجسف ءاميإلاب هل دجس نإ هصولخب هارغأو «ناطيشلا هل لثمتف
 7١55(. ص سماخ نايبلا عمجم) . مهوملسأو ةدشلا دنع مهنم اوأربت مث نيقفانملاب اورتغا نيح ريضنلا

(E)لاقو هسأر ىلع هديب حسمو < و هاندأف هيلإ هب جرع لجو زع هللا نأ ىعذا يذلا وهو < يلجعلا روصنم وبأ  

 نم ةفوكلا لهأ نم اذه روصنم وبأ ناكو ءاليلح هذختا هللا ناو لوسرو يبن هنأ ركذو ينب يأ : ينايرسلاب هل

 نب يلع نب دمحم رفعج يبأ ةافو دعب ىعداف أرقي ال ًايمأ ناكو ةيدابلاب هؤشنم ناكو «راد اهيف هلو سيقلا دبع
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 ىلإ سانلا اعدو ,مامإلا وه هنأ معز «هدرطو رقابلا هنع أربت املف .لوألا يف رقابلا ىلع ظ

 مهنم ةعامج تجرخو .كلذب رهاظتو ىلإ ةمامإلا تلقتنا : لاق رقابلا ىفوت املو .هسفن

 (9 ماشه مايأ يف فارعلا ي وي ر هع نب ٠ فسوي فقو ىتح .ةدنك ينب يف ةفوكلاب
 . هبلصو هذخأف هتوعد ثبخو هتصق ىلع كلملا دبع نبا

 :لاق امبرو ءامسلا نم طقاسلا فسكلا وه مالسلا هيلع ًايلع نأ : يلجعلا معز
 جورا حالا نم ظفاسلا ا

 هديب حسمف ا وا و ارد

 نم طقاسلا فسكلا وهف ضرألا ىلإ هطبه مث «ينع غلبف لزنا ينب اي هل لاقو هسأر

 لجر ةنجلا نأ معزو عطقنت ال ةلاسرلاو أدبأ أ مطقنت ال لسرلا نأ اضيأ معزو ءءامسلا

 «مامالا مصخ وهو .هتاداعمب انرمأ لجر رانلا نأو . تقولا مامإ وهو .هتالاومب انرمأ

 ىلع ضئارفلا لوأتو .مهتاداعمب ىلاعت للا مآ لاسر ءامسأ ىلع اهلك تامرتعملا لوأتو
 مهلاومأ ذخأو .مهيفلاخم لتق هباحصأ لحتساو .مهتالاومب انرمأ لاجر ءامسأ

 رمأي ناكو لوسرو يبن انأ :لاق نأ ىلإ رمألا هب ىقرت مث هدعب نم هيصو هلعجو هرمأ هيلإ ضوف هنأ نيسحلا 5

 داهج اذه نإف هولتقاف كرشم رفاك وهف مكفلاخ نم :لوقيو لايتغالاب .مهلتقو « مهفلاخ نم قنخب هباحصأ
 لوالي وم وبروز E O صرلا ٠ ارجل تروح
 هنباب قانخلا رمع رفظ مث هبلصو .هذخأف هتاروع ىلع يفقثلا رمع نب فسوي فقو ن أ ىلإ هتنتف ترمتساو

 هب ثعبف" هتوبنب اولاقو ريثك رشب هبهذمو هيأر ىلع هعباتو هيبأ ةبترم ىعداو أبنت دقو روصنم يبأ نب نيسحلا

 مهنم ةعامجب رفظف هباحصأ تلظو اميظع الام هنم ذخأو كلذب رقآ نأ لغتي هبلَضو هتفالخ يف هلتقف يدهملل

 570 ص قرفلا نیب قرفلا «۳۸ ص ةعيشلا قرف) . مهبلصو مهلتقف

 ىلع هتيالوب بتك مث ٠ < ةنس نميلا ماشه هالو «جاجحلا مع نبا نبأ < « يفقثلا رمع نب فسوي بوقعي وبأ (۱)

 يفًامومذم ناكو اخف ؛ ةءارقلا نسح فسوي ناكو ,نميلا ىلع تلصلا هنبا فلختساف ٠١١ ةنس قارعلا

 «ءاوس اهاندأو و 1 ةريسلاو قلخلا ءيس قمحأ هلمع

 زوجت هتيحل تناك ,ةماق مهرغصأو ةيحل سانلا مظعأ نم ناكو قمحلاو هيتلا يف لثملا هب برضي ناكو |

 .(57/0 ص ناث ناكلخ نبا) . ١17 هنس لتقف سبحلا يف تامو هسبح «ديلولا نب ب ديزي يلو املو «هترس

 نم ٍذخأ دقل ةماسق نوعبرأ دهشي ىتح الام هلام تيب لخدي ال ناكو القاع ًامزاح ناك كلملا دبع نب ماشه ١)

 الو ءامدلا هيلإ هركأ ءافلخلا نم ًادحأ تيأر ام : دمحم نب ليجس لاقو «هقح قح يذ لكل ىطعأ دقلو هقح
 عفرأ اخأدجاو ًاثيش الإ هتلن دقو الإ ايندلا تاذل نم ءيش يقب ام : لاق هنأ ماشه نعو « ماشه نم هيلع دشأ

 : هيلإ بسنيو هنيبو ينيب اميف ظفحتلا ةنوؤم

 لاقم كيلع هيفام ضعب ىلإ ىوهلا كداق ىوهلا صعت مل تنأ اذإ

 ١51(. ص ءافلخلا خيرات) . ٠٠١١ ةنس يفوتو ٠٠١ ةنس ةفالخلا يلو
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 ضئارفلا لمح نم مهدوصقم امنإو ‹ةيمرخلا فنص و « مهئاسن لالحتساو

 هنع طقس دقف هفرعو لجرلا كلذب رفظ نم نأ وه «لاجر ءامسأ ىلع تامرحملاو

 .لامكلا ىلإ ليو ةع ةنجلا ىلإ لصو ذإ تود ‹ فيلكتلا

 ظ :ةسلاظ

 ةيباطخلا

 ازع يذلاوهو . عدجألا يدسألا بنيز ىبأ نب دمحم باطخلا ىبأ 03 باحصأ

 ىف لطابلا هولغ ىلع قداصلا فقو املف ,قداصلا دمحم نب رفعج هللا دبع ىبأ ىلإ هسفن

 يربتلا يف غلابو .كلذ ىف لوقلا ددشو « هنم ةءاربلاب هباحصأ ربخأو «هنعلو هنم أربت هقح

 ءايبنأ ةمئألا نأ باطخلا وبأ معزو .هسفنل رمألا ىعدا هنع لزتعا املف هيلع نعللاو «هنع

 رون ةيهلإلاو .هؤابحأو هللا ءانبأ مهو هئابا ةيهلإو 2 دمحم نب رفعج ةيهلإب لاقو ا

 .راونألاو راثآلا هله نم ملاعلا ولخي الو «ةمامالا يف رون ةوبنلاو وريح يف

 امل نكلو ا ءهنامز يف هلإلا وه ًارفعج نأ معزو

 ىسوم نب ىسيع فقو املو ءاهيف سانلا هارف ةروصلا كلت سبل < «ملاعلا اذه نإ كد

 اقرف هدعب ةيباطخلا تقرتفاو «ةفوكلا ةخبسب هلتق. هتوعد ثبخ ىلع نويضتملا بحاص

 يبأب اوناد امك هب اونادو « 29 رمعم لاقي لجر باطخلا يبأ دعب مامإلا نأ ةقرف تمعزف

 ةمعنو ريخ نم سانلا بيصت يتلا يه ةنجلا نأو ‹ ىنفت اال ايندلا نأ اومعزو .«باطخلا

 انزلاو رمخلا اولحتساو «ةيلبو ةقشمو رش نم سانلا بيصت يتلا يه رانلا نأو .ةيفاعو

 . (ةيرمعم) ةقرفلا هذه ىمستو ضئارفلاو ةالصلا كرتب e رئاسو
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 هنأو ةكئالملا نم هنأ ىعذا مث ةلاسرلاف ةوبنلا ىعّدا نأ ىقرت مث مظعألا هللا مسا هملع هنأو هدعب نم هيصوو

 .(17 ص ةعيشلا قرف) 0 ل ىلإ هللا لوسر

 ىعذا دقو تيبلا لهأ :ىلع بذكي امل «نعل نميف قداصلا هنعل دقو «يريعشلا راشب وب أ مثيخ نب رمعم (۲)

 اماهلك تاوهشلا ّلحأو , ماصو هل ىلصو لجو زع هللا هنإ : لاقو «هيلإ وعدي نابللا نبأ جرح دقو ءةيهولألا

 تانبلاو تاهمألا حاكنو ريزنخلا محلو «مدلاو ةتيملاو رمخلا برشو ةقرسلاو انزلا لحأف « مرح امو اهنم لح

 ةعيشلا قرف) ا وه امتإت همرعو ا ءيش لك نأ معزو .كئلوأ ريغو تاوخألاو ظ

 .(44 . ٤۳ ص
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 وه ارفعج نأ معزي ناكو .279 عيزب باطخلا يبأ دعب مامإلا نأ ةفئاط تمعزو

 هللا نم ىحوي يأ ه5 : نارمع لا] «هللا نذإب الإ تومت نأ سفنل ناك امو # : ىلاعت

 ظ .[18 :لحنلا] «لحنلا ىلإ كبر ىحوأو » : ىلاعت هلوق كلذكو «هيلإ

 اذإ ناسنإلا نأ 0 لاكش مل تا معو

 ةفئاطلا هذه یمستو ةركب مهنوري مهنأ اومعزو 25 ةنياعم ري ادعو

 ةيعيزبلا)

 امك اولاقو « يلجعلا نايب نب 27 ريمع باطخلا يبأ دعب مامإلا نأ ةفئاط تمعزو
 ةسانكب ةميخ اوبصن دق اوناكو نوتومي مهنأب اوفرتعا مهنأ الإ « ىلوألا ةفئاطلا تلاق

 ذخأف ةريبه نب °” ديزي ىلإ مهريخ عفرف .قداصلا ةدانع ىَلَع اهيف نوعمتجي ا

 . ةيلجعلا ةفئاطلا هذه ىمستو « ةفوكلا ةسانك يف هبلصف ًاريمع

 هلسرأ دقو لوسر يبن هنأ هتقرف تمعز دقو .هعم ةعامج نعلو قداصلا هنعل دقو كئاحلا ىسوم نب عيزب )١(

 هنأ دهشو رفعج هنم ءىرب امك عيزب نم هباحصأو باطخلا وبأ ءىربو ةلاسرلاب باطخلا يبأل دهشو رفعج

 .(55 و ٤۳ ص ةعيشلا قرف) . ناطيش زفاك

 مالسإلا قرف نع ةجراخلا قرفلا نم مهو ةيورمعلا سيئر يلجعلا نايب نب ورمع ليقو يلجعلا نايب نب ريمع (۲)
 ءايبنأ ةمئأ ضرألا يف انم فلخ لازي ال نكلو تومن انإ : اولاقو نوتومي ال مهنأ اولاق نيذلا بيذكتب اولاق

 ۷٤(. ٠ ص ريصبتلا ,785 ص قرفلا نيب قرفلا) . هتيهلإب اولاقو ابر هومسو ًارفعج اودبعو
 هيفو ىنثملا ابأ ىنكي ناكو نينس تس كلملا دبع نب ديزيل نيقارعلا هوبأ يلو يرازفلا ةريبه نب رمع نب ديزي (۳)

 :قدزرفلا لوقي

 صيمقلا دي ذحأ ًايرزف  هيدفارو  قارعلا  ثيلوأ
 صيبخلا لكأ هموق ملعو نيفيا اجا نايفلاب نسيتك
 يلوف ديزي هنبا امأ «ةنايخلا ىلإ هبسن ديلا فيفخ هنأ ديري صيمقلا دي ذحأ هلوقو ‹تارفلاو ةلجد هادفار

 رطفيو فلأ ةئامسمخ رهش لك يف هراوز ىلع مسقي ًافيرش ناكو نينس سمخ دمحم نب ناورمل نييقارعلا
 هنمأ «نييومألا ةفالخلا تطقس املو ءرطخلا ميظع ناكو «سانلا جاح يضقيو «ناضمر يف نيمئاصلا
 ريمألا اهيأ : ةريبه نبا لاقف ةرتس هنيبو هنيبو روصنملا ىلإ جرخف . هل ءافولا روصنملا ي أر نم ناكو «حافسلا

 ىلع مكركذ بذعيبو .مهبولق ىلإ مكتبحم لصت اهترارم مهوبنجو اهتوالح سانلا اوقيذأف ركب مكتلود نإ

 وبأ ناكو .اذه لتقب ينرمأي نمل ًابجع :هسفن يف لاقو رتسلا عفرف «مكتوعدل نيرظتنم انلز امو مهتنسلأ
 حافسلا لاقف ءناميإو ةعيب يقنع يف هلو لعفأ ال :لاقف هلتقب روصنملا رمأف .هلتق ىلع حافسلا ثحي ملسم

 < ةنيط ىرتأ : يسرحلل لاقف روصنملا ىلإ هسأر لمحف ۱۳۲ ةنس ةميزخ نب مزاخ هلتقف هثكنو هردغل هلتقت
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 لوقي ناكو يفريصلا 22 لضفم .باطخلا يبأ دعب مامإلا نأ ةفئاط تمعزو

 .فداصلا دمحم نب رفعج مهلك ءالؤه نم أربتو .هتلاسرو . هتوبن نود . رفعج ةيبوبرب

 . نوهئات ةمئألا لاحب «نولهاج نولاض ىرايح مهلك موقلا ناف . مهنعلو مهدرطو

 ِ ةيلايكلا

 نب رفعج دعب .تيبلا لهأ نم دحاو ةاعد نم ناكو .لايكلا نب < دمحأ عابتأ

 هيأرب اهطلخف ةيملع تاملك عمس هلعلو . نيروتسملا ةمئألا نم هنظأو قداصلا دمحم

 الو . ةعومسم ريغ ةدعاق ىلع يملع باب لك يف .ةلاقم عدبأو لطاعلا هركفو . لئافلا

 هنم اوءربت هتعدب ىلع اوفقو املو . عضاوملا ضعب يف سحلا دناع امبرو .ةلوقعم

 ةوعدلا فرص كلذ لايكلا فرع املو . هتطلاخم كرتو . هتذبانمب مهتعيش اورمأو . هونعلو

 ردق نم لك نأ هبهذم نم ناكو . ايناث مئاقلا هنأ ىعدا مث الوأ ةمامإلا ىعداو .هسفن ىلإ

 ملاعلا وهو .قافآلا ملاع ينعأ .نيملاعلا جهانم نيبي نأ هنكمأو . سفنألا ىَلَع قافآلا

 هتاذ يف لكلا ررق نم نأو .مامإلا وه ناك ‹يلفسلا ملاعلا وهو سفنألا ملاعو يولعلا

 يف دجوي ملو :لاق ءمئاقلا وه ناك .ءزجلا نيعملا هصخش يف يلك لك نيبي نأ هنكمأو

 هلبق امنإو .مئاقلا وه ناكف .لايكلا دمحأ الإ ريرقتلا اذه ررقي دحأ نامزألا (نم) نمز

 ملاعلا يف هتلاقم نم تيقبو . مئاقلا مث مامإلا هنأ كلذؤ هتعدب ىَلَع الوأ . هيلإ ىمتنا نم

 : ةثالث ملاوعلاو :لايكلا لاق .القعو ًاعرش ةدودرم ةفرخزم اهلك . ةيمجعو ةيبرع فيناصت
 لوألا .نكامأ ةسمخ ىلعألا ماعلا يف تبثأو . يناسنإلا ملاعلاو .ىندألا ملاعلاو .ىلعألا ملاعلا

 : لاق . لكلاب طيحموهو . يناحور هربدي الو دوجوم هنكسي ال غراف ناكموهو . نكامألا ناكم

 ةيناسنإلا سفنلا ناكم هنودو .هلع ةرابع عرشلا يف دراولا شرغلاو

 سفنلا ناكم هنودو . ةيناويحلا سفنلا ناكم هنودو .ةقطانلا سفنلا نا هنود ىلعألا

 تدعصف « ىلعألا نقلا ملاع ىلإ دوعصلا ةيناسنإلا سفنلا : لاق «ةيناسنأإلا

 سفنلا ملاع ىلإ لوصولا نم تبرق املف «ةيقطانلاو ةيناويحلا ينعأ «نيناكملا <تقرخو
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 رفعة ل هفئاظقتملا يبأ نم اوأربت ربتو هتوبن لود رفعج ةيهلإبءاؤلاق نيذلا ةيلضفملا ميعز ‹ يفريصلا لضفم (۱)

 . (375 ص قرفلا نيب قرفلا) . ع
 ١9( ريل تاهرتلاو ةلالضلا يف ًاباتك فنص دقو لضم ًالاض ناك دقو دحلملا لايكلا دمحأ ١"(.
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 ملاعلا ىلإ تطبهأف اهؤازجأ تلاحتساو تنفعتو تريحتو ترسحناو تلك ىلعألا
 ةنوفعلا نش ةلاجلا كلت يف يهو 25 راودأو 20 راوكأ اهيلع تضمو , يلفسلا
 تثدحف .ًاءزج اهراونأ نم اهيلع تضافأو ىلعألا سفنلا اهيلع تحاس مث .ةلاحتسالاو
 تابنلاو نداعملا نم تابكرملاو ضرألاو تاومسلا تثدحو .ملاعلا اذه يف تيبكارتلا
 احرف ةراتو .ًامغ ةراتو ارورس ةرات «بيكرتلا اذه ايالب يف تعقوو .ناسنإلاو ناويحلاو
 لاح ىلإ اهدريو مئاقلا رهظي ىتح لعضو ا ا ررطو داغر ةفالس اروظو او
 امو «ينامسجلا ىلع يناحورلا رهظيو « تاداضتملا لطبتو «بيكارتلا لحنتو «لامكلا
 ام ىهوأو «روصتي ام فعضأب هتاذ نييعت لغ لد مث ؛لايكلا دمحأ الإ مئاقلا كلذ

 سفنلا ةلباقم يف ا نم فلألاف :ةعبرألا ملاوعلل قباطم ليج مسا نا وهو «ردقي
 ىف لادلاو ةيناويحلا سفنلا ةلباقم يف ميملاو ةقطانلا سفنلا ةلباقم يف ءاحلاو « ىلعألا
 نكامألا ناكم امأو طئاسبلاو ءىدابملا يه ةعبرألا ملاوعلاف : لاق . ةيناسنإلا سفنلا ةلباقم
 .:لاق ,«ينامسجلا يلفسلا ملاعلا ةيولعلا ملاوعلا ةلباقم يف تبثأ مث .ةتبلا يف دوجو الف
 اهنودو .ءاوهلا اهنودو «رانلا اهنودو < نكامألا ناكم ةلباقم يف يهو «ةيلاخ ءامسلاف
 يف ناسنإإلا : لاق مث .ةعبرألا ملاوعلا ةلباقم يف ةعبرألا هذهو ءءاملا اهنودو ‹«ضرألا
 ةلباقم يف توحلاو «ضرألا ةلباقم يف ناويحلاو «ءاوهلا ةلباقم يف رئاطلاو ءرانلا ةلباقم
 يذلا ناسنإلا لباق مث «تابكرملا سخأ توحلاو زكارملا لفسأ ءاملا زكرم لعجف ءامل
 «ينامسجلاو يناحورلا نيلوألا نيملاعلا قافا عم «سفنألا ملاع وهو ةثالثلا دحأ وه
 يفو «غراف وه ذإ نكامألا ناكم ةلباقم يف عمسلاف «سمخ هيف ةبكرملا ساوحلا : لاق
 نم رانلا ةلباقم يفو يناحورلا نم ىلعألا سفنلا ةلباقم يف رصبلاو ءامسلا ةلباقم
 نم يقطانلا ةلباقم يف مشلاو زانلاب صتخم ناسنإلا نأل نيعلا ناسنا هيفو ينامسجلا
 ةلباقم يف قوذلاو «مسنتيو حورتي ءاوطا نم مشلا نأل ,يناسجلا نم ءاوهلاو .يناحورلا
 معطلاو .ضرألاب صتخم ناويحلاو .ينامسجلا نم ضرألاو «يناحورلا نم ناويحلا
 توحلاو 6 نم ءاملاو ا نم ناسنإلا ةلباقم يف سمللاو .ناويحلاب

 .رخآلا ىلع امهدحأ 5-5 وأ یال امهدحأ أ قحلي نأ راهنلاو ليللا ريوكت نم ذوخأم «روك عمج راوكألا ))
 . يلايللاو مايألا بقاعت ىنعملاو

 ثيدح يفو :ةقلتحس الاخ ار اور هائعم .ًاراوطأ مكقلخ دقو : لوقي هللاو .راوطأ حيصفلا :راودأ )32
 . ةفلتخملا تاالاحلا .راوطألا ريراهد راوطأ رم اذ نإف : حيطس
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 ءاحو فلأ دمحأ لاق مث ءةيانكلاب سمللا نع ربع امبرو توحلاب سمللاو ءاملاب صتخم
 ءانركذ دقف يناحورلا يولعلا ملاعلا ةلباقف يف أمأ .نيملاعلا ةلباقم يف وهو لادو ميمو

 « ناويحلا ىلع ءاحلاو ,ناسنإلا ىلع لدي فلألاف .ينامسجلا يلفسلا ملاعلا ةلباقم يف

 «ناسنإلاك ةماقلا ةماقتسا ثيح نم فلألاف «توحلا ىلَع لادلاو ءرئاطلا ىلع ميملاو

 هبشي ميملاو «ناويحلا مسا ءادتبا نم ءاحلا نألو .سوكنم جوعم هنأل ناويحلاك ءاحلاو

 ناسنإلا قلخ امنإ ىلاعت يرابلا نا :لاق مث «توحلا بنذ هبشي لادلاو ؛رئاطلا سأر

 نالجرلاو ميملا لثم نطبلاو:ءاحلا لثم ناديلاو فلألا لثم ةماقلاف دمحأ مسا لكش ىلع
 .نايمع ديلقتلا لهأو «ديلقتلا لهأ ةداق مه ءايبنألا :لاق هنأ بجعلا نم مث .لادلا لثم

 ةلباقمب رئاصبلا نولصحي امنإو بابلألا ولوأ ةريصبلا لهأو ةريصبلا لهأ دئاق مئاقلاو

 ثيحب .تالباقملا ىهوأو .تالاقملا سخأ نم اهتعمس امك ةلباقملاو .سفنألاو قافآلا ٠

 هتاليوأت هلك اذه نم بجعأو اهدقتعي نأ ىضري فيكف ءاهعمسي نأ لقاع زيجتسي ال
 قافآلا يملاع تادوجوم نيبو ةينيدلا ماكحألاو ةيعرشلا ضئارفلا نيب هتالباقمو .ةدسافلا

 ريرقتب ملعلا لهأ نم ريثك هقبس دقو كلذ هل حصي فيكو. اهب درفتم هنأ هؤاعداو «سفنألاو

 طارصلاو «نيملاعلا ىلع نازيملا هلمحو :لايكلا هررق يذلا فيزملا هجولا ىلع ال كلذ

 ام ىلإ لوصولا ىلع رانلاو «رئاصبلا نم هملع ىلإ لوصولا ىَلَع ةنجلاو «هسفن ىلع
 . عورفلا لاح نوكي فيك رظناف هانركذ ام هملع لوصأ تناك املو .هداضي

 ظ ةيماشهلا
 ماشهو هيبشتلا يف ةلاقملا بحاص مكحلا نب ماشه .نيماشهلا باحصأ ةيماشهلا

 نم مكحلا نب ماشه ناكو «هيبشتلا يف هلاونم ىلع حس يذلا 2 يقيلاوجلا ملاس نبا

 هيبشتلا يف اهنم «مالكلا ملع يف تارظانم ليذهلا يب أ نيبو هنيب ترجو ةعيشلا يملكتم

 | . ىلاعت يرابلا ملع قلعت يف اهنمو

 يبس نم ناك مكحلا وبأو دمحموبأ هتينك «ناورم نب رشب ىلوم فالعلا يفعجلا يقيلاوجلا ملاس نب ماشه )١(
 زع هللا نأ بهذ نممو «ةضفارلا خويش نم وهو .نسحلا يبأو هللا دبع يبأ نيمامإلا نع ىور ناجزوجلا

 وهو .ملعف ملاع ريغ ناك هنأو «ثدحم هملع نأو لقثيو فخيو دعبيوونديو كرحتي ٌدحو ةروصو ٌدقوذ لجو

 ايندلا راد ىلإ ةعجرلاب لوقي نممو «هلعفي الف هل ودبي مث رمألا لعفي نأ ريخي هللا نأ وهو «ءادبلاب لوقي نمم
 صاوخ نم ناك يذلا  مكحلا نب ماشهلو «لصأ هلو همذ يفو «هحدم يف تاياور تدرو دقو « ةمايقلا لبق

 تسرهف) . يقيلاوجلا ماشه ىلع درلا يف باتك - مهتبكن دعب يفوتو ةكماربلل عطقناو رفعج نب ىسوم
 ١(. ص راصتنالا ۲٠٠١. ص ميدنلا نبا ء١١1۷ و ١75 ص يسوطلا
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 تاما ماسجألا نيبو هدوبعم نيب نأ لان هنأ ماشه نع يدنوارلا نبا ىكح

 ا لاق هنأ هنع يبعكلا ىكح «هیلع تلد امل كلذ الولو «هوجولا نم

 هنأ هنع لقنو .ءيش ههبشي الو « تاقولخملا نم ًائيش هبشي ال نكلو «رادقألا نم ردق هل

 كرحتي هنأو «ةصوصخم ةهجو صوصخم ناكم يف هنأو .هسفن ربشب رابشأ ةعبس وه : لاق

 ىكحو «ةردقلاب هانتمريغ تاذلاب هانتم وه لاقو ,ناكم ىلإ ناكم نم تسيلو هلعف هتكرحو
 . شرعلا نم ءيش هنم لضفي ال «هشرعل سامع ىلاعت هللا نأ : لاق هنأ ")قارولا ىسيعوبأ هنع
 دعب ءايشألا ملعيو هسفنب ًاملاع لزي مل هنأ ماشه بهذم نمو .هنم ءىش شرعلا نع لضفي الو

 وه هيف لاقي الو فصوت ال ةفصلاو «ةفص هنأل .ميدق وأ ثدحم هيف لاقي ال ملعب اهنوك

 لوقي ال هنأل ملعلا يف هلوقك ةايحلاو ةردقلا يف هلوق سيلو .هضعب وأ هريغ وأ وه
 مالك يف لاقو «هنيع يه الو هللا ريغ تسيل ةكرح هتدارإو ءايشألا ديريو : لاق ءامهثودحب
 : لاقو «قولخم ريغ الو قولخم وه لاقي نأ زوجي ال ىلاعت هلل ةفص هنأ ىلاعت يرابلا
 ىلع هب لدتسي امو ًالالدتسا تبني ثي ام اهنم نأل < ىلاعت هللا ىلع ةلالد حلصت ال ضارعألا

 لعفلا نوكي ال ام لك ةعاطتسالا :لاقو .دوجولا يرورض نوكي نأ بجي ىلاعت يرابلا

 ةروص ىلع ىلاعت هنأ : : ملاس نب ماشه لاقو ؛ناكملاو تقولاو حراوجلاو تالالاك هب الإ
 ديو «سمخ ساوح هلو ًالألتي عطاس رون وهو «تمصم هلفسأو فوجم هالعأ ناسنا
 «مدالو محلب سيل هنكلو دوسأ رون وهو (ءادوس ةرفو هلو مفو نيعو نذأو فنأو ل
 عم ءايبنألا ىلع ةيصعملا زاجأ هنأ هنع لقن دقو . عيطتسملا ضعب ةعاطتسالا : ماشه لاقو

 بوتين اطخلا هجر يلغي . هيلإ ىحوي يبنلا نأ امهنيب قرفيو ؛ةمئألا () ةمصعب هلوق

 .لاقو ن مهيراظن نم ناكو ةلزتعملا بهذم ىلع فيناصت هل ىسيع وب أ قارولا نوراه نب دمحم )١(
 ذخأ دقو اهنع هتدرطو ةلزتعملا هتفن دقو هلق دكؤيو اهبعذم ئوقي بنكلا اهل عضوو ةيونثلا رصنو ةينانملاب
 ىريال ' ءاينانم ناكو داحلإلاو رفكلا لو ىلإ لازتعالا زع نع هجرخأو داحلإلا هيلإ ىقلأف . يدنوارلا نبا هنع

 .هفالتإ زيجتسي الو ءيش لتق
 ص سماخ نازيملا ناسل). نيتثامو نيعبرأو عبس ةنس يفوتو اهربغو ةمامإلا يف ناسح تافنصم هل : : يدوعسملا لاقو

 ١ ص راصتنالا ل  48و٠١١60(.
 :ريثك لاق .رافو عمجلاو رعشلا نم نينذألا ىلع لاس ام ليقو .سأرلا ىلع عمتجملا رعشلا ءةرفولا (5)

 لصنع مئامعلا اهنع ترسح اذإ اهلاحر تحت موقلارافو نأك
 يف وورد رج اذإت 1 1 لزسروحت يأ عم تقلطلا نمر يأ ا يلو .ةمل مث ةمج مث ةرفو يهو
 .نذألا ةمحش ىلإ لصو اذإ سأرلا رعش ةرفولا اح نم ب

 = طرتشي امنإو .ةمامإلا طورش نم تسيلو ةلاسرلاو ةوبنلا طورش نم ةمصعلا نإ ةمألا رثكأ عم انباحصأ لاق (۳)
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 ىتح « ّيلع قح يف مكحلا نب ماشه الغو «هتمصع بجيف هيلإ ىحوي ال مامإلاو «هنم

 زوجي ال لوصألا يف “ روغ بحاص مكحلا نب ؛ ماشه اذهو «ةعاطلا بجاو هلإ هنا : لاق

 ام نودو ‹مصخلا ىلع همزلي ام ءارو لجرلا ناف ,ةلزتعملا ىلع هتامازلا نع لفغي نأ

 a مناع يرابلا لوقت كنإ :لاقف .فالعلا مزلأ هنأ كلذو «هيبشتلا نم هرهظي

 .ال ًاملاع نوكيف «هتاذ هملع نأ يف اهنيابيو « ملعب ملاع هنأ يف تاثدحملا كراشيف «هتاذ

 ال ردق هلو ءروصلاك ال ةروصو نر ع ارح د ال ملف «نيملاعلاك

 هيلع دازو « ىلاعت هللا ملع ثودح يف ") نيعأ نب ةرارز هقفاوو «كلذ ريغ ىلإ «رادقألاك

 كلذ نع غاز ىتمو ءًامظتنم ةمامإلا يف هرمأ ناك ةعيرشلا ةقفاوم ىلع رهاظلا يف ماقأ ىتمف ف ةرهاظ ةلادع اهيف =

 اهيف هعم مهليبسو «هريغ ىلإ هنع لودعلا يف وأ باوص ىلإ هئطخ نم هب لودعلا يف هيلع ًارايع ةمألا تناك

 ةعيشلا تلاقو . مهنع لدع وأ . مهب لدع هتنس نع اوغاز نإ .هتاعسو هلامعو هتاضقو هئافلخ عم هليبسك

 .«قرف ثالث مهنأل ليصفتلا ٍيف ىوعدلا هذهل نوضقانم مهو ةلمجلا يف مامإلا ةمصع بوجوب .اهلك

 ةمئأ اوناك نيسحلاو نسحلاو ًايلع نأ معزت يهو ةيدوراجلا اهنم قرف ةيديزلاف .ةالغو .ةيمامإو .ةيديز

 تناك اهنإ اولوقي نأ مهنكمي مل ةيواعمل نسحلا ةعيب نع اولئس اذإف < ءةيصعملاو أطخلا نع نيموصعم

 تناك اهنإ اولوقي نأ مهنكمي ملو رفاك ملاظ مهدنع وهو ةيواعم ةيالو حيحصت بجوي لوقلا اذه نأل ءاباوص

 يتلا ثادحألاب هرفكت الو نينس تس نامثع ةمامإب لوقت «ةيديزلا نم ةيرتبلاو «نسحلا ةمصع اولطبيف أطخ

 يتلا ثادحألا دعب نامفع رفكت ةيديؤلا نم ةيناميلسلاو .هيف اوفقوت دق مامإ اذهف هيف فقوتي لب هنم تناك

 زوجي مامإلا نأ معزت مث مامإلا ةمصع يعدت اهلك ةيمامإلاو ةمصعلا نم هوجرخأ دق مامإ اذهف «هنم اهومقن

 هيلع هوزاجأ دق بذك اذهو « مامإلاب تسل ينأ هنم فاخي نمل لوقي ىتح ةيقتلا لاح يف هسفن ةمامإ ركني نأ

 دق ةيمامإلا نم ةيلماكلاو هنم بذك مامإلا انأ هلق نأ اوركنأ امف هنم قدص مامإب تسل هلوق نأ اومعز نإو

 رظتنملا مامإلا وه ةيفنحلا نب دمحم نأ مهنم ةيناسيكلا تمعزو رمعو ركب يبأ لاتق نع هدوعقب ايلع اورفكأ

 نب كلملا دبع ىلإ هجورخو ةيواعم نب ديزي ىلإ هجورخ ىلع هل ةبوقع ىوضر لبج يف سوبحم نآلا هنأو

 مامإلا ةمصع يف مهتالغ عم مالكلاو «مهمعزب ةبوقعلا قحتسي نمل ةمصعلا ىوعد حصت فيكو ناورم

 مهنم دحاو لك ناك ولو هناوعأو هئافلخ ةمصع تطرتشا ول مث .ةمئألا ةيهلإبو هيبشتلاب مهلوق عم لضف

 . باوصلا جهنم ىلع ميقي موصعم مامإ نع اونغتسال اموصعم
 .(۲۷۷ ص نيدلا لوصأ)

 نالف هنمو «هتقيقح ىلإ لصو ىتح «هملع يف قمعت نم «روغ بحاصو .هقمعو «هرعق «ءيش لك روغ )١(

RN ILEهروغ كردي . 

 سبنس هدج ناكو هالوم هقتعأف نآرقلا ملعت ًايمور ًادبع هوبا ناكو .هبر دبع همساو يفوكلا نيع ا

 .اعيشت مهدشأ نارمح ناكو .نوعيشتي ةرارزو نارمحو ريكب ةثالث ةوخإ اوناكو مورلا دلب يف ًابهار

 ام :تلقف :ءاهمظعو ةجاح كيلإ يل نإ :لاقف .ةيسداقلاب ةرارز ينيقلف .,تججح :كامسلا نبا لاقو

 لهأ نم مأ ءرانلا لهأ نم انأ ‹ينربخي نأ هلسو مالسلا ينم هئرقأف دمحم نب رفعج تيقل اذإ :لاقف ؟يه

 N د نجلا نب ىو «كلذ ملعي هنإ يل لاقف هيلع تركتاف ؟ةنجلا

 8 : لاقف ؟كلذ تملع نيأ نمو :تلقف رفعج لاق امم يسفن يف عقوف رانلا لهأ نموه :لاقف ءهنم ناك يذلاب

 ربت 0
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 ارداق الو املاع تافصلا هذه قلخ لبق نكي مل هنأو هتافص رئاسو هتايحو هتردق ثودحب

 رفعج نب هللا دبع ةمامإب لوقي ناكو الكم یر ريمي الو اعيميم الو احن الو

 مل هنإ ًاضيأ ليقو .رفعج نب ىسوم ىلإ عجر ًايلم اهب هدجي ملو . لئاسم يف هضواف املف

SRو « يمامإ اذه لاقف فحصملا ىلإ راشأ هنأ الإ  

 ةمئألا لهج عسي ال هنأو ‹ةيرورض ةفرعملا نأ ةيرارزلا نع ىكحو ءءاوتلإإلا

 مينا « يرورص يلوأ مهدنع وهف رظنلاب مه ريغ هفرعي ام لكو ةيرورض اهلك مهم

 . .مهريغ اهكردي ال

 ىلاعت هللا نا اس ب ماشه قفاو :قاطلا نمؤم وه لوقت ةعيشلاو : قاطلا ناطيشب

 هللا نا :لاقو .ىلاعت هلعف ةدارإلاو «ةدارإلا هدنع ريدقتلاو .نوكي يح ایش ملعي ال

 نإ» :ربخلا ىف درو دق :لاق هنكل ءامسج نوكي نأ ىبايو ناسنإ ةروص ىلع رون ىلاعت

 نع ىكحيو «ربخلا قيدصت نم دب الف «نمحرلا ةروص ىلعو «هتروص ىلع مدآ قلخ هللا
 ") ميعنو .يبراوجلا دواد نع ىكحي كلذكو .ةروصلا يف هتلاقم نع ناميلس نب لتاقم

 رانلا لهأ ی يل. لاق ةلأب ا ر ی ملف راثلا لهآ نم وهف اذه ملع ىلع ىعدا نم ےس

 ام راو ناک .ةيقتلاب كعم لمع : : لاق ؟ةرونلا بارج امو : تلقف تلقف ةرونلا بارج نم كل ناك ۰ لاقف

 نب يلع نب دمحم نب هللا دبع حطفألا ةمامإ يعدي ناكو هري ملو «هثيدح يف عبتت اباتك رفعج يبأ نع ىور

 0 وما وا كلا «هعم ةعامجو وه نيسحلا

 هنأ ىلع لديامم .هريغ يل مامإ ال يمامإ اذه : مهل لاقو هيلإ مهل راشأف هيدي نيب فحصملا ناكو هنع هباحصأ
 باتك اهنم تافينصت هلو عيشتلاو مالكلاب ةفرعمو ًاثيدحو ًاهقف ةعيشلا لاجر ربكأ نم ناكو .هعيشت نع عجر

 . 7١/8( ص ميدنلا نبأ 275 ص يسوطلا تسرهف , 27/7 ص ناث نازيملا ناسل) .ربجلاو ةعاطتسالا

 ملا قاط يف قوس E ناطيشب بقلملا ينوكل يلجبلا نامعنلا نب يلع نب ٠ دمحم ١١(

 رع مالكلا ف يف ًقذاح الا داقتعالا نسح ناکا ب ةعيشلا كلذ غ تح ردو قاطلا نمؤم

e I Gg agتام دق  

 ET 2او يالا 0000 هرظانو «نيذباعلا نيز

 .امهريغو ةفرعملا باتكو ةمامإلا SS و لا الإ 2 ىلع رعشلا

 عمج نم لوأ هنأ لاقيو ا فر افلا يزورملا و يعازخلا ةيواعم نب دامح نب ميعن )32

 تاقثلا نموهو ميعن ملعت هنمو .ءاوهألا لهأو ةيمهجلا ىلع درلا ديدش وهو ,ةمصع يبأل ًابتاك ناكو دنسملا

 ا نجلا نيدمسم ىعدرا ياك حب .قحلا ىلإ ًاعاجر ةنامأو ةنايد اذ ناكو

۱۹۰ 



 ىكحيو ءءاضعأو ةروص وذ ىلاغت هنأ ثيدحلا باحصأ نم امهريغو يرصملا دامح نبأ

 اهراجعألا يف ناف «كلذ ءارو امع ينولأساو ةيحللاو جرفلا نع ينوفعا : لاق هنأ

 لعفا : اهنمو ‹تلعف مل لعفا : اهنم ةعيشلل ةمج أبتك نامعنلا نبا فنص دقو كلذ تيفي

 مث ‹«ةعيشلاو ةماعلاو e ةيردقلا : ةعبرأ قرفلا رابك نأ اهيف ركذيو < لعفت ال

 . قرفلا هذه نم ةرخآلا يف ةاجنلاب ةعيشلا نيع

 هللا يف مالكلا نع اكسمأ امهنأ “ نامعنلا نب دمحمو ”٠ ملاس نب ماشه نع ركذو

 غلب اذإ : لاق ‹ ىهتنملا كبر ىلإ نأو هللا لوق نع لكس هنأ «هقيدصت نابجوي نمع ايورو

 لقن اذكه ءاتام ىتح «هيف ركفتلاو هللا يف لوقلا نع اكسمأف ءاوكسمأف هللا ىلإ مالكلا

 ىلوم يمقلا نمحرلا دبع نب 09 سسوي باحصأ (ةيسنويلا) ةعيشلا ةلمج نمو ‹«قارولا

0 

 رثك نكلو «ةفرعملاو ملعلا يف همدقتو «هلضف ركذي يئاسنلا ناكو . ضئارفلاب سانلا ملعأ نم ناكو ةيمهجلا

 يف ثيدحلا عضي ناك هنإ : ليقو .هب جتحي ال نم دح يف راصف «ةريثك ثيداحأب نيفورعملا ةمئألا نع هدرفت

 ثيدحلا بلط دقو «يأرلا لهأ يف هتبالصل كلذو بذك اهلك ةفينح يبأ بلث يف تاياكحو ةئسلا ةيوقت

 ةنخم يف لئسو مصتعملا ةفالخ يف اهنم صخشأ ىتح اهب لزي ملف رصم لزن مث زاجحلاو قارعلاب ًاريثك

 ص رشاع بيذهتلا بيذهت) . نيتئامو نيرشعو نامث ةنس هسبح يف تامو .سبحف .بيجي نأ ىبأف نارقلا
)0000 
 تابثإ باتكو «ريبزلاو ةحلط رمأ يف لمجلا باكر لرضنملا اا يف ةلزتعملا ىلع درلا باتك اهنم

 ١77(. ص يسوطلا تسرهف) . ةيصولا

 يبس نم ناك «ناورم نب رشن نوف .فالعلا يفعجلا يقيلاوجلا ملاس نب ماشه مكحلا وب أو دمحم وبأ

 «هللا دبع يبأ نيمامإلا نع ىور «لصأ هلو «مظاكلا ىسومو قداصلا رفعج باحصأ نمو
 قرف ءا/ ص يسوطلا تسرهف) .همذو هحدم يف «ةريثك تاياور هيف تدروو .ةقث وهو نسحلا ىب

0 

 ناكو ‹ يفوكلا .لوحألا مهالوم ىلجبلا ءرفعج نب دمحم ليقو «نامعنلا نب ىلع نب دمحم رفعج وبأ

 نمؤم ةعيشلا دنع بقليو «لوقي امك جرخي أدر دريف دقنلا يف هيلإ عجريف ةفوكلاب لماحملا قاط يف هناكد

 ,نيسحلا نب يلع نع ىوريو «ةضفارلا ةالغ يف مزح نبا هركذ «قاطلا ناطيشب نوفلاخملا هبقليو قاطلا
 يبأ عم هلو . باوجلا ارضاش افا اهلك ةن ناكو «قداصلا رفعج باحصأ نم ناكو «قداصلاو «رقابلاو

 نکل : لاق اماما تاغ : ةفينح وبأ هل لاق قداصلا رفعج مامإلا تام امل هنأ اهنم «ةريثك تاياكح ةفينح

 « معن : :هل لاقف . ةعجرلاب لوقت رفعج ابأ اي : اميل لاق ؛ناطيشلا ينعي « ةمايقلا موي ىلإ تومي ال كمامإ

 ديرأ لاحلا يف : هل لاقف . كيلإ اهتددر تنأو انأ تدع اذإف رانيد ةئامسمح اذه كسيك نم ينضرقأ : هل لاقف

 بتك هلو . ينم تذخأ ام عاجرتسا نم نكمتأ الف ًادرق دوعت نأ فاخأ ينإف ًاناسنإدوعت كنأ يل نمضي ًانيمض

 تسرهف) .اهريغو لوضفملا ةمامإ يف ةلزتعملا ىلع درلا باتكو .ةفرعملا باتكو ةمامإلا باتك :اهنم

O REAP Û E aaدل  

۱۹۱ 



 يف درو دق ذإ يل ¢ ا نأ معر .نيطقي لا ظ

 : ةهبشم نموهو « 6 ل دي ي ا ةأطو نم ًانايحأ طئت ةكئالملا نإ ربخلا

 . كلذ يف ًابتك مهل فنص دقو .ةعيشلا

 (7ةيقاحسإلاو “ةي ريصنلا
 ءمهتالاقم باحصأ نع نوبونيو مهبهذم نورصني ةعامج مهلو «ةعيشلا ةالغ نم ظ

 روهظ : اولاق تملا لهأ نم ةمئألا ىلع ةيهلإلا مسا قالطإ ةيفيك ىف فالخ مهميبو

 هيلع ليربج روهظك ريخلا بناج ىف امأ ,لقاع هركني ال رمأ ينامسجلا دسجلاب يناحورلا

 يف امأو ولا ةروصب لثمتلاو . يبارعا ةروصب روصتلاو صاخشألا صعب مالسلا

 نجلا روهظو .هتروصب رشلا لمعي ىتح .ناسنإلا ةروصب ناطيشلا روهظك رشلا بناج
 املو ‹ صاخشأ ةروصب رهظ ىلاعت هللا نإ لوقن كلذلف .هناسلب ملكتي ىتح .رشب ةروصب

 نع ىورو ءهنع وري ملو ةورملاو افصلا نيب دمحم نب رفعج ىأرو .كلملا دبع نب ماشه مايأ دلو مهدنع =

 ناكو : SS 0 اسرار ؛ ىسوم نسحلا يبأ

 للعلا باكو عئارشل باتكوراثآل تيب نك :اهنم ًاباتك , نيثالث نم رثكأ ؛ ةريثك پک دلو . نمحرلا دبع

 هالجر هلمحي ىسركلا نأ و e ا
 : انياحصأ لاقو . ةينامث ا ا و ا ل .هيلجر نم ىوقأ وهو

 و ااا
 ريرقت هب ديرأ بيرقت مالك هنأ هلب شرعلا ةمظعب , راعشإ هيفو ءهلمح نع ةكئالملا زجعب ناذيإو لثم اذه )1(

 . هلالحو ‹ لجو زع هللا ةمظع

 E يعيرشلا مارق a ريع لا e «ةيريصنلا مف

 م فنان اا نا ا ىريمتلا انا هيف لح هلإلا نأ يعيرشلا ىعذا مث 56 اهلو ةهلا

 نسحلا باحصأ نم يريمنلا ناكو هيف لح ىلاعت هللا نأ هسفن يف ىعذا مث «يلع يف لح هللا نأ ىلإ

 نبا عرش 11 نص قرا نيب رحل مراحملا ةحابإب لاقو ةيبوبرلا ىعدا مث «ةوبنلا یعداو . يركسعلا

 ١77(. ص تافيرعت ٩ ٩ ص ناث ديدحلا يبأ

eS a (۳) 

 ا ٩ ض ناث ديدحلا ىب 3 - ىلع ىف لح هللا نإ اولاقف «ةيريصنلا لث ةيقاحسإلا تراص

¥(. 
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 هدالوأ هذعبو «مالسلا هيلع ّىلع نم لضفأ صخش نكي هللا لوسر دعب نكي مل

 مهيديأب ذخأو «مهناسلب قطنو «مهتروصب قحلا رهظف .ةيربلا ريخ مه .نوصوصخملا

 هنأل .هريغ نود ّيلعل صاصتخالا اذه انتبثأ امنإو .مهيلع ةيهلإلا مسا انقلطأ اذه نعف

 انآ هلك ىلا لاق «رارسألا قطا قلعتي امم. لاعتاهللا دنع نف دبات اهوصخم ناك

 لاتقو اب يبنلا ىلإ نيكرشملا لاتق ناك اذه نعو «رئارسلا ىلوتي هللاو رهاظلاب مكحأ

 ام كيف سانلا لوقي نأ الول :لاقو «ميرم نبا ىسيعب ههبش اذه نعو « ّيلع ىلإ نيقفانملا

 لاق ذإ « ةلاسرلا يف ةكرش هل اوتبثأ امبرو «ًالاقم كيف تلقل الإو « ميرم نبا ىسيع يف اولاق

 ,ليوأتلا ملعف لعنلا فصاخوهو الأ «هليزنت ىلع تلتاق امك هليوأت ىَلَع لتاقي نم مكيف

 نأ ىلع ليلدلا لدأ نم ةينادسج ة ةوقب ال ربيخ باب علقو ‹نحلا ةملاكمو «نيقفانملا لاتقو

 رمأو هديب قلخو «هتروصب هلإلا رهظ يدلا وه نوكي وأ «ةينابر ةوقو الإ ًاءزج هيف

 ةلظأ انك :لاق «ضرألاو تاومسلا قلخ لبق ادوجوم وه ناك : اولاق اذه نعو «هناسلب

aةيرعلا روصلا كلتو لالظلا كلتف < مس  

 تناك ءاوس اهنع لصفني ال ًاقارشإ ىلاعت برلا رونب ةقرشم يهو ةيقيقح يه لالظألا نع

 ءءوضلا نم ء نسا دبع يانا a علا اذه يف

 لدي اذهو «هل لاق هب قح ال يناثلاو ,.قبسأ امهدحأ نأ الإ «نيرونلا نيب قرف ال ينعي

 رقت ىلإ ليمأ ةيقاحتسالاو يهلإلا ءزجلا ريرقت ىلإ ليمأ ةيريصنلاف «ةكرش عون ىلع
 امو «ةيمالسإلا قرفلا تزجن دقو اهركذن مل .رخأ تافالتخا مهلو «ةوبنلا يف ةكرشلا

 ةجراخ امإ «تالاقملا بتك يف فيناصتلا باحصأ مهدروأ دقو «ةينطابلا ةقرف الإ تيقب

 . ةقرف نيعبسو نيتنثا نوفلاخي موق مه ةلمجلابو اهيف ةلخاد امإو «قرفلا نع
 ةيديزلا نم مهبتك وفنصمو ةعيشلا لاجر

 دعس نب ©) نوراهو «دوسألا يبأ نب ”٠ روصنمو «يطساولا 2 دلاخ وبأ

 نع هقفلا ىور نمم وهو «ةيديزلا يملكتمو «.ةعيشلا خياشم نم يطساولا دلاخ نب ورمع نب دلاخ وبأ )١(

 ۳١۸(. ص 757 ص ميدنلا نبا تسرهف) . هلوصأو هقفلا يف باتك هلو , مهتمئأ

  هئيدح بتكي «ةقث وهو رابكلا ةعيشلا نم ناك «مزاح هيبأ مسا لاقي يفوكلا يئيللا دوسألا ىبأ نب روصنم (۲)

 ي و ا ا ی و ا ل ا

 056 7ص ا نبا و © ° ص رشاع بيذهتلا بيذهت) . ةيديزلا

ص .روعألا يفوكلا < يفعجلا لاقيو يلجعلا دعس نب نوراه )۲(
 ميهاربإ عم جرح دق ناكو :سأب هب نميل + « حلا

 ءافعضلا يف نايح نبا هركذ ءاهب هنع بتكف طساو ىلإ بره ميهاربإ بره املف «نسح نب هللادبع نبأ
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 ‹ ىسوم نب (2 هللا دبعو مدا نب ( ىيحيو حارجلا نب : , 27عيكوو < . يلجعلا

 عةيوتملا قف ةفينح وبأو «ةيدوراجلا نم نيكد نب “ )لضفلاو . حلاص نب ٩ ىلعو

(۱) 

 ف

(0 

(5 

 هنأ ةبيتق نبا نعو ةعيشلا ةالغ نم ناك نيعم نبا نعو لاحب هنع ةياورلا لحت ال ضفاورلا يف ابلاغ ناك : لاقف

 .(5 ص رشع يداح بيذهتلا بيذهت) . ضفرلا نع هعوزن ىلع لدي ًارعش هل دشنأ
 نم ملعلل ىعوأ تيأرام : لبنح نبا لاق ظفاحلا يفوكلا نايفس وبأ .يساؤرلا حيلم نب حارجلا نب عيكو
 لهأب بذك نم : لاق . عيكو يف ملكتي ةداتق ابأ نإ : دمحأل ليقو ظفحلا عوبطم ناك هنم ظفحأ الو عيكو
 عيكو ىلع ضرع دقو هرجه ء ءاضقلا يلو املف ثايغ نب صفحل ًاقيدص عيكو ناكو باذكلا وهف قدصلا
 ا ا yS :دمحأ لاقو هنم عنتماف ءاضقلا
 6 وقي ناك «هتقو يف نيملسملا مامأو بلقلا يف ربكأ ىدحأ يف ملكتي الو نسحيف هقفلاب

 خويش ءامسأ a : نيعم نب ىبحي لاق . ةفينح يبأ لوقب يتفيو
 تكسف معن :تلق ؟ينم :لاق .كنم ريخ عيكو هل تلقف ىبحي لاق . يضفار عيكوو اذك نالفو اذك نالف

 0 ا ل ا ل
 هماعطب ىتؤي ناكو « يصاعملا كرت : : لاقف ظفحلا ءاود نع هلأسف ظفحي وه امنإ طق اباتك هديب تيأر امو اعيكو
 لاقف ؟قارعلا بهار تنأو نمسلا اذهام : رسل ل ل و ا

 عبس ةنس جحلا نم ًافرصنم ديفب تامو ةئامو نيعستو تس ةنس جح .مالسالاب يحرف نم اذه : عيكو هل
 ١7٠١(. ص رشع يداح بيذهتلا بيذهت) . ةئامو نيعستو

 هيقف ثيدحلا ريثك ةقثوهو هقفتي ناك يفوكلا ايركزوبأ .طيعم يبأ لآ ىلوم يومألا ناميلس نب مدا نب یحی

 نسب ىبحي ىلاعت هللا محري :لوقي ينيدملا نب يلع ناكو ثيدحلا يف ًاتبث القاع ملعلل ًاعماج ناكو «ندبلا
 . ۱۷١( ص رشع يداح بيذهتلا بيذهت) . نيتئامو ثالث ةنس يفوت . هيطي لعجو هدنع ناك ملع يأ مدا

 ناك ثيدحلا نسح . ةقث قودص يفوكلا مهالوم يسبعلا ماذاب همساو ءراتخملا نأ نب ىسوم نب هللا ديبع
 يوريو « عيشتي ناكو ةئيهلا نسح ناكو «طق ا و ار اعفاز يؤر ام نف انار نارقلاب اا
 يف طرفي ناك قودص : يجاسلا لاق .سانلا نم ريثك دنع كلذب فعضو «ةركنم يشتلا يف ثيداحأ
 . ۲۱۳ ةلس يفوت تاور او اه اواو ىلغأ ىسوم نب هللا ديبع : : يناجزوجلا لاقو « عي هلا
 5١(. ص عباس بيذهتلا بيذبت)

 حلاص نب نسحلا وخأ « يفوكلا نسحلا وبأ لاقيو ,دمحموبأ يناذمهلا يح نب حلاص نب حلاص نب يلع
 0 ءاش نإ ةقث ناكو 0 بحاص ناكو ناعيشتي هوخأو ناكواهئاهقفو ةفوكلا دابع نم ناكو نامأوت امهو
 نم مهيلع هللا معنأ نيذلا عمل :لاق مث «هرصب عفر يخأ رضح امل :نسحلا لاق .ثيدحلا
 کک 777 ص عباس بيذهتلا بيذهت) . ةئامو نيسمخو عبرأ ة ةنس تام «ةيآلا رخا ىلإ *نيقيدصلاو

 "7١(. ص لوأ

 هنع ىور .لوحألا يفوكلا يئالملا ميعن وبأ يميمتلا ,دامح نب ورمع همساو «بقل وهو نيكد نب لضفلا (5)
 نادم يل لإ لقوا« فدع تحك دم ل نادرو نال بح ١ ميرا لاق «لبنح نباو كرابملا نبا
 وبأ ناكو .كحضف ليللاب اهلك اهرصبت ال تنأو تلقف راهنلاب موجنلا رصبت ال تنأ : ءيش نع هتلأسو ةرم

 سانلا فلتخا اذإ ءًمامإ هباتك راص ميعن وبأ تام اذإ : : لبنح نبا لاق .قدصلا ىرحتي اسك ا ةقلا بعل
 هند يفوت «هتنامأو هتقثو هنيذدت عم ةباعد اذ أحنا ره ناكو «برعلا باسنأب املاع ناكو «هيلإ اوعزف ء يس يف

 .(۲۷ ص نماث بيذهتلا بيذهت) . ٠ نيتئامو ةرشع ينامث
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 نب دابع نب (9هيهاربإ رخو .مامإلا دمحم م (١)نالحم نب دمحم رخو

 ةيمامإلا ر رك ميهاربإ عم .ديعس نب (ملتسمو) «بشوح نب «"ماوعلاو
 .ةصفح ا نب نب “ملاسو .دعجلا 5 نب 0 ہلاس «ةعيشلا تففاتضأ رئاسو

 ی

e ءاكسات ادناع ناک نيلماغلا ءاملعلا دحأ هللا دبع وبأ ,يشرقلا يندملا نالجع نب دمحم )١( 

 هل تناكو ًاهيقف ًاكسان ناك :دعس نبا لاق . ةئيدملا ىلإ عجر مث «ةأرما اهب جوزتف «ةيردنكسالا ىلإ راصو

 ص عسات بيذهتلا بيد ) . ناموا قيقي راو نادل هزي تراب يلب ناكر اخرا يحتل 314١(.

 ريثألا نبا) . ملعلا و و ا ااا «ميهاربإ باجأ يذلا «ريثألا نبا يف (۲)

 ۷ نه نيماخ

 ظافحلا مالعألا دحأ يطساولا دلاخ وبأ مهالؤم يملسلا تباث نب ناذاز لاقيو «ېداو نب نوراه نب دي دزی (۳)

 ةالصلا لوطب نيفورعم ميشهو وه ناكو ةدابعلا ريثك ثيدحلا حيحص اظفاح ناك ىراخب نم هلصأ ريهاشملا
 نانيعلا كلت تلعف ام : هل ليق .هرمع رخا ىف هرصب فك دقو ءاكذو ةنطفو هقف هل ناكو هللا دابع رايخ نمو

 ا فر وكلا نع وها ا و لا ننوت الا نق داك رات الا هاك هيب وهذ لا ناال
 ش . 3١25( ص رشع يداح بيذهتلا بيذهت) 5

 تاياورب ىور « خسن عبرأ نم باتك هلو ردقلا ليلج ةقث «قيوسلا يلقي ناك يفقثلا القلا نيزر نب ءالعلا )٤(

 .(١١؟ ص يسوطلا تسرهف) . ىبحي نب ناوفص نم ةياور رثكأ ناكو «ةفلتخم
 : هل ليق ءًاظفاح ةقث ناك < ا يرجي هلا نبق ینا رح نا ب ةيواعم وبأ يملسلا ريشب نب ميشه (0)

 ظافح مه ةعبرأ عبار ناكو «تبجأل رهش دعب اهنع تلئس ولو ةئام مويلا يف ظفحأ تنك : لاق ؟ظفحت مك

 ناكو « ىنعملاب ثدحي ناكو ًابيجع ًاظفح ةعوطقملا ثيداحألا ظفحي مهخيش وه ناكو , مهنمز يف ثيدحلا

 .(509 ص رشع يداح بيذهتلا بيذهت) . ةئامو نينامثو ثالث ةنس يفوت ًانيمأ ًاقدانص احلا حيبستلا ريثك

 ةيراج هل بهوف يلع دي ىلع هدج ملسأ يطساولا ىسيع وبأ يعبرلا ينابيشلا ديزي نب بشوح نب ماوعلا (1)
 ةنس بحاص ةقث مهسفنأ نم ينابيش يلجعلا لاق . ليهك نب ةملس نع ماوعلا ىور دقو بشوح هل تدلوف

 لاق .ركنملا نع يهنو فورعملاب رمأ بحاص ماوعلا ناكو جاجحلا ةطرش بحاص هوبأ 3 00 تبن

 ص نماث بيذهتلا بيذهت) . ةئامو نيعبرأو نامث ةنس يفوت دقو ماوعلا نم قحلاب لوقأ تيأر ام : : ميشه

Ais 
 ناك :نوراه نب ديزي لاق . ثيدحلا ليلق طساو لهأ نم ةقث خيش دباعلا يطساولا يفقثلا ديعس نب ملتسم )۷(

 ضرألا ىلع هبنج عضي ال ةنس نيعبرأ ثكمو ةعمج لك يف الإ برشي ال ناكو طساوب انهاه اندنع ملتسم

 .اربح هوذختال ليئارسإ ينب يف اذه ناك ول :ديز نب غبصأ لاق تام املو تاقثلا يف نابح نبا هركذ دقو

 ١١(. 5 ص رشاع بيذهتلا بيذهت)
 عمجم : يبرحلا ميهاربإ لاق . ثيدحلا ريثك يعبات ةقئ نارك ودرب ينحف a يا يراد )۸(

 .( 177 ص ثلاث بيذهتلا بيذهت) . ةثام ةنس يفوت هتقت ةث ىلع

 وهو ثيدحلا يف ًاسأب هب نظأ ام ًايعيش ناك : لبنح نبا لاق يفوكلا سنويوبأ يلجعلا ةصفح يبأ نب ملاس (9)

 تأ :رذ نب رمع هل لاق .هب جتحي الو هثيدح بتكي ةعيشلا قتع نم وه : متاح وبأ لاقو «ثيدحلا ليلق

 سيردإ نبال تلق :روصنم نب ديعس لاقو .هلتقب ىضرت تنأ معن :لاق ؟انأ :لاقو عزجف «نامثع تلتق
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 بيبحو «ةتخاف يبأ نب 2 ريوثو «(ليهك) نب “ ةملسو ١ وبأ (و) «تباث يبأ نب

 مادقملا ١ نيا

(۱) 

(1) 

(۲) 

(€) 

 كيبل لثعن لتاق كيبل كيبل :لوقي وهو اهقمحأ ةيحللا ليوط هتيآر معن : لاق ؟ةصفح يبأ نب ملاس تيأر

 ام ةماعو ثيداحأ هل يدع نبا لاقو رمعو ركب ابأ صقتني نم سوؤر نم ناك هنإ ليقو ةيمأ ىنب كلهم كيبل

 امأو .هيف ولغلا هيلع بيع امنإو ةفوكلا لهأ يعيشتم يف نيلاغلا نم وهو تيبلا لهأ لئاضف يف هيوري
 ةنس نم ابيرق يفوتو :هلاثمأ يف هتداعك هيف غلابو غئاز : يناجزوجلا لاقو هب سأب ال هنأ وجرأف هثيداحأ

 2 نص ثلاث قيذهتلا ةبيشهت) .. ةثامو ةيخرأ

 «ليلق عيشت هيف ناكو .ثيدحلا يف تبث « ةقث يعبات « يفوكلا ىيحيوبأ ٠ يعنتلا يمرضحلا ليهك نب ةملس
 ديكو ناكرألا نم انكر ناكو ليهك نب ةملس انثدح : يروثلا نايفس لاق .ثيدحلا ريثك «نقتم يكذ وهو

 يباحصأ تاقث نع مكتثدح نإ :لاقف .كباحصأ تاقث نع انثدح : هل اولاق ةرصبلا ةبعش مدق املو «هتضبق

 « تباث يبأ نب بيبحو «ليهك نب ةملسو «ةبيتع نب مكحلا «ةعيشلا هذه نم ريسي رفن نع مكثدحأ امنإف
 ةفوكلا لهأ ردغ نم هرذحو جورخلا نع هاهنف جرخ امل نيسحلا نب يلع نب ديز .ةملس ىتأو .روصنمو
 ىلع نما الف ثدح كل ثدحي نأ نما ال : لاق ؟مِل :لاقف ؟دلبلا نم جرخأ نأ يل نذأتفأ :هل لاقف « ىبأف

 .(٠أ١١ ص عبار بيذهتلا بيذهت) . 0 ل يل ا ا ل ا

 ,ةدعج اهجوز ىلوم ليقو «ءىناه مأ ىلوم « يفوكلا مهجلا وبأ يمشاهلا ةقالع نب ديعس ةتخاف يبأ نب ريوث
 ىورو «هريغ ىلإ هنم برقأ فعضلا ىلإ وهو «نيب هتاياور ىلع فعضلا رت دأو ةعامج هفعض ءايضفا رة ناك

 الإ هيلع مقني مل :كردتسملا يف مكاحلا لاقو .ةقثب سيل هنإ : يناجزوجلا لاقو .يروثلاو شمعألا هنع

 . (”5 ص ناث بيذهتلا بيذهت) . هعيشتل

 وبأ مهالوم يدسألا دنه تباث يبأ مسا نأ ليقو «دنه نب سيق لاقيو ءرانيد نب سيق «تباث يبأ نب بيبح

 «مكحلاو «تباث يبأ نب بيبح ءايتفلا باحصأ ةثالثلا ءالؤه ناك : شايع نب ركب وبأ لاق يفوكلا ىيحي

 بيذهتلا بيذهت) . ةئامو رشع عست ةنس يفوت «ثيدحلا يف تبث «ةقث يعبات يفوك : يلجعلا لاقو «دامحو

 | .( ١76 ص نا

 نيعم نبا هنع لاق «كرابملا نباو « عيكو هنع ذخأ يرصبلا مادقملا وبأ يشرقلا ديز يبأ نب دايز نب ماشه

 .دمحأ هفعض دقو «هثيدح كرابملا نبا كرت دقو .هيف نوملكتي اوناك : يراخبلا لاقو .ةقثب سيل فيعض

 ص رشع يداح بيذهتلا بيذهت) . هثيدحب حرفي ال فيعض : نايفس نب بوقعي لاقو .ةقث ريغ دوادوبأ لاقو
 .(707 ص ثلا لادتعالا نازيمو ٨۸

 نمز يف نكي مل : يروثلا لاق , يرصبلا مث يطساولا ماطسب وبأ مهالوم , يدزألا يكتعلا جاجحلا نب ةبعش

e NEEةفوكلا لهأ ماو قالا و  

 لعف ام : ةبيتق نب ملسل لاقو .ثيدحلا يف نينمؤملا ريم ةبعش :لوقي يروثلا ناكو «نایفس مهنع وري مل

 هنم دبعأ هنمز يف يؤر ام هللا دبع ناكو oS يعفاشلا لاقو ؟ةبعش انذاتسأ

 تذخأ مكب :لاقف ًاصيمق يلع ةبعش ىأر e .هرهظ ىلع هدلج فج ىتح هللا دبع دقلو

 نيرا اضعف ترا آلا ا ف سلتا ياا كا يل لاق . مهارد ةينامثب :تلق ؟اذه

 م ناكو مهل لمجتت شيإ 50 . مهل لمجتت موق عم انأ :تلق .ةعيراب تقدضتو

 نع قارعلاب شتف نم لوأ وهو الضفو ًاعروو ًاناقتاو ًاظفح هنامز لهأ تاداس نم ناكو لاجرلا يف ملكت

 i ا يع اج و حل اع حلا
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 0000 كك ىبعشلاو ع سوواطو )°( ةريغملاو

 ص عبار بيذهتلا بيذهت) . ةئامو نيتس ةنس يفوت «لقعلا يف ديزت اهنإف ةيبرعلا اوملعت :لوقي ناكو رعشو =
۸( . 7( 

 دلوو ناتسربط نم هلصأ لاقي «شمعألا يفوكلا دمحم وبأ «مهالوم يلهاكلا يدسألا نارهم نب ناميلس )١(

 اذه :لاق شمعألا نع ثدح اذإ ريرج ناكو « هنم هللا باتكل أرقأ دحأ ةفوكلاب تيأر ام : ميشه لاق «ةفوكلاب

 نكي ملو هنامز يف ةفوكلا لهأ ثدحم ناكو «ثيدحلا يف أتبث ةقث ناك : يلجعلا لاقو . يناورسخلا جابيدلا

 ‹«كاسنلا نم ناكو ‹ عيشت هيف ناكو افرح نحلي ال ناكو ضئارفلاب ًاملاع ,.نارقلا يف اسر ناكو باتك هل

 عبار بيدهتلا بيذهت) . N EEE :ناظلسلل تام اعوو اكو مالسالا ةمالع وهو

 ص ١١١(.

 وهف تعمسو انثدح لاق اذإ رباج ناك : ةبعش لاق « يفوكلا ديزيوبأ لاقيو هللا دبع وبأ يفعجلا ديزي نب رباج (۲)

 عم وهو ةعجرلاب نمؤي ناك هنأ هب هوفذق ام ةماعو هيف اوملكتو .ةعجرلاب نمؤي ناك هنإ ليقو سانلا قثوأ نم
 ينثدح : ةبيش يبأ نب نامثع لاق . هبشو تاجنرين بحاص ناكو .قدصلا ىلإ هنم برقأ فعضلا ىلإ اذه

 : لوقيف رايخو ءاثقب ء ءيجيف بهذيف رايخ الو .ءاثق الو ةهكاف هيف سيل تقو يف هيتأ تنك : لاق يدج نع يبأ

 بيذهتلا بيذهت) . ةئامو نيرشعو نامث ةنس يفوت ةَ يبنلا باحصأ متشي ًايضفار ناكو «هتعرز ام هللاوف لك
 1 ( ٤٦(. ص نا

 عيشتلا ديدش ناك «ةقث  يعبات دبع نب نمحرلا دبع ليقو دبع نبدهللا دبع همسا يفوكلا يلدجلا هللا دبع وبأ

 نبا دمحم اوعنميل ةفوكلا لهأ نم ةئامنامث يف ريبزلا نبا ىلإ ههجوف راتخملا ةطرش ىلع ناك هنأ نومعزيو

 نبا دمحم جرخأف «ةكم ىلإ شيج سأر ىلع جرخو «هفلختسي راتخملا ناكو «ريبزلا نبا هب دارأ امم ةيفنحلا

 ١58(. ص ١١ بيذهتلا بيذهت) . مرحلا يف لاتقلا نع دمحم مهفكو .هسبحم نم ةيفنحلا

 نم .ةقث يعبات , يفوكلا يعيبسلا قاحسإ وبأ ةريعش يبأ نبا لاقيو يلع لاقيو ديبع نب هللا دبع نب ورمع )٤(
 اثيدح نسحأ وه ناك دهاجمب عنصي ناك ام :لاق دهاجم نم قاحسإوبأ عمس ةبعشل لجر لاق «سانلا تبثأ

 ورمع اذهاولاق قاحسإ ابأ اوأر اذإ هللا دبع باحصأ ناك : شمعألا لاق «نيريس نباو نسحلاو دهاجم نم

 .كريخ يقبو كرش بهذ :لاق . ةعكر يف ةرقبلاب يلصأ : لاق ؟كنم يقب ام هللا دبع نب نوع هل لاقو يراقلا

 يلع قاحسإ ابأ قاحسإ يبأونب جرخأ ةفوكلا رمع نب فسوي يلو املو « مهيثدحمو ةفوكلا يعيشتم نم ناكو

 ص نماث بيذهتلا بيذهت) .ةئامو نيرشعو ةتس ةنس تامو .بكاروهو تذخأف فسوي ةلص ذخأيل نوذرب
2 0 

  )0١هتمجرت تقبس باذكلا ىضفارلا يفوكلا هللا دبع وبأ يلجبلا دعس نب ةريغملا .

 لاق «نيعباتلا مالعألا دحأ .سرفلا ءانبأ نم يدنجلا يريمحلا نمحرلا دبعوبأ « يناميلا ناسيك نب سواط 30

 جح دق ناكو «نيعباتلا تاداس نمو نميلا لهأ دابع نم ناكو ةنجلا لهأ نم ًاسواط نظأل ينإ : سابع نبا

 نم سانلا يدي يف امع ٌفعأ اذهأ ن تيأرام ام :رانيد نب ورمع لاق .ةوعدلا باجتسم ناكو ةجح نيعبرأ

 ر (۲

 .هنامز يف يروثلاو «هنامز يف سواطو ءهنامز يِف رذوبأ : ةثالث ناطلسلا وضجمتم : ةنييع نبا لاقو ‹ سواط

 .(۸ ص سماخ بيذهتلا بيذهت) . ةئامو فين تام

 .بعش نم يفوكلا رمعوبأ يريمحلا يبعشلا ليحارش نب هللا دبع نب رماع ليقو دبع نب ليحارش نب رماع 7١)

 = وهو يبعشلا ىلع رمع نبا رم sS متاحا نم ملطلا ودب E مولع SL رخل «ناذمه

1۹4۷ 



 .روعألا (*7 ثراحلاو 27 ينرعلا ةبحو < ميرب نب ةريبهو . 4 ةمقلعو 3 3 ۳ ۰ )1( م j ى.

 دبع نب سنويو « ”روصنم نب يلعو .مكحلا نب © ماشه مهبتك يفلؤم نمو

(°) 

SSيف ءادوس تبتك ام : لوقي يبعشلا ناكو اهب ملعأو اهل ظفحأ وهلف موقلا تدهش دقل :  

 ىضق دقو « يلع هديعي نأ تببحأف «ثیدحب لجر ينثدح الو هتظفح الإ ثيدحب لجر ينثدح الو .ءاضيب
 ملعو هقفو بدأ اذ ناك ء ءاهقفلا تاقبط يف يربطلا لاق هيل ناتو ىلع د وک علا و
 يور سل ل ل را
 .(50 ص سماخ بيذهتلا بيذهت) ١١9 ةنس يفوت .هنع هتيضق الإ نيد هيلعو
 سانلا هبشأ ناكو .فخلا لهأ نم ةقث ناكو ويم هللا لوسر ةايح يف دلو ,يفوكلا يعخدلا سيق نب ةمقلع
 سالا ردصيو ةنسلا مهنوملعيو سانلا نونرقي نذلا هللا دبع باحصأ نم ناكو دوعسم نياب لدو ات مسو ايده
 ةمقلع الإ هملعأ الو اعيش أرقأ ام : هللا دبع لاقو «نيينابرلا نم ةمقلع ناك : يناذمهلا ةرم لاق . مهيأر نع
 نيذلا ةسمخلا نم ناكو هنوتفتسيو ةمقلع نولأسي ةَ هللا لوسر باحصأ نم سان ناكو .هملعيو هؤرقي

 ص عباس بيذهتلا بيذهت) .نيتسو نيتنثا ةنس يفوت ؛ نيفص دهش دقو .مهثلاث ناكو «ةفوكلا لهأ مهمدقي
 ۷٦)

 نسحأ وه هثيدحب سأب ال :دمحأ لاق « يفوكلا ثرحلا وبأ .يفراخلا لاقيو « ينابيشلا ميرب نب ةريبه
 . نيتسو تس ةنس يفوت ءايراتخم ناكو «يعيبسلا قاحسإ يبأ ةجوز ةيلاعلا لاخ ناكو «هريغ نم ةماقتسا

 . (77 ص رشع يداح بيذهتلا بيذهت)
 هللا ناحبس لوقي الإ طق هتيأر ام : ليهك نب ةملس لاق « يفوكلا ةمادق وبأ ٠ يلجبلا ينرعلا نيوج نب ةبح
 «تبث الو .كورتمب وه سیلو « عيشتي ناك < ءانئدحيوأ < يلصي نأ الإ ربكأ هللاو ؛ هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو
 ١75(. ص ناث بيذهتلا بيذهت) . نيعبسو تس ةنس يفوت «ثيدحلا يف ًايهاو عيشتلا يف ًايلاغ ناكو
 توحو يتوحلا ديبع نب ثراحلا «لاقيو يفوكلا ريهز وبأ ؛ يقراخلا ين :اذمهلا روعألا هللا دبع نب ثراحلا
 ناك ذإ باسحلا هنم ملعتيل هيلإ فلتخي يبعشلا ناكو ,هثيدحب جتحي ال < ءًاياذك ًافيز ناك «نادمه نم نطب
 ضئارفلا ملعت «سانلا ضرفأو «سانلا بسحأو سانلا هقفأ ثرحلا ناك :دواد يبأ نبا لاق «سانلا بسحأ
 لإ هلع اومقت امو ةد ىلع نراقب نيتدحتملا نإ لقو تيددحتلا نق ااو يشتلا يف ًايلاغ ناكو « يلع نم

 ٠٤١(. ص ناث بيذهتلا بيذهت) . نيتسو سمخ ةنس يفوت « يلع بح يف هطارفإ
 اهريغو لوصألا يف نيفلاخملا عم ةريثك ثحابم هل تناكو رفعج نب ىسوم صاوخ نم ناك مكحلا نب ماشه
 لع نزلا ينادكو ةقداترلا ىلع درلا باكر همام ناك اهنم ةريثك بتك تافنصملا نم هلو لصأ هل ناكو
 ىقلودادغب ىلإ لوحت مث ًايفوك ناكو ءاهريغو وطسرأ ىلع درلا باتكو نيمكحلا يف باتكو نينثالا باحصأ

 يف مالكلا تف نمم ناكو ةليلج حئادم هيف امهلو ةريثك تاياور امهنع هلو ىسوم هنباو دمحم نب رفعج
 نب ىيحي ىلإ اهظقنم ناكو باوجلا رضاح مالكلا ةعانصب اقذاح ناكو رظنلا يف بهذملا بذهو ةمامإإلا
 يف لب ليق و ًارتتسم ةريسي ةدمب ةكماربلا ةبكن دعب يفوت ه هرظنو همالك سلاجمب ميقلا ناكو يكمربلا دلاخ
 ١75(. ص يسوطلا تسرهف) . نومأملا ةفالخ

 باحصأ نمو ةعيشلا راظن نمو .بهذملا يمامإ وهو ,مهيملكتمو ةضفارلا خياشم نم «روصنم نب يلع (1)

 .(78١و ٦ ص راصتنالا) . مكحلا نب ماشه
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 9 بقلملا ميهاربإ نب ١ نيسحلاو ع نادا نب لضفلاو 9 لاکشو ‹نمحرلا

 نب 29 دمحأو 2 يلا .ةبق نب نمحرلا دبع نب 2*) دمحمو «باكشأ

 يسوطلا “” رفعج - وبأ نيرخأتملا نمو . يدنوارلا ىيحي

 ةمامإلا تابثإب ةيرشع انثإلا نعو «ةيوسوملا نع تزاتما ةيليعامسإلا نأ انركذ دق

 حجورتي ملو :اولاق ءرمألا ءذب يف هيلع صوصنملا ربكألا هنباوهو «رفعج نب ليعامسإل

 )0غ(

(۲) 

(۳) 

(0 

(°) 

(i) 

(۷) 

 ةفرعملا باتك بتكلا نم هلو ةمامإلا لصأ يف الإ ءايشألا يف هفلاخو مكحلا نب ماشه بحاص «لاكشلا

 ١5١(. ص ميدنلا نبا تسرهف) .اهريغو ةمامإلا باتكو ةعاطتسالا باتكو

 ءريبكلا ضئارفلا باتك :اهنم تافنصمو بتك هل ردقلا ليلج ملكتم هيقف «يروباسينلا ناذاش نب لضفلا
 .ةعجرلا تابثإ يف باتكو «ةيونثلا ةغمادلا ىلع درلا باتكو .ناميإلا باتكو .ريغصلا ضئارفلا باتكو
 . 7516١ ةنس يفوت . ةريثكلا تافنصملا نم كلذ ريغو نادلبلا لئاسم باتكو «.ةالغلا ىلع درلا باتكو

 ١54(. ص يسوطلا تسرهف)
 دمحم دلاو وهو .باكشاب بقلملا يدادغبلا ىلع وبأ يرماعلا نالعز نب رحلا نب ميهاربإ نب نيسحلا

 عم سابعلا يبأ ةوعد يف جرخ نمم هوبأ ناكو ءاسن لهأ نم ناسارخ لهأ ءانبأ نم وهو باكشأ ينبا يلعو

 يضاقلا فسوي ابأ مزلو ثيدحلا بلطو دادغبب نيسحلا أشن دقو ءاسنب رهظ يذلا نمحرلا دبع نب دسأ

 هقفلاو ثيدحلا ءىرقي دادغبب لزي ملو هريغ الو ءاضقلا نم ءيش يف لخدي ملف مهنع دعب مث يلاولاب لصتاف

 ١7(. ص نماث دادغب خيرات) . نومأملا ةفالخ يف نيتئامو ةرشع تس ةنس تام نأ ىلإ

 لوقلا ىلإ لقتنا مث ل كمل وأ ناكو مهقاذحو ةيمامإلا يملكتم نم رفعج ابأ ىنكي يزارلا ةبق نب دمحم

 باتكک ضقن تبثتسملا باتكو فاصنالا باتك :اهنم ةمامإلا يف بتك هلو هتريصبو هقيرط نسحو ةمامإلاب

 ص يسوطلا تسرهف) .بتكلا نم كلذ ريغو ةيديزلا ىلع فيرعتلا باتكو يخلبلا مساقلا يبأل دشرتسملا
 ١7(.

 نييتخبونلا مدقتمو مههيجوو دادغبب ةعيشلا نم نيملكتملا خيش ناك لهس وبأ يتف يتخبونلا يلع نب ليعامسإ
 خيرات يف راونألا باتكو دوهيلا ىلع درلا باتكو ةمامإلا يف ءافيتسالا باتك : اهنم ةريثك ابتک فنصو هنامز يف

 .اهريغو تافصلا باحصأ ىلع درلا باتكو ‹« يعفاشلا ةلاسر ضقن باتكو ةالغلا ىلع درلا باتكو ةمئألا

 ١١(. ص يسوطلا تسرهف) 7١١. ةنس يفوت
 هلو هرصع ءالضف نم ناكو مالكلا ملع يف ةلاقم هل روهشملا ملاعلا يدنوارلا ىيحي نب دمحأ نيسحلا وبأ

 درمزلا باتكو جاتلا باتكو .ةلزتعملا ةحيضف باتك :اهنم ًاباتك رشع ةعبرأو ةئام نم وحن ةفنصملا بتكلا نم
 مالكلا لهأ هنع اهلقن بهاذمب درفنا دقو مالكلا ءاملع نم ةعامج عم تارظانمو سلاجم هلو «كلذ ريغو

 .(۳۴ ص لوأ ناكلخ نبا) .ةنس نوعبرأ هرمعو نيتئامو نيعبرأو سمخ ةنس يفوت دقو
 I O يلع نب نسحلا نب دمحم

 هبتك تقرحأ دقو سلجم يف تاياكحو ثيداحأ ىلمأو نارقلا ريسفت عمجو ةيمامإلا بهذم ىلع مالكلا

 فلسلا صاقتنا نم هنع رهظي ام ببسب هسفن ىلع ًافوخ وه رتتساو رصنلا عماج ةبحر يف سانلا نم رضحمب
 ١70(. ص سماخ نازيملا ناسل) . ةئامعبرأو نيتس ةنس مرحملا يف دهشمب تامو
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 «ةجيدحخ قح يف هللا لوسر ةنسك «ةيراج ىرتشا الو ءاسنلا نم ةدحاوب همأ ىلع قداصلا

 لاق نم مهنمف« هيبأ ةايح لاح يف هتوم يف مهفالتخا انركذو «ةمطاف قح يف ىلع ةنسكو

 ىسوم صن امك «ةصاخ هدالوأ ىلإ هنم ةمامإلا لاقتنا هيلع صنلا ةدئاف امنإو تام هنإ

 صنلا ةدئاف امنإو «هيخأ ةايح لاح يف نوراه تام مث «مالسلا امهيلع نوراه (ىلع)

 الو «لاحم ءدبلاب لوقلاو «ىرقهق عجري ال صنلا ناف .هدالوأ ىلإ هنم ةمامإلا لاقتنا

 ماهبإلا ىلع زوجي ال نييعتلاو دارس ماعم «هدلو نم دحاو ىلع مامإلا صني

 دصقي ال ىتح « هيلع ةيقت هتوم رهظأ نكل لا ss وجل

 ىلإ ىضم «همأل هوخأ وهو ف ناك امم اا اهنم . تالالد لوقلا اذهلو «لتقلاب

 ىلإ ادعو «هنيع حتف دق وهو .هرصبأف ةءالملا عفرو هيلع ًامئان ليعامسإ ناك يذلا ريرسلا

 يف مهلاح نوكي اذك لوسرلا دالوأ نأ هدلاو لاق « يخأ شاع يخأ شاع لاقو .ًاعزفم هيبأ

 اتيم دهعن ملو هيلع رضحملا بتكو .هتوم ىلع داهشإلا يف ببسلا امو :اولاق «ةرخآلا
 ةرصبلاب يؤر رفعج نب ليعامسإ نأ :روصنملا ىلإ عفر امل اذه نعو «هتوم ىلع لجس
 يف ليعامسإ نأ قداصلا ىلإ روصنملا ثعب « هللا نذاب ءىربف هل اعدف «دعقم ىلع رمو

 . ةئيدملاب هلماع ةداهش هيلعو « هيلإ لجسلا ذفنأو ةرصبلاب يؤر هن أو ءءايحألا

 هب ةعبسلا رود مت امنإو «ماتلا عباسلا ليعامسإ نب دمحم ليعامسإ دعبو « اولاق

 ةاعدلا نورهظيو ءارس دالبلا يف نوريسي اوناك نيذلاو «نيروتسملا ةمئألاب هب أدتبا مث

 نطاب امإو «فوشكم رهاظ امإ «مئاق يح مامإ نع طق ضرألا ولخت نلو :اولاق 0

 مامإلا ناك اذإو «ةروتسم هتجح نوكت نأ زوجيو .ًارهاظ مامالا ناك اذإف «روتسم

 ىلع مهماكحأ رودت ةمئألا امنإ : اولاقو «نیرهاظ هتاعدو هتجح نوكت نأ دب الف ءًاروتسم

 رودت ءابقنلاو «عبسلا بكاوكلاو .عبسلا تاومسلاو « عوبسألا مايأك « ةعبس )2١ ةعبس

 ىلإ ىهتنا ةمامإلا رود نأ نومعزيو «ةعبس ةمامإلا راودأ نأ ىلإ نوبهذي مهنأ ذإ «ةيعبسلاب نوبقلي اذهلو )١(
 خسن يبنوهو «رودلا رخا عباسلا نأو «ةعبس ةمامإلا راودأو دحم نم « عباسلا وه ناك ذإ رفعج نب ليعامسإ
 ٠ يناثلا رودلا ليعامسإ نب دمحم أدتباو رفعج نب ليعامسإب ىضقنا رودلاو لذ دمحم ةعيرش هتعيرشب
 ٠ مث ءًأيلع ينعي ,ةيصووهو «ساسألاب هوأدتباف لك لوسرلا وهو قطانلا دعب ةعبسب مت رودلا نأ ىلإ اوبهذو

 .ساسأو هلبق نم ةعيرشل خسان قطان هيف ءرخآ رود هالت رودلا اذه ىضقنا ىتمف ساسألا دعب نيمئاقلا نم .

 عبس تاوامسلا نأ اولواق ام .مهدنع عيباسألا ليلدو «ةياهن الو هل ءاضقنا ال ام ىلإ كلذك مث .ةمئأ هدعبو

 ريغ ىلإ عبس سأرلا يف بقنلاو « عبس ناسنالا ءاضعأو عبس مايألاو عبس نيضرألاو عبس ةرايسلا بكاوكلاو
 يه يتلا عئابطلا لوقن نأب «هنع باوجلاو .ةعبس ةمئألا نأ ىلإ ةراشإ اهلك هذهف مهبتك يف هوركذ امم كلذ
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 .ةيعطقلا ةيمامالل ةهبشلا تعفو اذه نعو : اولاق «رشع ينا ىلع . مهماكحأ

 7 مئاقلاو .يدهملا روهظ ناك نيروتسملا ةمئألا لعب 0 ءةمئألل ءابقنلا دلع اوررق

 مامإ فرعي ملو تام نم نأ مهبهذمو , مامإ لعب مامإ ىلَع صن لعب 3 مهدالوأو هللا

 .ةميدقلا مهتالاقم ركذنف «ناسل لكب ةديدج ةلاقمو «نامز لك يف ةوعد مهل تناكو

 . ةينطابلا مهباقلأ رهش و «ةديدجلا ةوعدلا بحاص ةوعد اهدعب ركذنو

 الماطنية>١١(

 .اليوأت ليزنت لكلو .ًنطاب رهاظ لكل ناب «مهمكحل بقللا اذه مهمزل امنإو

 رهشألا كلذكو ملسو مهيلع هللا ىلص ءايبنألا كلذكو «ةعبرأ ءالضفلا ةكئالملاو عبر أ تاقولخملا لصأ =

 .ةعبرأ ةمئألاو ةعبرأ ةباحصلا ءالضف نأ ىلع لدي اذهف ءءاشعلاو رصعلاو رهظلا ةالص تاعكر ددع كلذكو

 ءايبنألا ءالضفو ءسمخ نيلجرلاو نيديلا عباصأو ؛سمخ ةالصلا تاقوأو .سمخ ساوحلا لوقن وأ
 . كلذ لثمب ديؤي نأ نكميو الإ ددع نم ام سايقلا اذه ىلعو «سمخ ةمئألا نأ 000 ‹«سمخ

 سمشلاو خيرملاو يرتشملاو لحز يهو ةعبسلا بكاوكلا هربدت يلفسلا ملاعلا نإ :اضيأ ةيعبسلا تلاقو

 . (۲۲ ص دمحم لا دئاقع) لاو قولا
 )١( نيملسملا جهن نع جراخو .لاغو عيشتم لكف «ضعبب اهضعب ةطلتخم «ةالغلاو ةيمامإلاو «ةينطابلا .

 يبنلا ةيهاركو «نيدلا ضغب مهبولق يف برشأ موق هعضو ءثلاثلا نرقلا فصتنم يف مهبهذم أشن

 مهتاعد نوثعبي اوناكو ؛ هللا نيد نع سانلا اوفرصيل «دوهيلاو سوجملاو «ةدحالملاو ةفسالفلا نم «ميركلا

 نمو «هرون متي نأ الإ هللا ىبأيو .مهتلود دوعت نأ مهلعل .موؤشملا مهبهذم ىلإ سانلا ةوعدل «قافآلا ىلإ

 ةفسالفلا ةديقع مهتديقع نكلو .ةعيرشلا عورف مهبهذم رهاظو . يونثلا حادقلا .ناصيد نب نوميم مهتاعد

 ضحملا رفكلا هنطابو .ضفرلا مهبهذم رهاظف .ةعيشلا نم ءارب مهنأ سانلا فرعو «ةدحالملاو .

 ظ 0 مهب ىغبو . لئابحلا نيملسملل بصنف ١ا/5 ةنس ةفوكلا يف نوميم روهظ مهتوعد لصأ ناكو

 نأ ىلإ بهذو اليوأت ثيدح لكلو ا ةيأ لكل لعج ؛روبي وه كئلوأ ركمو ا قحلا سمنو

 رضاحلا نع ضارعالاو .دوقفملا بئاغلاب ماصتعالاب رمأو تالثمو تاراشإو ز زومر ننسلاو ضئارفلا

 .موجنلاب | راع اكو ءةيكزلا ةرتعلا نم دوجوملا  E eر «هتمامإب

 ةطمارقلاب ني هيلإ نعد رق 1 اهنيشح افاظمرق را مدخي ناكو مالسإلا

 ؛مهباقلأو دوهتشي ام نيبو مهنيب ليحو نوحلصي الو ضرألا يف نودسفي ةعامج مهيلع ججو

 ةيكدزملا ةقادنزلا ةدحالملاو ةيحابإلا ةيميلعتلا ةيعبسلا ةيكرابملا ةيطمرقلا ةطمارقلا ةينطابلا ةيليعامسإلا

 يف اوبهذو نوديري ام ىلإ م اهنوبصني بيلاسأو ليح مهلو ةينيدمرحلا ةرمحملا ةيمرخلا ةيكبابلا

 الو مولعمب وه الو مودعمب الو دوجومب فصوي ال يرابلاو سفنلاو لقعلا نيميدق نههلإب لوقلا ىلإ ديحوتلا

 يحولا نوركنيو عناصلا يفن ىلإ ةلصو بكاوكلا ريثأتبو عبطلاب :نولوقيو تافصلا رخآ ىلإ لوهجمب

 لالظإو هتبلغ ىسوم اصعف تالثمو تاراشإو زومر اهنأ ىلإ نوبهذيو تازجعملا عوقوو ةكئالملا لوزنو =
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 ةطمارقلاو ةينطابلا نومسي قارعلابف « موق موق ناسل ىلع هذه ىوس ةريثك باقلأ مهلو
 نع انزيمت انأل ةيليعامسإ نحن .نولوقي مهو .ةدحلملاو ةيميلعتلا ناسارخبو .ةيكدزملاو

 مهمالك اوطلخ دق ةميدقلا ةينطابلا نا مث .ءصخشلا اذهو .مسالا اذهب ةعيشلا قرف

 عولطو هملع ةرثك ءاملا عبنو «ميرك لوسر لوقل هنإ#» : ىلاعت هلوقل ةي دمحم مالك نارقلاو هترمإ مامغلا =
 نم دب ال هنأ ىلإ اوبهذو مهدئاقع نع سانلا اوحزحزيل تازجعملا اولوأتف مامإلا جورخن اهبرغم نم سمشلا ظ

 هنأل يبنلا نم كلذ ىقلتي امنإو يحو هيلع لزني ال هعالطإو هتمصع يف يبنلاك وهو هيلإ عجري موصعم مامإ
 روشنلاو ثعبلاو ةمايقلا اوركنو مئاقلا وهو تماصلاو قطانلا مهنم رامعأ ةعبس يبن لك ةعيرش ةدمو هتفيلخ
 ةلامتساو مهعابتأ عادتخا يف اولاتحا نيدلا لوصأ يف اولاتحا مهنأ امكو ةراشإ زمر لكل اولعجو رانلاو ةنجلاو
 ضئارف مهنع اوطقسأو تاوخألاو تانبلا حاكن مهل اوحابأو تاوهشلاو تاذللا ةلمج مهل اوحابأف مهبولق
 ةالاوم ميرحت تامرحملا ىنعمو مهتمئأو مهتامعز ةالاوم ضئارفلا ىنعمف ةعيرشلا ناكرأ اولواقو تادابعلا
 مهوفلاخم نيطايشلاو مهتاعد ىلع ةكئالملا نولوؤيو ةينطابلا بهذم فلاخ نم لكو رمعو ركب نا
 ىعدا اذإ لضف نب ىلع مايأ يف مهرعاش لاق دقو ةيرهاظلاو ريمحلا مهيفلاخمو نينمؤملا مهيقفاوم لومسيو
 ٠ .تانبلاو تاوخألا جيوزتو تامرحملا لالحتساو رفكلا يف هبهذم رهظأو ةوبنلا

 يبرطا مث كيرازه ينغو يبعلاو هذه اي فدلا يذحخ

 برعي ينب يبن اذهو مشاه ينب يبن ىلوت
 يبنلا اذه عئارش يذهو ةعرش ىضم يبن لكل
 بعتي ملف مايصلا طحو ةالصلا ضورف انع طح دقف
 يبرشاو يلكف اوماص نإو 0 يضمهنت الف اولص سانلا اذإ
 برشي يف ربقلا ةروز الو افصلا دنع يعسلا يبلطت الو

 يبنجأ نمو نيبرقألا نم نيسرعملا كك سفن يعنمت الو
 تالل ةمرحم ترصو بيرغلااذهل تللح فيكف

 بدجملا نمزلا يف هاورو هبر نمل سارغلا سيلا
 بهذم نم تسدقف «لحم اسلا ءا لرم لا او

 سوؤكلا ترادو «ليللا نج اذإف هنابرق يعادلل عفد نم الإ هدهشي ال .مظعألا دهشملا مهل ناك دقو
 .جرسلا اوأفطأ دقو مهيلع نلخديف مهميرحو مهءاسن ةوعدلا لهأ عيمج رضحأ دقو «سوفنلا تباطو
 الإ سيل :لوقيف «لضف نم هاتأ ام ىلع يعادلا ركشب قلطنتف اهيلع عقيو «هدي يف عقت نم دحاو لك ذخأيف
 مكل لحأو مكرازوأ مكنع عضوو مكقاثو نم قلطأ ام ىلع هورفكت الو هوركشاف «نينمؤملا ريمأ لضف نم
 نوبطاخي اوناكو ء ميظع ظح وذ الإ اهاقلي امو اوربص نيذلا الإ اهاقلي امو مكلاهج مكيلع مرح يذلا ضعب
 مهراصبأو مهعمسو مهبولق ىلع هللا عبط نيذلا كئلوأ# . مهدئاقعو مهئاوهأو مهلوقع بسحب سانلا
 ص ريصبتلا ۳-۸۲ ص دمحم لآ دئاقع) . 4نورساخلا مه ةرخآلا يف مهنأ مرج ال نولفاغلا مه كئلوأو

(A٦ . 
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 ال انإ : ىلاعت يرابلا يف اولاقف «جاهنملا كلذ ىلع مهبتك اوفنصو « ةفسالفلا مالك ضعبب

  عيمج يف كلذكو .زجاع الو رداق الو لهاج الو ملاع الو دوجوم ال الو دوجوم وه لوقن

 ظ يتلا ةهجلا يف تادوجوملا رئاس نيبو هنيب ةكرش يضتقي ‹ يقيقحلا تابثإلا ناف تافصلا

 هل وه لب ٠ ‹قلطملا يفنلاو قلطملا تابثإلاب مكحلا نكمي ملف « هيبشت كلذو هيلع انتعلطأ

 نع ًاضيأ اذه يف اولقنو «نيداضتملا نيب مكاحلاو «نيمصخلا قلاخو «نيلباقتملا

 بهو املو < ملاع وه : ليق نيملاعلل ملعلا بهو امل : لاق هنأ رقابلا ّىلع نب دمحم

 ىنعمب ال «ةردقلاو ملعلا بهو هنأ ىنعمب «رداق ملاع وهف «رداق وه : ليق نيرداقلل ةردقلا

 .ةقيقح تافصلا ةافن مهنأ مهيف ليقف ,ةردقلاو ملعلاب فصووأ «ةردقلاو ملعلا هب ماق هنأ

 ميدقب سيل هنإ مدقلا يف لوقن كلذكو :اولاق «تافصلا عيمج نع تاذلا ةلطعم

 «لوألا لقعلا رمألاب عدبأ «هترطفو هقلخ ثدحملاو .هتملكو هرمأ ميدقلا لب ثدحم الو

 ىلإ سفنلا ةبسنو «مات ريغ وه يذلا سفنلا عدبأ «هطسوتب مث «لعفلاب مات وه يذلا

 ءدلاولا ىلإ دلولا ةبسن امإو ءريطلا ىلإ ضيبلاو ةقلخلا مامت ىلإ ةفطنلا ةبسن امأ لقعلا

 املو :اولاق «جوزلا ىلإ جوزلاو ءركذلا ىلإ ىثنألا ةبسن امأو . جتنملا ىلإ ةجيتنلاو

 تجاتحاو «لامكلا ىلإ صقنلا نم ةكرح ىلإ تجاتحا لقعلا لامك ىلإ سفنلا تقاتشا

 ريبدتب ةيرود ةكرح تكرحتو «ةيومسلا كالفألا تثدحف «ةكرحلا ةلا ىلإ ةكرحلا

 هانا ىلا ا تاقا ةكرح تكرحتو «اهدعب ةطيسبلا عئابطلا تثدحو «سفنلا

 ةيئزجلا سوفنلا تلصتاو .ناسنإلاو ناويحلاو تابنلاو نداعملا نم تابكرملا تبكرتف

 كلت ضيفل صاخلا دادعتسالاب تادوجوملا رئاس نع ًازيمتم ناسنإلا عون ناكو «نادبألاب

 نأ بجو «يلك سفنو لقع يولعلا ملاعلا يفو هلك ملاعلا ةلباقم يف هملاع ناكو «راونألا

 غلابلا لماكلا صخشلا مكح همكحو «لك وه «صخشم لقع ملاعلا اذه يف نوكي

 صقانلا لفطلا مكح اهمكحو ءًاضيأ لك وه ةصخشم سفنو يبنلا وهو «قطانلا هنومسيو

 جودزملا ىثنألا مكح وأ «مامتلا ىلإ ةهجوتملا ةفطنلا مكح وأ «لامكلا ىلإ هجوتلا

 سفنلا كيرحتب كالفألا تكرحت امكو :اولاق « يصولا وهو «ساسألا هنومسيو «ركذلاب

 يبنلا كيرحتب عئارشلاب صاخشألاو سوفنلا تكرحت كلذك «عئابطلاو لقعلاو

 لخديو «ريخألا رودلا ىلإ يهتني ىتح «ةعبس ةعبس ىلع ارئاد «نامز لك يف « يضولاو

lLتاه هدفت انتو « منا ارسلا اشو هلال  

 ةجرد ىلإ اهغولب اهلامكو اهلامك لاح ىلإ سفنلا غلبتل «ةيعرشلا ننسلاو «ةيكلفلا -
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 بيكارت لحنتف «ىربكلا ةمايقلا وه كلذو داف ةيئرف ا اهلوصوو هب اهداحتاو .لقعلا

 ريغ ضرألا لدبتو «بكاوكلا زتاتتتو ءامسلا :قشنت وسنت و ‹«تابكرملاو رصانعلاو كالفألا

 ةرلا نع ريخلا زيمتيو : هيف موقوملا باتكلل لجسلا يطك تاومسلا ىوطتو ‹ضرألا

 ناطيشلاب لطابلا تايئز زجو ةلماكلا سفنلاب قحلا تايئزج لصتتو « يصاعلا نع عيطملاو

 0 DE E «لطبملا .

 ةراجاو خيب نم . عرشلا ماكحأ نم مكح وأ ةنس وأ ةضيرف نم ام ءاولاق مث 7 «لامكلا وه

 ةلباقم يف اددع ملاعلا نم نازو هلو الإ ةيدو ‹ صاصقو حارجو 0 حاكنو ة ههو

 عئارش ملاوعلاو «ةيرمأ ةيناحور ملاوع عئارشلا ناف < «مکح ةقباطم يف امکحو دلع

 روصلا تابيكرت نازو ىلع تاملكلاو فورحلا ىف تابيكرتلا كلذكو .ةيقلخ « ةينامسج

 ىلإ ةدرجملا طئاسبلاك تاملكلا نم تابكرملا ىلإ اهتبسن ةدرفملا فورحلاو ماسجألاو

 كلت ثيح نم ريثأتو اهصخي ةعيبطو ملاعلا يف نازو فرح لكلو «ماسجألا نم تابكرملا

 ءاذغ ةيميلعتلا تاهلكلا نم ةدافتسملا مولعلا تراص اذه نعف ‹ سوفنلا نىق ةيصاخلا

 هللا ردق دقو «نادبألل ءاذغ ةيقلخلا عئابطلا نم ةدافتسملا ةيذغألا تراص امك سوفنلل

 دادعأ ركذ ىلإ اوراص نازولا اذه ىلعف .هنم هقلخ امم دوجوم لك اذغ نوكي نأ ىلاغت

 عبرأ نم بكرم ليلهتلا نأو ءرشع ينثاو ةعبس نم ةبكرم ةيمستلا ناو «تايآلاو تاملكلا

 يف عطق عسبسو .ةيناثلا ةداهشلا يف تاملك ثاللثو ‹ نيتداهشلا ىدحإ يف تاملك

 مهنكمأ دا لك يف كلذكو ءةيناثلا يف افرح رشع انثاو ةيناثلا ف تو  ىلوألا

 .هدضب هتلباقم نع ًافوخ كلذ نع زجعيو الإ هيف هتركف لقاعلا لمعي ال امم كلذ جارختسا

 يف مامإ ىلإ سانلا اوعدو ءًابتك اهيف اوفنص دق . مهفالسأ ةقيرط تناك تاللباقملا هذهو

 . موسرلاو عاضوألا هذه جرادم تا ي. هدعيو «مولعلا هذه تانزاوم فرعي نامز لك

 نب “” نسحلا رهظأ نيح ةقيرطلا هذه اوبكنت ةديدجلا ةوعدلا باحصأ ظ

 نم ناك كولا ةعلق باحصأ دجو ةيرازنلا ةوعدلا بحاص دابعلاب بقلملا يليعامسالا حابصلا نب نسحلا )١(

 الا الاغ انناك امهنك الجو حابصلا نب نسحلا ناك :ريثألا نبا لاق . ملاعلا ةاهد نمو ةقدانزلا رابك

 نييرصملا ةاعد نم ةعامج لوخدب كلملا ماظن رهص همهتا دقو «كلذ ريغو رحسلاو موجنلاو باسحلاو

 لجرلا اذه لضي بيرق نع ةسارفلا قيرط نم ًاموي هل لاقو همركي كلملا ماظن ناكو حابصلا نبا فاخف هيلع -
 ةلمج نم نسحلا ناكو هكردي ملف هبلط كلملا ماظن رهص ملسم يبأ نم نسحلا بره املف ماوعلا ءافعض

 > لخدو رصم ىلإ لصوو دالبلا فاطف حابصلا نبا ىضمو ناهبصأ ةعلق كلم يذلا بيبطلا شاطع نبا ةذمالت
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 ناكو ‹ عالقلاب نصحتو لاجرلاب رهظتساو «هتملك تامازلإلا نع رصقو «هتوعد حابصلا

 نأ دعب كلذو « ةئامعبرأو نينامثو ثالث ةنس نابعش ىف «توملا “” ةعلق ىلإ هدوعص ءدب

 «ةوعد لوأ سانلا اعدو داعف .هنامز ءانبأل ةوعدلا ام ىقلتو .همامإ دالب ىلإ رجاه

 هذهب قرفلا رئاس نم ةيجانلا ةقرفلا زييمتو «نامز لك عيل مئاق قداص مامإ نييعت ىلإ

 لوقلا ديدرت دعب همالك ةصالخ دوعي امنإو « مامإ مهريغل سيلو ءامامإ مهل نأ وهو «ةبكنلا
 ىلإ ةيمجعلاب هبتك ام لقنن نحنو «فرحلا اذه ىلإ ةيمجعلاو ةيبرعلاب ءدب ىلع ادوع هيف

 قفوملا هللاو لطابلا بنتجاو «قحلا عبتا نم قفوملاو «لقانلا ىلع باعم الو «ةيبرعلا
 لا

 مامإلا نمف :نسحلا هل لاقف هتمامإ ىلإ سانلا وعدي نأ هرمأو الام هاطعأو همركأف اهبحاص رصنتسملا ىلع

 لخدو ناسارخ ىلإ عجرو مورلاو ركب رايدو ةريزجلاو ماشلا ىلإ رصم نم داعو رازن هنبا ىلإ راشأف ؟كدعب
 ىلإ يولعلا اهبئان اهنم جرحأو توملا ةعلق كلم نأ ف ‹ مهلضي موق ىلع فوطي رهنلا ءارو امو رغشاك

 هيلع اوذخأو اهيف هورصحف توملا ةعلق ىلإ ًاركسع ثعب كلملا ماظن ربخلا غلب املو « هلام هاطعأو ناغماد

 نب دمحم ناطلسلا ىأر دقو اهنع ركسعلا عجرف كلملا ماظن لتق نم لسرأف رصحلاب هعرذ قاضف قرطلا

 لعج مهعالقو مهنوصح كلمو مهرايد بارخإو ةينطابلا راثا وحمب ةطونم دابعلاو دالبلا حلاصم نأ هاشكلم

 تلاط دق همايأ تناكو يزارلا حابصلا نب نسحلا مهرمأب ميقلاو مهيلع مدقملا همايأ يف ناكو هبأد مهدصق

 هتاوزغ ةرثك نم ةروص حبقأ يف هل نورواجملا ناكو ةنس نيرشعو ًاتس براقي ام توملا ةعلق كلم ذنم هلو

 بدنف «ضرغ غولب ريغ نم تداعف ركاسعلا ناطلسلا هيلإ ريسف مهئاسن يبسو مهلاجر هرسأو هلتقو مهيلع
 لاجرلاو رئاخذلاو ةريملا ا ناكو مهرصحف ءءارمألا نم ةّدعب هذمأو نيكتشونأ ريمألا هلاتقل

 قيرطلا نع مهلاجرلو مهل ج -رفي نأ نولأسيو نينمأتسم مهءانبأو مهئاسن اولزنأف ةينطابلا ىلع رمألا قاضف

 دحلا ىلإ رمألا هي لل لب ا ف ا وا ا

 اا م ؛ مهبولق تباطو مهسوفن تيوقف دمحم ناطلسلا توم مهغلب هيلع ديزم ال يذلا
 ةنس تام روغلا ديعب ليحلاو ركملا ريثك ةفسلفلا يف ةكراشملا يوق نسحلا ناكو مهدنع فلخت ام ةينطابلا

 .(194و ۱۱۸ ص رشاع ريثألا نبا ۲۱۲ ص ناث نازيملا ناسل) . ةئامسمخو ةرشع ينامث

 هعبتو اباقع ًاموي لسرأف ديصتلا ريثك ناك مليدلا كولم نم اكلم نإ ليق . نيوزق يحاون نم يهو توملا ةعلق

 اهانعمو توملا هلإ اهامسف هيلع ةعلق ءانبب رمأف < ًائيصح ًاعضوم هدجوف ةعلقلا هذه عضوم ىلع طقس دق هآرف

 توملا اهرهشأ هةيصخ ا عداف اهيفو ناقلاط هرواجي امو عضوملا كلذل لاقيو .ساقعلا ميلعت مليدلا ناسلب

 ناكو ردص ةمالسو هلب هيف ًايولع الجر اهيف باتتسا دقو يرفعجلا هاشفرش نامض يف يحاونلا هذه تناكو

 هنم برهف «نييرصملا ةاعد نم ةعامج لوخدب كلملا ماظن رهص ملسم وبأ همهتا دق حابصلا نب نسحلا

 عمطو مهدنع ماقأ يحاونلا كلت لهأ ربتخاو اهآر املف «توملا ةعلق ىلإ فاطملا هب رقتساف هسفن ىلع ًافوخ

 .هبرقف هب نظلا نسحأ دق يولعلاو مهرثكأ ا مرسلا قف مئاعووب ميتاوخ] ىف

 ص رشاع ريثألا نبا) .اهيلع ىلوتساو ةعلقلا نم يولعلا جرخأ .هرمأ نسحلا مكحأ املف هب كربتي ذخأو

 /١1١(.
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 يف ىتفملل لاق اهتبرعف ةيمجع اهبتكو اهب ةوعدلا أدتبا يتلا ةعبرألا لوصفلاب أدبنف
 نم رظنلاو لقعلا درجمب ىلاعت يرابلا فرعأ :لوقي نأ امإ نيلوق دحأ ىلاعت يرابلا ةفرعم

 الإ رظنلاو لقعلا عم ةفرعملا ىلإ قيرط ال لوقي نأ امإو .ملعم ميلعت ىلإ جايتحا ريغ

 هنإف «هرظنو هريغ لقع ىلع راكنالا هل سيلف لوألاب ىتفأ نمو :لاق «قداص ملعم ميلعتب

 :لاق .هريغ ىلإ جاتحي هيلع ركنملا نأ ىلع ليلدو «ميلعت راكنإلاو «ملع دقف ركنأ ىتم
 وأ هسفن نم لوقي نأ اماف «ًالوق لاقو .ىوتفب ىتفأ اذإ ناسنإلا نإف «نايرورض نامسقلاو

 لصفلا وه اذه هريغ نم وأ هسفن نم هدقتعي نأ امإف ًادقع دقتعا اذإ كلذكو .هريغ نم

 تبث اذإ هنأ يناثلا لصفلا يف ركذو «لقعلاو يأرلا باحصأ ىلع رسك وهو لوألا

 :لاق «قداص ملعم نم دب ال مأ قالطإلا ىلع ملعم لك حلصيفأ ملعم ىلإ جايتحالا
 هنأ ملس دقف ركنأ اذإو .همصخ ملعم ىلع راكنإلا هل غاس ام ملعم لك حلصي هنأ لاق نمو
 لصفلا يف ركذو «ثيدحلا باحصأ ىلع رسك اذهو : ليق «قداص دمتعم ملعم نم دب ال
 مث هب رفظلاو ًالوأ ملعملا ةفرعم نم دب الفأ قداص ملعم ىلإ جايتحالا تبث اذإ هنأ ثلاثلا
 : يناثلاو .هقدص نييبتو هصخش نييعت ريغ نم ملعم لك نم ملعتلا زاج مأ .هنم ملعتلا

 وهو «قيرطلا مث قيفرلاف قيفرو مدقم الإ قيرطلا كولس هنكمي مل نمو لوألا ىلإ عوجر
 يف جاتحي : تلاق ةقرف «ناتقرف سانلا نأ عبارلا لصفلا يف ركذو .ةعيشلا ىلع رسك

 .هنم ملعتلا مث لو هصيخشتو هنييعت بجيو «قداص ملعم ىلإ ىلاعت يرابلا ةفرعم

 عم قحلا نإ ةقباسلا تامدقملاب نيبت دقو .ملعم ريغو ملعم نم ملع لك يف تذخأ ةقرفو

 ةقرفلا عم لطابلا نأ نيبت اذإو «نيققحملا سأر نوكي نأ بجي مهسأرف < ىلوألا ةقرفلا

 انتفرع يتلا ةقي ةقيرطلا هذهو :لاق «نيلطبملا ءاسؤر اونوكي نأ بجي مهؤاسؤرف ةيناثلا

 مزلي ال ىتح ةلصفم ةفرعم قحملاب قحلا كلذ دعب فرعن مث ةلمجم ةفرعم قحلاب قحملا
 لاقو «هيلإ جاتحملا قحملابو «جايتحالا انه اه قحلاب ىنع امنإو «لئاسملا نود
 يأ «بوجولا انفرع زاوجلاب امك «جايتحالا ريداقم انفرع مامإلابو « مامإلا انفرع جايتحالاب
 كلذك ديحوتلا ىلإ قيرطلاو :لاق تازئاجلا يف زاوجلا ريداقم انفرع هبو «دوجولا بجاو

 اغا امإو ا امإ هبهذم ريرقت يف الوصف ركذ مث 2 ةذقلاب ةذقلا وذح

 ىلع قافتالابو ءنالطبلا ىلع فالتخالاب لالدتساو .مازلإ رسك اهرثكأو بهاذملا

 يأ .«ةذقلاب ةذقلا وذح مكلبق ناك نم ننس نبكرتل» :ثيدحلا هنمو ذاذقو ذذق هعمجو مهسلا شي هير ةذقلا ١١(
 . ناتوافتي الو نايوتسي نيئيشلل ًالثم برضب عطقتو اهتبحاص ردق ىلع امهنم ةدحاو لك ردقت امك

۲۰٦ 



 مث الطابو ًاقح ملاعلا يف نأ ركذي ريبكلاو ريغصلاو لطابلاو قحلا لصف اهنم «قحلا
 «ميلعتلا عم ةدحولا نأو «ةرثكلا ىه لطابلا ةمالعو ,ةدحولا ىه قحلا ةمالع نأ ركذي

 قرفلا عم يأرلاو «مامإلا عم E .ةعامجلا عم ميلعتلاو . يأرلا عم ةرثكلاو

 زيامتلاو «هجو نم امهنيب هباشتلاو لطابلاو قحلا لعجو .مهئاسؤر عم يهو 0

 ملكتي ام عيمج هب نزي ًانازيم نيفرطلا دحأ يف بترتلاو نيفرطلا يف داضتلا هجو نم امهنيب

 وأ تابثإلاو يفنلا نم اهبيكرتو ةداهشلا ةملك نم نازيملا اذه تأشنأ امنإو :لاق «هيف

 نزوو «قح تابثإلا قحتسم وه امو «لطاب يفنلا قحتسموه امف :لاق .ءانثتسالاو يفنلا

 ةلاقم لك يف عجري هنأ هتتكنو تاداضتملا رئاسو «بذكلاو قدصلاو رشلاو ريخلا كلذب

 نأو و نوكي یتح اف ةوبنلاو ديحوتلا وه ديحوتلا نأو .ملعملا تابثإ ىلإ ةملكو

 ماوعلا عنم دقو .همالك ىهتنم وه اذهو «ةوبن نوكت ىتح «أعم ةمامإلاو ةوبنلا يه ةوبنلا

 0 .ةمدقتملا بتكلا ةعلاطم نع صاوخلا كلذكو «مولعملا يف ضوخلا نع

 تايهلإلا يف هباحصأب دعتي ملو «ملع لك يف لاجرلا ةجردو «باتك لك يف لاحلا ةيفيك

 هيلإ يده ام يأ ءلوقعلا هلإ انهلإ نولوقت متنأو انإ :لاق . دمحم هلإ انهلإ نإ هلوق نع
 دحاو هنأو وه له هنأو ىلاعت يرابلا يف لوقتام : مهنم دحاول ليق ناف .لقاع لك لقع

 لسرأ يذلاوهو دمحم هلإ يهلإ نإ ءردقلا اذهب الإ بجي مل ال مأ رداق ملاع ريثك مأ
 ةروكذملا تامدقملا ىلع موقلا ترظان دق مك هيلإ يداهلا وه لوسرلاو .ىدهلاب هلوسر

 دق مكو .كنع ملعتن وأ .كنم اذه عمسن وأ كيلإ جاتحنفأ : مهلوق نع اوطختي ملف

 ‹تايهلإلا يف يل ردقي شياو «هيلإ جاتحملا نيأ :تلقو جايتحالا يف موقلا تلهاس

 E مدس «ملعيل ىنعي امنإو .هنيعل ينعي ال ملعملا ذإ تالوقعملا يف مسري اذامو

 ريغ ىلع ابهذم دقتعي نأب لقاع ىضري سيلو «ديلقتلاو ميلستلا باب متحتفو ملعلا

 اهبقاوعو تاميكحت مالكلا ءىدابم تناكف «ةنيب ريغ نم اظ كلسي نأو «ةريصب

 يف اودجي ال مث «مهنیب رجش اميف كومكحي ىتح نونمؤي ال كبرو الف  تاميلست
 . 4 ةفانضلا] O وهلسو فيت اع اجرح مهسفنأ

 وهف ةيرفكلا مهتديقع ىلإ عجر مث ةحيحص ةيمالسإ ةديقع اذ ناك نم .ةينطابلا ةفئاط يف ةعيرشلا مكحو )1(

 ةفئاطل تناك ىتمو مهيلإ عجر نم لتقو هلتق بجوو a رهو تبيح هيد نع يمدد رو .دترم

 زوجت الو مهلاومأ ةمينغو مهيرارذو «مهئاسن يبسو < مهلاجر لتق و زوجيف Sas .ةكوش مهنم

 = هب قحلي الف «ينازلا مكح همكح ناك «مهبهذمب ملعلا عم < .مهيلإ حكن وأ مهنم حكن نمف < ‹ مهتحكانم

۲¥ 



 لوصأ نأ ملعا ةيداهتجالا لئاسملاو ةيعرشلا ماكحألا يف نوفلتخملا عورفلا لهأ

 «سايقلاو عامجإلاو ةنسلاو باتكلا «نينثا ىلإ دوعت امبرو ةعبرأ هناكرأو 2') داهتجالا

 هللا اوداح نم مهنإف مهتالاوم زوجت الو ادساف مأ ءًاحيحص حاكنلا ماكحأ نم ءيش الو «ٹراوت تبثيالو .دلولا =

 زوجي الو #آدبأ تام مهنم دحأ ىلع لصت الو# مهيلع ةالصلا الو نيملسملا رباقم يف مهنفد زوجي الو «هلوسرو
 ءانثلاو .مهحدم الو , مهتلماجم الو مهتنساحم زوجت ال اى مهيلع مالسلا در الو مهاضرم ةدايع الو مهتيمشت

 نومسي ال مهنأ يف بير الو ,« قسفل هنإو هيلع هللا مسا ركذي لامتاولكأت الو» « مهحئابذ لكأ زوجي الو , مهيلع

 ف مهئابآ مكح ايندلا ي مهئابآ رفك دعب اودلو نيذلا راغصلا مهدالوأ مكحو .هودحاج مهنأل .ةقيقحلاب هللا

 زوجي الو ةينطابلا داحلإل نيدترملا دالوأ يف امك ؛ مهحئابذ لكأو « مهيلع ةالصلاو نيملسملا رباقم يف مهنفد ميرحت

 ىلع سيل ذإ < مهلتق بجوف مهيلع ةيزحلا عضو زوجي ال هنأل < مهلتق بجي لب نكمتلا عم مهرفك ىلع مهرارقإ

 ناكفر رافكلا نم مهريغ الو ةفسالفلا الو سوجملا الو ىراصنلا الو دوهيلا نم ال < الالضإ مهنم رضأ مالسإلا

 ٩۷(. ص دمحم لآ دئاقع دعاوق) .ىلاعت هللا ىلإ برقأ مهلتق__

 يف امأو .ةقشملاو ةفلكلل مزلتسم رومألا نم رمأ قيقحت يف عسولا غارفتسا نع ةرابع ةغللا يف داهتجالا )١(

 هجو ىلع ةيعرشلا ماكحألا نم ءيشب ملعلا بلط يف عسولا عارفتساب صوصخمف ‹ نييلوصألا حالطصا

 . هماكحأ داهتجاللو .هيف ديزملا نع زجعلاب هسفن نم سحي

 هل تلصح دق ةثداحلا تناك نإ كلذكو اهتوف فاخو تعقو ةثداح نع لوؤسم ىلع ينيع بجاو )(۱)

 .اهمكح ةفرعم دارأو ا

 اذإو اومثأ مهلك هوكرت اذإف نيدهتجملا نم درع منو قداس تب لل و ع ناک بیا

 . مهعيمج نع بلطلا طقس مهدحأ ىتف

 نم لك دهتجملاو .لأسي مل مأ اهنع لثس ءاوس لصحت مل ةثداح مكح ىف داهتجالا وهو بدنلا >4

 : هيف رفاوتي نأ بجيو داهتجالا ةفصب فصتا

 .هل كلذ طرتشي الف هداهتجاب هسفنل هذ ذخأ امأ 10 ٍطرش 0 ١١(

e Eا سا  
 اهريرحت ىلع ارداق اهنم ماكحألا رامثتسا ةيفيك ًافراع هريخأت بجي ام ريخأتو هميدقت بجي ام ميدقتو

 نارقلا وه باتكلاف .سايقلاو ٍعامجالاو ةنسلاو باتكلا يه ةيليصفتلا اهتلدأو ماكحألا كرادمو ءاهريرقتو

 فحصملا يتفد نيب اموهو رتا لوقتلا .ربدتلاو ركذتلل لَك دمحم ىلع لزنملا ىبرعلا ظفللا وهو

 .ىرخألا ةلدألا رودت هيلعو اهبطقو .ةعيرشلا ةدمع وهو «سانلا ةروسب موتخملاو باتكلا ةحتافب ءودبملا

 ماكحألا ةلدأ نم ليلدو نيدلا يف ةجح يهو ريرقتوأ لعف وأ لوق نم ةي هللا لوسر نع ًالوقنم ءاج ام ةنسلاو

 امل ةنيبم تءاج يتلا يه ةنسلاو «(اوهتناف هنع مكاهن امو هوذخف لوسرلا مكاتأ امو :لوقي ىلاعت هللاو

 دتتملا ودب ىرتملا دسم نع الإ ا لل در يو لح و كب دمحم هما نم نيدهنجملا قافتا عامجإلاو .مهيلإ لزن ام سانلل نيبتل ركذلا كيلإ انلزنأو» . ماكحألا نم لمجأ

 .«أطخ ىلع يتمأ عمتجت ال» : لَك لاق دقو ءأطخلا نع ةموصعم ةمألاو ملع ريغب نيدلا يف لوق نوكت

 د وأ مكح تابثإ نم امهنيب عماج رمأب امهنع هيفن وأ امهل مكح تابثإ يف مولعم ىلع مولعم لمح سايقلاو

۲۰۸ 



 داهتجالا لصأ اوقلتو «ةباحصلا عامجإ نم اهراصحناو ناكرألا هذه ةحص اوقلت امنإو

 ةثداح مهل تعقو اذإ مهنأ لصح دق رتاوتلاب ملعلا ناف ءاضيأ مهنم هزاوجو سايقلاو

eyووو ناف . ىلاعت هللا باتكب اوأدتباو .داهتجالا ىلإ اوعزف مارحوأ  

 اضن ف اودجي مل نإو .هاضتقم ىلع ةثداحلا مكح اورجأو « هب اوكسمت ًارهاظ وأ اصن

 ادجي مل نإو ,همكح ىلع اولزنو هب اوذخأ ربخ كلذ يف مهل ىور ناف .ةنسلا ىلإ اوعزف
 مهدعب انلو « ةثالث وأ نينثا مهدنع ةيداهتجالا ناكرألا تناكف .داهتجالا ىلإ اوعزف ربخلا

 حمام ىلع يرجلاو و ميعامجا ىضتقمب ذخألا انيلع بجو اذإ ةعبرأ

 مل ًاقلطم ًاعامجا ناك امبرو .ايداهتجا اعامجا ةث ةثداح ىلع مهعامجا ناك امبرو مهداهتجا

 ىلع مهعامجال ةيعرش ةجح عامجالاف .ًاعيمج نيهجولا ىلعو «داهتجالاب هيف حرصي
 نوعمتجي ال نودشارلا ةمئألا مه نيذلا ةباحصلا نأ ملعن نحنو «عامجالاب كسمتلا

 ولخي ال عاج ألا نكلو «ةلالضلا ىلع يتمأ عمتج ال» : يب يبنلا لاق دقو «لالض ىلع

 نوعمجي ال لوألا ردصلا نأ ملعن عطقلا ىلع انأل .هصتخا دق يلج وأ يفخ صن نع

 اوقفتا دق ةثداحلا سفن يف صنلا كلذ نوكي نأ اماف ‹() فيقوتو تبرع ر ىلع

 عامجإلا نأ يف صنلا نوكي نأ امإو ءاهمكح هيلإ دنتسي ام نايب ريغ نم اهمكح ىلع

 .ةلاحم ال يلج وأ يفخ صن عامجإلا دنتسم ةلمجلابو «ةعدب عامجإلا ةفلاخمو «ةجح

 وهو ,عامجالا وه سايقلاو داهتجالا دنتسمو «ةلسرملا ماكحألا تابثإ ىلإ يدؤيف الإو

SEES e. a 0 و 

 تبث لصأ نود يأ ءادتبا سايقلاب تبثي الف «لصألل ام مكحلا نم عرفلل تبثيف ءامهنع امهيفن وأ ةفص =

 . همكح

 )١© مهاواتف يف نودمتعي لوألا ردصلا يف ةباحصلا تناكف :

 ا و رک اچ ا اوناکو .ةلملا دامعو «نيدلا ساسأ وه ذإ ءنارقلا ىلع 201

 . برعلا ريغ نم ليخد مهنيب لخد نكي ملو هلوزن بابسأب ةطاحإلا نم هب اوزاتما ام هلب

 اذإ ركب وبأ ناكف اهتياور قدص نم اوقثوو ءاهب اورفظ ىتم ءاهعابتإ ىلع اوقفتا دقو ةي هللا لوسر ةنس (۲)
 ةنس يف رظن هللا باتك يف دجي مل نإو هب ىضق اهمكح هيف دجو نإف هللا باتك يف رظن ةثداح هيلع تدرو

 ىضق ةَ هللا لوسر نأ متملع له سانلا لأس «هايعأ نإف هب ىضق هب ىضقي ام هدنع دجو نإف 4 هللا لوسر
 يف دجي نأ هايعأ نإف كلذ لعفي رمع ناكو ءاذكوأ اذكب هيف ىضق نولوقيف , موقلا هيلإ او ءاضقب هيف

 يلعو «نامثع ناك كلذكو هفالخ هل نبي مل نإ هب يضق ءاضقب هيف ىضق ركبوبأ ناك له لأس ةنسلاو باتكلا

 ىلإ نوؤجليف و ا ا و يف ةطيحلا -

0 

۹ 



 يف ةعبرألا لوصألا تعجرف «داهتجالا زاوج يف صوصخم صن ىلإ نيكس انشأ
 اعطق ملعن ةلمجلابو «ىلاعت هللا لوق وهو .دحاو ىلإ عجري امبرو «نينثا ىلإ ةقيقحلا
 ملعنو «دعلاو رصحلا لبقي ال امم تافرصتلاو تادابعلا يف عئاقولاو سب نأ ًانيقيو

 تناك اذإ صوصنلاو اسا كلذ روصتي الو «صن ةثداح لك يف دري مل هنأ اضن اعطت

 داهتجالا نأ اعطق ملع ىهانتي ام هطبضي ال ىهانتي ال امو و ر

 نوكي نأ زوجي ال مث ,داهتجا ةثداح لك ددصب نوكي ىتح «رابتعالا بجاو سايقلاو

 مكح تابثإو ءرخآ و عرشلا طبض نع اجراخ السرم داهتجالا

 ودعي ال نأ دهتجملا ىلَع بجيف «ماكحألل عضاولا وه عراشلاو رخآ عضو دنتسم ريغ نم
 .ةغللا نم حلاص ردص ةفرعم ةسمخ داهتجالا طئارشو .ناكرألا هذه نع هداهتجا يف

 صنلاو .ةراعتسملاو ةيعضولا ظافلألا نيب زييمتلاو .برعلا تاغل مهف هنكمي ثيحب

 ىوحفو .لصفملاو .لمجملاو .ديقملاو .قلطملاو . صاخلاو . ماعلاو .رهاظلاو

 لدي امو . نمضتلاب لدي امو ةقباطملاب هموهفم ىلع لدي امو .مالكلا موهفمو . باطخلا

 ةادألاو ةلآلا مكحي مل نمو .ءيشلا لصحي اهب يتلا ةلآلاك ةفرعملا هذه ناف «عابتتسالاب

 درو امو «ماكحألاب قلعتي ام اصوصخ نارقلا ريسفت ةفرعم مث .ةعنصلا مامت ىلإ لصي مل

 يأَو اهجهانم اوكلس فيك نيربتعملا ةباحصلا نم ىأر امو «تايآلا يناعم يف رابخخألا نم
 صصقلاو ظعاوملاب قلعتت يتلا تايآلا رئاس ريسفت لهج ولو ءاهكرادم نم اومهف ىنعم

 الو ,ظعاوملا كلت يردي ال ناك نم ةباحصلا نم ناف .داهتجالا يف كلذ هرضي مل : ليق

 ءاهديناسأو اهنوتمب رابخألا ةفرعم مث «داهتجالا لهأ نم ناكو نأ رقلا عيمج دعب ملعتي

 عئاقولاب ةطاحإلاو اهدودرمو اهنوعطمو اهتاقثو اهلودع ةاورلاو ةلقنلا لاوحأب ةطاحإلاو
 مث همكح لكلا يف ممع صاخوه امو .ةصاخ ةثداح يف درو , ماع وه امو اهيف ةصاخلا

 نم هجو هنع ذشي ال ىتح « ةهاركلاو ,رظحلاو ةحابإلاو بدنلاو ,بجاولا نيب قرفلا
 نم نيعباتلاو ةباحصلا عامجا عقاوم ةفرعم مث «بابب باب هيلع طلتخي الو .هوجولا هذه
 عضاوم ىلإ يدهتلا مث « عامجالا ةفلاخم يف هداهتجا عقي ال ىتح «نيحلاصلا فلسلا
 هنم طبنتسي ليخم ىنعم بلط مث ءالوأ لصأ بلط نم اهيف ددرتلاو رظنلا ةيفيكو «ةسيقألا

 ال طئارش سمخ هذهف «هب مكحلا قحليف نظلا ىلع بلغم هبش وأ «هيلع مكحلا قلعيف
 . يماعلا قح يف ديلقتلاو عابتالا بجاو ادهم ديلا نوكي ىتح ا

 اذإف :اولاق ءلمهم لسرم وهف انركذ ام لثم داهتجاو سايق ىلإ دنتسي مل مكح لكف الإو

1۰ 



 هداهتجا هيلإ ىدأ يذلا مكحلا نوكيو .داهتجالا هل غاس فراعملا هذه دهتجملا لصح

 نع ربخلا ضافتسا دقو «هاوتفب ذخألاو .هديلقت يماعلا ىلع بجوو .عرشلا يف اغئاس

 : لاق . هللا باتكب :لاق «مكحت مب ذاعم اي» :لاق نميلا ىلإ اذاعم ثعب امل هنأ ةي يبنلا

 يبنلا لاق . يبأر دهتجا : لاق «دجت مل ناف» : لاق هللا لوسر ةنسبف : لاق ««دجت مل ناف»

 نينمؤملا ريمأ نع ىور دقو ««“ هاضري امل هلوسر لوسر قفو يذلا هلل دمحلا» : كي
 اي :تلق .نميلا ىلإ ًايضاق ةا هللا لوسر ينثعب : لاق هنأ مالسلا هيلع بلاط يبأ نب ّىلع

 يردص هديب هللا لوسر برضف «نسلا ثيدح انأو سانلا نيب يضقأ فيك هللا لوسر

 . 29 نينثا نيب ءاضق يف كلذ دعب تككش امف .(هناسل تبثو .هبلق دها مهللا » :لاقو

 ةماعف . عورفلاو لوصألا يف نيدهتجملا بيوصت يف لوصألا لهأ فلتخا مث

 .ةيعطقلا ةينيقيلاو ةيلقعلا ماكحألاو « ةيلوصألا لئاسملا يف رظانلا نأ ىلع لوصألا لهأ

 فلتخي نأ زوجي الو «هنيعب دحاو اهيف بيصملاف «ةباصإإلا نيعتم نوكي نأ بجي

 لباقتلا طرش ىلع . تابثإلاو يفنلاب فالتخالا ةقيقح يلقع مكح يف نافلتخملا

 هتبثي يذلا تقولا يف هتبثي يذلا هجولا نم رخآلا هتبثي ا سلا ل ءروكذملا

 لوصألا لهأ نيب فالتخالا ناك ءاوس «لطابلاو قحلاو .بذكلاو قدصلا امستقي ناوألا

 ال هيف فلتخملا ناف مالسإلا نع ةجراخلا لحنلاو للملا لهأ نيب وأ «مالسإلا يف

 دحأ لوق لثموهو «ةدحاو ةلاح ىف هيلع أطخلاو باوصلاو بذكلاو قدصلا دراوت لمتحي

 يف رادلا هذه ىف ديز سیل ىناثلا لوقو .ةعاسلا هذه ىف رادلا هذه يف ديز «نيربخملا

 و دديعلا لال هذاك ىنانلاو ياه نيررشملا حا نأ اف لون ااف تالا هله
 دق يرمعل «رادلا يف نوكي الو رادلا يف ديز نوكيف ءاعم هيف نيتلاحلا عامتجا لمتحي ال

 نيتيضقلا لباقت طرشو ءاكرتشم فالتخالا لحم نوكيو ةلأسم يف نافلتخملا فلتخي

 امب يضقأ : لاق ؟ءاضق كل ضرع نإ عنصت فيك : لاق نميلا ىلإ هثعب امل ةَ هللا لوسر نأ ؛ذاعم ثدح ١١(

 لوسر ةنس يف نكي مل نإف : لاق . كي هللا لوسر ةئسبف : لاق ؟هللا باتك يف نكي مل نإف : لاق . هللا باتك ىف

 لوسر قفو يذلا هلل دمحلا : لاق مث يردص ةَ هللا لوسر برضف : لاق ىلا ال ىيأرب دهتجأ : لاق ؟ ی هللا

 نع اصن هيف دجي مل اميف هيأر داهتجا ىلع ًاذاعم رقأ بك يبنلا نأ نيبتف لَك هللا لوسر يضري امل هللا لوسر

 ”١17(. ص لوأ نيعقوملا مالعأ) .هلوسرو هللا
 لعجف مهنيب ّيلع عرقفأف ينبا وه مهنم لک لاقف . مالغ يف نومصتخي رفن ةثالث هاتأ نميلاب يلع ناك املو (۲)

 ءاضق نم هذجاون تدب ىتح كحضف ةي يبنلا كلذ غلبف ةيدلا يثلث نيلجرلل هيلع لعجو عراقلل دلولا

 | .(190 ص لوأ نيعقوملا مالعأ) . يلع
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 دوعي وأ «كارتشالا عفرب امهنيب عازنلا عفتريو ,ناعزانتملا بوصي نأ نكمي ٍذئنيحف ًادقاف
 ىنعم ىلع نادراوتي اسيل مالكلا ةلأسم يف نافلتخملا كلذ لاثم «نيفرطلا دحأ ىلإ عازنلا

 فورحلا وه مالكلا نأ هب دارأ قولخم وه لاق يذلا ناف .تابثإلاو يفنلاب دحاو

 لاق يذلاو . قولخم اذهو : لاق «ةباتكلا يف تاملكلاو موقرلاو «ناسللا يف تاوصألاو

 يف عزانتلاب دراوتي ملف ءرخا ىنعم دارأ امنإو «موقرلاو فورحلا هب دري مل قولخمب سيل
 لاصتا ةيؤرلا :لاق يفانلا ناف « ةيؤرلا ةلأسم يف كلذكو «دحاو ىنعم ىلع قلخلا

 ملع وأ كاردإ ةيؤرلا : لاق تبثملاو « ىلاعت يرابلا قح يف زوجي ال وهو « يئرملاب عاعش

 «دحاو ىنعم ىلع تابثإلاو يفنلا دراوتي ملف « ىلاعت يرابلاب هقلعت زوجيو .صوصخم

 ايفن ناملكتي مث ٠ يه ام اهنأ ىَلَع الوأ ناقفتيف ةيؤرلا ةقيقح تابنإ ىلإ مداخلا عجرادإ ا

 ايفن ناملكتي مث «مالكلا ةيهام تابثإ ىلإ ناعجري مالكلا ةلأسم يف كلذكو ناتا

 نأ ىلإ يربنعلا“' نسحلا (نبا) راص دقو «ناتيضقلا قدصت نأ نكمي الف الإو « تابثإو

 .رظنلا ديدست يف ةغلابملا نم فلك ام ىدأ هنأل .بيصم لوصألا يف رظان دهتجم لك

 يف اذه ركذ امنإو ءهجو نم باصأ هنأ الإ ااو ًانيعتم ناك نإو «هیف ا

 ىلع عامجإلاو صوصنلا تررقت دقف ةلملا نع نوجراخلا امأو «قرفلا نم نييمالسإلا

 ءقالطإلا ىلع دهتجم رظان لك بيوصت يضتقي مهبهذم قايس ناكو «مهئطخو مهرفك
 ءلئاق لك قيدصتو ء(” رظان لك بيوصت نع هتدص عامجإلاو صوصنلا نأ الإ

 راوس تام امل «لاجرلا نم القاع ًادومحم «ةقث ًاهيقف ناك « ىضاقلا يربنعلا نيصح نب نسحلا نب هللا ديبع )١(
 نب دمحم ريمألا دنع انك :لاقف لجر هاتأ « ىضقتسا مث .برهف نسحلا نب هللا ديبع اوبلط « هللاديبع نبا
 انك : يدهم نبا لاقو «قحلا الإ لوقأ امو حزمأل ينإ هللاو :لاقف . حازملا الإ ليمجلا لك تركذف ناميلس

 عفر مث «ةعاس قرطأف ءاذكو اذك هيف لوقتأ هللا كحلصأ :هل تلقف اهيف طلغف ةلأسم نع هتلأسف ةزانج يف

 نم ناكو «لطابلا يف ًاسأر نوكأ نأ نم يلإ بحأ قحلا يف ًابنذ نوكأ نأل رغاص انأو عجرأ اذإ :لاقف ةسار

 ناكو 2155 ةنس يدهملا هلزع دقو ٠١١ ةنس ءاضقلا يلوو 6 كلو ءاهلعو نقف ةرصبلا لهأ تاداس

 ةلأسملا نع عجر هنإ ليقو .بيصم دهتجم لك : هلوق ينعي ءيدر مالك هنع يورو «ميظع رمأب مهتا هللا ديبع

 نب هللا ديبع ىلإ ريصن مل «ثيدحلا فالتخا يف ةبيتق نبا لاقو باوصلا هل نيبت امل هنع تركذ يتلا
 نإ لوقي ناك هنأ كلذو هركنأ امم ىلوأ وه ام ىلع هلوق ضقانت ةدشو هبهذم حيبق نم مجهنف يربنعلا نسحلا

 لاق نمف باتكلا يف لصأ امهلو حيحص رابحألاب لوقلاو حيحص ردقلاب لوقلاف فالتخالا ىلع لدي نارقلا

 لاتق يف لوقي ناك هللا اوهزن موق ءالؤهو هللا اومظع موق ءالؤه بيصم وهف اذهب لاق نمو بيصم وهف اذهب

 .(۷ ص عباس بيذهتلا بيذهت) . ١578 ةنس يفوت ءةعاط هلل هلك .هايإ امهلاتقو ريبزلاو ةحلطو يلع

 فلاخم نع طوطحم ريغ مثإلا نأو ًابيصم تايلقعلا يف دهتجم لك سيل هنأ نيملسملا نم روهمجلا بهذم (۲)
 نم يربنعلا نسحلا نب هللا ديبعو : ظحاجلا لاقو .رظني مل مأ قحلا ةفرعم نع زجعو رظن ءاوس مالسإلا ةلم
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 نأل «هنيعب دحاو بيصملا نأب مهعطق عم ءءاوهألا لهأ ريفكت يف فالخ نييلوصأللو

 للضو رفك هبهذمل بصعتم غلابم نمف «يلقع مكح بيوصتلاو « يعرش مكح ريفكتلا

 ةلاقمب «ةلاقمو « بهذم لك برق رفك نمو «رفكي مل فلأتم لهاستم نمو .هفلاخم

 .دوهيلاب ةهبشملا بيرقتو .سوجملاب ةيردقلا بيرقتك .للملاو ءاوهألا لهأ نم ةدحاو

 لهاس نمو «ةحيبذلا لكأو ةحكانملا نم مهيف ءالؤه مكح ىرجأف «ىراصنلاب ةضفارلاو

 ىلع نعللا يف اوفلتخاو .ةرخآلا يف ىكله مهنأب مكحو «ليلضتلاب ىضق رفكي ملو
 ا نحلا مامإلا ىلع ٍجرخ نم كلذكو «ليلضتلاو ريفكتلا يف مهفالتخا بسح

 له يغبلا مث ELL يمس داهتجا ليوأت نع هجورخ ردص ناک ناق ءاناودعو

 .نعللا بجوتسي مل ءناميإلا نع يغبلاب جرخي مل اذإ ةنسلا لهأ دنعف نعللا بجوي

 ردص ناك نإو .ناميإلا نع جراخ قسافلاو .هقسف مكحب نعللا قحتسي ةلزتعملا دنعو

 نالا للا خا يللا عامجا نع قورملاو دسحلاو يغبلا نع هجورخ

 نم ةيعرشلا ماكحألا يف اوفلتخاف « عورفلا يف نودهتجملا امأو «نانسلاو فيسلاب لتقلاو
 لك بيوصت نكمي ثيحب «نونظلا تابلغ ناظم فالتخالا عقاومو .مارحلاو لالحلا

 لك يف مكح ىلاعت هللا له ثحبن انأ وهو «لصأ ىلع كلذ ىنتبي امنإو ءاهيف دهتجم
 اهيف دهتجملا عئاقولا يف ىلاعت هللا مكح نأ ىلإ راص نم نييلوصألا نمف ءال مأ ةثداح

 مكح ناسنإلا اهب كرحتي ةكرح لك يفو لب ءرظحو زاوج نم «داهتجالا لبق هنيعب ًامكح

 ءيش يف نوكي نأ بجي داهتجالاو «بلطلاب هداتري امنإو .ميرحتو ليلحت نم «فیلکت

 رهاوظلاو صوصنلا نيب دهتجملا ددرتي اذهلو «لقعي ال لسرملا بلطلاف «ءيش ىلإ
 نم بيرقتلاو «ةيونعملا ةطبارلا بلطيف ءاهيلع ا لئاسملا نيبو «تامومعلاو

 ملولو «هيلع قفتملا يف هاقلت ام لثم يف دهتجملا يف تبثي ىتح روصلاو ماكحألا ثيح

 فالخب روذعم هنأو هدقتعم ىلإ هداهتجا هادأف دهتجاو رظن اذإ مالسإلا ةلم فلاخم نع مثإلا طحب ةلزتعملا =

 هيلع ام فلاخي وهو بيصم تايلقعلا يف دهتجم لك :لاق نأب يربنعلا نسحلا نب هللا ديبع دازو دناعملا

 :هلوقو «(رانلا نم اورفك نيذلل ليوف اورفك نيذلا نظ كلذإ» :ىلاعت هلوق ىلإ نيدنتسم .روهمجلا
 مه مهنأ الإ ءيش ىلع مهنأ نوبسحيو# :هلوقو ؛ # مكادرأ مكبرب متننظ يذلا مكنظ مكلذوو»

 ام ىلإ كلذك ناك امل نيروذعم اوناك ولو هيلع باقعلاب مهدعوتو مهدقتعم ىلع هللا مهمذف . #نوبذاكلا

 رفظ نمل هلتقو مهتادقتعم ىلع مهمذو «هتلاسر داقتعاو هقيدصتب «رافکلل هفيلكت نم لكي يبنلا نم ملع

 ولو مهتاداقتعا ىلع مهترجاهمو مهمذو رافكلا لاتق ىلع ةمألا تعمجأ دقو مهنم كلذ ىلع هبيذعتو . مهب

 .(۲۳۹ ص عبار يدمآلا) .أطخلا نع ةموصعملا ةمألا نم كلذ غاس امل نيروذعم اوناك
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 بهذملا اذه ىلعف .هجولا اذه ىلع بلطلا هنم حصي فيك نيعم بولطم هل نكي

 ذإ «رذع عون اروذعم يناثلا ناك نإو «بولطملا مكحلا يف نيدهتجملا دحاو بيصملا

 ةفلاخم ناك نإ هيف دهتجملا يف رظني لاقف E ياو نمو

 كسمتملاو ءاليلضت غلبي ال أطخ هنيعب ء ءىطخملا وهف ,.نيدهتجملا دحأ يف ةرهاظ صنلا
 نكي ملف ةرهاظ صنلا ةفلاخم نكي مل نإو يجو يح اسما

 يف ةيفاك ةلمج هذه 22 هنيعب ال مكحلا يف بيصم امهنم دحاو لك لب «هنیعب ائطخمم

 . ةلضعم ةيضقلاو ةلأسملاو « عورفلاو لوصألا يف نيدهتجملا ماكحأ

 نمو «بيصملا وهف هب رفظ نمف ليلدلا هيلع بصن ةعقاو لك يف ًانيعم ًامكح هلل نأ ءارآلا هذه نم حجارلا )١(
 رزو هنع عوفرم .هداهتجا لجأ نم باثي هنأ الإ .ءىطخم وهف :هدهجو ا
 كلت ىلإ عجرت ةسيقأ امإو صوصن امإ «ةعيرشلا هذه ةلدأ نآل كلذو ءدحاو ةعيرشلا يف ىف بيصملاف هئطخ

 رابخأ نم تناك نإ اهتبسن ةحص يف نوكي دقو ءاهليوأت لجأ نم فالخلا نوكي دق صوّصتلاو .صوصنلا
 ءانیعم ىنعم هب ديري وهو ًاصن الإ صن ام عراشلا نأ ةهادبلاب ملعن انإف هيف فالخلاو ليوأتلا امأف ءداحآلا
 ديناسأ يف فالخلا امأو .ًاتطخم ناك هلضأ نمو «بيصم وهف نيدهتجملا ضعب هب رفظي دق ىنعملا | اذهو

 نارمألا زوجي الو ال امإو «ليق دق نوكي نأ امإ ربخلاف ددعتت ال ةدحاو كلذ يف ةقيقحلا نأ ملعن انإف رابخألا
 ةنوميم جوزت ةي يبنلا نأ ةاورلا ضعب ىور اذإف .بيصم وهف ةقيقحلا هذهل قفو نمف «ةدحاو ةثداح يف أعم

 ةسيقألا امأو «مرحم لالح وهو اهجوزت دق نوكي نأ زئاجلا نم سيلف «مرحم وهو نورخا هاورو لالح وهو
 عيرشتب دارأ عراشلا نوكي نأ الإ زئاجلا نم سيلو «لوصألا ماكحأب عراشلا اهدصق يتلا للعلا اهانعمف
 جارختسال قفو نمف دابعلا حلاصمل وه امنإ عيرشتلا نأ لوقن انمد ام اهتيحالص هجوو اهفرع ةحلصم مكحلا

 نم نيدهتجملا نم نأ ديفي ام راثآلاو رابخألا يف درو دقو ًابيصم ناك لصألاب هيف تدجو ام قاحلإو ةلعلا هذه

 ,نارجأ هلف باصأف مكاحلا دهتجا اذإ» : لاق هنأ اَ هللا لوسر نع يور دقف ,ءىطخي نم مهنمو .بيصي
 وه رجألا ءىطخملا هب قحتسا يذلاو .أطخو اباوص داهتجالا نم نأ ىلع كلذ لدف ء«رجأ هلف أطخأ نإو
 ناك نإو هللا نمف ًاباوص ناك نإف ارب ةلالكلا يف لوقأ : لاق هنأ ركب يبأ نع دروو .أطخلا ال داهتجالا

 وجرأف مثإلا امأ < اواطخأ دقف اودهتجا نإو اوشغ دقف اودهتجي مل نإ :رمعل يلع لاقو ناطيشلا نمف أطخ
 .رمع هللا ىرأ ام اذه «هيف بتك رمع نع ًاباتك ىسوم وبأ بتك املو «كيلعف ةيدلا امأو الئاز كنع نوكي نأ
 نع يهنلا يف هيلع تدر يتلا ةأرملا يف : لاقو «رمع نمف أطخ كي نإف رمع ىأر ام اذه بتكاو هخسنا :لاق
 :دوعسم نبا لاقو مع ااو ها .تنانأ «ًاراطنق' نهادحإ مت متيتاو# : تركذ ثيح «رهملا يف ةغلابملا

 ىلع اهعومجمب لدت يتلا رابخألا نم كئلوأ ريغ ىلإ نيا نإ ني نطيل دو يق اك ناك
 نولئاقلا امأ .ًأمثإ ءىطخملا ىلع نوري ال اوناك نإو «ءىطخملاو بيصملا مهنم نوري اوناك ةباحصلا نأ
 - ٠ حيحص وهف مهمالك هيلع لدي امك هداهتجا هيلإ هلصوأ ام الإ فلكي ال الك نإاودارأ نإف ,بيصم لكلا نأب
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 لقتسا اذإ ىتح «نايعألا ضورف نم ال «تايافكلا ضورف نم داهتجالا مل

 اوفرشأو «هكرتب اوصع رصع لهأ هيف رصق نإو « عيمجلا نع ضرفلا طقس دحاو هليصحتب

 ببسملا بيترت داهتجالا ىلع ة ةبترم تناك اذإ ةيداهتجالا ماكحألا ناف ,«ميظع رطخ ىلع

 نم اذإ دب الف ةلئاف اهلك ءارآلاو . ةلطاع ماكحألا تناك ببسلا دجوي ملو «ببسلا لغ

 هيلإ ىدأ ام .فالخ ىلإ امهنم دحاو لك داهتجا ىدأو نادهتجملا دهتجا اذإو ,دهتجم

 ىدأو «ةثداح يف دحاو دهتجا اذإ كلذكو رخآلا ديلقت امهدحأل زوجي الف ءرخآلا داهتجا

 هل زوجي الف «رخا تقو يف اهنيعب ةثداحلا كلت تثدح مث ءرظح وأ ءزاوج ىلإ هداهتجا

 امأو «لوألا يف هلفغأ ام يناثلا داهتجالا يف هلودبي نأ زوجي ذإ لوألا هداهتجاب ذخأي نأ

 يبأ بهذمب الإ يفنحلا يماعلا ذخأي نأ اوزوجي مل « نيقيرفلا ءاملع نأ الإ .لصألا وه

 نأو . يماعلل بهذم ال ناب مكحلا نأل « يعفاشلا بهذمب الإ يوعفشلا يماعلاو « ةفينح

 ىتفأ اذإو «هاوتفب ذخأيو .عروألاو لضفألا راتخي ىتح ءامهيف يماعلا دهتجا دلب يف

 ىلع ا تيب .هأوتف ىضتقم ىلع ةاضققلا ٠ نم ضاق هب مكحو هبهذم ىلع يتفملا

 لصتا اذإ الثم ضبقلاك < .مكحلا مزلأ .ىوتفلاب لصتا اذإ ءاضقلا ناكو ءاهلك بهاذملا

 كلذكو .داهتجالا دلج ا لصو لق ملاعلا نأ فرعي ء يش يأب يماعلا مث «دقعلاب

 .رظن هيفف داهتجالا طئارش لمكتسا دق هنأ ىتم هسفن دهتجملا

 09 سايقلا روجي مل نمم « هريغو يناهفصألا دواد لثم .رهاظلا باحصأ نمو

 مكح ةعقاولا يف هلل سيل هنأ نم مهظافلأ رهاظ هيلع لدي ام اودارأ اذإ امأ دش نم الإ دحأ اذه يف فلاخي الو د

 وه .فالخلا اذه نأ هلب افلا ةانركذ اه .دودرم لوق وهف .دهتجملا نظ هيلإ لصو ام مكحلا لب نيعم

 ىلإ لوصولا يف هدهج لذبي نأ فلكم ناسنإلا نأ ىلع نوقفتم مهلك روهمجلا ءاهقف نأل ءضحم يرظن

 نيب عئاش ةيداهتجالا لئاسملا يف قحلاف هب فلكي يذلا وه هداهتجا دعب هيلإ لصو ام مث ءمكحلا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ روجأم مهلكو . نيدهتجملا

 ‹ نيدلا يف سايقلاب لوقلا ف ايتفلا لهأ نم نيرخأتملا نم فئاوط تبهذ : ماكحألا يف مزح نبأ لاق

GEA PE eeراب ينو  E ln E 

Iربخلا ١ د  

 بحاصلا نع ةياورلاو هدوحو عم سايقلا لحي الو سايقلا نم ىلوأ د هللا لوسر نع فيعضلاو لسرملا

 دودحلا يف الو تارافكلا يف سايقلاب مكحلا زوجي الو سايقلا نم ىلوأ .مهنم فلاخم هل فرعي ال يذلا
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 نأ مو ىطقف حامجأالاو ةنسلاو باتكلا وه لوصألا لاقو :ماكحأل يف داال

 جراخ رمأ سايقلا نأ نظو . سيلبإ ساق نم لوأ لاقو «لوصألا نم الصأ سايقلا نوكي
 د دھرے ھن هعمل انس هادي ٹپ ل ا جلا ع كلاعب عد رجس دع ا حب

 ملو .عرشلا جهانم نم ا مكح بلط هنأ ردي ملو .ةنسلاو باتكلا لومضم نع

 يف راشتنالا ةرورض نم نآل هب داهتجالا نارتقاب الإ عئارشلا نم ةعيرش يف طق طبضني

 نإف امهمدع دنع امأو دنسم حيحص ربخوأ نارق صن عم سايقلا زوجي ال : يعفاشلا لاقو . تاردقملا يف الو

 نيدلا يف سايقلاب «سايقلا لاطبإ ىلإ رهاظلا باحصأ بهذو : مزح نبا لاق « مكح لك يف بجاو سايقلا
 TO ا وللا ل ل و كلما

 مهنم دحاو لك : : لاق هنأ نقيتم اهلك ةمألا ءاملع عيمج نم عامجإ وأ .رارقإ وأ لعف نم وي هنع حص امب

 ادحاو اهجو الإ لمتحي ال يذلا روكذملا عامجإلا نم وأ صنلا نم ليلدب وأ مهنم دحأ نم ةفلاخم نود

 ملو : لاق مث هب ىلعت هللا نيدن نيذلا انلوق اذهو ةَ هللا لوسر نم فيقوت ىلإ عجار ءالؤه دنع عامجإلاو

 يف رهظو اشف مث يناثلا نرقلا يف تثدح ةعدب سايقلاو «سايقلاب لوقلا ةباحصلا نم دحأ نع طق حصي

 هللا قتيلف «سماخلا نرقلا يف رهظو اشفو عبارلا نرقلا يف سايقلل ليلعتلاو ديلقتلا أدتبا امك ثلاثلا نرقلا
 يأرلاو سايقلا نم كلذ ادع ام كرتو ةنسلاو نارقلا عابتإب تماق دق ىلاعت هللا ةجحف .هسفن ىلع ؤرما

 وهف هيلع صني مل ام لكو .ِةَيهللا لوسر اهلطبأ سايقلا ىلإ تاعزن ةباحصلا ضعب نم ناك دقو .ديلقتلاو
Eمل لم نيدلا نم مهل اوعرش ءاكرش مهل مب ويس سعوا  

 «(باتكلا نموه امو باتكلا نم هوبسحتل باتكلاب مهتنسلأ نوولي ًاقيرفل مهنم نأوإ# :لاقو . هللا هب نذأي
 ةا روا ا او ةفساب صوص ةئيلاو ثارقلا ىئ ف سيل ام لكف هللا دنع نم وه امو هللا دنع نم وه نولوقيو

 صرصنم ريغ سايقلاو ك نف اهو

 هطقسأ وأ هبجوأ وأ هلحأ وأ هللا همرح ام ىلع ًاسايق طقسأ و أ بجوأ وأ لحأو أ مرح نمو امهيف هب رمألا ىلع

 سانلا نم دحأ ىلإ هتعيرش نايب لكي مل ىلاعت هللاو هسفن ملظ دقف هللا دودح دعتي نمو هللا دودح ىّدعت دقف

 انايبتإ» :هباتك فصي لوقي هللاف ؛طقف يك هلوسر ىلإو نآرقلا صن ىلإ نكل «سايق ىلإ الو يأر ىلإ الو
 ىلإ همكحف ءيش نم هيف متفلتخا امو : ىلاعت لاقو ؛مهيلإ لزن ام سانلل نيبتل» :لاقو .«ءيش لكل
 حبي ملف ؛ «رخآلا مويلاو هللاب نونمؤت متنك نإ لوسرلاو هللا ىلإ هودرف ءيش يف متعزانت نإفو» :لاقو هلل

Eيبنلا نود دحأ ىلإ ال .طقف ب لوسرلا مالكو نارقلا ىلإ الإ دري وأ مكاحتي نأ  

 نم سيل ساقلا نأ ىلع اللدم ءراثآلاو رابخألا نم دروأ امم كلذ ريغ ىلإ سايق الو يأر ىلإ الو هك

 ىلع اوعمجأ ذإ لَك هللا لوسر باحصأ نع تباث سايقلاب داهتجالا نإ :لوقأ ىنإو ءةيعرشلا لئالدلا

E O N 

 ىلإ مهعوجرو اي هللا لوسر اهب هصتخا يتلا .ةالصلا ةمامإ ىلع ًاسايق کب نبا ةمامإب مهمكحك « هيف

 ؛ 4 مهلاومأ نم ذخ# : ةيآلا رهاظب نوكسمتي ةفينح ونب ناك دقو ةاكزلا يعن ام لاتق يف هيأرو ركب يبأ داهتجا

 ىسوم يبأ ىلإ رمع دهع يف .لوسرلا ىلع لوسرلا ةفيلخ اوساق ةباحصلا نكلو لوسرلاب ةصاخ اهنأب
 دقف دنع يبأرب دهتجا : كك يبنلل داعم لوق هنمو .كيأرب رومألا سق مث لاثمألاو ءايشألا فرعأ : يرعشألا

 رتاوتلا غلبم تغلب يتلا ثيداحألا نم مالسلاو ةالصلا هيلع هنع هوور ام ىلإ ةَ يبنلا ةاكزف ةنسلاو باتكلا

 رع هللا مكحب ىلإ هموم اللد ةؤآرو .اهيدهتجم اخو ةمئألا رابك سايقلاب لوقلا ىلع قفتإ دقو يونعملا

 . لجو
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 وساق مكو « اودهتجا فيك ةباحصلا انيأر دقو ءربتعم داهتجالا نأب مكحلا ملاعلا

 ° ةلذلكلا كيووت ةيقيكو لا عم وا 00 تيروت تارتا لام ىف اضريصتت

 | . مهلاوحأل ربدتملا ىلع ىفخي ال امم كلذو

 «ثلاث ىلإ ناودعي ال نيفنص يف نوروصحم ةمألا ةمئأ نم نودهتجملا مث

 مه زاجحلا لهأ مهر « ثيدحلا باحصأ .يأرلا باحصأو ؛«ثيذحلا باحصأ

 نايفس تاحصأو :يغفاشلا 7 سسيزفا نب دمحم ناحضأو «نسنأ نب كلام تاخضآ

 . يناهفصألا دمحم نب يلع نب دواد باحصأو «لبنح نب دمحأ باحصأو ‹يروئلا

 و ءرابخألا لقنو ثيداحألا ليصحتب مهتيانع نأل ثيدحلا باحصأ اومس امنإو

يفخلاو يلجلا سايقلا ىلإ نوعجري الو .صوصنلا ىلع ماكحألا
 ءارثأ وأ اربخ اودجو ام 

 نأ ذئموي يبأر ناكو :ديز لاق . ةوخألاو دجلا ثاريم يف راشتسا امل باطخلا نب رمع نإ :تباث نب ديز لاق ١١(

نم هنبإ نبا ثاريمب ىلوأ دجلا نأ ذئموي ىري رمعو .دجلا نم مهيخأ ثاريمب قحأ ةوخألا
 ترواحتف «هتوخأ 

بعشت مث ,نصغ اهلصأ نم بعشت ةرجش نأ ول :تلقف ًالثم كلذ يف هل تبرضف ةديدش ةرواحم رمعو انأ
 

 دحأ نأ نينمؤملا ريمأ اي ىرت الأ امهوذغيو لصألا نود نيطوخلا عمجي نصغلا كلذ ء«ناطوخ نصغلا كلذ يف

دجلا نأ الإ ىبأيوهو لاثمألا هذه هل برضأو هلذعأ انأف ديز لاق لصألا ىلإ هنم هيخأ ىلإ برقأ نيطوخلا
 نم ىلوأ 

لو ادحأ مهنم بيجا ال يلعل نكلو هلك دجلل هب تيضقل مهضعبل مويلا تيضق ينأول هللاو لوقيو ةوخألا
 نأ مهلع

وداز نإف مهئلاثوه ةثالث غلبي ىتح ًاخأ دجلا لعجي ناك تباث نب ديز نكلو قح يوذ مهلكاونوكي
 هاذعأ كلذ ىلع ا

ىلع اوداز نإف سدسلا هيطعيو مهسداس وهو ةتس نيبو هنيب ام آخأ هلعجي ىلع ناكو ثلثا
 سدسلا هاطعأ ةتس 

 7١505(. ص لوأ نيعقوملا مالعأ) مهنيب يقب ام راصو

نكي نإو .هللا نمف ًاباوص نكي نإف ىبأرب اهيف لوقأ : لاق ةلالكلا نع لكس امل ركب ابأ نإف (۲)
 نمو ينمف أطخ 

 مال وحلا د دالا نقدا دقو دلآرلاو دلاولا ادع ام ةلالكلا «نائيرب هنم هلوسرو هللاو ناطيشلا

 8 li دش ىلع ا 007 اع 2 .ةلالكلا نم مهو ربتعاو

لا مج بقانملا ريثك ناك يشرقلا يبلطملا يعفاشلا سيردإ نب دمحم هللا دبعوبأ مامإلا
 نيرقلا عطقنم رخافم

 ريغو ءاملعلا ليواقأ فالتخاو مهراثآو ةباحصلا مالكو ةه هلوسر ةّننمو هللا باتكب مولعلا نم هيف تعمتجا

يف هردق ةلالج عم يعمصألا نأ ىتح رعشلاو ةيبرعلا ةغللاو برعلا مالك ةفرعم نم كلذ
 هيلع أرق نأشلا اذه 

شلا ناك لجر يأ يبأل تلق لبنح نب دمحأ نب هللا دبع لاق .هريغ يف عمتجي مل ام نييلذهلا راعشأ
 يعفا

 نيذهل له «ندبلل ةيفاعلاكو ءايندلل سمشلاك ىعفاشلا ناك ىنب اي :لاقف ؟هل ءاعدلا نم رثكت كمع ناف

 « يتفت نأ كل نآ هللاو دقف هللا دبع اي تفأ : يجنزلا دلاخ نب ملسم هل لاق دقو ضوع نم امهنعوأ فلخ نم

و هعروو هدهزو هتلادعو هتنامأو هتقث ىلع ءاملعلا قفتا دقو ةنس ةرشع سمخ نبا وهو
 هسفن ةفعو هضرع ةهازن

 ىلإ تفتلا ايتفلا وأ ريسفتلا نم ءىش ءاج اذإ ةئييع نب نايفس ناكو .هئاخسو هردق ولعو هتريس نسحو

 ةكم ىلإ عجر مث دادغب ىلإ بهذو ةكمب أشن «ةئامو نيسمخ ةنس ةزغب دلو . مالغلا اذه اولس : لاقف يعفاشلا

لإ اهب لزي ملو ۱۹۸ هنس رصم ىلإ جرخ مث ؛ سرادیو أرقي دادغب ىلإ داع مث
 بجر خلس يف « يفوت نأ ى

 .(050 ص لوأ ناكلخ نبا) .نابعش لاله اوأر دقو هتزانج نم موقلا عجرو «نيتئامو عبرأ ةنس
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 فالخ ىلع ًاربخ متدجوو ًابهذم يل متدجو ام اذإ :هنع هللا يضر يعفاشلا لاق دقو
 ب ©) ليعامسإ ميهاربإ وبأ هباحصأ نمو ءربخلا كلذ ىبهذم نأ اوملعاف يبهذم

 عيبرلاو ‹ يبيجتلا یحی نب ۳( ةلمرحو ع0 يزيجلا ناميلس نب عيبرلاو ينزملا

 ا ا ا ع ا ل ا ا ا ل « يطيوبلا )9( بوعي وبأو .يدارملا

 ىلع ًاصاوغ ًاجاجحم ًادهتجم ًاملاع ادهاز ناك ءرصم لهأ نم ينزملا ىيحي نب ليعامسإ ميهاربإ وبأ (۱)
 مامإلا بهذم يف ةريثك ًابتك فنص هنع هلقني امو هيواتفو هقرطب مهفرعأو نييعفاشلا مامإ وهو ةقيقدلا يناعملا

 ةلأسم نم غرف اذإ ناكو ؛ يبهذم رصان ينزملا :هقح يف يعفاشلا لاق دقو ءريبكلا عماجلا اهنم يعفاشلا

 رصتخم جرخي : حيرس نبا لاقو .ىلاعت هلل ًاركش نيتعكر ىلصو بارحملا ىلإ ماق .هرصتخم اهعدوأو
 ةدابع هل تناك دقو «يعفاشلا بهذم يف ةفنصملا بتكلا لصأ وهو < ‹ضتفي مل ءارذع ايندلا نم ينزملا

 قلخ ريخ نم ناكو ءايندلا يف داهزلا دحأ ناكو هقفلا لهأ نم قذاح هيف فلتخي ال ثيدحلا يف ةقثو لضفو

 ا E E ا ل

(۳) 
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 رانلا قحتسا نم :لاقف ؟مهرجزت الأ : هل ليقف ءائيش لقي ملو هبايث نع هضفني لعجو هتباد نع لزنف دامر

 ص لوأ ناكلخخ ل نبا) .اهب نفدو «ةزيجلاب نيتئامو نيسمخو تس ةنس يفوت . حبر دقف دامرلاب حلوصو
.( 

 ًاسابتقاو ءهيلإ ًافالتخا يعفاشلا باحصأ رثكأ ناك . يرصملا يليمزلا يبيجتلا ىبحي نب ةلمرح هللا دبع وبأ

 هركذ نم هحيحص يف رثكأف ملسم هنع یورو .رصتخملاو طوسبملا فنصو «ثيدحلل اظفاح ناكو هن

 ص لوأ ناكلخ نبا) .نيتئامو نيعبرأو ثالث ةنس رصمب يفوت ٥٩(.
 لاقو . يعفاشلا بتك رثكأ ىور يذلا وهو . يرصملا نذؤملا ؛ءالولاب يدارملا ناميلس نب عيبرلا دمحموبأ
 نأ يننكمأ ول عيبر اي :هل لوقي ناكو ,عيبرلا ينمدخ ام دحأ ينمدخ امو يتياور عيبرلا هقح يف : يعفاشلا

 دبع نباو ينزملاو يطيوبلا هدنعو هتافو دنع يعفاشلا مامإلا ىلع تلخد :لاقو كتمعطأل ملعلا كمعطأ

 ينزم اي تنأ امأو ,كديدح يف تومتف يطيوبلا ينعي بوقعي ابأ اي تنأ امأ :لاق مث انيلإ رظنف مكحلا

 نبا ينعي دمحم اي تنأ امأو كنامز لهأ سيقأ هيف نوک رر تاهو تانهر هج ىف كل را

 بوقعي ابأ اي مق . بتكلا رشن يف يل مهعفنأ تنأف عيبر اي تنأ امأو كلام بهذم ىلإ عجرتسف مكحلا دبع
 بيغلا ىلإ رظني هنأك ىتح لاق ام ىلإ مهنم دحاو لك راص يعفاشلا تام املف : عيبرلا لاق .ةقلحلا ملستف

 لوأ ناكلخ نبا) .نيتئامو نيعبس ةنس يفوتو «رصمب يعفاشلا نع ىور نم رخآ عيبرلا ناكو «قيقر رتس نم
 ص ۲۲۹(.

 ةباجن مهرهظأو هتعامج دقع ةطساو ناكو . يعفاشلا بحاص يطيوبلا يرصملا ىيحي نب فسوي بوقعي وبأ
 ىلإ رصم نم هللاب قئاولا مايأ يف لمح دقو «هتافو دعب ىوتفلاو سردلا يف هماقم ماقو هتايح يف هب صتخا
 يف لزي ملو دادخيب سبحف كلذ ىلإ ةباجالا نم عنتماف نارقلا قلخب لوقلا ىلع ديرأو ةنحملا ةدم يف دادغب

  Tsىلع يتأيل هنأ نجسلا نم عيبرلا ىلإ بتك

 كتقلح لهأ عم كقلخ نسحاف اذه يباتك تأرق اذإف يدي هسمت ىتح يندب ىلع هنأ ديدحلاب سحأ ال تاقوأ

 :تيبلا اذهب لثمتي يعفاشلا عمسأ تنك ام ًاريثكف ًاريخ ةصاخ ءابرغلاب صوتساو
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 مكحلا دبع نب ۲۳ هللا دبع نب لمحمو ينارفعزلا حابصلا نب دمحم نب (١)سحلاو

 ' لب « ًاداهتجا هداهتجا ىلع نوديزي ال مهو « يبلكلا دلاخ نب ميهاربإ "روثوبأو «يرصملا

 .ةتب هنوفلاخي الو ةلمج هيأر نع نوردصيو «ًاطابنتساو ًاهيجوت هنع لقن اميف نوفرصتي

 نمو « تباث نب نامعنلا ةفينح يبأ باحصأ «قارعلا لهأ مهو يأرلا باحصأ
 ORE OS aa ا 57 0 نسحلا نب دمحم هباحصأ

 اهنيهت ال يتلا سفنلا مركت نلو اهب مهمركأل يسفن مهل نيهأ =
 ٤٥۷(. ص ناث ناكلخ نبا) . نيتئامو نيثالثو ىدحإ ةنس يفوت . ةريثك هرابخأو

 يف هركذ راسو ءأبتك امهيف فنصو ثيدحلاو هقفلا يف عرب ينارفعزلا حابصلا نب دمحم نب نسحلا يلعوبأ )١(
 نع ةميدقلا لاؤفألا ةاور لح ا وهو هيلع يعفاشلا بتك ةءارق ىلوتي ناكو رخل تح يعدل مرو «قافآلا

 ينزملا :ةتس ةديدجلا لاوقألا ةاورو يسيباركلاو لبنح نب دمحأو روث وبأو وه ةعبرأ اهتاورو يعفاشلا

 خلص يف ينارفعزلا يفوت دقو « ىلعألا دبع نب سنويو ةلمرحو يطيوبلاو يدارملا عيبرلاو يزيجلا عيبرلاو

 ١15١(. ص لوأ ناكلخ نبا) . نيتئامو نيتس ةنس نابعش

 مدق املف < N ا ا ا ف

 رصم ىلإ درف هنم بلط ام ىلإ بجي ملف .دادغب ىلإ ةنحملا يف لمحو هب هقفتو هبحص رصم يعفاشلا

 هتباد هيلإ برق مث ‹ يعفاشلا دنع ناك دقلو .ههقفبو «هب ًابجعم يعفاشلا ناكو .رصمب ةسائرلا هيلإ تهتناو

 اهل دجأ ال رانيد فلأ ّيلعو هلثم أدلو يل نأ ول تددو : لاق هصخش باغ املف هرصب يعفاشلا هعبتاو اهبكرف

 نع سانلا فقوت امل رفاعملاب هتياقس ثيح ىلإ ليللا ىف نولوط نبا هرضحأ يذلا وه اذه دحمو .ءاضق

 دقو «ةلصب هيلإ هجوو هتقول هفرصو نولوط نبا كلذ بجعأف أضوتو هنم برشف هب ءوضولاو اهنم ءاملا برش

 ٥۷۸(. ص لوأ ناكلخ ا يعفاشلا ربق بناجب نفدو ني نيتئامو نيتسو نامث ةنس يفوت

 هل .نيدلا يف نينومأملا تاقثلاو مالعألا ءاهقفلا دحأ ناك « يدادغبلا هيقفلا يبلكلا روث وبأ دلاخ نب ميهاربإ (۳)

 مدق ىتح يأرلاب هقفتي الوأ دوق لأ ناو فلا ثيدحلا نيب اهيف عمج ماكحألا يف ةفنصملا بتكلا

 هرصع يف مهيتفمو دادغب لهأ هيقف ناك : مكاحلا لاق . .هبهذم نع عجرو ءهيلإ فلتخاف دادغبب يعفاشلا

 اوو الشفو اعرؤو املعو يق الا ةا نها ناك ناخ نيا لاق: اه قينفتلا نئدغملا ةايعأ كاز

 بيذهت ۳ ص لوأ ناكلخ . نبأ) .نيتئامو نيعبرأ ةنس يفوت ننسلا ىلع عرفو بتكلا فنص نمم ًاريخو

 ١١8(. ص لوأ بيذهتلا

 «ثيدحلا بلطف ةفوكلاب أشنو طساوب دلو < . يفنحلا هيقفلا ءالولاب « ينابيشلا نسحلا نب دمحم ؛ هللا دبع وبأ )٤(

 يبأ بحاص فسوي يبأ ىلع هقفت مث نينس «ةفينح يبأ سلجم رضحو ؛ ةمئألا مالعأ نم ةعامج ىقلو

 اصوصخ «ةلكشملا لئاسملا هتافنصم يف هلو «ريبكلا عماجلا اهنم ءةردانلا ةريثكلا بتكلا فنصو ةفينح

 لزن نارقلا نأ هعماس ىلإ ليخ ليخ ملكت اذإ ناكو سانلا حصفأ نم ناكو ةفينح يبأ ملع رشنو ةيبرعلاب ةقلعتملا

 «نسحلا نب دمحم الإ ًايكذ ًائيمس تيأر ام : : يعفاشلا لاقو ءأريثك هنم دافتساو يعفاشلا هيلع لزن دقو هتغلب

 تامو يرلا ىلإ جرخ ىتح .ديشرلل امزالم لزي ملو «دادغب مدقو ءاهنع هلزع مث ةقرلا هالو دق ديشرلا ناكو

 تنفد : : ديشرلا لاقف دحاو موي يف اتام يئاسكلاو نسحلا نب دمحم نإ ليقو ةئامو نينامثو عست ةنس « هبوبنرب

 ٥۷٤(. ص لوأ ناكلخ نبا) . يرلاب ةيبرعلاو هقفلا
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 يؤلؤللا ")دايز نب نسحلاو 2"2”ليذه نب رفزو يضاقلا دمحم نب بوقعي ؟ »فسويوبأو «

ae ب LEDS EES OO ةعامس نباو() 

 )غ1(

(۳) 

 بلاغلا ناكو ةفينح ابأ سلاج دقو ًاظفاح ًاملاع ًاهيقف ناك يراصنألا ميهاربإ نب بوقعي .فسويوبأ يضاقلا
 ءافلخلا نم ةث ةثالثل اهب ءاضقلا ىلوتو دادغب نكس دقو .ةريثك عضاوم يف هفلاخو  ةفينح يبأ بهذم هيلع

 نم لوأ وهو ام ايظخح دنع ناكو ةلخيو ةفركي ديشرلا قاكو .ديشرلا نوراه مث يداهلا هنباو يدهملا

 سسوبلم ناكو نامزلا اذه يف اهيلع مه يتلا ةئيهلا هذه ىلإ ءاملعلا سابل ريغ نم لوأو ةاضقلا يضاقب يعد

 «ثدحملا رضحي ناك هنأو اظفاح ناك دقو «هسابلب دحأ نع دحأ زيمتي ال ًادحاو ًاثيش كلذ لبق سانلا

 نم وق دج ىماحت نكلو ثيدحلاريثك اكو سانا ىلع اهيلميف مرق منيح نيتسوأ نيسمخ ظفحیو
 ناكو ءاضقلا هدلقتو ناطلسلا ةبحص عم ماكحألاو عورفلا هعيرفتو .هيلع يأرلا ةبلغ لجأ نم ثيدحلا لهأ
 نم لوأ وهو ءردقلاو ةسائرلاو مكحلاو ملعلا يف ةياهنلا ناكو هنامز يف دحأ همدقتي ملو .هرصع لهأ هقفأ
 راطقأ يف ةفينح يبأ ملع ثبو اهرشنو لئاسملا ىلمأو « ةفينح يبأ تعدم ىلع دقفلا لوضأ يا عبو
 ص ناٿ ناكلخ نبا) . ةئامو نينامثو نيتنثا ةنس يفوت .فبرعلا مايأو يزاغملاو ريسفتلا ظفحي ر ناكو ضرألا

 ا

 مث ثيدحلا باحصأ نم ناكو ةدابعلاو ملعلا نيب عمج يفنحلا هيقفلا .يرصبلا يربنعلا «ليذهلا نب رفز
 لاقف ةفينح وبأ هرضحف جوزتو يباحصأ سيقأ وه :لوقيو هلضفي ناكو ةفينح ابأ بحاصو .يأرلا هيلع بلغ
 يف مهمالعأ نم ملعو نيملسملا ةمئأ نم e هتبطخ يف ةفينحوبأ لاقف . ملكت :رفز هل
 اناكف ةوسنلق سبلي رفز ناكو «هئاذحب فسوي وبأو ةناوطسإ ىلإ سلجي رفز ناكو هملعو هبسحو هفرش

 a ل ا ا
 لاقو . يأرلا انكرت رثألا ءاج اذإو رثأ مادام يأرلاب ذخأت ال لوقي ناكو .تئش اهيأ يف ذخ ةحتفم ةريثك باوبأ
 مهفو نيدو لقع اذ ناك ذإ .ةرصبلا ءاضق ىلوت دقو كل هلبرغأ ىتح كثيدح ىلإ جرخأ نيكد نب لضفلل
 رهاوجلا ۲۲۷ ص لوأ ناكلخ نبا) . ةئامو نيسمخو نامث ةنس ةرصبلاب يفوت .ثيدحلا يف ةقث ناكو عروو
 .(717 ص لوأ ةيضملا
 دايز نب نسحلا نم هقفأ تيأرام : مدا نب نيجي لاق« ةفينح يبأ بحاض .يفوكلا يؤلؤللا دايز نب نسحلا
 وسكي ناك امك هكيلامموسكي ناك دقل ىتح اهعابتأو ةئسلل أبحم ناكو .هنع ىفعتسا مث ةفوكلاب ا

 لاق « هقفلا يف فسوي يبأو رفز ىلإ فلتخي ناكو «نوسبلت امم مهوسبلا» : لي هللا لوسر لوقل ًاعابتإ هسفن

 لبقأف فسوي يبأ دنع انك : حلاص نب يلع لاق ءرفز نم ميلعتلا ىلإ ًاردص عسوأ فسوي وبأ ناكو : نسحلا
 جيرج نبا نع تبتك : نسحلا لاقو .هيلع اووقت مل الإو هولأسأف هورداب :فسوي وبأ لاقف دايز نب نسحلا

 نسح ناكو ةفينح يبأ تاياورب املاع ناك : يناعمسلا لاقو . ءاهقفلا اهيلإ جاتحي اهلك ثيدح فلأ رشع ينث
 رهاوجلا) . نيتئامو عبرأ ةنس يفوت عيرفتلاو لاؤسلا يف مدقملا دايز نب نسحلا : يسحخرسلا لاقو قلخلا

 ١55(. ص لوأ ةيضملا

 نب ثيللا نع ىورو .دمحمو فسوي ىبأ ىلع هقفت .ىفوكلا ىميمتلا ةعامس نب دمحم هللا دبع وبأ يضاقلا
eيلامألاو بتكلا ىورو رداونلا بتك تاقثلا ظافحلا نم وهو بهذملا يف تارايتخاو تافنصم  

 ول : نيعم نبا لاق . ىفعتساف مصتعملا مايأ يف هرصب فعض ىتح لزي ملف .نومأملل دادغبب ءاضقلا يلوو

 ع يارا ىف ءانج ب تمحي CGD ناك

 ىمأ هيف تنام ًادحاو ًاموي الإ ىلوألا ةريبكتلا ينتفت مل ةنس نيعبرأ تثكم :لاقو .ةعكر يتئام ةليللاو مويلا

۲۰ 



 .يأرلا باحصأ اومس امنإو «يسيرملا رشبو ”ىخلبلا 0 يضاقلا “'ةيفاعو

 هللا همحر ةفينح وبأ لاق دقو e داحا ىلع 5 سايقلا ںومدقی 3 ءاهيلع

 ام انلو ,ىأر ام هلف «كلذ ريغ ىلع ردق نمف .هيلع انردق ام نسحأ وهو « يأر اذه انملع

 . يداهتجالا مكحلا يف هنوفلاخيو ًاداهتجا هداهتجا ىلع لودیزی امیر ءالؤهو هانيأر

 مهلو .عورفلا يف ه ةريثك تافالتخا نيقيرفلا نيبو .ةفورعم اهيف هوفلاخ يتلا لئاسملاو

 اوفرشأ مهنأك ىتح «نونظلا هانم يف ةياهنلا تغلب دقو تارظانم اهيلعو ا

 امك بیصم دهتجم لک لب ءلیلضت الو ريفكت كلذب مزلي سیلو «نيقيلاو عطقلا ىلع
 .انرکذ

 ركذب احتتفم يناثلاء زجلا ىلاعت هللا ءاش نإ هيليو لوألا ءزجلا ىلاعت هقيفوتب ىهتنا

 .ريدق ءىش لك ىلعوهو ءهلامكإ ىلع نيعملا هللاو ةيفينحلا ةلملا نع نيجراخلا

 . يانيع ينتبلغف فيعضتلا كلذب ديرأ ةالص نيرشعو ًاسمخ تيلصف تمقف ةعامج ةدحاو يف ةالص ينتافف 5

 ةنس يفوت . ةكئالملا نيمأتب كل فيك نكل ةالص نيرشعو ًاسمخ تيلص دق دمحم اي : :لاقف تأ يناتأف

 . (۷۲۸ ص نات تارذش ٤ ٠١ ص عسات بيذهتلا بيذهت) . نيتئامو نيثالث

 هنوركاذي نيذلا ةفينح نأ باحصأ نم ناكو دادغبب ءاضقلا يدهملا هالو يدوألا سيق نب ديزي نب ةيفاع )١(

 نإف ةيفاع رضحي ىتح ةلأسملا اوعفرت ال : ةفينح وبأ لاق ةيفاع رضحي مل نإف لئاسملا يف نوضوخي اوناكو

 رايخ نم ناكو ديشرلل ءاضقلا يلو دقو ءاهوتبثت ال : ةفينح وبأ لاق مهقفاوي مل نإو اهوتبثأ مهقفاوو رضح

 5١(. ص ۱۲ ءزج دادغب خيرات) . ةاضقلا

 نع ربكألا هقفلا باتك ىور هيقفلا يضاقلاو مامإلا بحاص ةملسم نب هللا دبع نب مكحلا يخلبلا عيطم وبأ (۲)

 نيعستو عبس ةنس تام خلبب ًايضاق ناكو هملعو هنيدل هلجبيو همظعي كرابملا نبا ناك ةفينح يبأ مامإلا

 .(75160 ص ناث ةيضملا رهاوجلا) .ةئامو

۲۲١ 
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 ةيمالسإلا ةعيرشلا

 باتك هل نم ىلإ اومسقنا دق مهو . مالعأو دودحو ماكحأو ةعيرشب لوقي نمم

 باتكلا 2١7 لهأ اي «ليزنتلا مهبطاخي اذه نعو . ليجنإلاو ةاروتلا لثم ققحم
 نم ىىلإو .

 هيلع ميهاربإ ىلع تلزنأ ىتلا فحصلا ناف .ةيوناملاو سوجملا لثم باتك ةهبش هل

 دهعلا دقع زوجي اذهلو .سوجملا اهثدحأ ثادحأل ىامسلا ىلإ تعفر دق «مالسلا

 ال كلو باتكلا لهأ نم مه ذإ .«ىراصنلاو دوهيلا وحن مهب هيف يحشو n مامذلاو

 لهأ ركذ مدقن نحنف «مهنع عفر دق باتكلا ناف مهحئابذ لكأ الو مهتحكانم زوجت

 . باتك ةهبش هل نم ركذ رخؤنو «باتكلاب مهمدقتل باتكلا

 باتكلا لهأ

 اش © يمألاو «نويمألاو باتكلا لهأ مه .«ثعبملا لبق ناتلباقتملا ناتقرفلا

 برضو « مهماعط لكأو «مهئاسن حاكن زاج مهباتك لجألو ,باتك لهأ ىراصنلاو دوهيلا نأ يف فالخ ال )١(

 سأب ال : هيوهار نبا لاقو «باتكلا لهأ نم ةقرف مه : يدسلا لاقف نيئباصلا يف فلتخاو .مهيلع ةيزجلا

 لاقو «مهئاسن حاكنو مهحئابذب سأب ال : ةفينح وبأ لاقو ‹«باتكلا لهأ نم ةفئاط مهنأل نيئباصلا حئابذب

 حون نيد ىلع مهنأ نومعزي بونجلا بهم وحن مهتلبق نأ الإ ىراصنلا نيد مهنيد هبشي موق مه :ليلخلا

 ال ةيسوجملاو ةيدوهيلا نيب مهنيد بكرت موق مه : حيجن يبأ نباو «نسحلاو ,دهاجم لاقو . مالسلا هيلع

 ةكئالملا نودبعي موق مه :ةداتقو اضيأ نسحلا لاقو .مهؤاسن حكنت ال : سابع نبا لاقو ‹ مهحئابذ لكؤت

 مهنع ةيزجلا عضو دارأف نايفس يبأ نب دايز مهآر . سمخلا نوّلصيو روبزلا نوأرقيو ةلبقلا ىلإ نولصنو

 ,ةلاعف اهنأو موجنلا ريثأت نودقتعم نودحوم مهنأ ءاملعلا ضعب ركذو «ةكئالملا نودبعي مهنأ فرع نيح

رخ دق مهنأ قحلاو ؛ مهنع هلأس نيح مهرفكي هللاب رداقلا  يرخطصالا ديعس وبأ ىتفأ اذهبو
 نيد نم اوج

 . 7١”( ص لوأ ىبطرقلا) . باتكلا لهأ

 ق داتنو ود وداع
 قاب هنأل ًايمأ يمسف ةقلخلا ةمألا نأ :امهدحأ . هوجو دحأل اها ومضات ؛ ةباتكلا نسحي ال يذلا يمألا (*)

 : ىشعألا لوق هنمو هتقلخ ىلع

 ممألا لوط هوجولا ناسح يف كاأل ةيواعم نأو

نأ يف ةمألا هيلع ام لصأ ىلع وه يأ ةعامجلا يه يتلا ةمألا نم ذوخأم هنأ : اهيناثو
 ديفتسي هنأل بتكي ال ه

ل هنأ يف همأ هتدلو ام ىلع وه يأ مألا نم ذوخأم هنأ :اهثلاث .بتكي نكي مل نأ دعب ةباتكلا
 = : ليقو . بتكي ا
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 اوناك باتكلا لهأو .ةكمب نويمألاو «ةنيدملاب ىراصنلاو دوهيلا تناكف «ةباتكلا فرعي

 نيد نورصني اوناك نويمألاو «ليئارسإ ينب بهذم نوبهذيو .(طابسألا نيد نورصني
 مالسلا هيلع مدا نم دراولا رونلا تا الو ‹ ليعامسإ ينب بهذم نوبهذيو «لئابقلا

 ينب يف بعشو “” ليئارسإ ينب يف بعش ‹«نيبعش ىلع هنع رداصلا مث «ميهاربإ نعل

 ينب ىلإ هنم ردحنملا رونلاو .ًارهاظ ليئارسإ 2 ىلإ هنم ردحنملا رونلا ناكو ‹ ليعامسإ

 صخش يف ةوبنلا راهظإو . صاخشألاو رهاظلا رونلا ىلع لدتسي ناك« انني ل عامجلا

 ىف لاحلا رتسو تامالعلاو كسانملا ةنابإب « ىفخملا رونلا ىلع لدتسيو «صخش

 ارتا هللا تي تالا ةقرقلا هو لا كيب ىلرألا ةا كفر فال
 قيرفلا ءامصخو «مارحلا رعاشملا ةياعر ةيناثلا ةعيرشو « ماكحألا رهاوظ ىلوألا ةعيرشو

 ‹4دوهيلا نم نويمأ مهنمو# : ىلاعت هلوقو «ءاسنلا نود لاجرلا يف نوكت امنإ ةباتكلا نأل همأ ىلإ بسن امنإ =

 بتكت ال ةيمأ ةمأ انأ» : مالسلا هيلع هلوق هنمو .ةيمألا ةمألا ىلإ بوسنم .نويمأ .نوقفانملاو دوهيلا نم ليقو

 .«بسحت الو

 باتكلا لوزنل نويمأ مهل ليق امنإ :ةديبع وبأ لاقو ,باتكلا مأب اوقدصي مل مهنأل نويمأ مهل ليق :ليقو

 .نوملعي ال باتكلا لهأ مهنمو :لاق هنأكف باتكلا مأ ىلإ اوبسن مهنإف مهيلع

 اوراصف اهوبكترا بونذل مهباتك عفر باتكلا لهأ نم موق مه ليقو «برعلا ىراصن مه ةمركع لاقو
 . سوجملا مه : يلع لاقو «نييمأ
 / .(5 ص ناث يبطرقلا . ٠٤٤ ص لوأ نايبلا عمجم)

 ءانبا رشع ين ا هرم طيس رقع انا مهو «قاحسإ نب بوقعيوهو .ليئارسإ دالوأ مهو طبس مهدحاو طابسألا

 بأ ىلإ نوعجري ةعامجلا طبسلا : جاجزلا لاق . ليعامسإ دلو يف لئابقلا ةلزنمب ليئارسإ ينب يف طابسألاو

 ءاطعلا هيلع طبس لاقي :بلعث لاقو «ةدحاو ةرجش نم مه نيذلا طبسلاف ؛ةرجشلا ةغللا يف طبسلاو دحاو

 :رقب عيطق يف يزوتلا دشنأو «ضعبب هضعب لصي ىتح هيلع عبات اذإ

 . طابسأ بوقعي دلول ليق مث نمو رمأ يف نوعباتتي سانلا نم ةعامجلاب ههبش . (طابسألا نم طبس هنأك)
 7١7(. ص لوأ نايبلا عمجم)

 انيبن الإ هريغ نامسا هل نم ءايبنألا يف سيلو مالسلا مهيلع ميهاربإ نب قاحسإ نب بوقعي وه «ليئارسإ (۲)
 ىسيعو يَ انيبن دمحأو دمحم : نيمسا وذ ءايبنألا نم ةسمخ ليلخلا لاقو «ةريثك ءامسأ اهل نإف ةي دمحم

 . ملسو مهيلع هللا ىلص لفكلا وذو سايلإو «نونلا وذو سنويو «بوقعيو ليئارسإو . حيسملاو
 رسأ : سابع نبا لاق . هللا دبع ليئارسإ ىنعمو «تاغل هيفو فرصني مل كلذلو يمجعأ مسا ليئارسإو

 نقتأو هللا ههدش يذلا ليئارسإ ناكف دشلا نم رسأ OR و اا هايل

 ريب (١

 اا وو اعل يهم ري هنأل ليئارسإ يمس : يليهسلا لاقو .هقلخ

 وأ يبطرقلا) . ملعأ هللاو .برعلل ًاقفاوم هضعبو ًايناربع مسالا ضعب نوكيف اذه وحنو هللا ىلإ ىرسأ

 . (۲۸۱ ص
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 ةدبع لثم «نوكرشملا يناثلا قيرفلا ءامصخو .ناماهو نوعرف لثم .«نورفاكلا لوألا

 . نيلباقتملا نيذهب ميسقتلا حصو ناقيرفلا لباقتف ناثوألاو مانصألا

 ىراصنلاو دوهيلا

 تناك ةعيرشلا نأل ءربكأ ةيدوهيلا ةمألاو .باتكلا لهأ ممأ رابك نم ناتمألا ناتاه

 ماكحأ مازتلاب نيفلكم .كلذب نيدبعتم اوناك ليئارسإ ينب عيمجو «مالسلا هيلع ىسومل

 طبنتسا الو .ًاماكحأ صتخي مل .مالسلا هيلع حيسملا ىلع لزانلا «ليجنإلاو ةاروتلا

 .ماكحألاو عئارشلا نم اهاوس امو رجا وو ظعاومو «لاتماو زوم. ةقكلو. اما و داخ

 هيلع ىسيعل اوداقني مل ةيضقلا هذهل دوهيلا تناكف «نيبنس امك ةاروتلا ىلع ةلاحمف

 اودعو لدبو ريغف «ةاروتلا ةقفاومو «ىسوم ةعباتمب ًارومأم ناك هنأ هيلع اوعداو «مالسلا

 ناكو «ريزنخلا لكأ رييغت اهنمو .دحألا ىلإ تبسلا رييغت اهنم «تارييغتلا كلت هيلع
 دق «نيتمألا نأ اونيب دق نوملسملاو .كلذ ريغو لسغلاو ناتخلا اهنمو «ةاروتلا يف ًامارح

 EN NEE سرع هي فاس E ويقل "ل اونو فرحوا راد
 مهؤايبنأو مهتمئأ مهرمأ دقو «نيعمجأ مهيلع هللا تاولص ةمحرلا يبن انيبن مدقمب

 رخا لوسر ةرصنل «ةنيدملا برقب عالقلاو نوصحلا مهفالسأ ىنب امنإو «كلذب مهباتكو

 نلعأو رهظ اذإ ىتح عاقبلاو عالقلا كلت ىلإ «ماشلاب مهناطوأ ةرجاهمب مهورمأف .نامزلا
 اوناكو # : ىلاعت هلوق كلذو «هرصن اوكرتو «هورجه 2١ برثي ىلإ اورجاه نأ دعب قحلا

 ىلع هللا ةنعلف هب اورفك اوفرع ام مهءاج املف اورفك نيذلا ىلع ”٠ نوحتفتسي لبق نم

 لوسرلا ةنيدم تيمسو «بيرثتلل ةيهارك ةباطو ةبيط اهامس ةي اهلزن املف هِي هللا لوسر ةنيدم .ءبرثي )١(
 . «كيلإ كضرأ بحأ ينكساف يلإ كضرأ بحأ نم ينتجرخأ كنإ مهللا» :رجاه امل ةي لاقو اهب ملوزنل

 ءرابآلا نم ىقست مهعورزو مهليخنو «هايمو ريثك ليخن اهبو «ةخبس ةرح يف يهو «ةنيدملا هنكسأف

 ركب يبأ هيبحاصو «يبنلا ربق هيفو .دجسملا يفرش يف هِي هللا لوسر ربقو ءاهطسو.وحن يف دجسملاو

 نيبو هنيب ربنملا م ةضورلاو ءرخآ ربنمب يشغ دق ةي هللا لوسر هيلع بطخي ناك يذلا ربنملاو «رمعو

 جراخ دقرغلا عيقبو بابلا لخاد ةنيدملا يبرغ دايعألا هيف يلصي ناك يذلا اب يبنلا ىلصمو «ربقلا

 یا ا ب یا ل ىلإ رک راح لاا ءاهيقرش نم «ةنيدملا

 . ( ٤۲٤ ص عباسو ٤۹4٩ ص نماث مجعم) .اهيلإ لابجلا برقأ وهو ةنيدملا يلامش يف

 هللا هثعب املف «هثعبم لبق جرزخلاو سوألا ىلع نورصنتسي يأ .نوحتفتسي دوهيلا تناك : سابع نبا لاق )١(

 اي : ءاربلا نباو ذاعم مهل لاقف .هيف نولوقي اوناك ام اودحجو هب اورفك ليئارسإ ينب نم نكي ملو برعلا نم
 هنأ نوركذتو هنوفصتو كرشلا لهأ نحنو دمحمب انيلع نوحتفتست متنك دقف اوملسأو هللا اوقتا دوهيلا رشعم

 3 هذه هللا لزنأف مكل ركذن انك يذلاب امو هفرعن ءيشب انءاج ام :ريضنلا ينب وخأ ملسم نب مالس لاقف . ثوعبم
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 .ةمكحب الإ عفتري ناك ام ىراصتلاو دوهيلا نيب فالخلا امنإو [84 :ةرقبلا] «نيرفاكلا

 © تسيل :لوقت ىراصنلا تناكو «ءيش ىلع ىراصنلا تسيل : لوقت دوهيلا تناك ذإ

 : لوقي مالسلا هيلع يبنلا ناكو ١١[ : ةرقبلا] 4 باتكلا نولتي مهو ءيش ىلع دوهيلا

 ةماقإب الإ اهتماقإ مهنكمي ناك امو «ليجنإلاو ةاروتلا اوميقت ىتح ءيش ىلع ') متسل»

 ةلذلا مهيلع تبرض كلذ اوبأ املف «نامزلا رخا لوسر «ةمحرلا يبن ميكحتو «نآرقلا

 . هللا تاياب نورفكي اوناك مهنأب كلذ هللا نم بضغب اوءابو «ةنكسملاو

 دوهيلا

 لوقل مسالا اذه مهمزل امنإو «باتو عجر يأ لجرلا “” داه ,ةصاخ دوهيلا

 امم مهعم امل قدصم ةو دمحم هيبن ىلع لزنأ يذلا نآرقلا مهءاج دقو ليئارسإ ينب هدرا ا ل ج

 ؛ هلوسرب نورصنتسي هباتک لوزنو «هلوسر هثعب لبق اوناك دقو ءامهريغو ليجلالاو ةاروتلا نع هلق للا هلْنأ

 ءانيلإ ثوعبملا يبنلا قحب انرصنا مهللا ي يمألا يبنلا قحب انرصناو انيلع حتفا مهللا : : مهبورح ىف نولوقيو

 ايغبو ادسح هب اورفك نأ اوئبل ام مهنأ ريغ < یلغار لطأ دف هللا يبن اذه : مهذبان نمل نولوقيو

 ٠١۸(. ص لوأ نايبلا عمجم) . ةسائرلل ًابلطو

 مهضقانت فشكيلو «باتكلا ةوالت عم «فالتخالا نم باتكلا لهأ نيب ام ةيآلا كلت يف ىلاعت' هللا نيب (۱)

 دوهيلا رابحأ مهتتأ ةَ هللا لوسر ىلع ىراصنلا نم نارجن لهأ مدق امل هنإف ؛ مهدناعتو مهيداعتو مهضغابتو

 نم لجر لاقو ,ليجنإلابو ىسيعب رفكو ءيش ىلع متنأ ام : ةلمرح نب عفار لاقف يَ هللا لوسر دنع اوعزانتف

 ,ةيآلا هذه هللا لزنأف ةاروتلاب رفكو ىسوم ةوبن دحجو ءيش ىلع متنأ ام : دوهيلل ىراصنلا نم نارجن لهأ

 ةوقبلا خيل : لوقت ىراصنلاو ةينارصنلاب مهنيدت يف ءيش ىلع ىراصنلا تسيل : نولوقي دوهيلا تناكف

 ,e «هوعدتبا امل «ىرخألا هب تمر اميف تقدص لكف .ةيدوهيلاب مهنيدت يف ءيش ىلع

 دسافلل ةلباقمو ًارفكو ًادانع مهنيب اميف اودحاجت مهنكل ‹ليجنإلاو ةاروتلا ةعيرش نوملعيو «باتكلا

 ١50(. ص لوأ ريثك نبا) .دسافلاب .

 : لاق ؟هللا دنع نم ةاروتلا نأب رقت تسلأ : هل اولاقف ةي هللا لوسر ىلإ دوهيلا نم ةعامج ءاج : سابع نبا لاق (۲)

 بطاخيي نأ لَك يبنلا هناحبس هللا رمأف .ةيآلا هذه تلزنف . اهادع امب نمؤن الو اهب نمؤن انإف : رولاق « ىلب»

 لأ اهو ليجنالاو ةازوتلا اوميقت ىقحي نيدلا نن ءيش ىلع متسل باتكلا لهأ اي «دمحم اي لق :لاقف دوهيلا

 ةاروتلا ىف يف ءاج امب قيدصتلاو «قلخلا عيمج ىلإ لّرنملا نآرقلاو ليجنإلاو ةاروتلاب اوّرقتف ؛ مكرر نف کیلا

 اا يحمر .امهيف كلذ بجوي امب لمعلاو و و دمحم يبنلاب ةراشبلا نم ليجنإلاو

 نموه ليقف دوهيلا مسا قاقتشا يف فلتخاو .بات يأ ًادوه دوهي داهو . ةيدوهيلاب اونادو ءادوهي اوراص اوداه

 . لجعلا ةدابع نع مهتبوتل كلذب اومسو : جيرج نبا نع .4كيلإ انده انإإ : هلوق هنمو ةبوتلا يأ دوهلا

 :ريهز لاق
 دوهتم داف دس اهر الو ةفاخم هيف تأي مل عيرم ىوس

 امتإ : ليقو الاد لاذلا ثبرعف «بوقعي دلوربكأ اذوهي ىلإ اوبسن مهنأل ادوهي اومس امنإ :ليقو بتات یا

 = نأ نودوهتي مهنأل كلذب اومس :ليقو ‹ ىسوم نيد نعو مالسإلا نع اولام يأ اوداه مهنأل ًادوهي اومس
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 ةمأ مهو .انعرضتو انعجر يأ ا ا ا ىورب

 ىلع لزن ناك ام نأ ينعأ عءامسلا نم لزن باتك لوأ وهو .ةاروتلا مهباتكو . ىسوم

 يبنلا نع ربخلا يف درو دقو < ءافحص لب ًاباتك ىمسي ناك ام ةءاينآلا + نم هريغو ميهاربإ

 ةاروتلا بتكو .هذيب لدع ةنح قلخو « هديب مدا قلخ ا نإ : لاق هنأ ا

 ركذيف ءرافسأ ىلع كلذ لمتشا دقو .بتكلا رئاس ىوس رخآ اصاصتخا اهل تبثأف«هديب

 ظعاوملاو صصقلاو لاوحألاو دودحلاو ماكحألا ركذي مث .لوألا رفسلا يف قلخلا أدتبم

 .ةاروتلا يف ام رصتخم هبش ىلع حاولألا اضيأ هيلع لزنأو ءرفس رفس يف .راكذألاو

 لك نم حاولألا یف هل 00 انبتكو# : هركذ زع لاق .ةيملعلاو ةيماعلا ماسقألا ىلع لمتشي

 [ ١55 :فارعألا] 4ءيش لكل اليصفتو ل يلمعلا مسقلا مامت ىلإ ةراشإ ةظعوم ءيش
 ىلإ «حاولألاو ةاروتلا رارسأب ىضفأ دق ىسوم ناك اولاق ,يملعلا مسقلا مامت ىلإ ةراشإ

 هتك إك 5 * رتشم ناك رمألا نأل ¢ نوراه دالوأ ىلإ ىضفيل «هدعب نم هيصو نون نب 2 عشوي

 املف ‹ يصولا وه ناكو YY] : هط] # يرغأ يف )0 هكرشأو# لاق دإ ءنوراه هيخأ نيبو

 ىلإ اهلصويلف .ةعيدو نون نب عشوي ىلإ ةياصولا تلقتنا هتايح لاح يف نوراه تام

 مسا دوهيلاو «ةاروتلا ىسوم هللا ىتآ نيح تكرحت ضرألاو تاوامسلا يأ نولوقيو ةاروتلا ةءارق دنع نوكرحتي =

 ١76(. ص لوأ نايبلا عمجم) . مورلاو يمورلاو جنزلاو يجنزلاك يدوهي مهدحاو عمج

 مالسلا هيلع ليربج هيلع ضبق هنأ ربخلا يف يور .ةاروتلا ديري #ءيش لك نم حاولألا يف هل انبتكو )١(

 ىلإ ةباتكلا فاضأو حاولألا هل هللا بتك نيح ملقلا فيرص عمس ىتح هاندأ ىتح ءالعلا يف هب رمف هحانجب

 وونلا رهن : نم دمتساو «ركذلا هب بتك يذلا ملقلاب ليربج اهبتك هرمأب ةبوتكم يه ذإ فيرشتلا ةهج ىلع هسفن

 ةظعوم# ؛مارحلا نم لالحلا نيبتو ماكحألا نم ةنيد يف هيلإ جاتحيامم جاتحي امم ءيش لك نم

 ريغو رانلاو ةنجلا ركذو مارحلاو لالحلاو يهاونلاو رماوألا نم نيدلا يف هيلإ جاتحي (ء يش لكل ًاليصفتو
 عباس يبطرقلا) . لَو دمحم ةمأ كلذب صح امنإو داهتجا مهدنع نكي مل هنإف ؛رابخألاو ربعلا نم كلذ

 .(575 ص ناث نايبلا عمجم) (۳۸۱ ص

 هرمأ دق هللا نأو يبن هنأ مهربخأو ليئارسإ ينب اعدف ءًايبن هللا هثعب ليئارسإ ينب ءايبنأ نم نون نب عشوي )۲(

 ىتح اديدش الاتق ةعمجلا موي مهلتاقف «نيرابجلا لتاقي سانلا يف جرخو «هوقدصو هوعيابف نيرابجلا لتاقي نأ

 . (۲۲۷ ص لوأ يربطلا) . نيرابجلا مزهف . سمشلا هيلع تدرف ىلاعت هللا اعدو سمشلا تبرغو اوسمأ

6 A ما ب ال د ا ف للا (MM 

 ! : ىسوم هل لاقف هيلإ يحوأ امب هربخأو ةلحرم ىلإهاقلتف ؛ ىسوم ىقلتي نأ رصمب وهو نوراه ىلإ ىحوأو

 نوكي ةرازولا لاؤس ىلع رصتقي مل ىسومف الوسر يعم كلعجي نأ يبر تلأسف نوعرف يتا نأ ينرمأ هللا
 ثالثب ىسوم نم ربكأ نوراه ناكو . ا نوكي نأ لأس ىتح هترواشمو هيأرب ىوقتي هل ًانواعم
 ص ١١ يبطرقلا) . نينس ثالثب ىسوم لبق تامو ًاناسل حصفأو ًامحل رثكأو ًامسج ضيبأو الولع واو نین

 . (4 ص عبار نايبلا عمجم « 4
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 اهضعبو «رقتسم اهضعب ةمامإلاو ةيصولا نأ كلذو ارزاق نوراه ےن ارو ریش

 ملف هب تمتو ىسومب تأدتبا ةدحاو الإ نوكت ال ةعيرشلا نأ يعدت 5550 . عدوتسم

 الف اولاق ءالصأ خسنلا اوزيجي ملو «ةيحلصم ماكحأو «ةيلقع دودح الإ ةعيرش هلبق نكي

 ,هللا ىلع ءادبلا زوجي الو .ءادب رماوألا يف ©")خسنلا نأل ىرخأ ةعيرش هدعب نوكي

 ءربجلاو ردقلاب لوقلاو «هيفنو هيبشتلا ىلعو هعنمو خسنلا زاوج ىلع رودت مهلئاسمو

 ةاروتلا اودجو مهنألف هيبشتلا امأو ءانركذ امكف خسنلا امأ ءاهتلاحإو ةعجرلا زيوجتو

 انيسروط دنع لوزنلاو .ًارهج ملكتلاو ةهفاشملاو ةروصلا لثم «تاهباشتملا نم تئلم

 . كلذ ريغو ًاقوف ةيؤرلا زاوجو «ًارارقتسا شرعلا ىلع ءاوتسالاو ءالاقتنا

 ,مالسإلا يف نيقيرفلا فالتخا بسح هيف نوفلتخم مهف ردقلاب 0 امأو

 .انيف 'ةلرتعملاك يهتم 09 نونتايزلاف

 )١( ليقو كو يبنلا نوراه ءانبأ ءامسأ ثدحمك ربشمو ريمأك ةلمكتلا يفو ًارغصم ريمقك ريبشو «مقبک ربش :
 نبا لاقو تاياورلا ضعب يف ديدشتلاب ريخألا نسحمو نيسحلاو نسحلا هدالوأ ةي يبنلا يمس مهئامسأبو

 يفو «نسحمو نيسحو نسح ةيبرعلاب اهانعمو مالسلا هيلع نوراه دالوأ مه ربشمو ريبشو ربش : هيولاخ

 «ريبشو ربش «نوراه ينبا مساب ينبا تيمس ينإ» :اعوفرم دمحأ دنسم .

 هنوك يضتقي ءيشلاب رمألا نأل ءادبلا بجوي هنأ لقعلا ةهج نم خسنلا ةلاحإ ىلع ليلدلا (دوهيلا) اولاق ()

 ناك ام نأ هل فشكناو رمآلل ادب دق هنأ ىلع لدي هب رمألا دعب هنع ىهنلاو كلذك هنوك هب رمألا داقتعاو ةحلصم

 لح یوم ایر حی ا ن امنا لا للا نك قلم ل رهو لغ اضف نل ةه أ
 هتقو ريغ يف ءيشلا لثم نع يهنلاو لوألا لوعفملا كلذ تقو ريغ تقو يف كلذ لعفي نأو هب رمأ ناك ام

 لمعلاب رمألاو دحألاو ةعمجلا يف لمعلا نع يهنب سيل تبسلا يف لمعلا نع يهنلا نأ امك هنع يهنب سيل

 الو «هلاثتما لبقو هلعف تقو لبق ء ءيشلا خسن زوجن نحن انإف ًاضيأو تبسلا يف لمعلا رمأب سيل ةعمجلا يف

 فيفخت نأو تابجاولا لك فلكملا كرت ىلإ ةيعاد ةقشم رمألا ةيقبت نأ هب رمآلا ملع اذإ ءادبلا كلذ بجوي

 ةحلصم هب رمألا نوكيف ىهنلاو .هب رمألا ىفن امل فلكملا لعف ىف فطلو ةحلصم هنع ىهنلاب هب ةنحملا

 لعفلاب رمألا نأل ءرمألا هلوانتي يذلا هجولا ريغ ىلع هلوانتي هنع يهنلا نأ ريغ ,ةحلصم هلاثتما لبق هتلازإو
 هب رمألا ءاقب عم هنع يهنب كلذ سيلو هب رمألا لاوز عم دري هنع يهنلاو هب رمألا يقب نإ لعفي نأ ًأرمأ ناك

 ”١5(. ص ديهمتلا) . هتلازإ نود هئاقب عم هب ًارمأ ناك هلعفب رمألاو

 مهدوع دعب ًايناث ينب يذلا تيبلا رمأ نوربتعي مهنأل (يناثلا) وتشم ىنعمو «وتشم ونب : مهل لاقيو نوينابرلا

 هترامع أدتبا يذلا لوألا تيبلا ةلزنم ميظعتلاو ماركالاو مارتحالا يف هنولزنيو .شطيط هبرخو ةيالجلا نم
 هذهو « ةيناثلا ةوعدلا باحصأ مهل لوقي هنأك راصف .رصنتخب هبرخو مالسلا امهيلع ناميلس هنبا همتأو دواد

 يف لوعتو ‹سدقلا شطيط بيرخت كعب ةيربطب بتك يذلا اتشملا يف امب لمعت تناك يتلا يه ةقرفلا

 نم اهمدقت نم ءارآل ةعبتم ةيهلإلا صوصنلاب لمعلا نع ةديعب يهو .دوملتلا يف ام ىلع ةعيرشلا ماكحأ

 ل او اوما نقلا يف هر لل همن يذل دا هل نين اهيا ارت ىلع علا نسور اجل

  نأذنم اميس ال ةيرسوملا ةلملا ىلع عابتالا يف مهنأ ال < .طقف ءامتنالا درجم الإ ةيدوهيلا مسا نم مهل حصي

۲۳۲ 
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 نم مهل عقو امنإف .ةعجرلا زاوج امأو «ةهبشملاو ةربجملاك 2')نوءارقلاو

 دوراه ثيدح يناثلاو «هثعب مث ماع ةئام هللا هتامأ ذإ ريزع ثيدح امهدحأ نيرمأ

 دوهيلا نأل هدسح اولاق ء("هلتق ىلإ ىسوم اوبسن دقو هيتلا يف تام ذإ ءمالسلا هيلع

 تام لاق نم مهنمف «هتوم لاح يف ءاوفلتخاو يسوم ىلإ مهنم ليمأ هيلإ تناك

 ىلع اهرسأب تلمتشا دق ةاروتلا نأ ملعاو «عجريسو باغ لاق نم مهنمو ‹ عجريسو

 بحاص نوكو ًاقح «مالسلا هيلع ىفطصملا ةعيرش نوك ىلع لدت تايآو ؛تالالد

 .ةروصلاو ةباتكلا ثيح نم «ًافيرحت امإ هولدبو هوريغو هوفرح ام “لب «ًاقداص ةعيرشلا

 «مالسلا هيلع ميهاربإ هركذ اهرهظأو «ليوأتلاو ريسفتلا ثيح نم آفيرحت امإو

 س
e 

(۱) 

() 

جهلا نم ةئامسمخلا دعب يطرقلا نوميم نب ىسوم مهيف رهظ
 يف اوراصف ةلطعم كلذ نع مهدر هنإف ةر

ناكو «ةيهلإلا عئارشلا نم ىلاعت هللا ءايبنأ هب ءاج امع سانلا دعبأ هعورفو مهنيد لوصأ
 اهل لاقي ةفئاط مهنم 

م ءامكحلا هرسف ام ىنعم ىلع ةاروتلا يف امب لوقلا مهبهذم نمو ءةلزتعملا هانعمو ميشورفلا
 . مهفالسأ ن

 1 . (778 ص عبار يزيرقملا)

 امل يه امنإ مهتوعدو ةلمج يناثلا تيبلا ىلع نولوعي ال مهو ةوعدلا ارقم ىنعمو ءارقمونب مهو «نوءارقلا

 الو ةاروتلا صوصن نومكحي مهو « ىلوألا ةوعدلا باحصأ مهل لاقي داكو لوألا تيبلا ةدم لمعلا هيلع ناك

م مهو فلس نم ديلقت نود صنلا عم نوفقيو اهفلاخ نم لوق ىلإ نوتفتاي
 ال ثيحب ةوادعلا نم نيينابرلا ع

ضيأ نيئارقلل لاقيو ءضعب ةسينك مهضعب لخدي الو نورواجتي الو «نوحكانتب
 نولمعي اوناك مهنأل ةيدابملا ا

 لمعلا نوعاري مهنأل «ةيعمسألا اضيأ اهل لاقيو ءرمقلاو سمشلا نيب نئاكلا عامتجالا نم روهشلا ءىدابم

 ۳١۹(. ص عبار يزيرقملا) .ديلقتلاو سايقلاب لمعلا نود ةاروتلا صوصنب

السلا امهيلع ىسوم هيخأ عم سدقملا تيبلا يلبق يف فرشم لاع ليج ىلإ نوراه دعصأ
 تمهتاف دعي ملف م

باغ مث لبجلا كلذ سأر ىلع ءاضفلا نيب هتوبات مهارأ ىتح هللا اعدف «هلتقب ىسوم ليئارسإ ونب
 اذك مهنع 

 . كلذل نوراه روط لبجلا ىمسف دوهيلا لوقت

 اذكو اذك ليج هب تأف نوراه فوتم ينأ ىسوم ىلإ لجو زع هللا ىحوأ : يدسلا لاق «ليوأتلا باب يفو

 هيفو شارف هيلع ريرس هيفو ينبم تيبب اذإو اهلثم ري مل ةرجشلا اذإف ءلبجلا كلذ وحن نوراهو ىسوم قلطناف

 ىلإ ريرسلاو تيبلا عفرو نوراه ضبقف ريرسلا ىلع امانف .هبجعأ تيبلا كلذ نوراه ىأر املف «ةبيط ةحئار

 ليئارسإ ونب لاقف «هعم نوراه سيلو ليئارسإ ينب ىلإ ىسوم عجرف ةرجشلا تبهذو هيلع نوراهو .ءامسلا

يخأ ناك نوراه نإ مكحيو : ىسوم لاق .هايإ انبحل هلتقف نوراه ىسوم دسح
 اورثكأ املف .هلتقأ ينورتفأ 

 ءامسلا نيب وهو هيلإ اورظنف نوراه هيلعو ريرسلا لزنف لجو زع هللا اعد مث نيتعكر ىلصف ىسوم ماق هيلع

 . (18 ص ناث ليوأتلا بابل ۷۰ ص سداس مجعم) . عفرو هوقدصف ضرألاو

 .بضعغلا نيل ناك هنأل ,ىسوم نم ليئارسإ ينب ىلإ بحأو نينس ثالثب ىسوم نم ربكأ نوراه ناك

 .( 5884 ص عباس ءزج يبطرقلا)

 ىلع ضوفخم لوألا ىلع بوصنم هدعب امو فيكل فدارم مساو كرتلا ىنعمب ردصمو عدل مسا .فيكك هلب

 متعلطا ام هلب ءرشب بلق ىلع رطخ الو يراخبلا نم ةدجسلا ةروس ريسفت يفو ثلاثلا ىلع عوفرم يناثلا

 . هيلع
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 ىلع تكراب ينإ هايإ ىلاعت برلا ةباجاو هتيرذ يفو .هقح يف هؤاعدو ليعامسا .هنباو
 مهيف ثعبأسو ءانهلك ممألا ىلع مهرهظأسو هلك ريخلا مهيف تلعجو هدالوأو ليعامسإ
 .كلملإب هباجا نولوقي مهنأ الإ .ةصقلا هذهب نوفرتعم دوهيلاو يتايآ مهيلعولتي مهنمالوسر
 ال مأ .قحو لدعب كلموهأ < متملس يذلا كلملا نأ مهتمزلأ دقو .ةلاسرلاو ةوبنلا نود
 نإو . ملظو روج وه هدالوأ يف كلمب ميهاربإ ىلع نمي فيكف «قحو لدعب نكي مل ناف
 ىلاعت هللا ىلع ًاقداص نوكي نأ بجي كلملاف كلملا ثيح نم قدصلاو لدعلا متملس
 ملظ ال ذإ ءقحو لدع بحاص ىلاعت هللا ىلع بذاكلا نوكي فيكو هلوقيو «هيعدي اميف
 ةمعنلاب ةنملا عفر زيوجتلا يفو .هزيوجت هبيذكت يفف ٠ « ىلاعت هللا ىلع بذكلا نم دشأ

 اوناك .ليئارسا ينب نم 207 طابسألا نأ ةاروتلا 5 نأ بجعلا نمو .فلخ كلذو

 لمتشت مل ءايندل ًاملع بعشلا كلذ يف نأ نوملعيو «ليعامسإ ينب نم لئابقلا نوعجاري
 دالوأو .هللا لهأو « هلا لآ نومسي اوناك ليعامسإ دالوأ نأ خيراوتلا يف دروو « هيلع ةاروتلا

 ةاروتلا يف درو دقو .ميظع 2 ربك كلذو «نوراه لاو ىسوم لاو «بوقعي لا ليئارسإ
 لابج ريعاسو « نارافب (نلعأو) «؟) ريعاسب رهظو © انيسروط نم ءاج « ىلاعت هللا نأ
 رهظم تناك يذلا ةكم لابج نارافو مالسلا هيلع ىسيع رهظم ناك يذلا .سدقملا تيب

 طبس مهدحأو سانلا نم ةمأ مهنم دحاو لكل دلو ءأدلو رشع انثا مهو «مالسلا هيلع بوقعي دلو طابسألا (1)
 مين احلا توركسلا ياطاسلا اومسو «ليعامسإ دلو يف ةليبقلا ةلزنمب ليئارسإ ىنب , يف طبسلاو

 ةطبس ةدحاولا ةرجشلا ةلزنمب ة ةرثكلا يف مه يأ رجشلا وهو كيرحتلاب طبسلا نم هلصأ ليقو نوعباتتم ةعامج

 : لاق سابع نبا نع يور ام اذه نيبيو

 بوقعيو قاحسإو ميهاربإو او ااو وز او اخر :ةرشع الإ لارا ينب نم ءايبنألا لك
 او ا دحاو.لصأ ىلإ نوعجارلا ةليبقلاو ةعامجلا طبسلاو ةييادمحُمو ليعامسإو

 .:ةيطخلا نم ةئطخلاك ةريبكلا نم وهو مثإلا :ربكلا (5)
 ىلاعت هللا ملك يذلا لبجلا وهو انيس روط لاقيف روطلا هيلإ فاضي ماشلاب عضوم مسا حتفبو هلوأ رسكب انیس (۳)

 هللا لاق . نييس عضوملا اذه مسا ءاج دقو ؛ .رجشلا ريثك وهو هيف يداو مالسلا هيلع نارمع نب ىسوم هيلع

 ل ل
 نلعتساو « ىسيع روهظ ىلإ ةراشإ ءريعاس نم قرشأ :ةاروتلا يفو نيطسلف لابجل مسا ةاروتلا يف :ريعاس )٤(

 ٠١(. ص سماخ مجعم) . لب يبنلا ديري زاجحلا لابج يهو ناراف لابج نم
 انج قو .ةكم لابجل مسا وه ليقو .ةاروتلا يف اهركذ ةكم ءامسأ نم يهو .ةبرعم ةيربع ةملك «ناراف (°)

 هئيجم ««ناراف نم نلعتساو ريعاس نم قرشأو ؛ انيس نم هللا ءاج» :ةاروتلا يفو .زاجحلا لابج يهو ناراف
 ىسيع ىلع ليجنالا هلازنإ وه نيطسلف لابج يهو ريعاس نم هقارشإو مالسلا هيلع ىسومل هملكت ءانيس نم
 مجعم) . . ةكم لابج نارافو : اولاق . اع دمحم ىلع نارقلا هلازنإ ناراف لابج نم هنالعتساو .مالسلا هيلع
 . ( ۳۲۳ ص سداس
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 ليزنتلاو يحولا يف ةينابرلا راونألاو ءةيهلإلا رارسألا تناك املو ايم ىفطصملا

 الا أ و .لامكو طسوو ادم ثالث بتارم ىلع .ليوأتلاو ةاجانملاو

 ليزنتلاو ةعيرشلا حبص عولط نع ةاروتلا ربع .لامكلاب نالعإلاو طسولاب روهظلاو

 ىلإ غولبلا نعو «ريعاس ىلع روهظلاب سمشلا عولط نعو .انيسروط ىلع ءيجملاب

 حيسملا ةوبن تابثإ ةملكلا هذه يفو .ناراف ىلع نالعإلاب ءاوتسالاو لامكلا ةجرد

 لب ةاروتلا لطبأل تئج تئج ام ليجنإلا يف حيسملا لاق دقو .مالسلا امهيلع 0

 تف الان :فتالاو . نيغلاب ةيعلاو سلام فلا «ةاروقلا تخ اض لاق اها ت

n TTهل عضف نميألا كد ىلع كوخأ “'كمطل اذإ لوقأو  

 هلوق يفف صاصقلا امأ وچ نيرمألاب تدرو ةريخألا ةعيرتشلاو: سالا دخ

 . ¥: ىلاعت هلوق يفف وفعلا امأو ء[۱۷۸ :ةرقبلا] 4« صاصقلا مكيلع 229 بتكإ : ىلاعت

 .ةماعلا ةرهاظلا ةسايسلا ماكحأ ةاروتلا يفف[ ۲۳۷ : ةرقبلا] *ىوقتلل برقأ © اوفعت نأو

 نميألا كدخ ىلع كمطل نم لب رشلا اومواقت ال : مكل لوقأف انآ امأو نسب نسو نيعب نيع لبق هنأ متعمس (۱)

 . (378 مقر سماخلا حاحصاالا ىتم ليجنإ) اض رخآلا هلل رح

 ليتق ببسب ةيلهاجلا يف اولتتقا برعلا ءايحأ نم نييح ىف تلزن ؛ ىلتقلا ىف ف صاصقلا مكيلع بتكو# (۲)

 تلال  ليقو «مالصإلا ءاج ىتح ضعب نم مهضعب ذخأي ملو ةريثك تاحارجو بورحو ىلتك مهيب تناكذ

 ريغب مهءاسن نوحكتي اوناكو فرشلاو ةرثكلا ىف يف رخآلا ىلع لوط نييحلا دحأل ناكو جرزخلاو سوألا يف

 مهتاحارج اولعجو نيلجرلا انم لجرلابو مهنم لجرلا انم ةأرملابو مهنم رحلا انم دبعلاب نلتقنل اومسقأو رهم

 .اوملسو اوضرف ةاواسملاب هرمأو «ةيآلا هذه هللا لزنأف ب يبنلا ىلإ مهرمأ اوعفرف كئلوأ تاحارج يفعض

 الب طقف لتقلا نوبجوي اوناك دوهيلا نأ كلذو يب يبنلا ثعبم لبق تناك يتلا ماكحألا ةلازإل تلزن امنإ : : ليقو

 ةيدلا ذخأ نوبجويو .ةرات لتقلا نوبجوي اوناك ةيلهاجلا يف برعلاو « لتق الب وفعلا نوبجوي ىراصنلاو وفع

 ظ فاعضأ فيرشلا ةيد نوذخأيو ًاددع هب اولتق فيرش ىلع لتقلا عقو نإف نيمكحلا يف نودعتي اوناكو «ةرات

gl SSا ع  ) 

 هيف بجي يذلا وهف دمعلا لتق هب دارملا نأ يف فالخ الو ؛لوتقملاب هلعف ام لثم لتاقلاب لعفيف ؛ صاصقلا

 نيملسملا مامإ وهف هالوتي نم امأو صاصقلا هللا ضرف دقو ؛دمعلا هيبشو ضحملا أطخلا نود صاصقلا

RS7550 ص لوأ نايبلا عمجم ۱۲٤ ص لوأ ليوأتلا ) . 

 ىوقأ اذهو «جوز لكل باطخ : سابع نبا لاقو «ةأرملاو جوزلل باطخ .#ىوقتلل برقأ وفعت نأو# (۳)

 ملظ امهدحأ يقتي نأ ىلإ برقأ هانعم نأ امهدحأ ,نيهجول ىوقتلل برقأ وفعلا ناك امنإو ؛ همومعل

 انعم نأ :امهيناثو .هل سيل ام بلطي «هريغ ملظي ال نأ ىلإ برقأ ناك هسفن قح هريغل كرت نم نأل «هبحاص
 اذه «هل سيل ام بلطب هللا ىصعي ال نأ ىلإ برقأ ناك هسفن قح كرت نم نأل هللا ةيصعم ىقبت نأ ىلإ برقأ

 ضحلا درو وفعلاو «ببسلا صوصخ نود ظفللا مومعل ةربعلاف «نيجوزلا يف ةيآلا تلزن نإو :لوقأو

 وهف «ميحر روفغ هللاو ؛مكل هللا رفغي نأ نوبحت الأ «اوحفصيلو اوفعيلو» :لوقي هللاو هب رمألاو « هيلع

 5 مهيلإ ءاسأ نمع وفعلاب ةيآلاب نيدارملل ىلاعت هللا نم رمأ اذهو «مكحفصو مكوفع ىلع مكيصاعم مكل رفغي
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 ًاعيمج نيتسايسلا ماكحأ دارثلا يفو «ةصاخلا ةنطابلا ةسايسلا ماكحأ ليجنإلا يفو

 ذخ ل «ةرهاظلا ةسايسلا قيقحت ىلإ ةراشإ [174 : ةرقبلا]#ةايح ٠ صاصقلا يف مكلو#

 قيقحت ىلإ ةراشإ 84 :فارعألا] 4 نيلهاجلا نع ضرعأو فرعلاب رمأو ") وفعلا

(1) 

 هرجأف حلصأو افع نمف اهلثم ةئيس ةئيس ءازجو# : ىلاعت لاقو ؛هنارفغو هرجأ مهؤازجو .مهنع حفصلاو

 نيملاظلا بحي ال هنإ ءهايإ هبحل وأ ملاظلا ىلإ ليمل ملاظلا نعوفعلا يف بغري مل هنأش زع هللاو .4هللا ىلع

 ةمايقلا موي ناك اذإ يَ يبنلا نع يور دقو «لضفلاو ناسحإلا هبحلو ؛ باوثلا ليزجل نيفاعلا ضرعيل امنإو
 نع نوفاعلا :لاقيف ؛ هللا ىلع هرجأ يذلا اذ نم :لاقيف ةنجلا لخديلف هللا ىلع هرجأ ناك نم دانم ىدان

 هللاو سانلا نع نيفاعلاو ظيغلا نيمظاكلاو» :لوقي لجو زع هللاو ؛باسح ريغب ةنجلا نولخديف سانلا
 ميظك نالفو .ءاملا سبحتل اهمف تددش مث .ءام اهتآلم اذإ ةبرقلا تمظك نم مظكلاو ؛ (نينسحملا بحي

 نيذلا ؛ ةنجلا لهأ قالخأ نم ذهو ءارجفني نأ نع هبضغبو هنزحب كسمي وهف ءابضغوا نزح اتلتمم ناك اذإ

 ىلغ رداق وهو اظیغ مظك نم» : ةَ لاق دقو «ضرألاو تاومسلا اهضرع ةنجو « هللا ةرفغم ىلإ نوعراسي

 نم ديدشلا امنإ ةعرصلاب ديدشلا سيل : اقوا و انآ ةا يفو . «اضر ةمايقلا موي هللا هألم هذافنإ

 الو نوحماسيو نوفعيو نوزواجتي نيذلا مهو «ةنجلا لهأ نيفاعلا هللا ركذ مث ؛ بضغلا دنع هسفن كلمي

 ول هديب يسفن يذلاو ًاثالث» : لاقو ؛ «أزع اهب هللا هداز الإ ةملظم نع لجر افع ام» : الع لاق دقو . نوذخاؤي

 الإ هللا هجو اهب يغتبي ةملظم نع لجر افع الو اوقدصتف ةقدص نم لام صقن ام . نهيلع تفلحل ًافالح تنك

 باب هيلع هللا حتف الإ ةلأسم باب هسفن ىلع لجر حتف الو ؛ هللا مكزعي اوفعاف ةمايقلا موي ًازع اهب هللا هداز

 . (رقف

 ركذف لتقلاب مه نم نأل ةايح صاصقلا باجيإ يف نأ ىنعمب «ةايح صاصقلا يف نوبطاخملا اهيأ مكلو

 0 ا عوقو يف مكل هنأ وأ .هتايحل ًاببس كلذ ناكف عدترا صاصقلا

 لتقلل ىفنأ لتقلا برعلا مالك نم هريظنو « لئاوطلاب نونافتي اوناك نيذلا ةيلهاجلا لهأ هلعفي ناك ام فالخب
 فورحلاب افيلأت نسحأو ةلمجلا ريركتب ةفلكلا نع دعبأو ةرابعلا يف زجوأو ةدئاف رثكأ نآرقلا يف ام نأ الإ
 | .(555 ص لوأ نايبلا عمجم) . ةمئالتملا

 ةلص هيف#«وفعلا ذخإ هلوقف .تايهنملاو تارومأملا يف ةعيرشلا دعاوق تنمضت تاملك ثالث نم ةيآلا هذه

 رمأو# :هلوق يفو .نيعيطملا قالخأ نم كلذ ريو نينمؤملاب قفرلاو نيبنذملا نع وفعلاو نيعطاقلا
 : هلوق يفو .رارقلا رادل دادعتسالاو راصبألا ضغو . مارحلاو لالحلا يف هللا ىوقتو ماحرألا ةلص «فرعلاب

 ةعزانم نع هزنتلاو ملظلا لهأ نع ضارعالاو «ملعلاب قلختلا ىلع ضحلا «نيلهاجلا نع ضرعاوو#
 نب رباجل ةي لاق دقو ةديشرلا لاعفألاو ةديمحلا قالخألا نم كلذ ريغو «ءايبغألا ةلهجلا ةاواسمو ءاهفسلا

 ءانإ يف كولد نم غرفت نأو طسبنم هجوب كاخأ ىقلت نأو ًاكيش فورعملا نم نرقحت الو هللا قتا» : ميلس
 نبست الو ارزو هيلعو ًارجأ كل لعاج هللا نإف هيف ملعت امب هبست الف كنم ملعي ال امب كيسوؤرم نإو يقتسملا

 : مَع لاقو . ًاريعب الو ةاش هدعب تببس ام هديب يسفن يذلاوف :رباج لاق .«ىلاعت هللا كلوخ امم ًائيش

 اهب لزن املو «قلخلا ج نسحو هجولا طسب مكنم مهعسي نكلو مكلاومأب سانلا نوعست ال كنإ»

 كمرح نم يطعتو كملظ نمع وفعت نأ كرمأي ىلاعت هللا نإ» : ليربج لاقف اهنع هللا لوسر هلأس ليربج

 ةيا نارقلا يف سيلو «ةيآلا هذه يف قالخألا مراكمب هيبن هللا رمأ :قداصلا رفعج لاق .«كعطق نم لصتو

 9 عستب يبر ينرمأ» :لاقو .«قالحألا مراكم ممتأل تثعب» : الك لاق دقو ةيآلا هذه نم قالخألا مراكمل عمجأ
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 نم يطعتو كملظ نمع وفعت نأ وه» : مالسلا هيلع لاق دقو . ةصاخلا ةنطابلا ةسايسلا

 هيقريو هلمكيو 3 هدنع ام قدصي هريغ ىأر نم نأ بجعلا نمو «كعطق نم لصتو كمرح

 .هبيذكت هل غوسي فيك ,ةجرد ىلإ ةجرد نم

 ليمكت وه لب ًالاطبإ سيل ةقيقحلا يف خسنلا
 ماكحأو «ةماع ماكحأ ةاروتلا يفو «ليمكت وه لب ًالاطبإ سيل ةقيقحلا يف خسنلاو

 الو «ةلاحم ال كلذ قبي مل ,نامزلا ىهتنا اذإو «نامزأب امإو . صاخشأب امإ .ةصوصخم

 فيلكتلا درو مل اوفرع دوهيلا نأ ولف تبسلا امأو .انه اه كلذك ءادب وأ لاطبأ هنأ لاقي

 يأ يئزجو ةلاح ةيأ ةلباقم يفو .صاخشألا نم صخش يأ موي وهو .تبسلا ةمزالمب

 تالا مهو هلاطبإل ال تبسلا 0 لا ةعيرتشلا نأ اوقع: ناهز

 مالسلا هيلع ىسوم نأب نوفرتعي مهو « ' ورم درو رسم حملا ناار
 نكل ,زومرلا كلت ىلإ راشأو «روصلا بتارم نسف ءاصاخشأو ارو هيف روصو أتيب یب

 ‹ نيهئات اوريحت صوصللا ننس ىلع روستلا مهنكمي ملو .(” ةطح باب بابلا اودقف امل

 ينملظ نمع وفعأ نأو رقفلاو ىنغلا يف دصقلاو بضغلاو اضرلا يف لدعلاو ةينالعلاو رسلا يف صالخالا =

 عباس يبطرقلا) . «ةربع يرظنو أركف يتمصو ًأركذ يقطن نوكي نأو ينمرح نم يطعأو ينعطق نم لصأو
 :(۲ ٤٤ نض

 متفرع دق نأب دوهيلا بطاخي . نيئساخ ةدرق اونوك مهل انلقف تبسلا يف مكنم اودتعا نيذلا متملع دقلو# )١(

 رثك ىتح «هيف هديصب اوذخأ مث اهسبح اهديص نأل مهل ّدح ام اوزواجتو اوملظف ءاهوسبحف اهنمأل تبسلا موي
 هولحتساو هنع اوهن ام اوتأ املف تلزتعاو ىهنلاب تدهاجو تهنف ةقرف تماقف هديصب ةقسفلا نلعأو هديص

 ملو اولكأي مل مايأ ةثالث اوقبو نوواعتي اوناكو .مهل هيوقع ريزانخو ةدرق مهل ةبوقع . ىلاعت هللا مهخسم

 ٍ.نوهانلا الإ اجن امو ءاملا ىف يف مهتقلأو مهب تبهف حير تءاجو ىلاعت هللا مهكلهأ مث د اولسانتي ملو اوبرشي

 ًاتيبثتو ةا هللا ET ETE هتازجعمو ةحئالا هللا تايا نم ةيا كلتو .«مهرئاس كلهو

 نوكيلو .مهدانعو مهرفكو مهدوحج نم ةءاربو مهديكو دوهيلا ةفلاخم نم هيساقي امع هايإ هتيلستو هداؤفل

 مهداحلإو ىوهلا ىلإ مهدالخإ يف مهيلع ةجحو مهل اهيبنت مهفلس رابخأ نم هيلع فقوام ىلع هفوقو

 ٠۲۹(. ص لوأ نايبلا عمجم) . مهدادجأو مهبابآب لح ام مهب لحي نأ نم مهل ًاريذحتو

 .# نينسحملا ديزنسو مكاياطخ مكل رفغت ةطح اولوقو ًادجس بابلا اولخداو# : : هلوق ىف ىلاعت هللا هيلإ راشأ )7

 ةدشوهو نيعكار ادجس ليئارسإونبو ىسوم اهيلإ يلصي ناك يتلا ةبقلا باب ليقو . سدقملا تيب نم نماثلا
 : ىشعألا لوق هيلع لدي نيعضاوتم نيعضاخ اولخدا : ليقو .ءانحنالا
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 مهدنع اهرهظأو اهرهشأ اهنم ركذن نحنو «ةقرف يس ا اوفلتخاو .نيريحتم اوهاتو

 ذاق يقابلا كرتنو

 ةينانعلا

 رئاس نوفلاخي .تولاجلا a , 2) نانع هل لاقي لجر ىلإ اوبسن ةينانعلا

 نوحبذيو .كمسلاو ءابظلاو ريطلا لكأ ىلع نورصتقيو ةايغالاو سلا يف دوهيلا

 هنأ نولوقيو «هتاداشرإو هظعاوم يف .مالسلا هيلع ىسيع نوقدصيو ءافقلا ىلع ناويحلا

 نيديعتملا ليفازشإ ىت نم وهو اهلا يالا اعدو اهر ل لا ةازوتلا كلاسي ل

 نمو «هتلاسرو هتوبنب نولوقي ال مهنأ الإ ,مالسلا هيلع ىسومل نيبيجتسملا نمو « ةاروتلاب

 ان برق تحاص هاو لرم ىتانلا عالي هل السلا ةيلغ يسع نإ لزق نم:الؤف
Eةاروتلا ماكحأ نيفراعلا ,نيصلخملا هللا ءايلوأ نموه لب < مدس ع  . 

 ىلإ هثدبم نم'هلاوحأ عمج وه لب.« ىلاعت هللا نم ايحوو يلع الدم باك سيل لزجفالاو

 اولاق ل ًاباتك نوكي فيكف «نييراوحلا هباحصأ و ةعبرأ هعمج امنإو ءهلامك

 دعب اوملعي ملو را هولتقو .هاوعد دعب اوفرعي ملو E ثيح اوملظ دوهيلاو

 . حيسملا وه كلذو «ةريثك عضاوم يف احيشملا ركذ ةاروتلا يف درو دقو «هازغمو هلحم
 كلذكو ,ملاعلا لجرلا وهو اطيلقراف دروو .ةخسانلا ةعيرشلا الو ةوبنلا هل دري مل نكلو

 رمأ وهو انبونذ انع طح ةطح اولوقو ءاركش هناحبس هلل اودجساف هومتلخد اذإف بابلا اولخدا هانعم :ليقو =
 :رعاشلا لاق . ةبوتلاو رافغتسالاب

 اروفغم دبع بنذ اهب هللا لعج يتلا ةطحلاب زاف

 ينبل ليق : ِهنَِع لاق . مهرازوأ تطحل اهول اقول ليئارسإ ونب اهب رمأ ةملك ةطح لمجملا يف سراف نبا لاق

 مههاتسأ ىلع نوفحزي بابلا اولخدف اولدبف مكاياطخ مكل رفغن ةطح اولوقو ًادجس بابلا اولخدا ليئارسإ
 وهو رجرلاب# هللا مهبقاعف اوأزهتساو اودرمتو اوصعف هب هللا مهرمأ ام فالخ اودصقف هرعش يف ةبح اولاقو

 5١”"(. ص لوأ يبطرقلا ء۱۸١1 ص لوأ نايبلا عمجم) . باذعلا

e Ss مدق يذلا تولاجلا سأر ناناع ىلإ نوبسني ةيناناعلا .يزيرقملا يف )١( 

 نم دوهيلا هيلع ام ىأر هنأو ىسوم يبنلا طخ نم بتك يذلا طخلا نم بتك يذلا اتشملا خسن هعمو روصنملا

 مهدنع اميظع ناكو مهب ىردزاو مهنيد يف مهيلع نعطو مهفالخل درجتف هعم ام فلاخي ¿ نيئارقلاو نيينانرلا

 رهظول هنأ نوري ثيحب مهتلم ىضتقم ىلع كسنلا نم ةلضاف ةقيرط ىلعو مالسلا هيلع دواد دلو نم هنأ نوري

 هماركإو ةفيلخلا بيرقت نم انركذ ام عم يتوأ امل هترظانم ىلع اوردقي ملف < ءايبن ناكل تيبلا ةرامع مايأ يف

 ءايلوأ نم ناك هنإ نولوقي لب ءوسب ىسيع نوركذي الو دواد نب نانع عابتأ ةينانعلا مهنأ يزارلا تاداقتعا يفو

 ليجنإلا لب هل باتكب سيل ليجنإلاو «مالسلا هيلع ىسوم عرش ريرقتل دق ناكو ايبن نكي مل نإو ىلاعت هللا

 ص تاداقتعا ,7054 ص عبار يزيرقملا) . هذيمالت ضعب هعمج باتك ۸۲( .
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 هقيقحت كلذ ىعدا نم ىلعو «دجو ام ىلع هلمح بجوف 20 ليجنإلا يف هركذ درو
 0 .هدذحو

 ةيوسيعلا ظ
 همسا ليقو يناهفصألا بوقعي نب قاحسإ ىسيع يبأ ىلإ اوبسن 2" ةيوسيعلا

 ينب كولم رخا نمز يف هتوعد أدتباو ءروصنملا نامز يف ناك هللا دباع يأ « ميهولا ديفوع

 . تازجعمو تايآ هل اوعداو دوهيلا نم ريثك رشب هعبتاف ا ا

 .طخلا اذه يف اوميقأ : لاقو نیا د اح 2 ص ا اع لطبخ روش ا ها و.

 مهنع اوعجر طخلا اوغلب اذإ ىتح مهيلع نولمحي ودعلا ناكف Es ودع مكاو نمط

 .هسرف ىلع هدحو طخلا نم جرخ ىسيع وبأ مث < ءاهعضو امبر ؛ةميزعوأ مسلط نم افوخ

 لمرلا ءارو مه نيذلا «نارمع نب ىسوم ينب ىلإ بهذو «ًأريثك نيملسملا نم لتقو لتاقف
 .هباحصأ لتقو لتق يرلاب روصنملا باحصأ براح امل هنأ ليقو .هللا ا

 لسرلا نم ةسمخ حيسملل نأ معزو ءرظتنملا حيسملا لوسر هنأو يبن هنأ ىسيع وبأ معزو
 نم ليئارسإ ينب صلخي نأ هفلكو هملك ىلاعت هللا نأ معزو ىدحاو دعب ا

 ىلعأ هنأو < مدا دلو لضفأ حيسملا نأ معزو ‹نيملاظلا كولملاو «نيصاعلا ممألا يديأ

 د ل بح ملل ع الا لكلا لضفأ وهف هلوسر وه ذإو «نيضاملا ءايبنألا نم ةلزنم

 هباتك يف مرحو ‹ حيسملا وه ا يعادلا نأ معزو < . يعادلا ةوعد مظعيو < حيسملا

 رشع بجوأو «ةميهب مأ ناك ًاريط قالطإلا ىلع حور يذ لكأ نع ىهنو .اهلك حئابذلا

 وه يبأ هلسري يذلا قحلا حور طيلقافلا نإ» :هليجنإ نم رشع سماخلا لصفلا يف حيسملا عوسي لاق )١(

 ياياصو اوظفحاف ينوبحت متنك نإ :هذيمالتل لاق هنأ . حيسملا نع ذيملتلا انحوي لاقو « «ءيش لك مكملعي

 هولتقي نأ ملاعلا قطي مل يذلا قحلا حور دبألا ىلإ مكعم تبثي رخآ اطيلقراف مكيطعي نأ بألا نم بلطأ انأو

 ظفحي ينبحي نم : حيسملا لاق ءانحوي لاقو .بيرق نع مكيتاس ينأل ًامايأ مكعدأ تسلو هوفرعي مل مهنأل
 حور طيلق رافلاو .ميقم مكدنع ينأل اذهب مكتملك لزنملا ذختي هدنعو يتأي هيلإو .هبسحي يبأو يتملك -

 هيف اوركذ مهتغل يف طيلق رافلاو مكل تلق ام لك مكركذي وهو ءيش لك مكملعي وه يبأ هلسري يذلا قحلا

 ركذ امو ةفئاط اذه حجرو «دمحلا هنإ ليقو .زعملا هنإ ليقو .دماحلا هنإ ليقو .دامحلا هنإ ليق . الاوقأ

 .(8 ص عبار حيحصلا باوجلا) . ام دمحم ىلع قبطني
 ٠ برلا حسمف ء ءامسلا ىلإ هب جرع هنأو ة ةوبنلا ىعداو يناهبصألا ىسيع يأ باحصأ ةيناهبصألا مهل لاقيو

 يزيرقم) . ls ا رك ل n , هنأو هسأر ىلع

 .(۲۷۲ ص عبار

 ےک 0

۲۳۹ 



 ةعيرشلا ماكحأ نم ريثك يف دوهيلا ع اهتاقوأ ركذو اهتماقإب هباحصأ رمأو تاولص

 .'ةاروتلا يف ةروكذملا ةريبكلا

 ةيناعدويلاو ةبراقملا

 همسا ناك : لیقو ءنادمه نم لجر ناعذوي ىلإ اوبسن ةيناعذويلاو ”٠ ةبراقملا

 هنع لقن اميفو «ةذبنألاو موحللا نع ىهنيو «ةالصلا ريثكتو دهزلا ىلع :ثحبي ادر

 كلا نوا ايتو“ اطا ارهاظ ةاروثلل نأ معزي ناكو «يعادلا رمأ ميظخت

 .دبعلل ةقيقح لعفلا تبثأو ءردقلا ىلإ لامو «هيبشتلا يف مهفلاخو دوهيلا ةماع هتاليوأتب

 . كلذ يف ددشو هيلع باقعلاو باوثلا ردقو

 ةيناكشوملا

 بجوي ناك هنأ ريغ ءناعذوي بهذم ىلع ناكشوم باحصأ «؟) ةيناكشوملا

 ةيحانب لتقف الجر رشع ةعست يف جرخف .مهعم لاتقلا بصنو «هيفلاخم ىلع جورخلا

 مالسلاو ةالصلا هيلع ىفطصملا ةوبن اوتبثأ مهنأ «ةيناكشوملا نم ةعامج نع ركذو مق

 ةبراقملا نم ةقرف تمعزو .باتكو ةلم لهأ مهنأل دوهيلا ىوس سانلا رئاسو «برعلا ىلإ

 خسنب اثعبي ملو ءامهموق ىلإ اثعب امنإ مالسلا امهيلع ىسيعو ًادمحم نأ تمعز نأ ىلإ ةيوسيعلا تبهذ دقو )١(

 يف امهقيدصت بوجو نم اوركنأ امف هللا دنع نم امهنأ امهلوق يف امهقيدصت اوبجوأ اذإف « ىسوم ةعيرش

 نإف امهلبق عرش بحاص لكو « ىسوم ةعيرش خسنبو ركذو ىثنأو ضيبأو دوسأ لك ىلإ اثعب دق امهنأ امهلوق

 امهرابخأ رئاس يف نيبذاك انوكي نأ اوركنأ امف امهيديأ ىلع تازجعملا روهظ عم لوقلا اذه يف ابذك دق اناك

 هالاقول ل لوقلا اذه يف مالسلا امهيلع ىسيعو دمحم بذكن ال نحن : اولاق نإف . ةلمج ةوبنلا لطبي اذهو

 نيملسملاو ىراصنلا بذكن انكلو نييبنب انوكي مل هناحبس هللا نع هب ناربخي ام ضعب يف ابذك ول امهنأل

 بذكلا زاج اذإ : مهل لاقي امهتهج نم عقي ملو امهيتمأ ةيحان نم عقاو بذكلاف ءامهيلع كلذ مهئاعدإ يف

 امهيلع زوجي ال ملف مالسلا امهيلع , يعو دمحم ىلع هنوعد يذلا ربخلا اذه يف نيملسملاو ىراصنلا ىلع

 نادلبلا هتلقنو ًاضيأ دوهيلا ىلع كلذ لثم قحي ال ملو امهمالعإ مهلقن يفو امهنع هولقن ام عيمج يف بذكلا
 ىلع ليلد كلذ ىلإ ىدأ ام داسف ىلع مهايإو انقابطأ يفو «ةلمج - رابخألاب لوقلا لاطبإ ىلإ دوعي اذهو ريسلاو

 ١57(. ص ديهمتلا) . بابلا اذه يف ىراصنلاو نيملسملا لوق ةحصو مهلوق داسف

 . نيملسملا يف ةينطابلاك دوهيلا يف مهو نادمه نم لجر عابتأ مهو ةيداعملا مهنأ يزارلا تاداقتعا يف (۲)

 8١(. ص)

 جيوزتلا نم نوعنميو محللا ةصاخو لكاملا رثكأ نوعنمي اوناكو دوهيلا نم نيفشقتملا ةقرف اذه يف عباتي (۳)

 هيلع ميهاربإو خونخأ ىلإ ةبوسنم فحصب نوكسمتيو ىسومل اهلك ةاروتلا نأب نولوقيو ةقاطلا بسحب

 .(۳۷۲ ص عبار يزيرقم) .اهب نولمعيو موجنلا ملع يف نورظنيو مالسلا
 )٤( ص دوهيلا ةلأسملا باتك يفو ٠١ ةدئابلا قرفلا نم يهو «منكشملا مهنأ .
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 هفلختساو « قئالخلا عيمج ىلع همدقو هراتخا كلم ةطساوب ءايبنألا بطاخ ىلاعت هللا نأ

 كلذ نع ربخ وهف لجو زع هللا فصو نم بتكلا رئاسو ةاروتلا يف ام لكف اولاق «مهيلع

 ةيلع ىسوم ملك يذلا نإف اولاق .فصوب ىلاعت يرابلا فصوي نأ زوجي الف الإو «كلملا

 ىلاعتيو «كلملا كلذ وه ةاروتلا يف ةروكذملا ةرجشلاو .كلملا كلذ وهو ًاميلكت مالسلا

 ءةيؤرلا بلط نم ةاروتلا يف درو ام لمحو لک ارش ملكي نا نع اف نزلا

 ىلع ىوتساو «هديب ةاروتلا بتكو ,باحسلا يف هللا علطو .هللا ءاجو « هللا تهفاشو

 ىتح حون نافوط ىلع ىكب هنأو ءءادوس ةرفوو ططق رعشو «مدآ ةروص هلو .ًارارق شرعلا

 . كلملا كلذ ىلع كلذ ريغ يلإ «هذجاون تدب ىتح رابجلا كحض هنأو «هانيع تدمر

 .همسا هيلع يقليو «هصاوخ ةلمج نم ًادحاو ًاكلم ثعبي نأ ةداعلا يف زوجيو : لاق

 مكيلع هروهظو . يرمأو يلوق هرمأو هلوقو « يناكم مكيف هناكمو . يلوسر وه اذه لوقيو

 للملا كلذ: لاح و ا وری

 نم هلوق ذخأ «ملاعلا ةوفص هنإو ء هللا وه هنإ حيسملا يف لاق سويرإ نإ :ليقو

 بحاص ليقو «فشقتو دهز باحصأ مهو ءةنس ةئامعبرأب سويرإ لبق اوناك مهو «ءالؤه

 تايآلا نأ مهملعأو .بهذملا اذه مهل ررق .يدنواهنلا نيماينب وه ةلاقملا هذه

 ا قي الور ووتشنلا قاصر ا[ يتفويال ىلاعت هنأو «ةلوؤم اهلك ةاروتلا يف ةهباشتملا

 كلذ ةاروتلا يف ةدراولا تاملكلا هذهب دارملا امنإو ءاهنم ءيش ههبشي الو ,تاقولخملا

 نم كلام قانبنإ ىلع ءنايتإلاو ءيجملا نآرقلا يف لمحي امك اذهو ءمظعملا كلملا

 4ًامیلکت] :لاقف راركتلاب هدكوو ميلكتلاب هسفن فصوف ا ىسوم هللا ملكو» e لاق ١١(

Rasانأ ينإ ا ام ماليا كع یس هر ملك اه هک ن ىف حذر  

 انأ الإ هلإ ال هللا انأ 0 ا انأو ىوط سدقملا ا

 OEE يا وكما اب مابا وياما ERE «نيويص
 ةالصلا ةماقإو هتدابعب هرمأو هتينادحو ىلإ هاعدو هتيبوبر ىلع كلذب هلد هليو هئيب نامجرت الب هأيإ قحلا

 هللا لوسر لاق .هرمأب قلخلا ىلإ ثوعبم هنأو همالكبو هتالاسرب هافطصاو هسفنل هعنطصا هنأ ربخأو «هركذل

 هل لاقف .ةنجلا نم كتيرذ تجرخأ يذلا مدا تنأ : ىسوم هل لاقف مالسلا امهيلع ىسومو مدا جتحا» كو

 . «قلخأ نأ لبق يلع ردق دق رمأ ىلع ينمولت همالكبو هتالاسرب ىلاعت هللا كافطصا يذلا قسوم تنا مدا

اميلكت هملك هؤانث لج ىلاعت هللا نأب صوصخم مالسلا هيلع ىسوم نأ اذه يفو « هيبأ نع ماشه نب ذاعم نعو
ً 

 ١184(. ٠ ص تافصلاو ءامسألا) . هتيصاخ هل نكي مل قولخم نم هعمس امنإ ناك ولو

۲٤١ 



 «انحور نم اهيف ٠ انخفنو # مالسلا اهيلع ميرم قح يف لاق امك وهو ةكئالملا

 امنإو[ ١1 : ا مارك نام يفو [41 : م

 ماسلا

 ةراهظلا يف نوفشقتي ءرصم لامعأ نم (ايارقو) سدقملا تيب نونكسي موق ءالؤه

 «مالسلا مهيلع نون نب عشويو ل وراهو يسوم اقا ءدوهيلا رئاس فشقت نم رثكأ

 يتأي دحاو يبنب الإ ترشب اه ةارؤوتلا اولاقو .ًادحاو ًايبن الإ ًاسأر مهدعب نم ةوبن اوركنأو

 رهظو «ةتبلا اهفلاخي الو اهمكحب مكحي ةاروتلا نم هيدي نيب ام قدصي « ىسوم دعب نم
 وه هنأو 2« یسوم هب رشد ىذلا وه معرو «ةوبنلا ىعدا نافلالا هل لاقي لجر ةرماسلا يف

 هيلع حيسملا لبق هروهظ ناكو ءرمقلا ءوض ءيضي هنأ ةاروتلا يف درو يذلا بكوكلا
 . ةنمس ةثام نم بيرقب «مالسلا

 بيج يف خفن . ليربج خفانلاو خفنلاب ءاوهلا يرجي امك حيسملا حور اهيف انيرجأ «انحور نم اهيف انخفنفإ# )۱(
 ءاميركتو افيرشت هيلإ هللا هفاضأو هللا رمأب هخفنو «ةخفنلا كلت نم اهمحر يف حيسملا هللا قلخف اهعرد
 حيسملا نوك لجو زع هللاواهتراهطو ميرم ةسدقملا ةهازنب رعشي امم سودقلا رمأب سدقلا حور نم خفنلاف

 .ايح راص ىتح هحور هيف خفنو ةخفنلا كلت نم
 اونكسو قرشملا دالب نم اومدق موق مه امنإو .ةتبلا ليئارسإ ينب نم اوسيل مهو .ميتوك ةيربعلابو .ةرماسلا (۲)

 دوهيلا نم مهادنع امو .ةاروتلا ريغ باتكب الو نوراهو ىسوم ريغ يبنب نونمؤي ال اوناكو اودوهتو ۾ ماشلا دالب

 ناكو .ليقزحو ايمرأو اي ايعشأ باتكك ًاباتك نورشعو سمخ يهو رات دل و هر دوك

 مهنأ نولوقي اوناكو ليئارسإ يبن وأ نورمش مسا نم ةرماس يأ ميرموش مسا مهسفنأ ىلع نوقلطي ةرماسلا
 نمو دواد ةوبن نوركني اوناکو سلبان ةنيدم يه هذه نورمشو .نورمش ةنيدم مهانكسل وأ فسوي دالوأ نم

 نأ يدوعسملا ركذو .نوراه دلو نم مهءاسؤر اولعجو . يبن ىسوم دعب نوكي نأ اوبأو ءايبنألا نم هالت
 ملاعلا مدقب لوقي نيفنصلا دحأ .ناشورلا رخآلاو ناشوكلا هل لاقي امهدحأ نانيابتم نافنص ةرماسلا

 ر ورو مالتلا هيلع ىدوم اهذروأ يل لا ةاروتلا تسيل دوهيلا ئديأ 0 ةاروتلا نأ ا

 فرعت ةرماسلا نأ ينوريبلا ركذو «مهریغ نود مهيديأب ام يه ةاروتلا نأو تلّدبو ترّيغو تفرح ىسوم

 ةرماسلا تناكو .مهالجأو دوهيلا رسأ نيح ماشلاب رصنتخب مهلدب نيذلا لادبألا مهو :لاق ةيساسمالاب

 هدي تحت نم نيطسلف مهلزنأو مهبسي ملو مهلتقي ملو مهبراحي ملف ليئارسإ ينب تاروع ىلع هولدو هوناعأ

 اهبو سلبان ىمسي نيطسلف نم عضومب نونوكي مهتماعو ةيسوجملاو ةيدوهيلا نم ةجزتمم مهبهاذمو
 لكيهلا لوحو ىدتعاو ملظ هنأ نوعدي مهنأل يبنلا دواد مايأ ذنم سدقملا تيب ّدح نولخدي الو مهسئانك

 :نم ةوبنب نورقي الو اولستغا مهوسم اذإو سانلا نوسمي الو سدقملا تيبوهو ايليإ ىلإ سلبان نم سدقملا

 يف مهو ةئامثالث ةبارق رضاحلا انرصع ىلإ مهنم يقب دقو ليئارسإ ينب ءايبنأ نم مالسلا هيلع ىسوم دعب ناك

 .هب دوعوملا حيسملا ءيجم نيرظتنم ةدابعلل «مزيرك» ميزيزج لبج ىلإ نودعصي ةنس لك يف سلبان
 ١57(. ص نييليئارسإإلا خيرات ء١٠ ص ةيدوهيلا ةلأسملا .۸۳ ص تاداقتعا ۰۳۹۹ ص عبار يزيرقم)

۲ 



 ةيناتسودلاو .") ةيناسوك ىلإو < ةينافلألا مهو ةيناتسود ىلإ ةرماسلا تقرتفاو

 دورقي مهو «ةقداصلا ةعامجلا اهانعم ةيناسوكلاو «ةبذاكلا ةقرفتملا ةقرفلا اهانعم

 نيبو « ايندلا يف باقعلاو باوثلا نأ معرت ةيناتسودلاو ءاهيف باقعلاو باوثلاو ةرخآلاب

 تيب نيب  (مريزك) هل لاقي لبج ةرماسلا ةلبقو .عئارشلاو ماكحألا يف فالتخا نيقيرفلا

 سدقملا تيب ينبي نأ مالسلا هيلع ىبنلا دواد رمأ ىلاعت هللا نإ اولاق «سلبانو سدقملا

 ىلإ دواد لوحف «مالسلا ها ملك يذلا روطلا وهو .“ سلبان لبجب ©")

(۱) 

(1) 

! (( 

(٤) 
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 دود ةلبقلا كلت ىلإ اوهجوت ةرماسلاو ‹ ملظو يرمألا فلاخو نهه ةليعلا ینو و ايليإ

 دحأو ناشورلا رخآلاو ناشوكلا هل لاقي امهدحأ نانيابتم نافنص ةرماسلا نأ ١ ص عبار يزيرقملا يفو

 . ملاعلا مدقب لوقي نيفنصلا

 حيبذلا نأ مهدنعو هيلع ناك حبذلا نأ دوهيلا دقتعتو ةاروتلا يف روكذم وهو خرب سا سلبان رهاظب لبج

 ةرماسلاو نوكي ام مظعأ داقتعا ليجلا الیه يف دوهيللو مالسلا هيلع قاحسإ
 فهك تحت نيع هبو هيلإ يلصت

 ر ا یا د یر ةنيدحلا یا ا اهرر هزيو اهنومظعي

 .(144 صو ۲۲۳ ص عباسو نما مجعم)

 ذختا دقو ةريثك سدقملا تيب لئاضفو بونذلا نم هب رهطتي يذلا رهطملا سدقملا تيبلا يأ سدقملا تيب

 ىنب هنأ هئانب بئاجع نمو لطبملا اهلاني الو قحلا بحاص اهلاني ةقلعملا ةاسلسلا اف يتلا ةبقلا هيف ناميلس

 طئاحلا يف هلايخ رهظي ناك عرولا نأل عرولا نم رجافلا نيبت عرولاو رجافلا هلخد اذإف هلقصو همكحأو اتيب

 اطار و نع يف ؛بصني ا بيج اعألا اا ام اا ناکو «دوسأ هلايخ رهظي رجافلاو ضيبأ

 سدقملا تيب ةنيدمو « هلی تقرحأ مهريغ نم اهسم نمو هريضت مل | ءاينألا دالوأ نم اهسم نم ناكف سونبأ

 ىلع اهعورزو ةتبلا ةئيطو ضرأ اهنم برقلاب الو اهلوح سيئو ةخماش لابج اهلك اهارقو اهعايضو اهضرأ

لهأ برشيو هب كربتيو رازي امم اهددع لوطي عضاومو ةريثك رئاغم اهيفو لابجلا
 سيل رطملا ءام نم ةنيدملا 

اوه جلث اهيف عقي ام لق دربلاو رحلا ةطسوتم يهو جيرهص اهيفو الإ راد اهيف
 ىرت ال رجح اهؤانب جسجس اهؤ

و سيلا الر اهلها عدكم هو دم ىيقلا لويس محا
 نم ربكأ الو اهقاوسأ 

 بج بايو طاللبلا بابو هيتلا بابو نويهص باب ديدح باوبأ ةينامث اهلو اهدهاشم نمر کا الو اهدجسم

ا هيلع دواد بارحم بابو دومعلا بابو احيرأ بابو اولس بابو ايمرأ
 ال ةبيجع فاصوأ اهدجسملو مالسل

 كلذ نأ ىري هنم عضوم يأ يف هيف ناسنإ سلج اذإ هنأ هنساحم مظعأ نهو ًانايع ةدهاشملاب الإ روصتت

 نيعب مارحلا دجسملا ىلإ رظنو لامجلا نيعب هيلإ رظن هللا نأ ليق اذلو اهحرشأو عضاوملا نسحأ وه عضوملا
 ش ١١١(. ص نماث مجعم) . لالحلا

 لج يف تصل اهنأل الا ريك اهل رع ال احم نل نوب نشف ضرار ةروهدم هيلع سلبات

 هيف يذلا لبجلا يف ليلج لمعو ةعساو ةروك اهلو خسارف ةرشع سدقملا تيب نيبو .اهنيب رجح اهضرأ

 لاق . ماس نب مرآ نب ءايليإ .اهيناب مساب تيمس ليقو هللا تيب هانعم ل يق سدقملا تيب ةنيدم مسا ءايليإ

 تک ءايليإ نم طساو ىلا س د ات

 ظ ظ .(۳۹۲ ص لوأ ْمجعم)
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 مهو «ةقرف نيعبسو ىدحإ ىلإ قرفلا مهنم تبعشناو رابكلا مه قرف عبرأ هذهف
 نييعت ىف امإ مهقارتفا امنإو « ىسوم دعب دحاوب ةراشب ةاروتلا يف نأ ىلع اوعمجأ مهرسأب

 جورخو رافسألا يف رهاظ ةواثاو احيشملا ركذو ىدحاولا ىلع ةدايزلا وف وأ ىدحاولا كلذ

 قفتم اضيأ «هرونب ضرألا قرشت يذلا ءىضملا بكوكلا وهو .نامزلا رخا يف دحاو

 . قلخلا لعب ءاوتساالا عوي وهو لجرلا كلذ 2 تسلا ¢ هراظتنا ىلع دوهيلاو هيلع

 ىلع ىوتسا تاومسلا قلخ نم غرف امل ىلاعت هللا نأ ىلع دوهيلا خا دقو

 نإ : : مهنم هقرف تلاقف .ىرخألا ىلع هيلجر ىدحإ ااو ا ىلع اقلك هشرع

 5 یر ا رولا نعي معد ةلس مقل اك قنا د ا . ةنس فالا ةتس يه مايألا ةتسلا

 ىلإ قلخلا غلب اذإ مث قلخلا متي هبو ءاذه انموي ىلإ مدا ندل نم ىضم ام وه كلذو

 قلخلا نم غارفلاو شرعلا ىلع ءاوتسالا نوكي رمألا ءادتبا نمو .رمألا أدتبا .ةياهنلا

 . فولألاب مايألا انددع اذإ لبقتسملا يف وه لب . ىضمو ناك ارمأ كلذ سيلو

 (”ىراصنلا

 ىتوملا ءايحإ لثم «ةرهاز تانيبو .ةرهاظ تايا هل تناكو ءةاروتلا يف هب رشبملا «مالسلا

 كلذو .هقدص ىلع ةلماك ةيا هترطفو هدوجو سفنو «؟» صربألاو همكألا ءاربإو

 دوهيلا يديأب يتلا نأ نوعطقيو ةلزنملا اهنأ نومعزي دوهيلا رئاس يدياب يتلا ةاروتلا ريغ ع ةاروت ةرماسلا يديابو )١(

 ١١7(. ص لوأ مزح نبا) . ةلدبم ةفرحم ةرماسلا يديأب يتلا نإ : نولوقي دوهيلاو ,ةلدبم ةفزحم

 رعاشلا لاق . ىمادنو نامدنو ىراكسو «نارکس مهلوقك نارصن عمج ىراصنلا (۲)

 e حبل ًافنحم يشعلا ناك اذإ اتت

 تدجس امك : : لاق امك ةنارصن هثنؤم يف ليقو .ًابضغ ءىلتمملا وه نابضغلا نأ امك < 0 ءىلتمملا وهو

 لاقف مسالا اذه قاقتشإ يف اوفلتخاو ىراهمو ىرهم لثم ىرصن ىراصنلا دحاو نإ ليقو .فنحت مل ةنارصن

 و رد O ب كاوا يرن ما سابع نبا

aT 

 حيسملا دي ىلع ىلع ءايحإلا ىرجأ هنكل هتردق تلج هللا وه ةقيقح ييحملاو ىلاعت هللا نذإب ىتوملا هؤايحإ (۳)

 . هتلاسرو هتوبن ةيآ كلذ نوكيل

 لاق . ضرعي دقو ناسنإلا هب دلوي ىمعلا همكلا ليقو ‹ ىمعأ دلوي يذلا :همكألا . صربألاو همكألا ءاربإو )٤(

 : ديوس
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 مهيحو غالب ءايبنألا عيمجو ,فلاس ميلعت ريغ نم هقطنو «ةقباس ةفطن ريغ نم هلوصح

 ةنالثو نينس ثالث هتوعد ةدم تناكو «نيثالثلا دنع اغالبإ هيلإ ىحوأ دقو «ةنس نوعبرأ

 مهتافالتخا امنإو هيف مهريغو نويراوحلا فلتخا ءامسلا ىلإ عفراملف « مايأ ةثالثو رهشأ

 ةيفيك يناثلاو «ةملكلا دسجتو «همأب هلاصتاو هلوزن ةيفيك امهدحأ .نيرمأ ىلإ دوعت

 يف مهلو ةملكلا دسجتب اوضقف لوألا امأ ,ةملكلا دحوتو .ةكئالملاب هلاصتاو هدوعص

 ىلع رونلا قارشإ دسجلا ىلع قرشأ لاق نم مهنمف «مالك دسجتلاو داحتالا ةيفيك

 رهظ لاق نم مهنمو «ةعمشلا يف شقنلا عابطنا هيف عبطنا لاق نم مهنمو .فشملا مسجلا

 لاق نم مهنمو «توسانلاب توهاللا عردت لاق نم مهنمو «ينامسجلاب يناحورلا روهظ هب

 اولاق ,ةثالث ميناقأ ىلاعت هلل اوتبثأو ءءاملا نبللا ةجزامم حيسملا دسج ةملكلا تجز ام

 دحاو وهف ةيمجحلاو ءزيحتلا ال سفنلاب مئاقلا هب نونعي دحاو رهوج ىلاعت يرابلا

 بألاو .ملعلاو ةايحلاو دوجولاك تافصلا ميناقألاب نونعيو ةيمونقألاب ةثالث ,ةيرهوجلاب

 دوعصلا يف اولاقو « ميناقألا رئاس نود دسجتو عردت ملعلا امنإو .سدقلا حورو نبالاو

 قلاع روم لمشا مكلو روو ل اکا ءايغبو ادسح دوهيلا هلتق بلصو لتق هنإ

 يف يناسنإلا صخشلا لامكو اولاق «يتوسانلا ءزجلا ىلع درو امنإو « يتوهاللا ءزجلا

 ثالثلا لاصخلا هذهب نيفوصوم اوناك ءايبنألا نم هريغو .ةكلمو .ةمامإو «ةوبن ءءايشأ ةثالث

 الو .هل ريظن الف ديحولا نبالا هنأل «كلذ قوف هتجرد مالسلا هيلع ا ءاهضعس وأ

 بساحي يذلاوهو «مالسلا هيلع مدا ةلز رفغ هب يذلا وهو ءءايبنألا نم هريغ ىلإ هل سايق

 لهأ لاق امك ةمايقلا موي لبق لزني لوقي نم مهنمف .فالخ لوزنلا يف مهلو قلخلا

 .لزن بلصو لتق نأ دعب وهو «باسحلا موي الإ هل لوزن ال لوقي نم مهنمو «مالسإلا

 ءامسلا ىلإ دعصو ايندلا قراف مث .هيلإ ىصوأو هملكف 27 افصلا نوعمش هصخش ىأرو -

 رد اب ينس يجلس ربا اض با نخ ةا تهمك هت

 ءءابطألا سطن ىلع امهؤافش رذعت «ناءايع امهنأل ركذلاب ناذه صحو دلجلا يرتعي ضايب' : صربلاو

 ىلع ةعطاس ةيأ ‹كلذ سنج نم ةزجعملا هللا مهارأف بطلا مالسلا هيلع ىسيع نمز ىلع بلاغلا ناكو

 ظ . هتلاسر

 نم برقلاب ليلجلا لبج وأ «ليلجلا اناق ىلإ هتبسن يوناقلا ناعمسب فورعملا ءاموت نبا افصلا نوعمش )١(

 0 «هعرز بدجي الو هعبس ودعي ال نأ لبجلا اذهل اعد مالسلا هيلع ىسيع نأ لاقي .قشمد

 نوعمش نأ نولوقيو سقرم ليجنإ يحلم ينوراهلا سقرم ذاتسأ ناكو هذيمالت نمو .حيسملا يراوح
 ىلإ بهذ مث رصم ىلإ ءاج هنإ لاقيو سقرم هذيملت ىلإ هبسنو هلوأ نم همسا احم مث .هفلأ يذلا وه روكذملا .

 = ةنهكلا امهيلع تبلأتف ةيحيسملاب نارشبي اذخأو اذوهي هب ىقتلا كانهو مجعلاف نيلجنالا دالبف ةيقيرفإ
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 سولوف ناري ايدو اذه ا نييراوحلا لضفأ وهو ءافصلا لوعمش ةيصو ناكو

 سوسوو ءةفسالفلا مالكب هطلخو هملع عاضوأ ريغو عمل اكيرش هسفن ريصو هرمأ شوه

 هيلع ىسيع ناكم نأ نونظت مكنإ نيينانويلا ىلإ اهبتك سولوفل ةلاسر تيأرو .هرطاخ

 مالسلا كلم وهو قادزيكلم لثم هلثم امنإ لب كلذك سيلو ؛ءايبنألا رئاس ناكمك مالسلا

 0 0 كنا فنا لاق برلا نأ 00 يف لق هنأ فبجعلا نمو ردو

 ا اقولر 2 مهو يل ًاعمج مهنم ل لك عسمجو

 ةصالخ ۲ ص نماث مزح نبا) .اذوهي سأر اوعطقو راشنمب ناعمس أورشنف امهلتق ىلع بعشلا اوضرحو =
 .(08 ص ةيحيسملا خيرات

 يهو .انحوي ليجنإو ءاقول ليجنإو .سقرم ليجنإو « ىتم ليجنإ : ةعبرأ ىراصنلا دنع ةربتعملا ليجانألا )١(
 روصعلا يف تناك هنأ ريغ .مهقرف اهرقتو .مهسئانك اهب فرتعت 0 يهو 0 يف مهعجرمو مهتدمع
 ءابانرب ليجنإو نيعبسلا ليجنإو نويقرم ليجنإك اونادو «قرفلا ضعب اهب تذخأ .ىرخأ ليجانأ ةميدقلا
 حيسملا اهلمي مل يهف يناثلا نرقلا رخاوأ لبق فرعت مل يتلا ةعبرألا ليجانألا عم فلاختت يهو مهريغو

 نم هتدالوب طاع امو حيسملاو ميرمو «نادذمعملا انحوي ١ ىيحي رابخأ مظتنت يهو هدعب نم تك اهنكلو

 ا د وک و ل ونا تيداجأ نم هل ووا ر یر او تاعا نعال ناوت رعب

 مهتمكاحمو . هيلع دوهيلا رامتئا ىلإ قالطلاو جاوزلاب قلعتي امم عي ميرشتلا ردان نم «هیف ام هلب تاظعو هاونو

 يناثلا نرقلا نم لوألا فصنلا يف شاع يذلا سايباب ركذ دقو .ءامسلا ىلإ هعفرو همايقو هيلع مكحلاو هايإ
 تناك ليجنإلل ىلوألا ةبتكملا نأ لوسرلا سبليف اهيف ماقأ يتلا ةدلبلا يهو سيلوباريه ىلع انارطم ناكؤ

 نويتراو ايردناو اموتو ىتم يأ سوياغلا نب يوالو ةديز نب انحويو يديز نب بوقعيو افصلا نوعمش ةركاذ
 سانلل هتانكسو هتاكرح نووري اوناكو حيسملا خيرات نوظفحي اوناك نيذلا ءالؤه نإف هسفن سبليفو انحويو

 . ىلوألا ليجانألا كلذ لجأ نم تناكف قرولا يف اهتباتكب مهيلع نينمؤملا تاعامج تحلأ نأ ىلا ايهفش

 . (لوأ ٥۷ ص نودلخ نبا ىلع نالسرإ بيكش قيلعتو 075 ص ةينارصنلا يف تارضاحم) '
 يف ةينامورلا ةلودلل «روشعلا ةابج» نيراشعلا نم ناكو ليلجلا اناف 0 يفلح نبا يوال ىعديو ىتم (۲)

 هعوضخو اهبحاص ملظل ةفيظولا كلت نورقحي دوهيلا ناكو اهلوح امو نيطسلفب ليلجلا لامعأ نم موحانرفك
 د دال ىف ريما لا دعم ار نيف اديملت عراك حبسملا نأ ريغ ةيبنجأ ةلودل

 .(07 ص ةيحيسملا خيرات ةصالخ) . ةيربعلاب هليجنإ بتكو . ٠م 1۲ ةنس ايبويتاب

 رفس بتاك وهو هلامعأ يا و ا يل ياو و )۳(

 رصم يف ةيحيسملا خيرات ةصالخ) ةينانويلاب هليجنإ بتكو . م ۷١ ةنس نورين مكح يف لتق < «لسرلا لامعأ

 ۴ نك
 هدي ىلعو ًاذيملت رشع ينثألا نم نكي ملو ةعبرألا نييليجنالا دحأ وهو هبقل سقرمو انحوي همسا سقرم ()

 حيسملا ةوعد اولبق نيذلا نم ناكو دوهيلا نم هلصأو لوألا نرقلا يف رصم رايد ةيحيسملا ةنايدلا تلخد

 ے يلاوح ةيكاطنإ ىلإ هلاخ ابانربو سلوب سقرم قفار دقو هذيمالت عم حصفلا لكأ هيفو هتيب ىلع ددرتيو هافطصاف
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 : لاق هنأ ىتم ليجنإ ”٩ ةمتاخو )١( انحويو

 برلا مساب ممألا اوعداو اوبهذاف .مكيلإ يبأ ينلسرأ امك ممألا يلإ مكلسرأ ينإ

 .ةملكلا تناك دق ىلزألا ميدقلا ىلع انحوي ليجنإ ©) ةحتافو .سدقلا حورو نبالاو

 تفرتفا مث «هديب ناك لكو «ةملكلا ناك وه هللاو ء هللا دنع تناك ةملكلا اذ وهو

 .ةيبوقعيلاو ةيروطسنلاو ةيئاكلملا ةثالث مهقرف رابكو «ةقرف نيعبسو نيتنثا ىراصنلا

 "'"ةيسويلابسلاو ةيسونادقملاو ©0ةيسرايلبلاو «©ةينايلألا اهنم تبعشناو

 يفو ايقيرفأ لامش هدرفمب دصق مث ىرغصلا ايسأ يف تاهج ضعب مث صربق ىلإ امهعم بهذو ٤٥ ةنس =

 دقو ةيردنكساللاب ةيتوهاللا ةسردملا سسأ دقو ةينانويلاب هليجنإ بتكو رصم رايد دصق لوألا نرقلا فصتنم

 . ١١( ص رصم يف ةيحيسملا خيرات ةصالخ) ”١1ةنس نوينثولا هلتق

 يفو أاخيش يفوت ىتح اهب رشبي ثبل دقو هبحي حيسملا ناكو ليلجلا لامعأ نم اديص تيب يف دلو انحوي )۱)

 اهراركت اولم املف اضعب مكضعب بحيل الإ هيعماسل هلوقي ام دجي ملف ظعولا نع زجعو فعض همايأ رخارأ

 رفسو ثالثلا هلئاسرو هليجنأ بتكو اياصولا لك انممتأ دقف اهانممتأ اذإ ىمظعلا برلا ةيصو يه هذه نإ : لاق

 . ( 57 ص رصم يف ةيحيسملا خيرات ةصالح) . ةينانويلا ةغللاب ايؤرلا

 ممألا عيمج اوذملتو اوبهذاف ضرألا ىلعو ءامسلا يف ناطلس لك ىلإ عفد الئاق امهملكو عوسي مدقتف (۲)

 لك مكعم انأ اهو هب مكتيصوأ ام عيمج - اوظفحي نأ مهوملعو سدقلا حورلاو نبالاو بألا مساب مهوملعو

 .( و ۹و ۱۸ مقر نورشعلاو نماثلا حاحصإلا) .رهدلا ءاضقنا ىلا مايألا

 هريخبو ناك هب ء يش لك هللا دنع ءدبلا يف ناك اذه هللا ةملكلا ناكو هللا دنع ناك ةملكلاو ةملكلا ناك ءدبلا يف )۳)

 1 . (لوألا حاحصالا) . ناك امم ءيش نكي مل
COيف رم امنإو رهشأ ةعست حيسملاب لبحت مل ميرم نإ : لاقو ةيقين عمجم لبق رهظ يذلا نايلإ ىلإ ةبسن ةينايلالا  

 . هتعاس نم دلولا جرخي ثيح نم تجرخو اهنذأ يف تلخد ةملكلا نأل بازيملا يف ءاملا رمي امك اهنطب

 ٠١١(. ص ةينارصنلا يف تارضاحم)

 حيسملا نأ لوقي داكو ةيقين عمجم لبق ناك يذلا سوديلباب ةعيش ةيسوديلبابلا نع ةفرحم يهو ةيسرايلبلا )0:

 يف تارضاحم) . ةيناشلا لاصفناب ىلوألا صقنت ملف ران ةلعش نم تلصفنا ران ةلعش ةلزنمب بألا نم

 ْ ١5١(. ص ةينارصنلا

 يمرت ام تمواقو ًاهلإ سدقلا حور نوكي نأ تركنأ دقف سوينودقم ةقرف ترهظ ةقرف لوأ ناك ةيقين عمجم دعب (1)

 نمم سوينودقم ناكو اهقانتعا ىلع مهثحو اهيلإ سانلا ةوعدو ةيهولألا كلت ضرف نم ةماعلا ةسينكلا هيلإ

 سوينودقم ناك يناثلا نيطنطسق نبا نيطنطسق دهع يفو نيدحوملا رئاسو سويرأ رهاظيو ديحوتلا دقتعي

 تمت مل هتلاقم نكلو تامو نينس رشع ماقأو ةقولخم سدقلا حور نإ : لوقي ناكو ةينيطنطسقلا ىلع اكريرطب

 دقو (نييكاموتامونبلا) سدقلا حورلا ةيهولأ يفن نم مهتديقع يف مهاراج دقو عابتأو عايشأ هل ناك لب هتومب

 ٠١١ ص ةينارصنلا يف تارضاحم) . مهبهذم نالطبب اومكحو 8١ ةنس ةينيطنطسقلا عمجم ةفقاسألا دقع

 01506 ىه ناجل ةنيكوتت

 هللا نأب هتديقع رهظأ يذلا ثلاثلا نرقلا يف رصم ةسواسق نم سويلباس ىلإ ةبسن ةيسويلباسلا وأ ةيلابسلا

 ع هتفصب لسرلا يف لحو أنبا هتفصب ديدجلا دهعلا يف ًاناسنإ راصو ابأ هتفصب ليئارسإ ينبل سومانلا ىطعأ
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 رر ا ىلإ: ار ا

 “° ةئاكلملا

 نإ اولاق . ةيئاكلم مورلا مظعمو ءاهيلع ىلوتساو «مورلاب رهظ يذلا اكلم باحصأ

 نونعيو «ملعلا مونقا ةملكلاب نونعيو هتوسانب تعردتو حيسملا دسجب تدحتا ةملكلا
 عردت ام عم حيسملا لب ءانبا هب هعردت لبق ملعلا نومسي الو .ةايحلا مونقا سدقلا 0

 ءاملا وأ نبللا رمخلا جزامي امك حيسملا دسج تجزام ةملكلا نإ مهضعب لاقف « نبا هب

 )0غ(

(۲) 

(۲) 

 نمو هافنو كريرطبلا سويسانويد همواقف لسرلاب لح يذلاك بألا نم ءزج ناسنإلاب دذحتا يذلاو سدقلا حور

 17١(. ص لوأ ةسينكلا خيرات) . هميلاعت ضفرو اهعمجم دقع ثيح ةيمور ىلإ اوبهذف رصم نم هعبت

 نأ ىلإ بهذ ريمزأ نم ثلاثلا نرقلا ةسواسق نم سوت ءون ىلإ ةبسن سونيطوبلا ىلإ تفرح دقو ةيسوتءونلا
 ص لوأ ةسنكلا خيرات ملأتو) .دلو هبو نبالاب يعدف حيسملا وه يذلا ناسنإلاب دحتإ دق بألا وه هللا

 .( ١1

 يف تارفلا ءىطاش ىلع ةنيدم طاسيمس ىلإ ةبسن ىطاسيمسلا وأ ىطاشمشلا سلوبل ةبسن ةيسنوبلا وأ ةيلوبلا
 ثلاثلا نرقلا ةسواسق نم ناكو سلوب بهذ دقو نويناقيلوبلا ةيلوبلل لاقيو نمرألا اهنكسي مورلا دالب فرط
 لقعلا يف اهنأ لب امونقأ تسيل هتملك وأ هتمكح نأو ءامسأ ةثالث هل دحاو مونقأو دحاو ميدق رهوج هللا نأ ىلإ
 هلوسرو هللا دبع ىسيع نأو حيحصلا درجملا ديحوتلا هلوق ناكو ىناسنالا لقعلا 0 مهفلا ةباثمب ىهلالا

 ال لوقي ناكو هيف ةيهلإ ال ناسنإ هنأو ركذ ريغ نم ميرم نطب يف ىلاعت هللا هقلخ مالسلا مهيلع ءايبنألا دحأك
 .(48 ص لوأ مرح نباو ٣۷و ١7 ص لوأ ةسينكلا خيرات) . سدقلا حور الو ةملكلا ام يردأ

 دحاو ةثالثو ةثالث دحاو وهف ناعم ةثالثل مسا هللا نإ نولوقي مهو مورلا كلم ىلإ ةبسن ةيناكلملا اهل ليقو
 كولم عيمج بهذم يهو ةيناكلملا مزح نبا لاقو . هبلص ةلاح ًايقاب ناك ىسيعب ىلاعت هللا داحتا نإ :اولاقو
 ةشيحلا اشاح اوناك ثيح ىراصنلل ةلكمم لك لهأ ةماع بهذمو ةبونلاو ةشبحلا اشاح اوناك ثيح ىراصنلا
 مهلوق نع ةرابع ىلاعت هللا نإ مهلوقو ماشلا روهمجو سلدنألاو ةيلقصو ةقيرفإ ىراصن عيمج بهذمو ةبونلاو
 ريغ امهدحأ سيل هلك مات ناسنإو هلك مات هلإ ىسيع نأو لزت مل اهلك سدقلا حورو نباو بأ ءايشأ ةثالث
 هلالا تدلو ميرم نأو كلذ نم ءيش هلني مل هنم هلإلا نأو لتقو بلص يذلا وه هنم ناسنالا نأو رخآلا
 هيلع مهلمح امنإو ثيلثتلا مهدقتعم ناكف مهرفك نع هللا ىلاعت هللا نبا دحاو ءىش اعم امهنأو ناسنالاو

 حيسملا لوق لثم اهيناعم مهف ىلع اوفقو الو اهليوأت ىلإ اودتهي مل ليجنالا يف حيسملا مالك نم رهاوظ
 ءامسلا يف مكيبأ ءانبأ اونوكتل ربلا نم اذكو اذك اولعفا لاقو (مكيبأو 55 ىلإ بهذا )مهمعزب بلص نيح

 هل لاقو (ديحولا نبالا تنأ كنإ) ليجنالا ىف هل لاقو مات ءامسلا يف يذلا مكابأ نأ امك نيمات اونوكتو
 نم مير نبا ىسيع نأ اومعز ظفللا اذه رهاظ نم ةوبألا هذه اوتبثأ املف (ًاقح هللا نبا كنإ) افصلا نوعمش
 ةملكلا عومجم ناكف هب تعردتو حيسملا دسج تحزام هنم ةملك دسحت ميرمب هلاصتا ناكو ميدق نأ

 ةملكلاو دسجلا ىلع عقو بلصلاو لتقلاو ايلزأ اهلإ ميرم تدلوو يلزأ ميدق يلك توسان وهو انبإ دسجلاو
 نبا ٤۸ ص لوأ مرح نبا ٥٤ ص تاداقتعا ٤۰۸ ص عبار يزيرقم) توهاللاو توسانلاب امهنع نوربعيو

 . (۲۲۰ ص لوأ نودلخ
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 نعو .ةفصلاو فوصوملاك كلذو « ميناقألا ريغ رهوجلا نأب ةيئاكلملا تحرصو «نبللا

 ثلاث هللا نإ اولاق نيذلا رفك دقل# نارقلا مهنع ربخأو «ثيلثتلا تابثاب اوحرص اذه

 نم يلزأ ميدق وهو يئزج ال ىلك توسان حيسملا ةيئاكلملا تلاقو [الا“ : ةدئاملا] #ةثالث

 ىلع عقو بلصلاو لتقلاو ءايلزأ اهلإ مالسلا اهيلع ميرم تدلو دقلو ,يلزأ ميدق

 امل < حيسملا ىلعو « لجو زع هللا ىلع ةونبلاو ةوبألا ظفل اوقلطأو توهاللاو توسانلا

 نبا كنا افصلا نوعمش لاق ثيحو «ديحولا نبالا تنأ كنإ لاق ثيح ليجنإلا يف اودجو

 ةرخآلا بالطلو ءايندلا ءانبأ ايندلا بالطل لاقي امك «ةغللا زاجم نم كلذ لعلو .ًاقح هللا

 مكينعال اوكرابو « مكءادعأ اوبحأ مكل لوقأ انأ“) نييراوحلل حيسملا لاقو «ةرخآلا ءانبأ

 يف يذلا مكيبأ ءانبأ اونوكت يكل «مكيذؤي نم ىلع اولصو مكيضغبم ىلإ اونسحأو <
 .ةمئألاو راربألا ىلع هرطق لزنيو .ةرجفلاو نيحلاصلا ىلع هسمش قرشت يذلا ءءامسلا

 اهوطعت الف مكتاقدص اورظنا :لاقو 29 مات ءامسلا يف يذلا مكابأ نأ امك نيمات اونوكتو

 اومسف نيراصق اوناك :ةأطرأ نباو حيجن يبأ نبا لاقو . نيدايص اوناكو مهبايث ضايبل كلذب اومس : سابع

 نييراوحلا ىلإ هتعفد ام رخاو ىتش لامعأ ىلإ ىسيع ميرم تملسأ :ءاطع لاق . بايثلا مهضييبتل كلذب

 دقو ناولألا ةفلتخم ةريثك بايث يدنع : ىسيعل لاقف رفسلا ىسيع ملعم دارأف نيغابصو نيراصق اوناكو

 ديرأ ام ىلع هللا نذإب ىنوك :لاقو بايثلا عيمج لخدأو ًأدحاو ًابج ىسيع خبطف اهغبصأف ةغبصلا كتملع

محأ ابو ىسيع جرخأف اهتدسفأ دق : لاق اهار املف بجلا يف اهلك بايثلاو يراوحلا مدقف كنم
 رفصأو ر

 اعدو هللا نم كلذ نأ ملعو يراوحلا بجعف ةغبص هيلع بوتكم بوث لك ناك امم كلذ ريغ ىلإ رضخأو
 هناديري ءايبنألا ةصاخ اوناك مهنأل كلذب اومس : كاحضلاو ةداتق لاق . نويراوحلا مهف هب اونماف هيلإ سانلا

 تناكف ةعطق ىلع ىسيع ناكف هيلإ سانلا اعدف اماعط عنص كلملا نأ كلذو ًاكولم اوناك ليقو مهبولق ءاقنل

 هعبتا نمب قلطناف كعبتأو اذه يكلم كرتأ ينإ :لاق . ميرم نبا ىسيع : لاق ؟تنأ نم : هل كلملا لاقف صقنتال

 لوسر لاق .رصانلا ًاضيأ يراوحلاو مانسلاب ةضيبملا ةروحملا ةنفجلاو ضيبأ روحاو ضيب يأ روح ام ماعطلا

 : لاقو نهضايبل ءاسنلا تايراوحلاو . «ريبزلا يبراوحو يراوح يبن لكل» : لک هللا

 .(4, ص عبار يبطرقلا)

 اوكراب مكءادعأ اوبحأ :مكل لوقأف انأ امأو ٤۸ ىلإ ۴۳ مقر نم ىتم ليجنإ نم سماخلا حاحصالا يف (۲)

 يذلا مكيبأ ءانبأ اونوكت يكل مكنودرطيو مكيلإ نوئيسي نيذلا لجأل اولصو مكيضغبم ىلإ اونسحأ مكينعال

 وه تاومسلا يف يذلا مكابأ نأ امك نيلماك متنأ اونوكف ؟اذكه نولعفي اضيأ نوراشعلا سيلأ ؟نوعنصت
 . لماك

: 
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 نيح لاقو ° ءامسلا | يف يذلا مكيبأ دنع رجأ مكل نوكي الف . مهوءارتل سانلا مادق

 . مكيبأو نأ سا بهذا بلصي ناك

 ةقراطبلا تعمتجا . قولخم حيسملاو « هللا وه ميدقلا .2©© سويرأ لاق املو

 رضع O O اوتاكو عيكلم نيف رضحيمب RES ىف هففاسألاو ةراطملاو

 بألا دحاولا هللاب نمؤن .مهلوق كلذو ةوعدو اداقتعا ةملكلا هذه ىلع اوقفتاو ءالجر

 هللا نبا حيسملا عوسي دحا ولا نبالابو «.ىري ال امو ؟ئريام عناصو «ءيش لك كلام

 يذلا هيبأ رهوج نم « قح هلإ نم قح هلإ «عونصمب سيلو ءاهلك قئالخلا ركب «دحاولا
 ءامسلا نم لزن انصالخ لجأ نمو انلجأ نم يذلا ,ءيش لكو « ملاوعلا تنقتأ هديب

 مث نفدو “” سوطاليف مايأ بلصو .«9 لوتبلا ميرم نم دلوو «سدقلا حور نم دسجتو
 ةرات ءيجملل دعتسم وهو «هيبأ نيمي نع سلجو ءامسلا ىلإ دعصو .ثلاثلا مويلا يف ماق

 يذلا قحلا حور «دحاولا سدقلا حورب نمؤنو ءايحألاو تاومألا نيب ءاضقلل ىرخأ

 ةيقيلثاج ةيحيسم ةيسدق ةدحاو ةعامجبو اياطخلا نارفغل ةدحاو ةيدومعمو« 0 نم جرخي

 الإو مكورظني يكل سانلا مادق مكتقدض اوعضت نأ نم اوزرتحا ىتم ليجنإ نم سداسلا ا يفو )١(

 O ا ير يف يذلا مكيبأ دنع رجأ مكل سيلف -

 أامأو مهرجأ اوفوتسا دق مهنأ مكل لوقأ قحلا سانلا نم اودجمي يكل ةقزألا يفو عماجملا يف نوءارملا

 و سلا ربا ر لوح يكل اقل م, ادن ام ا قرن الق دا دم نتف

 . (ىتم ليجنإ سداسلا حاحصاالا نم ٤ مقر ىلإ ١ مقر نم) . ةينالع كيزاجي وه ءافخلا

 ةيتوهاللا ةسردملا AS كريرطب سرطب رام ذيمالت ربكأ 0

 هتيلزأ يف بألا مونقأل واسم ريغ نبالا مونق أ نأ نلعي ذخأف ةينيدلا مولعلا يف ذ ةداملا ريزغ عالطالا, عس

 نرقلا لاوط ةسينكلا قلقت ترمتسا ب و ا د ا

 نب كاف اهلو قرر غانا دخ :أو مهيسارك نم كريرطبلا مهعلخفخ*نوريثك ةفقاسأ هيأر يف هعبت دقو عبارلا

 هي هيلع متاحا جمرك SE هولا ىلإ سوردنكسإ هلخدأف ةفلاخملا نع سويرأ عجر

 هلتقب رمأ مث هافنف رصيقلا ىلإ سويرأ باحصأ هب ىعسف سويسانثا ةيكريرطبلا ىلوو سويرأ يفنب مكحو
 خيرات ةصالخ ٠ ص لوأ نودلخ نبا) .هيسرك ىلإ داعو رصيقلا توم دعب رهظ مث ىفتخاو برهف
 ظ . ۸١( رصمب ةيحيسملا

 تراص مث همساب تيمسف موزلا كلم نيطنطسق اهرمع ةبسنلا ءاي طاقسإب ةينيطنطسق لاقيو : ةينيطنطسق (۳)

 . ةفالخلا لاوز لبق ةينامثعلا ةفالخلا ةمصاع

 ةمألا ءاسنو اهنامز ءاسن نع اهعاطقنال ءارهزلا ةمطافو ليتبلاك ءارذعلا ميرمو لاجرل؟ نع ةعطقنملا لوتبلا )5

 . ىلاعت هللا ىلإ ايندلا نع ةعطقنملاو ًابسحو ًانيدو الضف
 . دوهيلا ىلع رصيق دئاق يطنبلا سوطاليف وأ نسطالف (©)
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 .تاملكلا هذه ىلع لوألا قافتالا وه اذه <” نيدبآلا دبأ ةايحلابو ءاننادبأ مايقبو 2')

 لاقو «نادبألا نود حاورألا رشحب لاق نم ىراصنلا يفو «نادبألا رشح ىلإ ةراشإ هيفو

 .ملعلا حرفو رورس رايخألا ةبقاعو «لهجلا نزحو مغ ةمايقلا يف رارشألا ةبقاع نإ
 . برشو لكأو حاكن ةنجلا يف نوكي نأ اوركنأو

 الو «نيصاعلا دعوتو .نيعيطملا دعو ىلاعت هللا نإ مهنم ")7 قاحسإ رام لاقو

 .ةاصعلا بذعي الف ديعولا فلاخي نكل .ماركلاب قيلي ال هنأل .دعولا فلاخي نأ زوجي

 داوجلاب قيلي ال يدبألا باقعلا ذإ لكلا يف اذه ممعو . ةداعسو رورس ىلإ قلخلا عجريو

 ةيروطسنلا
 ليجانألا يف فرصتو «نومأملا نامز يف رهظ يذلا ميكحلا “) روطسن باحصأ

 مالسلا ةنيدمب مالسإلا دالب يف ىراصنلا سيئر وه راص مث ةالصلا بحاص قيلثاجلا هنمو ةمكحلا ةقلثجلا ١١(

 ظ .(۲۱۹ ص لوا نودلخ نبا ٠". ص سداس جات) ذفنقك لثنقلاب نآلا فورعملا وهو

 امنإو هيلع ىراصنلا قفتي الو نادبألا رشح ىلإ ةراشإ هيفو ةيقين عمجم وه يذلا لوألا عمجملا قافتاوه اذه (۲)

 .نويامهلا اهنومسيو عئارشلا نيناوق اهعم اوعضوو ةنامألا ةديقعلا هذه نومسيو حاورألا رشح ىلع نوقفتي

 .(۲۲۲ ص لوأ نودلخ نبا)

 ليقو ةيكاطنإب أشنو دلو اهرلا نم هلصأ ينمرأ كريرطبو سيدق ينربلاب بقليو ريبكلا قاحسإ وأ قاحسإ رام (۳)
 ىلع سلج هسفن مارفإ ندا ا «ينايروسلا ن كقلا مارفإ ذيملت بونيز نع ذخأ ةينيطنطسقلاب

 اعراب ناكو: قيسمتع ليقو .ةلئس نيسمخو ىدحإ ةراهطو قذح يف هتيعر ساسو ۰ ةنس ةيكريرطبلا يسرك

 ليتارت يهو دئاصقلا يأ رمايملا باتك هلو ةينمرألا ىلإ سدقملا باتكلا ٍمجرت ةيناحورلا ةصاخبو مولعلا يف

 لازت الو ةيماسلا ةليلجلا ةيهلإلا يناعملاو لاوقألا نم هتمظتنا امل ًاريثك نابهرلا اهيلع تدمتعا ةيحور

 ةلس يفوت . بلقلا عماجمب ذحأي سلس شو افق اها ناكو «اهتاولص يف اهلترت ةينمرألا ةسينكلا

 .(158 ص ثلاث ءزج يناتسبلل فراعملا ةرئاد) ١
 تدلو امنإو اهلإ كلت مل ترق نإ لوقي ناك يذلا ةينيطنطسقلاب كرطبلا سويروطست ىلإ نوبسني مهنإ ليقو )٤(

 نيمونقاو نيرهوجب لوقي ناكو ةبهوملاب لب ةقيقح ًاهلإوه سيلو تاذلا يف ال ةئيشملا يف هب دحتا امنإو ًاناسنإ
 نم دولوملاو حيسملا وه ميرم نم دولوملا نأ امهبهذم نم ناكو نيفقسالا سورويدو سودوان يأر اذه ناكو
 ةماركلاو ةبهوملاب ال هللا نبا حيسملا يمسف ثدحملا حيسملا يف لح يلزألا نبالاو يلزألا نبالا وه بألا

 كريرطب بتكف «ةمعنلاب ىناثلاو رهوجلاب امهدحأ نيدلو هلل اوتبثأف ةدارإلاو ةئيشملاو ذاختالاب امنإو

 هوعفديل سويروطسن ىلإ اوبتكف هتلاقمب سدقملا تيب فقسأو ةيكاطنإ كرطبو امور كرطب ىلإ ةيردنكسالا
 هتلاقم يف رظنلل فقسأ يتئام سيسفأ ةنيدم يف اوعمتجاف مهلوق ىلإ تفتلا الو عجري ملف ةجحلاب كلذ نع

 مهفلاخف هروضح اورظتني مل ثيح ةيكاطنإ كرطب انحوي مهيلع دجو دقو هرفكب اوداشأو هونعلو اهلاطبإ اوررقف
 ديعص ىلإ سويروطسن كلملا ىفنف سويروطسن ىلع اوقفتاو سوسادواب مهنيب حلصأ مث سويروطسن قفاوو
 د سرافبو قرشملا ىراصن يف هتلاقم ترهظو اهلوزن نم نينس عبسل اهب تامو ميمخا لزنف رصم
 ۲۲١(. ص لوأ نودلخ نبا) . تارفلا ىلإ لصوملاو ةريزجلاو
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 دحاو ىلاعت هللا نإ :لاق «ةعيرشلا هذه ىلإ ةلزتعملا ةفاضإ مهيلإ هتفاضإو «هيأر مكحب
 يه الو تاذلا ىلع ةدئاز تسيل ميناقألا هذهو .ةايحلاو ملعلاو دوجولا .ةثالث ميناقأ وذ

 و 2و ىلع ال 00-0 ES ةملكلا كا وه

 مينا ا ا او ۰  شقنلا روهظكوأ 9 ىلع وأ

 هلوقب ىنعيو «دحاو ءيشل ةفلتخم صاوخ تبثي ڈر هنأف عةلزتعملا نم“ ') مشاه ي ىبأ لاوحأ

 ملعلاو ةايحلاب ينعيو و يق ا نيل ىلإ يرسل احا ررج

 مجريو + ةملكلاو ا . ملاعلل نيأدبم نيلصأ يأ .نيرهوج نيمونقأ

 دح يف ةفسالفلا هلوقت امك اقطان ايح ادوجوم ىلاعت هنوك تابثإ ىلإ همالك ىهتنم

 قرفلا رئاس نع الضف لازتعالا ىف ذ هوكراشم اهيف هرفك يتلا لاوحألاب هلوق هحئاضف نمو يئابجلا مشاه وبأ 2١١
 ةلعل وأ هسفنل هملع امب لهاجلا قراف له انم ملاعلا نع ةلزتعملا ءامدق انباحصأ الاؤس اهيلإ هأجلأ يذلاو
 ال هنأل ةلعل الو هسفنل ال هايإ هتقرافم نوكت نأ لطبو 0 هتقرافم اولطبأو
 نأ ًاضيأ بجوو ام ىتعمل املاع هنوك يف هقراف امنإ هنأ تبثف «ءاوس رخآ نم ىلوأ هل هتقرافمب ذئنيح نوكي
 تبلأف ؛ ؛اهيلع ناك لاحل هقراف امنإ هنأ معزف «ةقراف اهب ةفص وأ ىنعم لهاجلا ةقرافم يف ىلاعت هللا نوكي
 ناك لاحل فصولا كلذ قحتساف هسفنل ًافوصوم نوكي يذلا فوصوملا اهدحأ ؛ عضاوم ةثالث يف لاحلا
 الو هسفنل ال هقحتسي ام ثلاثلاو .لاحل ىنعملا كلذب ًاصتخم راص ىنعمل ء ءىشلاب فوصوملا ىناثلاو .اهيلع
 نإ : : لاق امل يناعملا يف رمعم لاؤس اذه ىلإ هجوحأو لاحل هدنع هريغ نود فصولا كلذب صتخيف ىنعمل
 عيمجل نوكي نأ بج تج وة ناك ناف نتعمل آل وأ ةف آلوأ ىنعمل وأ هسفنل و رمع نود هب صتخا ديز ملع

 ةياهن ىلإ ال ىنعمب ىنعم لك قلعت يف رمعم لوق حص ىنعمل ناك نإو .ًامولع اهنوكل صاصتخا هب مولعلا
 هب صتخا امنإ مشاه وبأ لاقو . هريغب هصاصتخإ نم ىلوأ هب هصاصتخإ نكي مل ىنعمل الو هسفنل ال ناك نإو
 00000 لوقت امك ديز نوكل الو ءأملع هنوكل ال هنيعل هب صتخا ديز ملع نإ : انباحصأ لاقو لاحل

sSول هنأ لبق نم ءال :لاقف ؟اهملعت الوأ لاوحألا ملعت لل : مش  
 نأل ةرياغتم لاوحأ اهنأب لقي مل نإ مث ؛ ًائيش نوكيام الإ هدنع ملعي ال ذإ ءايشأ اهتابثإ همزل ةمولعم اهنأ لاق
 ةميدق اهنأ الو ةمودعم اهنأ لو ةدوجوم ان اوحألا يف لوت الن مث تاوذلاو ءايشألا نيب عقي امنإ رياغتلا
 . ضقانتلا اذهو ةروكذم ريغ اهنأ هلوقي امل هركذ عم ةروكذم اهنأ ا ا و

 هيي مولعملا عم ةلاح اهنأ هد لاح ملغم نك يقول ماعلا نإ اه أ معزو
 ال هتارودقم نأ امك اهل ةياهن ال هتارودقم يف هلاوحأ كا ذكر اهلل ةياهت نر نو ال ارا
 لكب مولعملا قلعت ةحصل ةياهن الب لاوحأ دحاو مولعمل نوكي نأ تركنأ ام : انباحصأ هل لاقو ءاهل ةياهن
 الو وه يه ال اهنأب باجأف ؟وه يه مأ هريغ لمع نم يرابلا لاوحأ له :هل اولاقو ةياهن ىلإ ال دجوي ملاع
 هريغ الو يه ال اهنأ لزألا يف لجو زع هللا تافص يف مهلوق ةيتافصلا ىلع تركنأ ملف :هل اولاقف .هريغ

 قرفلا) . هعجارف سيفن ثحب وهو هيأرل دينفت هيف مشاه ي يوصل
 ١67(. ص ديهمتلا ١8١ ص قرفلا نيب
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 . ريغ طيسب يرهوج وهو بكرم هنوكل ناسنإلا يف رياغتت نابل هذه نأ الإ ,ناسنإلا

 ملو ءامهوحنو ةدارإلاو ةردقلا ةلزنمب ءرخأ تافص ىلاعت هلل تبثي مهضعبو «بكرم

 دحاو لك نأب لوقلا قلطأ نم مهنمو ‹ نيمونقأ ملعلاو ةايحلا جا تانا اهولعجي

 دحاو لك ىلع قلطني ال هلالا مسا نأ نوقابلا معزو .هلإ قطان يح < ةثالثلا ميناقألا نم

 حيسملا دسجب دحتاو دسجت امنإو بألا نم ادلوتم لزي مل نبالا نأ اومعزو «ميناقألا نم

 نارهوجامهو ءادحتا ناسنإو هلإ وهف .توسانلاو دسجلا ىلإ عج ءار ثدحلاو .دلو نيح

 داحتالا لطبي ملو « مات ناسنإو ا هلإ . ثدحم رهوجو ميدق رهوج « ناتعيبط نامونقأ

 امبرو «ةدحاو ةئيشمو < اا اجيب اراص امهنكل ,ثدحملا ثودح الو ميدقلا مدق

 لتقلا يف مهلوق امأو .ًاصخش مونقألا ناكمو «ةعيبطلا رهوجلا ناكم اوعضوف ةرابعلا اولدب
 ةهج نم حيسملا ىلع عقو لتقلا نإ اولاق «ةيبوقعيلاو ةيئاكلملا لوق فلاخيف بلصلاو
 يطاسمشلا سلوبو سونيطوبو «مالآلا هلحت ال هلإلا نأل ءهتوهال ةهج نم ال «هتوسان
 حلاص دبع هنأو «مالسلا اهيلع ميرم نم أدتبا حيسملا نأو ىدحاو هللا نإ نالوقي

 ةدالولا ىلع ال ‹ ىنبتلا ىلع انبا هامسو . هتعاطل همركو هفرش ىلاعت هللا نأ الإ .قولخم

 .داحتالاو

 تاوهشلا ضفرو 9 للاب نان اتو ةدابعلا يف تا 5 ادإ اولاق مهنأ

 اريك لف هللا ىريو «تتاومتسلا توكلم غلبي ىنح .هرهوج ىفصي ةيناويحلا ةيناسفنلا

 نمو .ءامسلا يف الو ضرألا يف ةيفاخ هيلع ىفخي الف بيغلا يف ام هل فشكنيو

 تلاق امك دبعلا نم هرشو هريخخ ردقلاب لوقلا تبشيو ةا یفنی نم ةيروطسنلا

0 

 ةيبوقعيلا
 تبلقنا اولاق مهنأ الإ ءانركذ امك ةثالثلا ميناقألاب اولاق .() بوقعي باحصأ

 ىلإ بتكي ناكو بوقعي ةيناملغلا يف ناك همسا نأل ةيبوقعي سروقسيد بهذم لهأ يمس امنإو :ديمعلا

E oناك لب لیقو .هيلإ اوبسنف  

eSا  

۲0۳ 



 انربخأ مهنعو «وه وه لب هدسجب رهاظلا وهو حيسملا وه هلالا راصف E E ةملكلا

 ١١[ :ةدئاملا] #ميرم نبا حيسملا وه هللا نإ اولاق نيذلا رفك دقل# : ميركلا نارقلا

 توسان راصف «توسانلاب توهاللا رهظ لاق نم مهنمو .هللا وه حيسملا لاق نم مهنمف

 يتلا «ةملكلا داحتا ليبس ىلع الو هيف ءزج لولح قيرط ىلع ال ءقحلا رهظم حيسملا -
 رهظوأ .ناسنإلا ةروصب كلملا رهظ لاقي امك اذهو .وه وه راص لب ةفصلا مكح يف يه
 ارشب اهل لثمتف # : مالسلا هيلع ليربج نع ليزنتلا ربخأ امكو «ناويح ةروصب ناطيشلا

 هنأ الإ ءدحاو مونقأ .دحاو رهوج حيسملا نأ ةيبوقعيلا رثكأ معزو ١١[ : ميرم] «ايوس

 ناسنإلا رهوجو ا هلإلا رهوجف ٠ «نيتعيبط نم ةدحاو ةيعيبط اولاق امبرو ‹ نيرهوج

 ناسنإوهو ادخار وتلا اجور دا اف .ندبلاو سفنلا تبكرت امك ًابكرت ا

 اک انانبن[:نانف هلإلا لاقي الف . سكعني الو اهلإ راض ناسنإلا لاقيف هلك هلإو .هلك

 «ةرمج يه لب «ةمحف رانلا تراص لاقي الو ءأران ةمحفلا تراص لاقيف «رانلا يف حرطت
 داحتالا نع اوربع امبرو «يلكلا ال يئزجلا ناسنإلاب تدحتا ةملكلا نأ اومعزو

 عمجأو ءةولجملا ةأرملا يف ناسنإلا ةروص لولحك «لولحلاو عاردألاو جازتمالاب

 يذلا مونقألا .نأ الإ ,ثدحملاب دحتي نأ زوجي ال ميدقلا نأ ىلع مهلك ثيلثتلا باحصأ

 ميرم دلو مالسلا هيلع حيسملا نأ ىلع اوعمجأو « ميناقألا رثاس نود تدحتا ةملكلا وه

 ,ةيبوقعيلاو ةيئاكلملا تلاقف كلذ ةيفيك يف اوفلتخا مث «بلصو لتقو «مالسلا اهيلع

 .يلزأ يلك توسان حيسملا نأ تدقتعا امل ةيئاكلملاف هلإلا وه ميرم تدلو يذلا نإ

 ةيبوقعيلاو « ميدقلا مونقألا هدلو امنإو «يلكلا دلي ال يئزجلاو يئزج ناسنإ ميرم نإ اولاق

 تدلو ميرم نإ اولاق ,دولوملاوهو هلإوهو « نيرهوج نم رهوجوه حيسملا نأ تدقتعا امل

 ةكراطبلاو ةفقاسألا تناكو نيتئيشم نم ةئيشمو نيتعيبط نم ةعيبطو نيمونقأ نم مونقأو نيرهوج نم رهوج -
 نعلو كلذب هطخ بتكو سروقسيد مهفلاخف دحأو مونقأو نيتئيشمو نيتعيبطو نيرهوجب نولوقي دهعلا كلذل
 سلجمب رضحف هترظنمل ةفقاسألا عمجو هراضحاب ةقراطبلا تراشأف هلتق رصيق نايقرم دارأف هفلاخي نم
 هلوانتو اهديب هتمطلف درلا ءاسأف كلملا جوز هتبطاخو مهترظانمو مهتبطاخم نم حضتفاو رصيق نايقرم
 قحلا وه ةينودقلخ عمجم نأب يحاونلا عيمج يف هتكلمم لهأ ىلإ رصيق نايقرم بتكو برضلاب نورضاحلا

 لهآ هعبتا كلذكو هيأر اوعبتاف يفنم بورضم وهو نيطسلف ضرأو سدقلاب سروقيدرمو لتقي هلبقي ال نمو
 حبسملا نإ :اولاقف مهتاولغ يف اوداز دقو ةيبوقعي مهلك ةريثك ةفقاسأ يفنلا يف وهو ىلوو ةيردنكسالاو رصم
 ربدم الب مايأ ةثالث يقب ملاعلا نأو لتقو بلصو تام مهرفك ميظع نع ىلاعت هللا نأو هسفن ىلاعت هللا وه

 لوأ نودلخ . نیا ايداع فيدحسلا ناز اثدحم داع ىلاعت هللا نأو ناك امك عجرو ماق مث د ريدم الب كلفلاو

 .(14 ص لوأ مزح نبا 9 ص
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 وه يذلا رهوجلا ىلع عقو لتقلا يف اولاق كلذكو (ًاريبك ًاولع مهلوق نع هللا ىلاعت) ًاهلإ
 تبثن انأ مهضعب معزو ءداحتالا لطبل امهدحأ ىلع عقو ولو :اولاق «نيرهوج نم

 نم موق معزو . هجو نم ثدحم هجو نم ميدق حيسملاف «ميدقلا رهوجلل نيهجو
 رهظ امو «بازيملا يف ءاملاك اهب ترم اهنكل .ًائيش ميرم نم ذخأت مل ةملكلا نأ ةيبوقعيلا

 ناك امف الإو كارلا ذ ةروصلاو و لايخلاك وه ؛نيعألا يف مالسلا e صحح نم

 لاخلا لع عر اإ :بليعلاو لكلا كر دك هلا قف اقع ابعت امي
 بلص امنإو اولاق «ةينيمرأو نميلاو ماشلاب موق مهو ةينايلالا مهل لاقي ءالؤهو «نابسحلاو

 هيلع حيسملا مسج لخادت تناك ةملكلا نأ مهضعب معزو ءانصلخي ىتح انلجأ نم هلإلا

 يف هقرافتو صربألاو همكألا ءاربإو « ىتوملا ءايحإ نم تايآلا هنع ردصتف .ًانايحأ نب

 . عاجوألاو مالآلا هيلع درتف تاقوألا ضعب

 توكلملا ىلإ سانلا تراص اذإ لوقي ناك هنأ ىكحو .هباحصأو سرايلب مهنمو

 اهلك سويرأ مهدعو يذلا ميعنلا ىلإ اوراص مث اوحكانتو اوبرشو ةنس فلأ اولكأ ىلعألا

 نأ 2) سوينادقم معزو «حاکن الو برش الو اهيف لكأ ال روبحو ارو رورو هل

 ميدقلا نأ سويلابس معزو «قولخم حورلاو نباو بأ .بسحف نامونقأ ميدقلا رهوجلا

 امهيلع ميرم نبا ىسيع دسجب هتيلكب دحتاو «صاوخ ثالث هل دحاو مونقأ دحاو رهوج

 قيرط ىلع هنباو هللا ةملك حيسملا نأو أ هامس دحاو هللا نأ سويرأ معزو «مالسلا

 احور ىلاعت هلل نأ معزو «ءايشألا قلاخ وهو ملاعلا قلخ لبق قولخم وهو .ءافطصالا

 نأ معزو « يحولا هيلإ يدؤت نبالاو بألا نيب ةطساو اهنأو «حاورألا رئاس نم ربكأ ةقولخم

 اهكريرطب سلوب لزن امدعب ةينيطنطسقلاب ةيكريرطبلا يسرك يقر دقو سويرأ ءاراب رثأت نمم وهو سوينودقم )١(

 نأو هللا نع زاتمي نوكلا يف رشتنم يهلإ رثأ سدقلا حورلا نأ ىلإ بهذ دقو رصيقلا نيطنطسق رمأب يعرشلا ٠

 هولزنأو سوبسودوات رمأب دقعنا يذلا يناثلا عمجملا ناكف ديحوتلا نوقنتعي نمم وهف قولخم سدقلا ح حور

 بألا نم قثينملا يبحملا برلا سدقلا حورلاب نمؤن مهلوقب لوألا عمجملا ناميإ روتسد اومتأو هتفيظو نم

  ةيدومعمب فرتعنو ةيلوسر ةعماج ةسدقم ةدحاو ةسينكبو ءايبنألا يف قطانلا نبالاو بألا عم هل د دوجسملا

 ةملك ىلع كلذ دعب ديزي نم اونعلو «نيمأ يتآلا رهدلا ةايحو تاومألا ةمايق ىجرتنو اياطخلا نارفغل ةدحاو

 اذه سوينودقم لوق نم ناكو : مزح نبا لوقيو ةينيطنطسقب يناثلا عمجملا اذهو اهنم صقني وأ ةنامألا .

 وه ىسيع نأو مالسلا مهيلع ءايبنألا رئاسك هللا لوسر يبن ناسنإ قولخم دبع ىسيع نأو درجملا ديحوتلا

 لوأ ةسينكلا خيرات) . كلذ لك هللا لح ناقولخم ةملكلاو سدفلا حور ناو لجو رع هللا ةملكوب سدقلا حور

 . ( 8 ص لوأ مزح نبا ۲۲۲ ص لوأ نودلخ نبا 70 ص
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 عبرألا عئابطلا نم ءيشب جوزمم الو بكرم ريغ ًاصلاخ ًايناحور ًافيطل ًارهوج أدتبا حيسملا
 هنم اوءربتف ثالثلا قرفلا لبق سويرأ اذهو «ميرم نم ذوخأملا مسجلاب داحتالا دنع

 . بهذملا يف هايإ مهتفلاخمل

 باتك هبش هل نم
 نأو .«سباتكلا هبشو باتكلا ةقيقح نيب انزيمو «باتكلا قيقحت ةيفيك انيب دق

 ,ةيملع جهانم اهيفو «() باتك هبش تناك « مالسلا هيلع ميهاربال تناك يتلا فحصلا
 ىلع تاقولخملا ةيوستو « عادبإلاو قلخلا ةيفيك ريرقتف تايملعلا امأ « ةيملع كلاسمو
 ريرقت مث «ةيدمرسلا هتئيشم اهيف ذفنتو «ةيلزألا هتمكح اهنم لصحت ماوقو ماظن ةبسن
 هتياده لبقيو «موتحملا موكحملا ةردقب فنصو عون لك ردقتيل اهيلع ةيادهلاو ريدقتلا
 .نيعونلا نيذه ودعي ال ملعلا لك ملعلاو «مولعملا هدادعتسا ردقب ملاعلا يف ةيراسلا

 ةرّدَق يذلاو # ىوسف قلخ يذلا * ىلعألا كبر مسا 2 حبس : ىلاعت هلوق كلذو

 نإ : لكي هللا لوسر لاقف دجسملا تلخد رذ يبأ نع ًاباتك نوكت دقو «باتك هبش ميهاربإ فحص نوكت دق )١(
 هللا لزنأ له هللا لوسر ای : تلق «امهعکرت ناتعكر» :لاق ؟هللا لوسر اي هتيحت امو : :تلقف «ةيحت دجسملل

 هبر مسا ركذو ىكزت نم حلفأ دق أرقإ رذابأ ای » :لاق ؟ىسومو ميهاربإ فحص يف ناك امم ًائيش كيلع

 0 ىسومو ميهاربإ فحص ىلوألا فحصلا يفل اذه نإ ىقبأو ريخ ةرخآلاو ايندلا ةايحلا نورثؤت لب ىلصف

 حرفي فيك توملاب نقيأ نمل تبجع. اهلك ًاربع تناك» : :لاق ؟ ىسوم فحص تناك امف هللا لوسر اي : تلق

 نقيأ نمل تبجع .نئمطي فيك اهلهأب اهبلقتو ايندلا ىأر نمل تبجع . كحضي فيك رانلاب نقيأ نمل تبجع

 فلأ ةئام» :لاقف ؟ءايبنألا مك هللا لوسراي :تلقف «لمعي ال مث باسحلاب نقيأ نمل تبجع بصني مثردقلاب

 مهتيقبو رشع ةثالثو ةئامثالث» : لاق ؟مهنم نولسرملا مك هللا لوسر اي :تلق .«ًافلأ نورشعو ةعبرأو يبن

 دوه برع ءايبنألا نم ةعبرأ رذابأ اي هديب هقلخو هللا هملك معن» :لاق ؟ًيبن مالسلا هيلع مدآ ناك : تلق . «ءايبنأ

 اهنم هللا لزنأ بتك ةعبرأو ةئام» : لاق ؟باتك نم هللا لزنأ مك هللا لوسر اي : تلق .«كيبنو بيعشو حلاصو

 طخ نم لوأ وهو ةفيحص نيثالث سيردإوهو خونخأ ىلعو ةفيحص نيسمخ ثيش ىلعو فحص رشع مدآ ىلع

 فحص يف ناك هنأ ثيدحلا يفو . ). ناقرفلاوروبزلاو ليجنالاو ةاروتلاو فئاحص رشع ميهاربإ ىلعو ملقلاب
 ٠۹۷ ص عباس ليوأتلا بابل) . هنأش ىلع البقم هنامزب ًافراع هناسلل ًاظفاح نوكي نأ لقاعلل يغبني ميهاربإ

 ٠ .(575 ص سماخ نايبلا
 تافصلا نم هب قيلي ال ام لك نع كبر هزن هانعم ليقو « ىلعألا يبر ناحبس لق € ىلعألا كبر مسا و )۳(

 ال ام يفنتف وه الإ هلإ ال لوقت نأ زوجي هب قيلي ال امع هلل هيزنتلا وه حيبستلا نأل ةحيبقلا لاعفألاو ةمومذملا
 رهاقلا هنم ردقأ رداق ال يذلا رداقلا وهو هتيهلإ يف دحاولا هنأب رارقإلا عم هتدابع يف كيرش نم هتفص يف زوجي
 هتمكحو هتدارإ بجوم ىلع ءايشألا قلخ ناقتإلاو ماكحألا باب يف مهنيب ىوسف قلخلا قلخ يذلا دحأ لكل

  راهظإب هديحوت ةفرعمب هنيد ىلإ مهاده مث «تاوقألاو قازرألا ردق يذلاو هتينادحو ىلع دهشت اهعنص ىوسف
 . (515 ص سماخ نايب عمجم) . مهررضو مهعفن هيف ام ىلإ مهدشرأو «تانيبلاو تالالدلا
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 وهف ينقلخ يذلا# : مالسلا هيلع ميهاربإ نع ًاربخم لجو زع لاقو [ ١-۳ : ىلعألا] *

 هقلخ ءيش لك ىطعأ يذلا : مالسلا هيلع ىسوم نع ًاربخمو [۷۸ : ءارعشلا] 4نيدهي
 ىلاعت هللا ركذو «تاهبشلا نرد نع سوفنلا ةيكزتف:تايلمعلا امأو .[ ١ : هط] * ىده مث

 لصحي نلو «ةيورخألا تاداعسلا راثيإو ةيويندلا تاوهشلا ضفرو « تادابعلا ةماقإب

 لك لمعلاو «ةداهشلاو ةراهطلا ينعأ نينكرلا نيذه ةماقإب الإ داعملا لامك ىلإ غولبلا
 . هبر مسا ركذو * ىكزت نم حلفأ دق# : ىلاعت هلوق كلذو < نيعونلا نيذه ودعي ال لمعلا

 زع لاق مث ١5 -١7[ : ىلعألا]# ىقبأو ريخ ةرخآلاو# ايندلا ةايحلا نورثؤت لب * ىلصف

 . 18 : ىلعألا]  ىسومو ميهاربإ فحص #* ىلوألا فحصلا يفل اذه نإ : و

 ةقيقحلابو .ةروصلا هذه هيلع لمتشا اموه « فحصلا هيلع لمتشا قدلا نأ یف .[048

 لا علا رفا

 مهقرف رئاسو ةيوناملاو نينثالا باحصأو“) سوجملا
 دعب ءايبنألا ةوعد تناك ذإ «ىمظعلا ةلملاو ربكألا نيدلا اهل لاقي . ةيسوجملا

 ةوقلا نم اهل تبثي ملو «ةيليلخلا ةوعدلاك مومعلا يف نكت مل «مالسلا هيلع ليلخلا
 ةلم ىلع اهلك مجعلا كولم تناك ذإ «ةيفينحلا ةلملا لثم .فيسلاو كلملاو ةكوشلاو

 نايدأ ىلع دالبلا يف اياعرلا نم مهنم دحاو لك نامز يف ناك نم عيمجو .« ميهاربإ

 . ءامكحلا مدقأو ءاملعلا ملعأ « 29 ناذبوم «دبوم وه عجرم مهكولمل ناكو .مهكولم

 ءافلخل «نيطالسلا ميظعت هنومظعيو «هيأر ىلإ الإ نوعجري الو .هرمأ نع نوردصي

 ام لقو < برغملا نم اهارو امو .ماشلا دالب يف اهرثكأ ليئارسإ ينب 'ب ةوعد تناكو تقولا

 ىلإ ةعجار ليلخلا مي ميهاربإ نامز يف قرفلا تناكو «مجعلا دالب ا لد هم قوس

 ةعبرأ ةسمخ نايدألا :ةداتق لاق ,.ةملظو رون «نيلصأ ملاعلل نأ نولئاقلا نارينلا ةدبع مه «سوجملا )١(

 نونلاو ميملاو تاساجنلا لامعتساب مهنيدتل سوجنلا لصألا يف سوجملا ليقو «نمحرلل دحاوو ناطيشلل
 ءاج ىسيع دلو امل هنإف موجنلا ملع يف اوغبن دقو سراف دالب نم مهلصأو فئاوطلا مدقأ سوجملاو نابقاعتي

 انئج اولاقو هنولاسي سودريه ىلإ اوءاجو ميظعلا كلملا دلو نيأ نولأسي سرفلا كلم مهثعب مهنم ةعامج

 سودريه كلذ ركنو محل تيبب دلوي هنأو هروهظ نأش نم موجنلا ءاملعو ناهكلا ربخأ امب هوثدحو هل دجسنل
 رصم ىلإ همأبو هب فسوي جرخو هللا همصعف اهنود امف نيتنس نبا نم محل تیب نايبصلا لتقب رمأو هنع بقنو .

 ١١5(. ص لوأ نودلخ نبا ۲۳ ص رشع يناث يبطرق) . همون يف كلذب رمأ
 ذبوملاو ةذباوم هعمجو «ذبوملاك نيملسملل ةاضقلا يضاقك سوجملا مكاحو سرفلا هيقف ناذبوملا (۲)

 . ىضاقلا
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 جاتحن انإ لوقت تناك ةئباصلاف 0 ءافنحلا ةيناثلاو 9 ةثياصلا امهدحأ ‹ نيفنص

 يف يمس هريغ رخآ ىلإ هيلع ناك نيد نم جراخ لكو رخآ نيد ىلإ لقتنا نم وهو ءىباص عمج «نوئباصلا )١(
 يذلا هنيد كراتلا ءىباصلا ىنعمف ًائباص ناك اذإ اءوبص أبصي هنيد يف لجرلا ابص ديز وبأ لاق ءائباص ةغللا

 مهو :ةداتق لاق . اهميظعت وأ موجنلا ةدابع ىلإ 1 ديحوتلا مهكرت وه هوقراف يذلا نيدلاو هريغ نيد ىلإ هل عرش

 ضعببو داعملابو عناصلاب نورقي مهو موجنلا ةدابع مهنيد نمو هب نودرفني بهذم مهلو نوفورعم موق
 نم ةفئاط مه : يدسلا لاقو . مهل نيد ال سوجملاو دوهيلا نيب نوئباصلا نسحلاو دهاجم لاقو . ءايبنألا

 نو ا O روبزلا نوأرقي باتكلا لهأ

 .مهنم ةيزجلا ذخأ نوزيجي 0 ءاهقفلاو «حون نيد ىلع مهنأ نومعزي راهنلا فصتنم لايح بونجلا
 مهنع ةيزجلا عضو دارأف نايفس يب ل ا ولا ا رب اس يو نحس

 . مهنع هلأس نيح مهرفكب هللاب رداقلا يرخطصألا ديعس وبأ ىتفأ دقو .ةكئالملا نودبعي مهنأ فرع نيح

 مهئدب يف اوناك مهنأ لمتحيو مانصألل دجس نم لوأ مهف نادلكلا مهل لاقيو نوئباصلا امأ ةنسوسلا يفو

 كلتل اوعرتخا دقف مويغلا ءارو ىفخت وأ بيغت دق سمشلا تناك امل نكل بكاوكلل نودجسيو سوجملاك

 خيرملاو لحزو يرتشملا يه « مهمادق ¿ نيب ةروهشملا ناثوألاف .بكاوكلا ءامسأب اهومس ًاروص بكاوكلا

 دنع ميظع رثأ اهل تاومألا ء ءامظع سوفن ناب ًاريخأ اومعز مث «كلذ وحنو ةرهزلاو نونويو سيماطراو دراطعو

 نم لوأ لاقيو اهل اودجسو ةديقعلا هذه هيف اودقتعا نمل ًاروص اوذختاف هقلخ نيبو هنيب ءاطسو مهف ىلاعت هللا

 ۲٠۵۹ ةنس هيبأل ًالاثمت عنص هنإف یونین ةئيدم ىنب يذلا نييروشألا كلم حون نب ذورمن نب سونين كلذ لعف

 نم ةئباصلا نودلخ نبا يفو .مهناعجشو مهءارمأو مهكولم نودبعي اوراصو هتدابعب هموق رمأ داليملا لبق
 ناعنك حون دلو نم ضرألا كلم نم لوأو هدج حلشوتم ءىباص نإ : ليقو « حون وخأ كمال نب ءىباص دلو

 0 ىلع بلغو هرمع لاطو هناطلس مظع يذلا ذورمنلا هنبا هكلم ثروو « ماح نب شوك نبا

 ضر 0 ميهاربإ داع املو «لكايهلا ةدابع يف اوركفو ديحوتلا يف مهنم نوينادلكلا هفلاخو ةئباصلا نيدب

 لكيه هن أ معزتو نابرقلل تيزلا هدنع بكستو ةئباصلا همظعت تناكو سدقملا تيب ناكمب لزنف ناعنك

 نإ :لاقيو ةئباصلاب نيدي لباب كلم ناز ناكو «هللا تيب هانعمو ءايليإ نويناربعلا هامسف ةرهزلاو يرتشملا

 بقل يذلا وهو اهلحتناو ةئباصلا وهو هتعدب رهظأف غلاف نب ناعنك ءاجو هب نماف هيلإ ثعب ىتم نب سنوي

 ةدابع وهو ةئباصلا نيدب نيدي نمم لباب لهأ نم طبنلا نم ناكو مالسلا هيلع ميهاربإ ذورمن وهو ذورمنلاب

 صالخو اهعئابط ةفرعمو بكاوكلا داصرأب ةيانع لهأ كلذل اوناكو اهتيناحور بالجتساو بكاوكلا

 ةئباصلا نيد ىلإ اعد نم لوأ ناكو .ءرحسلاو تامسلطلاو موجنلا مولع نم كلذ هباشي امو تادلوملا

 رصم ةنعارف نم ةئباصلا نمو رحسلا ةعانص نم اهطسق رفوب ضرألا راطقأ نيب لباب ترهش دقو بسارويب

 ءاجو ةئباصلا لكايه نم همده ام عم رصنتخب همده يذلا ةرهزلا لكيه ىنب يذلا وهو اميكح ناكو ساردف

 . ةئباصلا نم رصم لهأ ناكو نويرصملا ابص مث ديحوتلاب نادوةئباصلا ضفرف رصم كلم ىلع قيلات هنبا هدعب

 نم مهل ةرواجملا ممألا ىلع اولمح امدنع ةينارصنلا ىلع نيطنطسق دعب اهوكلم امل مورلا مهلمح مث

 ميظعت يف ةئباصلا نيد نع اوعجرو كلذب مهلك اونادف ةبونلاو ةشبحلاو سورلاو راحربو ةبلاقصلاو ةقلالجلا
 ١١5 ص لوأ نودلخ نبا ۳۸۰ ص لوأ يبطرق ١75 ص لوأ نايبلا عمجم) . ناثوألا ةدابعو لكايهلا

 .(8 ص ناميلس ةنسوس

 : لاق «ًافينح ميهاربإ ةلم لب لقإ» : لجو زع هلوق يف ةديبعوبأ لاق . ملسملا فينحلاو فينح عمج ءافنحلا (۲)
 - ىلع ءافنح نحن :نولوقي ةيلهاجلا يف ناثوألا ةدبع ناكو برعلا دنع فينح وهف ميهاربإ نيد ىلع ناك نم

۲۵0۸ 



 طسوتملا كلذ نكل «طسوتم ىلإ هماكحأو هرماوأو .هتعاط ةفرعمو .ىلاعت هللا ةفرعم

 بر نم اهبرقو اهتراهطو تايناحورلا ءاكزل كلذو «ًاينامسج ال ًايناحور نوكي نأ بجي
 ةداملا يف انلثامي برشن امم برشيو «لكأن امم لكأي انلثم رشب ينامسجلاو «بابرألا

 "غ a (نورساخل ًاذإ مكنإ مكلثم ًارشب متعطأ نئلو  :اولاق ءةروصلاو
 نوكي رشبلا سنج نم طسوتم ىلإ ةعاطلاو ةفرعملا يف جاتحن انإ لوقت تناك ءافنحلاو

 ثيح نم انلثامي تايناحورلا قوف ةمكحلاو دييأتلاو ةمصعلاو ةراهطلا يف هتجرد
 عون ىلإ ىقليو ةيناحورلا فرطب يحولا ىقلتيف «ةيناحورلا ثيح نم انزياميو «ةيرشبلا
 « يلإ ىحوي مكلثم رشب انآ امنإ لق ©: ىلاعت هلوق يف كلذو ‹ ةيرشبلا فرطب ناسنإلا

 «الوسر ارشب الإ تنك له يبر ناحبس لق »:هركذ لج لاقو ٠٠١ :فهكلا]

 برقتلاو «ةتحبلا تايناحورلا ىلع راصتقالا ةئباصلل قرطتي مل امل مث [48 :ءارسإلا]

 “ عبسلا تارايسلا يهو اهلكايه ىلإ ةعامج تعزف ءاهتاوذب اهنم يقلتلاو اهنايعأب اهيلإ

 .«تباوشلا اهعزفم دنهلا ةبئاصو تارايسلا اهعزفم مورلا ةبئاصف 227 تباوثلا ضعبو

 ىلإ لكايهلا نع اولزن امبرو «ىلاعت هللا ءاش نإ ليصفتلا ىلع مهبهاذم ركذنسو

 زع هللا دبعو مانصألا لزتعاو قحلا نيد ىلإ لام نمف ًافينح ملسملا اومس مالسإلا ءاج املف ميهاربإ نيد =

 :دوعلا نارج لاق 0000 0
 فطقأ نه وأ ءاحطبلا اطق ميسر ٠ هءوض نرداب حبصلا ني
 فنحتملا دباعلا ةالصلا ماقأ اهل ليللا نما 000 0

 نوينادلكلاو بكاوكلا دبعي نمم ةئباصلا نم دورمنلا ناكو ءافنح نوينادلكلا ناكو ةئباصلا فالخ مهو
 ةمظعم تناكو «ليإ» تذختا دق ةئباصلا تناكو مهبلغف لكايهلا ةدابعل ذورمنلا ىلع اوجرخف ءافنح نودحوم

 ءايليإ نويناربعلا اهامسف ةرهزلاو يرتشملا لكيه اهنأ معزتو «نابرقلل تيزلا اهيلع بكستو ةئباصلا اهمظعت
 50١(. ص نودلخ نبا سوماق) . هللا تيب اهانعمو

 تارايسلا نودبعي ءاهدابع ناكو سمشلاك اهسفن لوحوأ سمشلا لوحرودت يتلا بكاوكلا يه .تارايسلا )١(

 بكاوكلا نأ ىلإ بهذي كلفلا ملع نكلو دراطعو ةرهزلاو سمشلاو خيرملاو يرتشملاو لحز يهو عبسلا
 ةرهزلاو ضرألاو خيرملاو يرتشملاو لحزو سوناروأو نوتبن : ةينامث يهو سمشلا لوح رودت يتلا يه
 ملع طئاسب) . تاميجنلا مسا اهيلع قلطأ ؛ددعلا ةريثك ةريغص تارايس يرتشملاو خيرملا نيبو «دراطعو

 . ( 77 ص دمحم لآ دئاقع ٤۸ ص كلفلا

 را ىلا خلاق ارام اع بكا نأ انسمش لثم ةريبك سمش اهنم مجن لکو موجنلا يه تباوثلا (۲)

 ىتح انع يه تدعب ولو ةرم ةئام اهرون نم عطسأ هرون ناكل انسمش دعب ىلع راص ىتح انم برتقا ول عقاولا
 هيلع سقو «نآلا هارن امك هارن عساشلا هدعبل نكلو «ةرم ةئام هرون نم لقأ اهرون تيأرل هدعب لثم اهدعب راص

 (اهل ديدع ال موجن ءامسلا يفو) : يبرعلا رعاشلا لاق امك يهو موجنلا رئاس
 . ۷١( ص كلفلا ملع طئاسب)
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 ةدبع مه ىلوألا ةقرفلاو ءائيش ناسنإلا نع ينغت الو رصبت الو عمست ال يتلا صاخشألا

 ىلع نيبهذملا رسكب افلكم ليلخلا ناكو .مانصألا ةدبع مه ةيناثلاو «بكاوكلا

 اربك ءالعفو الوق .«مانصألا ةدبع ىلع جتحاو .ةلهسلا ةحمسلا ةيفنحلا ريرقتو «نيتقرفلا

 ال ام دبعت مل, تبأ اياه : رزا هيبأل لاقف ءلعفلا ثيح نم “ ًارسكو .لوقلا ثيح نم

 .ًاريبك الإ اذاذج مهلعج ىتح«تايآلا [47 : ميرم] «ًائيش كنع ينغي الو رصبي الو عمسي

 لاق امك كلذ نم عزفف ءربكلا ثيح نم ماحقإو لعفلا ثيح نم مازلإ كلذو مهل

 ميكح كبر نإ ءاشن نم تاجرد عفرن هموق ىلع ميهاربإ اهانيتا انتجح كلتو ۾ : ىلاعت

 لاق امك ةقفاوملا ةغيص ىلع ناثوألا ةدبع بهاذم لاطبإب أدتبا [8* : ماعنألا] * ميلع

 انيتا امك يأ ٥ : ماعنألا] *ضرألاو تاومسلا توكلم ميهاربإ يرن كلذكو # : ىلاعت

 يف ةقفاوملا قاسم لكايهلا باحصأ ىلع مازلإلا قاسف ةجحملا هيرن كلذك ةجحلا

 ليلخلا ميهاربإف الإو «یوقآ ماحفإلاو غلبأ مازلإلا نوكيل ةياهنلا يف ةفلاخملاو اذيهلا

 هلوق يف نكي مل امك < . ًاكرشم [“ : ماعنألا] 4 يبر اذه ] : ةلوق يف نكي مل مالسلا هيلع

 هقوس ريغ مازلإلا ةهج ىلع مالكلا قوسو ءابذاك [۳ م مهريبك هلعف لب

 ىربكلا ةلملا يه ىتلا ةيفينحلا ررق .ةجحملا نيبو ةجحلا رهظأ املف مازتلإلا ةهج ىلع

 نوررقي مهلك هدالوأ نم ءايبنألا ناكو «ميقلا نيدلا وه كلذو .ىمظعلا ةعيرشلاو

 03 هيلع هللا تاولص دمحم انعرش بحاص صوصخلابو «ةيفينحلا

 . صخأ نف ديحوتلا نأ بجعلا نمو . ىمصأو ىمرملا يف باصأو ‹«ىوصقلا ةياهنلا

 نم ناک امو : انين ةيفرحتلا كد عضوم لكب كرشلا يفن نرتقي و «ةيفينحلا ناكرأ

 . هب نيكرشم ريغ هلل ءافنح د

 دق يربتم نا نيلضا را ىتح «سوجملاب تصتخا هيونتلا مث
 يناثلاو .رونلا امهدحأ نومسي داسفلاو حالصلاو ءرضلاو عفنلاو ءرشلاو ريخلا نامستقي

 ىتح عطقلاو رسكلا ذحلاو مهرسكف 4نوعجري هيل | مهلعل مهل ًاريبك الإ | ًاذاذج مهلعجف» :لوقي هللاو )١(
 :رعاشلا لاق . ًاتاتف تراص

 ردتقملا يلعيلا هللا يف كاذ اهبارحم يف ماسنصألا دذج

iجتحيل هقنع يف مانصألا هب رسك يذلا ساقلا قّلعو هرسكي ملف قلخلا يف مهتهلآ ميظع  
 نوعجريربكألا مهمنص ىلإ مهلعل ليقو «مهيلع ةجحلا تماق اذإ نوعجري هنيدو ميهاربإ ىل ! مهلعل مهيلع هب

 ميهاربإب نونمؤيو مهدشر ىلإ نوبوثيف اهلإ هوذختا نم لهج نوملعيف قطني ال وهو هنولأسيف اهريسكت يف
 هليدبو
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 سوجملا لئاسمو «بهذم ليصفت كلذ يف مهلو .نم رهأو نادزي ةيسرافلابو ةملظلا

 صالخ ببس ةيناثلاو «ةملظلاب رونلا جازتما ببس نايب امهادحإ نيتدعاق ىلع رودت اهلك
 امك نيلصأ اوتبثأ سوجملا ءًاداعم صالخلاو أدبم جازتمالا اولعجو «ةملظلا نم رولا

 لب «نييلزأ نيميدق انوكي نأ زوجي ال نيلصألا نأ اومعز ةيلصألا سوجملا نأ الإ اتركذ

 رونلاو «تثدح رونلا نمأ اهثودح ببس يف فالتخا مهل مث ءةثدحم ةملظلاو يلزأ رونلا

 رونلا (هيف) كرتشي ءيش الو رخآ ءيش مأ رشلا لصأ ثدحي فيكف ًايئزج ارش ثدحي ال

 نم لوألا أدبملا نولوقي ءالؤهو «سوجملا طبخ رهظي اذهبو مدقلاو ثادحإلا يف

 ةيترمويكلاو تشدارز رخآلا يبنلاو ريبكلا ناورز نولوقي امبرو ') ترمويك ضاخيبفألا

 مدا ترمويك مجعلاو دنهلا خيراوت يف درو دقو «مالسلا هيلع مدآ وه ترمويك نولوقي

 . خيراوتلا باحصأ رئاس مهفلاخيو

 ةيترمويكلا
 يلزأ نادزي اولاقو نم رهأو نادزي نيلصأ اوتبثأ ترمويك لوألا مدقملا باحصأ مه

 فيك عزانم يل ناك ول هنأ هسفن يف ركف نادزي نإ اولاق .قولخم ثدحم نم رهأو ميدق

 يمسو ةركفلا هذه نم مالظلا ثدحف رونلا ةعيبطل ةبسانم ريغ ةيدر ةركفلا هذهو ءنوكي.

 رونلا ىلع جرخف «رارضإلاو ررضلاو داسفلاو ةنتفلاو رشلا ىلع ًاعوبطم ناكو نمرهأ
 ةكئالملا نأ مث ةملظلا ركسعو ءرونلا ركسع نيب ةيراحم ترجو «الوقو ةعيبط هفلاخو

 ظ يخي م" ءةنس فالآ ةعبس نم نم ًاصلاخ يلفسلا ملاعلا نوكي نأ ىلع اوحلاصف اوطسوت

 أدب مث «مهكلهأو مهدابأ حلصلا لبق ايندلا يف اوناك نيذلاو رونلا ىلإ هملسيو « ملاعلا

 دياز اع نر نالا ولا عيمج هل هللا رخس دق ناكو ملاعلا كلم نم لوأ ترمويج وأ ترمويك )۱)

 نجلا رضحي موي لك ناكو .عابسلا دولج سبل نم لوأ وهو .رظنملا ءاهبو ةلالجلا ةعورو ةماهشلاو ةوقلا
 يليهسلاو «نيطلا نبا سرفلا دنع ترمويك ىنعمو .هل ةمدخلا سر ىلع افوغص نوفطصيو هبابب سنالاو

 ترمويك نأ ىلع نوقفتم مهلك سرفلاو فاكلاو ميجلا نيب , فرحلا نأ رهاظلاو .فاكلا ناكم ميجب هطبض

 رار نتي ةعيرأ هر او رنإ تم با كاج از امسا ا اكو قبلا كوأ زق يذلا مداره

 ضعب لاقو . ثيشوه اشنمو .بقع مهل فرعي الف اوضرقنا نوقابلاو ترمويك لسن ناك لاورفإ نمو .تانب

 ناتسربط لابج نم دنوایند لبج لزنو «أرمعم ناك هنأو حون نب ثفاي نب رموك وه ترمويك نإ سرفلا ءاملع
 نذملا ىنب يذلا وه ترمويك نإ ليقو «لباب اوكلم ىتح هينب رمأو هرمأ مظعو سراف كلم مث اهكلمو
 ملو يادام هدلو بقع نم سرفلا نأو كلذب هئاعد ىلع سانلا لمحو مدأب ىمستو ليخلا ذختاو نوصحلاو

 ص لوأ نودلخ نبا ١7 ص لوأ ةمانهاشلا) . مهمايأ رخآ ىلإ ةيورسكلاو ةينيكلا يف مهبقع يف كلملا لزي
 ` .(5758- اال
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 «سابير لجرلا كلذ طقسم نم تبنف امهلتقف روث لاقي ناويحو ترمويك هل لاقي لجرب
 نم تبنو ءرشبلا وبأ امهو « هناشيم اهمسا ةأرماو هشيم ىمسي لجر سابير لصأ نم جرخو
 الب حاورأ مهو ‹سانلا ريخ رونلا نأ اومعزو .تاناويحلا رئاسو ماعنألا روثلا طقسم

 . .نمرهأ نوبراحيف داسجألا مهسبلت نأ نيبو «نمرهأ عضاوم نع مهعفري نأ نيب «داسجأ

 رفظلاو رونلا دنع نم ةرصنلا مهل نوكي نأ ىلع «نمرهآ ةبراحمو داسجألا سبل اوراتخاف

 ببس كاذف «ةمايقلا نوكت ءدونج كالهإو هب رفظلا دنعو ةبقاعلا نسحو «نمرهأ دونجب

 *ص الخلا ببس اذهو < جازتمالا

 ()ةيناوزرلا
 صخشلا نكل «ةينابر ةينارون ةيناحور اهلك رون نم ًاصاخشأ عدبأ رونلا نأ اولاق

 كلذ نم ناطيشلا نم نمرهأ ثدحف ءايشألا نم ءيش يف كش ناوزر همسا يذلا مظعألا
 5 ةيامعستو فآلا ةعست مزمرق مواق ريبكلا ناوزر نإ لب ال < ‹ مهضعب لاقو الا

 سيل ملاعلا اذه لعل لاقو «ركفو هسفن ثدح مث «نكي ملف نبا هل نوكيل ةنس نيعستو
 اعيد ان اكو «ملعلا كلذ نم زمره ثدحو .دحاولا مهلا كلذ نم نمرهأ ثدحف ء يشب

 نطب قش ىتح ناطيشلا نمرهأ لاتحاف جورخلا باب نم برقأ زمره ناكو «دحاو نطب يف
 نم هيف ام ىأرو هرصبأف ناوزر يدي نيب لثم امل هنأ ليقو ءايثدلا لمخأو .هلبق جرخف همأ

 يقبف زمره امأو ءايندلا ىلع ىلوتساو ىضمف «هدرطو هنعلف هضغبأ داسفلاو رشلاو ثبخلا

 ةراهطلاو ريخلا نم هيف اودجو امل هودبعو ًابر موق هذختا يذلا وهو «هيلع هل دي ال ًانامز
 امإ يدر ءيش هللا عم ناك لزي مل هنأ ةيناوزرلا ضعب معزو .قالخألا نسحو حالصلاو

 نم ةميلس تناك ايندلا نأ اومعزو «ناطيشلا ردصم وه كلذو «ةيدر ةنوفع امإ «ةيدر ةركف
 نمرهأ ثدح املف .صلاخ ميعنو ضحم ريخ يف اهلهأ ناكو «نتفلاو تافآلاو رورشلا

 املا قرش. نتي لاتخاف ءال: نم لمي ناكر« نعنلاو :تافآلاو نورشلا ثئدع

 قرخ ىتح لاتحاف هنع ةيلاخ ضرألاو « ءامسلا يف وه ناك : مهضعب لاقو « دعصو

 ىتح ناطيشلا هعبتاو «هتكئالمب رونلا برهف .اهلك هدونجب ضرألا ىلإ لزنو «ءامسلا

 تطسوت مث « ىلاعت برلا ىلإ ناطيشلا لصي ال ةنس فالا ةثالث هبراحو «هتنج يف هرضاح

 ينبل ًاحصخ ناك ناوزرو نييلزالا نينثالا باحصأ ةيونثلاو ةيتشدارزلا وهو ريبكلا نازور باحصأ ةيناوزرلا )١(

 .( 08١ ص نماث فراعملا ةرئاد ٤ ص ناميلس ةنسوس) . مالسلا هيلع دواد نب ناميلس مايأ ليئارسإ
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 ةثالثلاب ةنس فالا ةعست ءوضلا رارق يف هدونجو سيلبإ نوكي نأ ىلع احلاصتو ةكئالملا

 يف حالصلا مهلوق نع ىلاعت برلا ىأرو ,هعضوم ىلإ جرخي مث ءاهيف هلتاق يتلا فالآ

 سانلاف ‹« حلصلا ةدم يضقنت ىتح رشلا ىضقني الو هدونجو سيلبإ نم هوركملا لامتحا

 سيلبإ طرشو لوألا ميعنلا دوعي مث .ةدملا ءاضقنا ىلإ نحملاو ايازخلاو نتفلاو ايالبلا يف

 طرشلا نم اغرف املف ءاهرشابي ةيدر لاعفأ ىف هقلطيو اهلعفي ءايشأ نم هنكمي نأ هيلع

 «فيسلا اذهب هالتقاف تكن نم :امهل الاقو امهيلإ امهيفيس اعفدو «نيلدغ امهيلع ادهشأ

 هلعلو ؛ لطابلا لحمضملا داقتعالا اذه ىريو «لئاقلا يأرلا اذه دقتعي القاع نظأ تسلو

 مل هئايربكو هلالجب ىلاعتو هناحبس هللا فرع نمو .لقعلا ىف روصتي ام ىلإ ًازمر ناك

 هاكح ام اذه نم برقأو « هعمس تافارخلا هذه عمسي ملو ءهلقع تاهرتلا هذهب حمسي

 ءالخلاو وجلاو ةملظلا يف لزي مل ناك سيلبإ نأ تمعز سوجملا نأ : ينزوزلا دماح وبأ

 ةبثو بثوف رونلا ىأر ىتح . هليحب برقيو فحزي لزي مل مث .هللا ناطلس نع لزعمب

 هناحبس هللا قلخف «رورشلاو تافآلا هذه هعم لخدأو .رونلا يف هللا ناطلس يف راصف

 وهف هناطلس ىلإ عوجرلا هنكمي ال اهب ًاقلعتم راصو .اهيف عقوف هب ةكبش ملاعلا اذه ىلاعتو

 قلخ ىلإ نتفلاو نحملاو تافآلاب ىمري سبحلا يف برطضم ملاعلا اذه يف سوبحم
 الف «نزحلاب هاعد هرس نمو مقسلاب هامر هحصأ نمو «توملاب هامر هللا هايحأ نمف هللا

 تناك اذإف ءةوق هل ىقبي ال ىتح هناطلس صقني موي لکو «ةمايقلا موي ىلإ كلذك لازي

 يف هحرطيف «هتردق تلحمضاو «.هتوق تلازو «هنارین تدمخو « هناطلس بهذ ةمايقلا

 نايدألا لهأ ىلاعتو هناحبس هللا عمجي مث ,ىهتنم الو ٌّدح هل سيل ةملظ وجلاو ءوجلا

 ناك رونلا نإ .تلاقف ةيخسملا امأو «هنايصعو ناطيشلا ةعاط ىلع مهيزاجيو مهبساحيف

 «نيلصأب اولاق 2') ةينيدمرخلا كلذكو . ةملظ راصف هضعب خسمنا مث ًاضحم ارون هدحو

 لك يف ناك دقلو «مارحو لالحو ماكحأب نولوقي ال مهو لولحلاو خسانتلا ىلإ ليم مهلو

 كلذ شيوشت ناك «ةطمارقلاو «ةقدانزلاو ,ةيكدزملاو ةيحابالا لثم .موق ممألا نم ةمأ

 . مهيلع ةروصقم سانلا ةنتفو «نيدلا

 ةيكدزملل بقل وهو سفنألا هب حاترتو ىهتشيو ذلتسي امع ةرابع يهو ةيمجعأ ةظفل ةينيدمرخلاو ةيمرخلا )١(
 عئارشلا يف روظحم لك اولحأو ءاسنلا اوحابأو ذابق مايأ يف اورهظ نيذلا سوجملا نم ةحابالا لهأ مهو

 عفر ىلإ عجار مهبهذم لصاح نأل بهذملايف مهايإ مهتهباشمل ةينطابلا هب بقل دقو ةينيدمرخ اوناكو

 .(70 ص دمحم لآ دئاقع) . تامرحملاو تاحابملا نم تاوهشلا عابتا ىلع سانلا طيلستو فيلكتلا
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 (") فساتشك نامز يف رهظ يذلا بسشروب نب تشدارز باحصأ © ةيتشدارزلاو

 نم باتكلا لهأ معز اميف ناكو هتوبن سوجملا معزي يذلا تشدارز رهظ فساريهك نب بساتسيك مايأ يفو )١(

 قحلو صربف هيلع هللا اعدف هرومأ ضعب , يف هناخف هدنع ةصلاخ يبنلا ايمرأ ةذمالت ضعبل امداخ نيطسلف لهأ ْ

 ىلع سالا لمحو هيجعأف هنيد هيلع ضرعف فساتسيك ىلإ هجوتو .ةيسوجملا نيد اهب عرشو ناجيبرذأب

 ينب نم ًايبن نأو كلملا رهشونم لسن نم تشدارز نأ سرفلا ءاملع دنعو عنتما نم لتقو هيف لوخدلا

 نابتكي ًاضيأ رهشونم لسن نم وهو ملاعلا بساماجو تشدارز ناكف خلبب وهو فساتسيك ىلإ ثعب ليئارسإ

 كلذ نأو .تشدارزل همجرتيو يناربعلا ناسللا فرعي بساماج ناكو ةيناربعلاب يبنلا كلذ لوقي ام ةيسرافلاب

 اننا نك اعد هاعدا باتكب اع تشدارز نإ : سرفلا ءاملع ٍلاقو فساريهك هلود نم ةنس نيثالثل ناك

 كلذ ىمسيو ةماعلا هميلعت نم عنمو ةذبارهلا هب لكوو رخطصأب لكيه يف فساتسيك هعضوف بهذلاب

 ةظفللا هذهو ةيدنز هامسو ريسفتلا رسفو ةدنز هريسفت يمسو تشدارز هرسفو ةمزمزلا باتك وهو هايسن باتكلا

 موقلا سيماونو لبقتسملا ناثدخو ةيضاملا ممألا رابخأ يف باتكلاو قيدنز برعلا اهتبرع يتلا يه

 مهل ددجو تاوعدو تادجس تاذاهنإو بورغلاو لاوزلاو عولطلا يف تاولصلا نأو قرشملا ةلبقك ففئارشو
 ا لادتعالا يف زورينلا نيديع مهل بترو ءاهدمخأ رهشونم ناك يتلا نارينلا تويب تشدارز

 قرحأ لوألا 000 ضرقنا املو .مهسيماون نم كلذ لاثمأو يفيرخلا لادتعالا يف ناجرهملاو

 ص لوأ نوبللخ نبا) .ابس أ ىمست هنم ةروس ةءارق ىلع سرفلا عمج ريشدرأ ءاج املو بتكلا هذه ردنكسالا

۸( . | 

 بترو اسف ةنيدم سرافب ىنتباو هنيناوق ررقو كلملا طبض بسارهل نب بساتشب ريثألا نبا لوقيو «فساتشك (۲)
 كلم عم حلطصا دقو «هتبترم ردق ىلع هتكلمم مهنم دحاو لك كلمو بتارم هتكلمم لهأ ءامظع نم ةعبس .

 ىلع اهتداع ىلع لازت ال كرتلا كلم باب ىلع ةفقاو ةباد بساتشبل نوكي نأ ىلع حلصلا رقتساو كرتلا
 برحلا ىلإ هيف ريست اعلاط كل نيعأ نأ - : لاقو حلصلا ضقن ىلإ هعفد تش تشدارز هيلإ دفو املف كولملا :باوبأ

 اهب ةفرعملا ديج موجنلاب املاع تشدارز ناكو موجنلاب كولملل تارايتخالا تعضو تقو لوأ اذهو .رفظتف

 ذافنإب رمأي مل نإ برحلاب هددهتو هتباد فرص كرتلا كلم هيلع ركنأف هتاد فرصب رمأو بساتشب هباجأف
 التتقاو ايقتلاو هبحاص ىلإ امهنم لك راسف برحلاب هيف هنذؤي اظيلغ اباتك بساتشب هيلإ بتكف «هيلإ تشدارز

 «بساتشب نب رايدنفسا برحلا هذه. يف ءالبإ موقلا مظعأ ناكو سرفلل رفظلاو كرتلا ىلع ةميزهلا تناكف
 مث برح دعب برحل هبدنف هسفنل كلملا ديري :اولاقو هنباو بساتشب نيب سانلا ىعس برحلا تلجنا املف
 هنيد ةساردل رديمط لبج ىلإ راسو ناتسجسو نامرك ةيحان ىلإ راس بساتشب نأ مث ءاديقم هسبحو هذخأ
 هتاف هءاسنو هدالوأو هنئازتخ اهب'ك تو كلا ةلطبأ دق اریبک ًاخيش خلبب بسارهل هابأ فلخو كانه كسنتلاو
 نيواودلا قرحأو ةذبارهلاو بساتشبل نيدلوو بسارهل لتقف خلب 9ع هدنجب راسو هتبيغ كرتلا كلم

 نم هنبا جارخإب رمأ رمألا هيلع دتشا املف لابجلاب نصحتو بره يذلا بساتشبل ام راسو نازينلا توب

 SG نم كلملا هيلإ دهعي نأب هدعوو هل رذتعاو هسبحم

 هتوخإو كلملا لتقو ةونع اهلخدو ىمظعلا مهتنيدم غلبو مهدالب لخدو مهمزهف كرتلا براحو هعومج عمجو

 ةنس لك اولمحي نأ ىلع كرتلا هوجو نم لجر ىلإ ةيحان لك لعجو كرتلا دالب عطقأو هءاسنو هلاومأ حابتساو

 ديدشلا متسر لاتقل زهجتلاب هرمأف هاتأ ام ىلع هوبأ هدسحف خلب ىلإ داغ مث ؛بساتشب هيبأ ىلإ اجارخ

 ٠١5(. ص لوأ ريثألا نبا) . بساتشب تامو متسر هلتقف هلتاقو متسر هيلإ جرخف هيلإ راسف ناتسجسب
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 «دعد اهمساو «يرلا نم همأو «ناجييرذأ نم ناك هوبأو .«كلملا ) بسارهل نبا

 هماقم ناكو ‹ضرألا كلم نم لوأ ناكو ترمويك مهلوأ ءاكولمو «ءايبنأ مهل نأ اومعزو

 «ةمث ةوعد هل تناكو .دنهلا ضرأ لزنو «لوارف نبا © جنهش وأ هدعبو ءرخطصأب

 .كلملا 2” مج هوخأ هدعبو .هكلم نم ةنس لوأ يف ةئباصلا ترهظو ©)ثروهمط هدعب

 ىلع ىسوم نأ اومعزو اهب ماقأو لباب لزنو 1 د6 رهجونم مهنم ‹كولمو ءايبنأ هذعب مث

 هنامز يف رهظو «بسارهل نبا تشاكتشك ا كلملا ىهتنا ىتح هنامز يف رهظ «مالسلا

 . ىلوألا فحصلا يف ام تقو نم قلخخ لجو زع هللا نأ اومعزو «ميكحلا تيش تيشدارز

 يف هتئيشم ذفنا ةنس فالا ةثالث تضم املف ةاقيناحتوو اقلخ هتوكلم قم ىلعألا فاتكلاو

 ةكئالملا نم نيعبس هب 2) فحأو .ناسنإلا ةروص بيكرت ىلع . ءىلأالتم رون نم ةروص

 فالا ةثالث ةكرحتم مدآ ينبو « ضرألاو بكاوكلاو رمقلاو سمشلا قلخو «نيمركملا

 لبج ةلق يف اهسرغو ,نييلع ىلعأ يف اهأشنأ ةرجش يف تشدارز حور لعج مث ف

 وبأ هبرشف ةرقب نبلب تشدازر حبش جزام مث ءرخذيومساب فرعي ناجبيرذأ لابج نم

 همأ تعمسُم ءاهريغو ناطيشلا اهدصقف «همأ محر يف ةغضم مث ةفطن راصف تشدارز

 هيلإ لمحت ًابرغو إقرش كولملا تناكو ةريسلا دومحم ناكو سرفلا كلم بسارهل وأ فسارهليك وأ فسا رهيك 01(

 نم هنس نيرشعو ةئامل مهبورح يف كلهو همايأ ةماع مهبورح يف ماقأو كرتلا براح دقو < همظعتو ةواتألا

 . (۲۳۸ ص لوأ نودلخ نبا) . ةدابعلل عطقناو كلملا ىلع بساتسيك هنبا ىلو هنإ ليقو هكلم

 لوأ هانعم ليقو رونلا هانعمو دادشبب بقليو ميجلاو فاقلاو فاكلا نيب ريخألا اهفرحو جنهشوأ وأ كنهشوأ )۲)

 ا ا ا اا يتئامب مدا دعب هنأ سرفلا معزتو لدعلاب مكاح

 .(۲۲۹ ص لوأ نودلخ نبا)

 نب دهكنا نب ناهجونأ نبا وهو نيسلاب سرومهط سرفلا لوقتو برغلا نّيخرؤملا دنع ءاثلاب ثرومهط (۳)
 هكلم يف ًادومحم ناكو اهلك اهلك ميلاقألا كلم هنأو لباب كولم لوأ ثرومط نإ :يبلكلا نبا لاق: كنهشوأ دهكسا

 .(۲۲۹ ص لوا نودلخ نبا) . ةئباصلا ةلم ىلإ اعدو بسارويب رهظ هكلم نم ةنس لوأ يفو

 ماقتساو ضرألا كلمو هيخأ دعب كلم ثرومهط رخآ وهو عاعشلا وه ديشو رمقلا وه مجو دیشمج وهو مج )٤(

 راشنمب هرشنف هب رفظف كاحضلا وهو بسارويب هتبسن هتوم لبق هيلع جرخف هلاح تءاسو ةمعنلا رطب مث هرمأ

 .(7])" ص لوأ نودلخ نبا) هدي نمرمألا عزتناو
 دلو نم همأ تناكو نوديرفأ لسن نم جريا نب رحشنم نبا ُكلملا رهشونم نودلخ نبا يف ركذو رهجونم (ه)

 ربا لونودبسا مث هل تناك بورح دعب همع نم هیال رتو كلم ربك ىتح هنآ تفكذ مالسلا هيلع قاحسإ

 نبا) .اهكلمو لباب ىلع هبلغف كرتلا كلم بايسارفأ هيلع راو ةمالسلا هيلع, عيغاربإ نيد ىلع سرفلا لمخوا

 . (۲۳۲ ص نودلخ

 يفو . اورادتساو اوفكعو هب اوفاطأو هباوق دحأ هوففحو نفخ اف نوفحت :ةيلاوختو ءيشلاب موقلا فح (1)

 شرعلاب نيقدحم #شرعلا لوح نم نيفاح ةكئالملا ىرتوإ : ليزنتلا يفو . مهديسب موقلا فح بيذهتلا

 .هب نوفحي مهلعج مهفحأو هلوح نوفوطي
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 ءرضح نم اهنيبت كحض امل مث « تأربف اهئرب ىلع تالالد يف « ءامسلا نم ءادن

 ةجردمو .ليخلا ةجردمو «رقبلا ةجردم نيب هوعضو ىتح «تشدارز ىلع اولاتحاو
 غلب نأ ىلإ كلذ دعب أشنو «هسنج نم هتيامحب مهنم دحاو لك ضهني ناكو «بئذلا

 ناكو «هنيد ىلإ هباجأف « كلملا فساتشك اعدف «قلخلا ىلإ الوسرو ايبن هللا هثعبف نيثالث

 بانتجاو «ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو ,ناطيشلاب رفكلاو « هللا ةدابع هنيد
 ًادبم امهو «نمرهأو نادزي كلذكو .ناداضتم نالصأ ةملظلاو رونلا لاقو .ثئابخلا

 بيكارتلا نم روصلا تثدحو ءامهجازتما نم بيكارتلا تلصحو «ملاعلا تادوجوم
 ل كرف ار وه امار نتو رولا اغ ناق يران ةفلتقمملا
 ريخلا نكل «ةيناوزرلا تلاق امك ةملظلا دوجو هيلإ بسني نأ زوجي الو .دن الو .دض
 ملولو ةملظلاو رونلا جازتما نم تلصح امنإ «ثبخلاو ةراهطلاو داسفلاو حالصلاو رشلاو
 ةملظلا رونلا بلغي نأ ىلإ «نابلاغتيو نامواقتي امهو .ملاعلل دوجو ناك امل اجزتمي

 ىلاعت يرابلاو .صالخلا ببس وه كلذو .هملاع ىلإ ريخلا صلختي مث .رشلا ريخلاو

 هدوجو لاقو ءالصأ رونلا لعج امبرو بيكرتلا يف اهآر ةمكحل ءامهطلخو امهجزم وه
 سيلو دوجوم هنأ ىري هنإف .صخشلا ىلإ ةبسنلاب لظلاك عبتف ةملظلا امأو ٠ يقيقح دوجو
 هدوجوف «داضتلادوجولا ةرورض نم نأل .ًاعبت مالظلا لصحو «رونلا عدبأف ةقيقح دوجومب
 دق باتك هلو «لظلاو صخشلا يف انركذ امك .لوألا دصقلاب ال قلخلا يف عقاو يرورض

 ينعي . يتيكو هنيم نيمسق ملاعلا مسقي ءاتسودنز وهو هيلع كلذ لزنأ ليقو . 2') هفنص
 ام نإ :لوقي «نيملاع ىلإ قلخلا مسق امكو .صخشلاو حورلاو « ينامسجلاو يناحورلا

 ىلع ردقم دحاو لكو .لعفلاو ريدقتلا هب ديري .شنكو ششخب نيمسق مسقني ملاعلا يف

 نمراسف ءانثأ هامسو اهب بطوخ ةيوامس ةغل اهنأ معزو هانعم دحأ فرع امف ضرألا هب فاطو ءًاباتک فنص )١(
 نيصلا ىتأ مث ءاهكولم ىلع هضرعو دنهلا ىلإ راسف هولبقي ملو هيف ام اوفرعي ملف «سراف ىلإ ناجيبرذأ
 نب بساتشب دصقو اهنم برهف هلتقي نأ اهكلم دارأف ةناغرف دصقو مهدالب نم هوجرخأو دحأ هلبقي ملف كرتلاو
 باتكب دنزلا حرش مث ريسفتلا هانعمو دنز هامسو هباتك تشدارز حرشو قدم سبحف هسبحب رمأف بسارهل

 رابخأ نم كلذ ريغو بطلاو موجنلا ماكحأو تايضايرلاك ةفلتخم مولع هيفو ريسفتلا ريسفت ينعي دنزاب هامس

 .رمحألا لمجلا تحاص مكئيجي نأ ىلإ هب مكتئج امب اوكسمت هباتك يفو «ءايبنألا بتكو .ةيضاملا نورقلا

 سوجملا نيب ءاضغبلا تعفو كلذ تبشتو «ةنس ةئامتسو فلأ ساز ىلع كلذو )ا ًادمحم ىنعي)

 «ةرقب فلأ رشع ىنثا دلج يف بتكو ىلاعت هللا نم يحو هنأ معز باتكلا اذهب بساتشب ىتأ املو .برعلاو

 ص لوأ ريثألا نبا) .ةماعلا هميلعت نم عنمو رخطصأب عضوم يف بساتشب هلعجف بهذلاب ًاشقنو ًارفح
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 شنم ماسقأ ةثالث اهمسقيف ناسنإلا تاكرح يهو «فيلكتلا دراوم يف ملكتي مث « يناثلا

 رصق اذإف فيلكتلا متي ثالثلابو «لمعلاو لوقلاو داقتعالا كلذب ينعي « شنكو شيوكو

 رمألا ىضتقم ىلع تاكرحلا هذه يف ىرج اذإو «ةعاطلاو نيدلا نع جرخ اهيف ناسنإلا

 سرف مئاوق لوخد اهنم «ةريثك تازجعم هل ةيتشدارزلا يعدتو «ربكألا زوفلا زاف ةعيرشلاو

 اهنمو .سرفلا مئاوق قلطناف «قلطأف «سبحلا يف تشدارز ناكو «هنطب يف فساتشك

 هنإف «هنيع يف اهءام اورصعو مهل اهفصو ةشيشح اوذخ لاقف «رونيدلاب ىمعأ ىلع ّرم هنأ

 نم سيلو «ةشيشحلا ةيصاخب هتفرعم ةلمج نم اذهو «ىمعألا رصبأف اولعفف رصبي

 ظ 1 ءيش يف تازجعملا

 لجر مهسيئر «') ةيدرف اهبلاو ةيناسيسلا مهل لاقي فنص ةيتشدارزلا سوجملا نمو

 2" ًايمزمز ناكو ةلودلا بحاص ملسم يأ مايأ جوخ قار ل لات روا قار نم

 ةدابع ضفرو «ةمزمزلا كرت ىلإ سوجملا اعدو كلذ كرت مث «نارينلا دبعي لصألا يف

 تانبلاو تاهمألا مرحو «روعشلا لاسرإب هيف مهرمأو ًاباتك مهل عضوو «نارينلا

 ةبكر ىلع دوجسلا دنع سمشلا لابقتساب مهرمأو رمخلا مهيلع مرحو «تاوخألاو

 دوحبذي الو «ةتيملا نولكأي الو .لاومألا نولذابتيو .تاطابرلا نوذختي مهو «ةدحاو

 سوجملا “> ذبوم نإ مث «ةمزامزلا سوجملل هللا قلخ ىدعأ مهو مرهي ىتح ناويحلا

 ىلإ دعص هنإ : هباحصأ لاقو «روباسينب عماجلا باب ىلع هلتقف ملسم يبأ ىلإ هعفر

 اورقأ دف ءالؤهو هئادعأ نم مقتنيف «نوذربلا ىلع لزنيس هنأو ءرفصأ نوذرب ىلع ءامسلا

 .اكيرزيشا همسا لجر نامزلا رخا يف رهظيس لاق ءاتسودنز باتك يف تشدارز ةوبنب

 ديرفاهب هل لاقي لجر سابعلا يبأ روهظ لبقو ةيسابعلا ةلودلا ردص يف رهظ ميدنلا نبا تسرهف يفو )١(

نهكتو «ةلبقلا نع رسايتم دوجس الب سمخلا تاولصلا يلصي يسوجم رهشربا نم ىور اهل لاقي ةيرق نم
 

 ديعس نب هللا دبعو حاد نب بيبش ملسم وبأ هيلإ هجوف ريثك قلخ هل باجتساف هبهذم ىلإ سوجملا اعدو

لإ ةعامج ناسارخب هبهذم ىلعو «لتقف هنهكتل همالسإ لبقي مل مث .دوسو ملسأو مالسإلا هيلع اضرعف
 اذه ى

 .(587 ص ميدنلا نبا تسرهف) . تقولا
 توص هنكل مهمالك يف ةفشلا الو ناسللا نولمعتسي ال تومص مهو لكألا دنع سوجملا مالك ةيمزمزلا

أ يف هلامع دحأ ىلإ بتك رمع ثيدح ىفو ‹ضعب نع اهضعب مهفيف اهقولحو اهميشايخ يف هريدت
 رم

 ميشأ نبا ثابق ثيدح يفو « يفخ توصب مهلكأ دنع هنولوقي مالك وه :لاق ةمزمزلا نع مههناو سوجملا

 .. مهفي داكي ال يفخ توص ةمزمزلا ياتفش هب تزمزت الو يناسل هب كرحت ام قحلاب كثعب يذلاو

 ذبوملاو نيملسملل ةاضقلا يضاقك سوجملل ناذبوملا «ناذبوملا ىلإ ىرسك لسرأف حيطس ثيدح يف (۳)

 :يضاقلا

 ےک )۲
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 يف ةفآلا عقويف هرايتب هنامز يف رهظي مث «لدعلاو نيدلاب سانلا نيزي ملاعلا لجرلا هانعمو
 .لدعلا يبحيو ملاعلا لهأ ىلع اكيرذيشأ كلذ دعب رهظي مث «ةنس نيرشع هكلمو هرخأ
 هل رسيتيو «كولملا هل داقنيو .لوألا اهعاضوأ ىلإ ةريغملا ننسلا دريو .روجلا تيميو

 لاوزو « نتفلا نوكسو «ةعدلاو نمألا هنامز يف لصحيو .قحلا نيدلا رصنيو «رومألا
 . ملعأ هللاو «نحملا

 ةيونثلا 0
 .ناميدق نايلزأ ةملظلاو رونلا نأ نومعزي .نييلزألا نينثالا ءالؤه :ةيونثلا

 اولاق ءالؤهو «هثودح ببس اوركذو «مالظلا ثودحب اولاق مهنإف سوجملا فالخب
 . ناكملاو ءزيحلاو ءلعفلاو .عبطلاو ءرهوجلا ٰيف امهفالتخاو «مدقلا يف امهيواستب
 .حاورألاو «نادبألاو « سانجألاو

 ةيوناملا
 نامز يف رهظ يذلا ميكحلا كتاف نب “ينام باحصأ :ةيوناملا

 ءسرفلا كلم ريشدرأ نب روباس مايأ رهظ ةملظلاو رونلاب لوقلا بحاص قيدنزلا يونثلا .كباب قتف نب ينام )١(
 ىلإ لقتنا .نادمه نم هيبأ لصأ نإ ليقو «لجرلا فنحأ ناكو هئابا نيد ةيسوجملا ىلإ عجر مث اليلق غشا
 انك رصحب قتف ناكو مانصألا تيب اهبو .نوفسيط ىمسي يذلا عضوملا يف نئادملا لزني ناكو « لباب
 ءارشب.حكنت الو ارمخ برشت الو امحل لكأت ال قتف اي :لوقي افتاه لكيهلا نم عمسف سانلا رئاس رضحي
 تامانم ىرت تناك اهن اومعز هتعضو امثف «ينامب ًالماح هتأرما تناكو .بهذملا اذهب نادف «تارم رركت
 هرغص ىلع ناكو هيبأ نيد ىلع أشنف «هدري مثوجلا ىلإ هب دعصيف هذخأي ًاذخآ ناك اهتظقي يفو « ةنسح

 امع ىلاعت هللا وهو رونلا نانج كلم نم همعز ىلع يحولا هاتأ ةنس ةرشع اتنثا هل مت املف «ةمكحلاب قطني
 كرتو ةهازنلاب كيلعو اهلهأ نم تسلف ةلملا هذه لزتعا : هل لوقي هيتأي يذلا كلملا ناكو ءاريبك اولع هلوقي
 نأ كل ناح دق نأ كلملا هادان ةنس نورشعو عبرأ هل مت املف .كتئادحل رهظت نأ كل نأي ملو .تاوهشلا
 . هتلاسرل كراتخاو كيلإ ينلسرأ يذلا برلا نمو ينم ينام مالسلا كيلع : هل لاقو «كرمأب يدانتف جرخت
 .هلعبت نالجر هعمو ريشدرأ نب روباس مايأ جرخف «كلبق نم قحلا ىرشبب رشبت كقحب وعدت نأ كرمأ دقو
 مالسلا هيلع ىسيع هب رشبملا طيلقرافلا هنأ ينام معزو .هرمأ نم نوكي ام رظني هوبأ هعمو ءاوكزر نوعمش
 لخد دقو يسرافلاو ينايرسلا نم جرختسم ملقب هبتك بتكو ةينارصنلاو ةيسوجملا نم هبهذم ينام جرختساو
 هيقل املف «هب كتفلا رمضأ ناكو هنيع يف ربكو همظعأ هأر املف رون نم نيجارسلا لثم هيفتك ىلعو روباس ىلع
 ضرفو «رخآلا نع لصفنم لك « ةملظو رون نانوك ملاعلا أدبم :لوقي ينامو هبلط ىلإ هباجأو هب رسو هباه
 دجسي مث ءامئاق مظعألا رينلا لبقتسيو هريغ وأ .يراجلا ءاملاب حبسيف لجرلا موقيف «هباحصأ تاولص
 لوقيو نورينلا هدونج ؛حبسمو ةظفحلا هتكئالم كرابمو رونلا لوسر طيلقرافلا انيداه كرابم : هدوجس يف لوقيو
  نيثالث مايصب رمأي ناكو ةقلتخم تاحيبستب ىرخأ تباولص مهلو ةرشع ةيناثلا ةدجسلا ىلإ ةفلتخم تاحيبست
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 هيلع ىسيع دعب كلذو .روباش نب زمره نب (مارهب هلتقو ریدر نب (١)ر وباش

 او E CE ءةينارصنلاو ةيسوجملا نيب نيد ذخأ «مالسلا

 ىسيع يبأب فورعملا (9”نوراه نب دمحم ىكح «مالسلا هيلع ىسوم ةوبنب لوقي

 نأ معز ينام ميكحلا نإ .موقلا بهاذمب ًافراع ًايسوجم لصألا يف ناكو «قارولا

 نايلزأ امهنأو .ةملظ رخآلاو «رون امهدحأ «نيميدق نيلصأ نم بكرم عونصم ملاعلا

 .نيساسح نيتوق الازي مل امهنأ معزو . ميدق لصأ نم ال ءيش دوجو اوركنأو الازي مل

 يفو «ناداضتم ريبدتلاو لعفلاو ,ةروصلاو سفنلا يف كلذ عم امهو «نيريصب نيعيمس
 اذه يف امهلاعفأو امهرهاوج نيبتي امنإو «لظلاو صخشلا e نايذاحتم زيحلا

 :لودجلا

 ةملظلا قولا

 رهوجلا رهوجلا

 ثيبخ ردك ميئل صقان حيبق يقرا E لاف يح عرج
 .رظنملا حيبق حيرلا نتنم .رظنملا نسح 9 بيط

 .مهتصاخ همظعي نينثالاو ةينانملا ةماع همظعي دحألاو بورغلا دنع رطفلاو ىلدلا سمشلا تلزن اذإ ًاموي =

 لتقي ذخأو «نيدلا يف لدجلا هتكلمم لهأ ىلع مرحو «هبلصو ىرسك هلتق دقو لئاسرو بتك يناملو

 تشرف 155 ن لورا دول نبا) . كرتلا ناخ ةكلمم يف اولخدو « خلب رهن اوربعو اوبرهف « ينام باحصأ

 .(505 ص ميدنلا نبا

 دهمف ناسارخ ىلإ صخش مث لامعلا ريختو ةلودلا لهأ يف ءاطعلا ضافأف «هيبأ دعب كلم ريشدرأ نب روباس (۱)

 رسأو ةيكاطنإ رصاحو اندم ماشلا نم حتتفاو ىبسو لتقف ءةونع اهكلمف نيبيصن ىلإ صخشف عجر مث اهرومأ

 ماقتساو برعلا ةرضاحو داوسلا دالب طس ةريحلاو « ةيناساسلا كولملا نم ةريحلا كلم نم لوأ وهو اهكلم

 هتان مهجارخ ىجف ةريحلا هلزنأو دعب رذنملا لآ دج يدع نب ورمع مهيلع ىلوون:هتعاط ىلع برعلا

 يحاون نم قارعلا داوسب هنومري اوناك امو .هكلم راطقأب داسفلا نع مهيديأ ضبقو هناطلسل مهدبعتساو

 ةنس نيثالثل روباس كلهو «هوثراوت ةزيحلاب رذنملا لآل اكلم كلذ راصو سيقلا أرما هنبا هدعب ىلوو هتكلمم

 ٠ .(767 ص لوأ نودلخ نبا) .هكلم نم

 يالا خدو اا فتا لا وها او اا مارهب ناكو هيبأ دعب يلو «زمره نب مارهب (۲)

 نسال هتلود نم رهشأ ةثالثو نينس ثالثل مارهب كله مث «هلتقف هرفكب اوراشأف قيدنزلا يونثلا ينام ناحتمال

 .(7555 ص لوأ نودلخ

 لاق . نيتئامو نيعبرأو عبس ةنس تام ةلزتعملا بهذم ىلع فيناصت هل < ییعاوپ أ قارولا نوراه نب دمحم 3١)

 هل : القتل نا لا هنعو طلخ مث د ةلزتعملا يراظن نم ناك تسرهفلا يف ميدنلا نبا

 ay .اهريغو ةمامإلا يف ناسح تافنصم
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 سفنلا

 لعملا

 رورسلاو عفنلاو حالصلاو ريخلا هلعف

 زيحلا ظ

 نم عفترم هنأ ىلع مهرثكأو قوف ةهج

 . ةملظلا

 اهسانجأ

 حيرلاو رونلاو رانلا يه نادبألاف ءاهحور
 يف كرحتت يهو ‹ميسنلا اهحورو ءاملاو

 .نادبألا هذه

 تافصلا

 : مهضعب لاقو ةيكز ةريخ ةرهاط ةيح

 هل ملاعلا اذه لاثم ىلع لزي مل رونلا نوك

 ةفيطل لزت مل رونلا ضرأو «وجو ضرأ

 يه لب «ضرألا هذه ةروص ريغ ىلع
 اهعاعشو «سمشلا مرج ةروص ىلع
 بيطأ ةبيط اهتحئارو .سمشلا عاعشك

 لاقو .حزق سوق ناولأ اهناولأو ةحئار

 مسجلا الإ ءيش الو :مهضعب
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 نقلا

 ا ا ا

 . ةلهاج

 لعفلا

 مغلاو رضلاو داسفلاو رشلا اهلعف

 ( . فالتخالاو ريتبتلاو شيوشتلاو

 زيحلا

 ةطحنم اهنأ ىلع مهرثكأو تحت ةهج

 اهنأ مهضعب معزو «بونجلا ةيحان نم

 اهسانجأ

 سماخلاو نادبأ اهنم ةعبرأ ةسمخ

 ةملظلاو قيرحلا ىه نادبألاف ءاهحور

 يهو ناخدلا اهحورو بابضلاو مومسلاو
 هذه يف كرحتت هو ةمامهلا يعذب

 . نادبألا

 تافصلا

 لاقو ةسند ةسجن ةريرش ةثيبخ

 لاثم ىلع لزي مل ةملظلا نوك : مهضعب

 ةملظلا ضرأف .وجو ضرأ اهل ملاعلا اذه

 لب ضرألا هذه ريغ ىلع ةفيثك لزت مل
 نتنأ ةهيرك اهتحئارو بلصأو فثكأ يه

 لاق .داوسلا نول اهناولأو « حئاورلا

 ضرأ .عاونأ ةضالث ىلع ماسجألاو



 رولا ضرأ «عاونأ ةثالث ىلع ماسجألاو

 هنم فطلأ رخا مسج كانهو ةسمخ يهو

 ءرخآ مسجو رونلا سفن وهو وجلا وهو
 حور وهو «ميسنلا وهو هنم فطلأ وهو
 .ةهلاو ةكئالم دلوي لزي ملو :لاق «رونلا

 ةملظلا دلوت لر ملو لاق «مومسلا

 ليبس ىلع ال بيرافعو ةنكارأ نيطايش

 نم ترلاس امك ا کالا
 كلذ كلمو :لاقو ءةرذقلا تانوفعلا

 لب «ةحكانملا ليبس ىلع سيل ءايلوأو

 قطنلاو مكحلا نم ةمكحلا دلوتي امك

 ملاعلا كلذ كلمو «قطانلا نم بيطلاو

 دمحلاو ريخلا هملاع عمجيو هحور وه

 ' .رونلاو
 نإ :مهضعب لاقو «هببسو صالخلاو «هببسو .جازملا يف ةيوناملا تفلتخا مث

 ببس نإ : مهرثكأ لاقو «رايتخالاو دصقلاب ال «قافتالاو طبخلاب اجزتما ا

 0 «لغاشتلا ضعب اهحور نع تلغاشت ةملظلا نادبأ نأ جازملا

 كلذ ىأر املف ءرشلا ىلإ اهعارسإل اهتباجأف ءرونلا ةجزامم ىلع نادبألا تثعبف رونلا

 تطلتخاف ةسمخلا اهسانجأ نم ءازجأ ةسمخ ىف کام نم اكلم اهبل هو رولا فلم

 يف حورلاو ةايحلا امنإو «ميسنلا ناخدلا طلاخف « ةيمالظلا ةسمخلاب ءةيرونلا ةسمخلا

 .ةملظلا رونلاو «رانلا قيرحلا طلاخو ناخدلا نم تافآلاو كالهلاو ميسنلا نم ملاعلا اذه

 سانجأ نمف .ةكربو ريخو ةعفنم نم ملاعلا يف امف ءءاملا بابضلاو حيرلا مومسلاو

 اذه رونلا كلم ىأر املف «ةملظلا سانجأ نمف «رشو داسفو ةرضم نم هيف امو «رونلا

 رونلا سانجأ صلختل «ةئيهلا هذه ىلع ملاعلا اذه قلخف هتكئالم نم اكلم رمأ جازتمالا

 نمرونلا ءازجأ ءافصتسال موجنلا رئاسو رمقلاو سمشلا تراس امنإو «ةملظلا سانجأ نم

 يفصتسي رمقلاو ءرحلا نيطايشب جزتما يذلا رونلا يفصتست سمشلاف .ةملظلا ءازجأ

 اهنأش نم نأل عفتري لازي ال ضرألا يف يذلا ميسنلاو .دربلا نيطايشب جزتما يذلا رونلا

 ءازجأو «عافترالاو دوعصلا يف ادبأ رونلا ءازجأ عيمج كلذكو ءاهملاع ىلإ عافترإلا

 لحنتو «جازتمالا لطبيو ءازجألا صلختت ىتح « لفستلاو لوزنلا يف ًادبأ ةملظلا

 نيعي اممو :لاقو « ؟') داعملاو ةمايقلا وه كلذو .هملاعو هلك ىلإ لك لصيو بيكارتلا

 رشلا هملاع عمجي هحور وه ملاعلا

 . ةملظلاو ةميمذلاو

 ے يداهلا ميكحلا ةروصب اريناهلا ميدقلا ناسنالا هيلإ لسرأ قيدصلا ةافو ترضح اذإ هنإ :داعملا يف هلوقو )١(
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 لامعأو بيطلا مالكلاو «سيدقتلاو حيبستلاو ,رونلا ءازجأ عفرو «زييمتلاو صيلختلا يف

 رمقلا لازي الف رمقلا كلف ىلإ .حبصلا دومع يف ةيرونلا ءازجألا كلذب عفترتف «ربلا
 رخا ىلإ سمشلا ىلإ يدؤي مث ءاردب ريصيف ءىلتميف فصنلا ىلإ رهشلا لوأ نم كلذ لبقي

 رونلا ىلإ لصي نأ ىلإ ملاعلا كلذ يف يرسيف ءاهقوف رون ىلإ سمشلا عفدتف .رهشلا
 هلاعلا اذه يف ءيش رونلا ءازجأ نم ىقبي ال ىتح كلذ لعفي لازي الو ءصلاخلا ىلعألا
 كلملا عفتري كلذ دنعف «هئافصتسا ىلع رمقلاو سمشلا ردقت ال دقعنم ريسي ردق الإ
 ىلع ىلعألا طقسيف .تاومسلا بذتجي يذلا كلملا عديو ‹ضرألا لمحي يذلا

 اهيف ام للحتي ىتح مرطضي لازي الو «لفسألاو ىلغألا مرطضي ىتح ران دقوت مث لفسألا
 ينام ميكحلا ركذو .ةنس نيتسو نامثو براو الا مارطضالا ةدم نوكيو «رونلا نم

 كلذ ةمسنب ةهيبشلا ركبلا مهعم يتأيو ليلكإو جاتلاو ةباصعلاو سابللاو .ةوكرلا مهعمو ءةهلا ةثالث هعمو -
 ةروص ىلع يتلا ةهلآلاب ثاغتسا قيدصلا مهار اذإف نيطايشلاو ةوهشلاو صرحلا ناطيش هل رهظيو قيدصلا
 جاتلا هوسبلاو قيدصلا كلذ اوذخأو ةبراه تلو نيطايشلا مهتأر اذإف .هنم نوبرقيف ةثالثلا ةهلآلاو ميكحلا
 ىلإ ميدقلا ناسنالا ىلإو رمقلا كلف ىلإ حبسلا دومع يف اوجرعو «هديب ةوكرلا هوطعأو سابللاو 00

 سمشلا هنم بذتجتف ىقلم دسجلا كلذ ىقبي مث رونلا نانج يف ًالوأ هيلع ناك ام ىلإ ءايحألا م أ ةهنهنلا

 يقاب فذقيو اهلإ ريصيو سمشلا ىلإ عفتر يف < .ميسنلاو رانلاو ءاملا يه يتلا ىوقلا نورينلا ةهلآلاو رمقلاو

 اذإف نيقيدصللو أمهل ظفاحلا ربلاو نيدلل لباقلا براحملا ناسنالا امأف منهج ىلإ هلك ةملظ يه يتلا هدسج
 ربلا نم لمعي ناك امب دمو ثاغتساو نيطايشلا ترضحو مهتركذ نيذلا ةهلآلا كئلوأ رضح هتافو ترضح
 همانم يف ىري يذلا ناسنالا هبش ملاعلا يف لازي الف نيطايشلا نم هنوصلخيف نيقيدصلاو نيدلا ظفحو

 نيقيدصلا قحلمب قحليو هحورو هرون صلختي نأ ىلإ كلذك لازي الف نيطلاو لحولا يف صوغيو لاوهألا
 اذإف ةوهشلاو صرحلا هيلع a ناسنإلا امأف .هددرت نم ةليوطلا ةدملا دعب مهسابل سبليو
 سابللا كلذ مهعمو ةهلآلا كئلوأ رضحتف لاوهألا ليرد هوبذعو هوذخأف نيطايشلا هترضح هتافو ترضح
 كرت يف ةجحلا همازلإو هلاعفأ هريكذتو هخيبوتل اورضح امنإو هصالخل اوءاج دق مهنأ ميثألا ناسنإإلا نظيف

 ثالث هذهف منهج يف هب ىحديف ةبقاعلا تقو ىلإ باذعلا يف ملاعلا يف ددرتي لازي ال مث نيقيدصلا هتناعإ

 ةظفح مهولاوهألاو ملاعلا ىلإ يناثلاو نوقيدصلا مهو نانجلا ىلإاهدحإ سانلا تامسن هيف مسقي قرط
 ةفصو ملاعلا ءانف دعب داعملا لاح ةيفيك امأ . ميثألا ا ا نيقيدصلا ونيعمو نيدلا
 ءانبلاو قرشملا نم ريشبلاو يدجلا ملاع نم يتأي ميدقلا ناسنإلا نأ ىلإ ينام بهذف ميحجلاو ةنجلا

 .ةديدجلا ةنجلا وه يذلا ميظعلا ناينبلا ىلع نوفقيف برغملا ملاع نم ةايحلا حورو نميلا نم ريبكلا

 مث .هيف نوسلجيف رونلا كلذ ىلإ نانجلا نم نوقيدصلا يتأي مث اهيلا نورظنيف ميحجلا كلتب نيفيطم
 نوددرتيو نوبلقني «مثإلا ةلمع ىلإ نورظني مث ميحجلا كلت لوح نوموقيف .ةهلآلا عمجم ىلإ نولجعتي
 نومثآلا كئلوأ رظن اذإف نيقيدصلاب رارضألا ىلع ةرداق ميحجلا كلت تسيلو .ميحجلا كلت يف نوروضتيو
 ةمثألا دادزيف خيبوتلا نم هيف مهل ةعفنم ال امب الإ مهنوبيجي الف مهيلإ نوعرضتيو مهنولأسي نيقيدصلا لإ
 .(458 ص ميدنلا نبا تسرهف) . دبألا دبأ مهتروص هذهف اغوا هو هاد
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 ولخي ال .هضرأ لك يف رونلا ملاع كلم نأ ناقرباشلا لوأ ىفو ةلبجلا نم فلألا باب ىف

 . هودع ضرأ نإ هضرأ ىهانت ثيح نم الأ هل ةياهن ال هنأو .نطاب رهاظ هنأو . ءىش هنم

 ةرارحلا جازتما وه ميدقلا جازملا نأ ركذو ءهضرأ ةرس يف رونلا ملاع كلم نإ :اضيأ لاقو

 .رشلاو ريخلا ثدحملا جازملاو .ةسوبيلاو ةبوطرلاو .ةدورملاو

 يف «عبرألا تاولصلاو .لاومألا ىف رشعلا هباحصأ ىلع ىنام )١( ضرف لقو

 .لخبلاو ءانزلاو .ةقرسلاو لتقلاو «بذكلا 3 كرتو .قحلا نإ ءاعدلاو .ةليللاو مويلا

 . هلثمب هيلإ یوي نأ هركي ام حور يذ ىلع ىتأي نأو ناثوألا ةدابعو ىرحسلاو

 ىرشبلا وبأ مدا ةمكحلاو ملعلاب هللا ثعب نم لوأ نأ ءايبنألاو عئارشلا يف هداقتعاو

 ثعب مث .مالسلاو ةالصلا مهيلع هدعب ميهاربإ مث «هدعب احون مث .هدعب اثيش ثعب مث

 ىلإ هحورو هللا ةملك حيسملاو ‹سراف ضرأ ىلإ تشدرازو ءدنهلا ضرأ ىلإ © ةددبلاب

 لك يف أدبأ مايأ ةعبس مايصو ميتاوخ ثالث اهعبتيو نيعامسلا ىلع ضئارف رشع هباحصأ ىلع ينام ضرف (1)
 رونلا نانج كلم همسا لج هللاف «هتمكحو هتوقو هرونو « هللا عبرألا مئاظعلاب ناميإلا يه ضئارفلاف «رهش

 نيدلا هتمكحو رانلاو ءاملاو رونلاو حيرلاو ميسنلا يهو ةسمخلا كالمألا هتوقو رمقلاو سمشلا هرونو

 لقعلا ءانبأ نيسيسقلاو ملعلا ءانبأ نيسمشملاو ملحلا ءانبأ نيلعملا ,ناعم ةسمخ ىلع وهو سدقملا

 كرتو بذكلا كرتو مانصألا ةدابع كرت رشعلا ضئارفلاو ةنطفلا ءانبأ نيعامسلاو .بيغلا ءانبأ نيقيدصلاو

 نيدلا يف كشلا وهو نيتمهب مايقلاو رحسلاو للعلا ميلعتو .ةقرسلا كرتو انزلا كرتو لتقلا كرتو لخبلا
 .(5550 ص ميدنلا نبا تسرهف) . لمعلا يف يناوتلاو ءاخرتسالاو

 مظعألا رينلا لبقتسيو هريغ وأ يراجلا ءاملاب خسميف .لجرلا موقي نأ وهو «عبس وأ عبرأ تاولص ضرفو

 لاوزلا نيب ةيناثلا ةالصلاو لاوزلا دنعف ىلوألا ةالصلا امأف مهدوجس يف تاحيبست مهلو .دجسي مث امئاق

 .تاعاس ثالثب برغملا دعب ةمتعلا ةالص مث سمشلا بورغ دعب برغملا ةالص مث سمشلا بورغو

 .(5590 ص ميدنلا نبا تسرهف)

 ةروص :ةفئاط تلاقو .هدج ىلاعت يرابلا ةروص هنأ ةفئاط تمعزف « هيف دنهلا فلتخا دقو دب عمج ةددبلا (۳)

 نم رشب لوسرلا :ةفئاط تلاقو .ةكئالملا نم كلم لوسرلا ةفئاط تلاقف انه اه اوفلتخا مث مهيلإ هلوسر

 نم مهاتأ يذلا ميكحلا فسادوب ةروص هذه : ةفئاط تلاقو .تيرافعلا نم تيرفع : ةفئاط تلاقو .سانلا

 لكل نأ مهنع قدصي نم ضعب ىكحو «هميظعتو هتدابع يف ةقيرط مهنم ةفئاط لكلو «همسا لج هللا دنع

 دبلا ةفص امأف عاونألاك مانصألاو سنجلل مسا دبلا نأو اهنومظعيو اهتدابع ىلإ نوعجري ةروص مهنم ةلم
 مسبتملاك ءاسكب لمتشم وه ام مقفلا يف نقذلا سومغم ههجوب رعش ال يسرك ىلع سلاج ناسنإف مظعألا

 لاح بسح ىلعو ءايشألا فانصأ عيمج نم هتروص هيف لزنم لك نإ :ةقثلا لاقو « نيثالثو نينثإ هديب دقاع
 بشخلا نم وأ ةراجحلا نم وأ رفصلا نم وأ ةضفلا نم وأ رهاوجلا عاونأب عصرملا بهذلا نم امإ .ناسنإلا

  ء«رثكألا يف مهنكلو قرشملا ىلإ برغملا نموأ برغملا ىلإ قرشملا نم امإ ههجوب مهلبقتسا فيك هنومظعي
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 ضرأ ىلإ نييبنلا متاخ يتأي مث مهيلإ حيسملا دعب سلوبو «برغملاو مورلا ضرأ
 . نم ىضم يذلا نأ «مهئاسؤر نم سيئر يوناملا ديعس 7 يلع وبأ معزو «برعلا

 رشع دحأ ةرجهلا نم نيتئامو نيعبسو ىدحإ ةنس وهو «هيف وه يذلا تقولا ىلإ ا
 ةدم هبهذم ىلعو «ةنس ةئامثالث صالخلا تقو ىلإ يقب يذلا نأو «ةنس ةيامعبسو افلأ

 وهو ءاذه اننامز نم ةنس نوسمخ ةدملا نم يقب دق نوكيف «ةنس فلأ رشع انثا جازملا
 ىلإف «صالخلا ءدبو جازملا رخآ يف نحنف «ةيرجه ةئامسمخو نورشعو ىدحإ
 . ملعأ هللاو ,ةنس نوسمخ بيكارتلا لالحناو يلكلا صالخلا

 ةسدنهب تلمع دق «هجو أ ةعبرأب ةروصلا هذه مهل نأ ىكحو . ا

 ءيش اهنم مهنع بيغي ال ةحيحص ةحفصو الماك هجولا اوأر اهولبقتسا عضوم يأ نم ىتح .ةعنص ةقدو

 يفو ارهلبلا اهب يتلا ريكنامو « خسرف هلوط گنا تین تولا زبكأو .ةدابعلل تو اللا رثكأ يفو «ةتبلا
 ساحنلاو ديدحلاو ةضفلاو بهذلا لثم رهاوجلا عاونأ نم .دب فلأ نيرشع وحن ةددبلا نم تيبلا اذه

 اذه ىلإ ةنس لك يف بكري كلملاو «ةينسلا رهاوجلاب عصرم ةنوجعملا ةراجحلا عاونأو «جاعلاو .رفصلاو
 بهذ نم ريرس ىلع ًاعارذ رشع انثا هعافترا بهذ نم منص هيفو ًابكار عجريو «هراد نم يشمي لب «تيبلا
 قرزألاو ءرمصألاو رمحألا توقايلاو بحلا ضيبألا رهوجلاب هلك كلذ عصرم بهذ نم ةبق طسو يفو
 . مهدنع فورعم ةنسلا نم موي يف «مهسوفن نوبرقي ام رثكأو حئابذلا منصلا اذهل نوحبذيو رضخألاو

 وهو « صيصاقأ هرهشأ «ةذوب خيراتو «لقاع وأ ميكح وأ ملاع هانعم يدنه 00- «ةذوب وه .دبواذه
 عمقو . مهسوفن ناركن ىلع مهتدابع يف دونهلا صرح دقو عةيبدأ ةلهس اهلصأ ةيذوبلاو . مهدنع سدقم
 .دنهلا ءارو امو سراف دالب يف ًاميدق ةيذوبلا تناكو .تانئاكلا عيمجب ةمحرلاو «مهنادبأ رهق رهقو .مهتاوهش

 نوقلحيو «ءارفص سلايط نوسبلي اوناكو ءاهريغو نابايلاو ايلوغنمو ايريبيسو «رتتلا دالبو نيصلا تلخد دقو
 ةيذوبلا دالبلا عيمج يفو «نويلم ةئامسمخ ةبارق نآلا نييذوبلا ددعو ‹سوؤرلا يفوشكم نولوجيو مهسوؤر
 لاكشأ ىلع ةتوحنم ليثامتو «ةذوب راثا مظتنت يتلا بابقلاو ةدمعألاو رايدألاو لكايهلا نم ريبك ددع

 نيب زجاوحلا ليزي .ناكمو نامز لك يف دوجوم مدعلاو ةعادخ ةيمهو اهنأو و ةعيبطلا عارفب نولوقي ؛نويذوبلاو ْ

 ةاجن مهتياغو «ناف بكرم لك» مههلا اهب قطن ةملك رخاو نييذوبلا ةوخأ ناديدلا رقحأ لعجيو «سانلا

 كلذو ةيناث دلوت نأ نع سفنلا عنمب , يهتني هل ةياهن ال يذلا خسانتلا روط نأو رورغو ملأ لك نم مهسوفن

 ر ساغ اتخلا فراعملا ةرئا ٤۸۷ - ٤۸٤ ص ميدنلا نبا تسرهف) .ةايحلا يف اهدهزو اهريهطتب

. (۹ 
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 ةيكدزملا

 هبهذم ىلإ دابق اعدو ناورش ونا دلاو 200 دابق مايأ ىف رهظ يذلا 6 كدزم وه

 نأ قارولا ىكح «هلتقف هدجوف هبلطف هئارتفاو هيزخ ىلع ٩ ناورش ونا علطاو .هباجأف

 هزجح الو ءيش كلم دحأل سيل هنأو «ءيف اهنأو سانلا لاومأ ةحابتساب لوقي ناكو ًايح ًابأ ناك قيدنزلا كدزم )١(
SSىلع هنم سانلا رثعف هراتخا نمل وهو دحأ نود «دحأ  

 جرخف «هاخأ باساماج اوكلمو زوريف نب ذابق اوعلخف ةلودلا لهأ عمتجاو داقتعالا اذه يف كدزم ةعباتم

 يف هدنع ةيكدزملا تعس مث ءهكلم ىلإ ذابق داعأو ةيكدزملا ال ىلإ برقتو ًايعاد ر

 رمأ دقو .هاخأ اوداعأو «هوسبحو هوعلخو كلملا دسفو فارطألا تضفتناف .كدزم يأرب سانلا همهتاف رهمرز

 كرتو طالتخالاو ةاساوملاو برشلاو لكألاو تاوهشلا غولب ىلع فاكعنالاو تاذللا لوانتب هباحصأ كدزم

 الو ءرخآلا ةمرح نم مهنم دحاولا عنتمي ال لهألاو مرحلا يف ةكراشم مهلو ضعب ىلع مهضعب دادبتسا

 يف بهذم مهلو ‹«سوفنلا ىلع N لاخدإو لتقلا كرتو ريخلا لاعفأ نوريف لاوحألا هذه عمو هعنمي

 اذه ىلعو «ناك ام ًانئاك هسمتلي ءيش نم هوعنمي مل ناسنإلا اوفاضأ اذإ ممألا نم دحأل وه سيل تافايضلا

 هربخو «هباحصأ لتقو ذابق نبا ناورشونأ هلتق دقو ذابق مايأ يف رهظو .هانركذ يذلا ريخألا كدزم بهذملا

 .(۲۷۹ ص ميدنلا نبا تسرهف 777 ص لوأ نودلخ نبا) .روهشم

 وهو هيخأ كلهمب ربخلا هغلبف :ةةاقاخ ايينوزمأ كرتلا ركاسعب راس دق ناكو ءهيخأ دعب كلم زوريف نب ذابق (۲)

 .دولوملاب نميتف ناقاخ ىلإ ًابهاذ هرورم دنع هم هب تلمح كلانه هل ناك ًانبا اهب يقل دقو هقيرط يف روباسينب

 وهو دالبلا ذبهبصأ ىلإ ثعبف «هيلع ناف وش هيخأ ىلإ هكلم ريبدت ضوفو اهكلمف نئادملا ىلإ راسو

 00 n EER E هلك مث هيج نحوس قلع نص دو هيلع مدقف نارهم روباس

 هنأو ء يف اهنأو «سانلا لاومأ ةحابتسإب لوقي ا ًابأ ناك قيدنزلا كدزم نأ كلذ نع ربخلا ةروصو كلملا

 وهو دحأ ن TS . هلل كلم اهلك ءايشألاو هزجح الو ءيش كلم دحأل سيل

 اوكلمو هوسبحو ه هوعلخف ةلودلا لهأ عمتجاو داقتعالا اذه يف كدزم ةعباتم ىلع هنم سانلا رثعف هراتخا نمل .

 مث هكلم ىلإ ذابق داعأو ةيكدزملا لتقب سانلا ىلإ برقتؤ ذابقل اعاذ اكان هنود جرخو «هاخأ باساماج

 دسفو فارطألا تضفتناف كدزم يأرب سانلا همهتاو مهلبق ىتأ ام راكنإب رهمرز يف هدنع ةيكدزملا تعس

 ىلع ىلوتساو هاخأ بلغف ةلطايهلا كلم هدمأو هسبحم نم ذابق ٌرفو باساماج اوداعأو هوسبحو هوعلخو كلملا

 نيب ناجرأ ةنيدم اهنم ةميظعلا ندملا ين ىنتباو هتدم تلاطو اهلهأ ىبسو دما حتفو مورلا دالب ازغ مث كلملا

 ”7١7(. ص لوأ نودلخ نبا) . ىلوألا ةركلا يف هكلم نم نيعبرأو ثالثل كله مث سرافو زاوهألا

 دالبلا ذبهبصأ قرف كلم املو دونجلا ىلع ةسائرلا ىهو ذبهبصالا ىلي ناك هيبأ دعب كلم ذابق نب ناورش ونأ (۳)

 بلغت تلا دالا ةرتتساو رزخلا دالبو ناجييرذأب برغملاو ناسارخب قرشملا دبهبضا لعجف ةعبرأ ىلع
 ذابق اهانب ناك يتلا نوصحلا ءانب مكحأو لوص ةمأو زرابلا ةمأ يف نخثأو كولملا نم فارطألا ناريج اهيلع

 ةحوتفملا قاقزالا ىلع هونب حتفلا لبجب هدج هانب يذلا روسلاو باوبألا ءانب لمكأو دالبلا نيصحتل زوريفو

 ENE OEE ىلإ ءانبلا عفترا املك ءاملا يف صوغت

 نأ ىلإ هيف يقبو لبجلا باعش ىلإ هولصو مث باوبألا هيف تحتفو . رحبلاو حتفلا لبج نيب امربلا يف روسلا

 لدعلاب ذخألاو ةلباسلا حالصإ يف ناورشونأ ذخأو ركاسعلاب ةينيمرا طبضو ةلطايهلا دالب ىلع ىلوتسا دقو لمك

 ے حتتفاو مورلا دالب ىلإ راس مث هدج كباب نب ريشدرا ةريسب ًايدتقم لامعلاو ةالولا ريختو ةكلمملا لهأ دقفتو
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 نإ :لوقي ناك كدزم نأ الإ «نيلصألاو نينوكلا يف ةيوناملا نم ريثك لوقك ةيكدزملا لوق

 ملاع رونلاو . قافتالاو طبخلا ىلع لعفت ةملظلاو .رايتخالاو دصقلاب لعفي رونلا
 دصقلاب ال طبخلاو قافتالا ىلع ناك جازملا نإو « ىمعأ لهاج مالظلاو «ساسح

 سانلا يهني كدزم ناكو «ءرايتخالا نود قافتالاب عقي امنإ صالخلا كلذكو «رايتخالاو

 ءاسنلا ببسب عقي امنإ كلذ رثكأ ناك املو «لاتقلاو «ةضغابملاو .ةفلاخملا نع

 ءءاملا يف مهكارتشاك ءاهيف ةكرش سانلا لعجو «لاومألا حابأو ءاصنلا لحأف .لاومألاو

 . ةملظلا جازمو رشلا نم اهصلخيل سفنألا لتقب رمأ هنأ يكحو ءالكلاو «رانلاو

 تطلتخا املو ضرألاو «رانلاو .ءاملا ؛ةثالث اهنأ ناكرألاو لوصألا يف هبهذمو

 نم ناك امو «ريخلا ربدم وهف اهوفص نم ناك امف «رشلا ربدمو ءريخلا ربدم اهنع ثدح

 ىلع . ىلعألا ملاعلا يف هيسرك ىلع دعاق هدوبعم نأ هنع يورو «رشلا ربدم وهف اهردك

 .مهفلاو ءزييمتلا ةوق ,.ىوق عبرأ هيدي نيبو .لفسألا ملاعلا يف "٠ ورسخ دوعق ةئيه

 © ذبرهلاو ذبوم ”٠ ناذبوم «صاخشأ ةعبرأ ورسخ يدي نيب امك ءرورسلاو ظفحلاو

 نم ةعبسب نيملاعلا رمأ نوربدي عبرألا كلتو « ركشمارلاو «*) ذبهبصألاو ربكألا
 هذهو «كدوکو .روتسدو «نادراکو «ناوربو .نولابو . راكشيبو ءرالاس .مهئارزو
 «هدنروخ «ةدنرب «هدنناتس « هدنهد «هدنناوج «نييناحور رشع ينثا يف رودت ةعبسلا

 ًاحوتف حتفو طبقلا كولم ىلع ةيزجلا برضو ةيردنكسالا مث لقره ةنيدمو ةيكاطناو صمحو صربقو بلح =
 هلحو دونهلا ناسل نم همجرتو (ةنمدو ةليلك) باتك مجرت همايأ يفو ملعلل ًابحم ءاملعلل امركم ناكو ةريثك
 ىأر همايأ يفو «ليفلا ماع كلذو هكلم نم ةنس نيعبرأو نيتنثل ةي هللا لوسر دلو هدهع ىلعو لاثمألا برضب
 نأ فرعو كلذ هعزفأف اهدالب ىف ترشتناو ةلجد تعطق دقو بارعلا ليخلا دوقت باعصلا لبإلا ناذبوملا

 . (510 ص لوأ نودلخ نبا) هتلود نم ةنس نيعبرأو نامثل ناورشونأ كله مث رهظيس برعلا كلم
 تلجنا ءةديدش ًابورح كرتلا براح دقو هدج ةايح ىف هوبأ تام دقو ساكيك نيبو هنيب ةثالث دعب ورسخ كلم )١(

 يف دهزتو بهرت ورسخ نأ مث ءًارفاظ فرصناو هحبذف ناجيبرذأ يف كرتلا كلمب رفظ دقو مهتميزه نع
 . هكلم نم ةنس نيتسل كلذو .تام ليقو ةيربلا يف باغورسخ نأ مث ,فساريهك هناكم فلختساو كلملا
 .(775 ص لوأ نودلخ نبا)

 .ذبوملاك نيملسملل ةاضقلا يضاقك سوجملا مكاحو سرفلا هيقف .ناذدبوملا (۲)
 ذبوه دحاولا رانلا تيب ةموق مهو سوجملا ران مدخن وأ ءاهؤاملعو ةلملا ءامظع مهو برعم يسراف ةذبارهلا (۳)

 . جربزك
 )٤( شويجلل دئاقلا وأ دونجلا سيئر :ذبهبصالا .

 دبعملا سيئر وهو سيدق كسان نبا وهو دوبعملا هيف دسحب نم ونشو دوبعملا امارونشمار هنأ رهظيو ركشمار )٥(
 . ينيدلا سيئرلا وأ

۲۷٦ 



 هل تعمتجا ناسنإ لکو «هدنياب «هدنوش «هدنيا هدننک «هدننز «هدنشك هدنزبخ «هدنود

 هنع عفتراو يلفسلا ملاعلا يف ًايناب راص رشع ينثالاو ةعبسلاو عبرألا ىوقلا هذه
 مسالا اهعومجم يتلا فورحلاب ربدي امنإ ىلعألا ملاعلابو رسخ نإو :لاق «فيلكتلا
 يف يقب كلذ مرح نمو «ربكألا رسلا هل حتفنا ًائيش فورحلا كلت نم روصت نمو .مظعألا
 قرف مهو «ةيناحورلا عبرألا ىوقلا ةلباقم يف «مغلاو ةدالبلاو نايسنلاو لهجلا ىمع

 (؟زاوهألا يحاونب ةيكذوكلاو .)ةيكماجديبسالاو 2")ةيناهاملاو ١2)ةيملسموبأو ةيكذوكلا

(۱) 

(1) 

(۳) 

 : نولوقيو هتمامإ نودقتعي ملسم يبأ ٌباحصأ ةيملسملا مالسإلا دعب ناسارخب تثدح يتلا تاداقتعالا نمو

 عقوف دالبلا يحاون ىلإ هب نوققحتملا هباحصأو هتاعد بره ملسم ابأ لتق امل روصنملا ناكو قزري يح هنإ

 يف سوبحم ملسم ابأ نأ ىعداو ملسم يبأل ةيعاد اهب ماقأو رهنلا ءارو ام دالب ىلإ كرتلا قاحسإب فرعي لجر

 قاحسإ يمسو ةيفنحلا نبا دمحم يف ةيناسيكلا معزي امك هنوفرعي تقو يف جرخي هنأ مهدنعو يرلا لابج

 بهذملا اذهب رتست امنإو ةيولعلا نم هنإ ليقو . ملسم يبأ ةلاسرب مهوعدي كرتلا دالب ىلإ لخد هنأل كرتلا

 نم ناك امنإ ليقو «كرتلا دالب يف لوجي ةيمأ ينب نم ًابراه جرخ يلع نب ديز نب ىبحي دلو نم وهو مهدنع

 يبأ نم ناك املف ةليل دعب باجأ ءيش نع لئس اذإ ناكف نجلا نم ةعبات هل ناكو ًايمأ ناكو رهنلا ءارو ام لهأ
 هفاحكضاو تمي مل يح تشدارز نأ ىعداو تشدارز هذفنأ يبن هنأ معزو هيلإ سانلا اعد ناك ام ملسم

 ىمسي سانلا ضعبو ةيملسملا رارسأ نم اذهو مهل نيدلا ميقي ىتح جرخي هنأو تومي ال يح هنأ نودقتعي

 ٤۸۳(. ص ميدنلا نبا تسرهف) . ةينيدمرخلا ةيملسملا

 عيمج ىف ةينويقرملا نوقفاوي امف ,ءيش يف مهنوقفاويو ءيش يف مهنوفلاخي ةنويقرملا نم ةفئاط ةيناهاملا

 مهرمأ نم فرعي الو . حيسملا وه ةملظلاو رونلا نيب لدعملا نأ نومعزيو حئابذلاو حاكنلا يف الإ لاوحألا

 .(5/,1 ص ميدنلا نبا تسرهف) .اذه ريغ

 : ةفرط لاق .ذبسأ ديبع وأ ةيكماجذيبسالا

 صرقلا نم ىزجي صرقلاو ذبسأ ديبع افصلاو رقشملا لهأ مكرذح اوذخ

 نبا لاق .نويذبسالا مه وأ نيذاربلا ركذ ذبسأو نيداربلا نودبعي نيرحبلا لهأ نم اوناك موق ذبسأ ديبع

 مث لخدف كي هللا لوسر ىلإ ءاج نيرحبلا لهأ نم سوجملا نم برض نييذبسالا نم الجر تيأر : سابع
 .(78 ص برعملا) .لتقلا وأ مالسالا :لاق مالسلا هيلع هللا لوسر مكيف ىضق ام :تلق جرخ

 .زاوهألا قوس وه امنإف مويلا ةماعلا دنع مسالا اذه هيلع بلغي يذلا دلبلا امأ ءاهرسأب ةروكلل مسا زاوهألا

 روك عبس يهو روكلا رئاس اهيلإ بسنت يتلا ةميظعلا ةروكلإ يهو رهش زمره مسا زاوهألا :ديز وبأ لاق
 يهو هلقع صقن ةنس اهب ماقأ نمو سفنلا طوقسو قمحلاو لخبلاب نوفورعم زاوهألا لهأو سرافو ةرصبلا نيب
 ةرطنق هيلع مظعألا يداولا اهنم « ةفلتخم هايم زاوهألا قوس قرتختو ةربغم ةرفصم اهلهأ هوجوو ىمحلا ةريثك

 نقتم بيجع نصح ناروذاش يداولا ىلعو ةعيدب ريعاونو ةبيجع ءاحرأ هيلعو عساو دجسم اهيلع ةميظع
 سانلا مألأ زاوهألا لهأ : يناذمهلا لاقو .ةدع راهنأ ىلع ءاملا سبحي مدنهملا رخصلا نم لومعم ةعنصلا

 نعاطلا اهلبج يف يعافألا زاوهألا قوسب رثكيو نادلبلا يف لقنتلاو ةبرغلا ىلع هللا قلخ ربصأ مهو مهلخبأو

 تبني رجح وهو رجحت نافوطلا ءاثغ نم وه امنإ مهلبج نإ :زاوهألا لهأ لوقيو اهيلع لطملا اهلزانم يف
 بهذتو ليحتسي هنإف زاوهألا ىلإ لمحي بيط لكو اهب سأب ال ريثك اهرمتو ديج اهركسو تقو لك يف ديزيو

 38٠(. ص لوأ مجعم) . هن عفتني ال ىتح لطبيو هتحئار ش

 ففي
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 ^“ ةيناصيدلا

 .ًارايتخاو ًادصق ريخلا لعفي رونلاف ءامالظو ارون نيلصأ اوتبثأ ناصيد باحصأ
 امو .رونلا نمف نسحو بيطو عفنو ريخ نم ناك امف «ارارطضاو اعبط رشلا لعفي مالظلاو

 كارد ساسح رداق ملاع يح رونلا نأ اومعزو «مالظلا نمف حبقو نتنو رضو رش نم ناک

 «زييمت الو اهل لعف ال دارج دامج زجاع لهاج تيم مالظلاو «ةايحلاو ةكرحلا نکي هنمو

 نمو «ناجريسلا نامرك ةهج نمو «ناجرأ قارعلا ةهج نم اهدودح لوأ حي حيسف ميلقإو ةعساو ةيالو سراف )١(

 سمخ ةروهشملا اهروكو زاريش ًاميدق اهتبصقو «ناركم دنسلا ةهج نمو وسد رحب لحاس ةهج
 : ةعيهل نبا لاق .ةريثك لئاضف سراف يف يورو . عالقو راهنأ اهبو اومعز اميف اهل دعأو ضرألا ةوفص يهو

 ناك ولو مورلا مالسالا ىلإ سانلا دعبأ» :لاق هنأ ب يبنلا نع يور دقو .مجعلا شيرق مورلاو سراف -
 ۳۲٤(. ص سداس مجعم) . . «سراف هتلوانتل ايرثلاب اَدلْعَف مالسالا

 ءةنيدملا ةيسرافلاب رهش ىنعمو كاحضلا نب روز اهثدحأ ناذمهو لبرإ نيب لابجلا يف ةعساو ةروك روز رهش )5
 ةيديز ةيحلاص ةعيش اهلهأو زيشب فرعت ةنيدم روزرهشبو مهتاوقأ رثكأ نوكي مهيراحص نمو داركأ اهلهأ

 ةاضقلا نايعأو ءاملعلاو ةمئألاو ءاربكلاو ةلجألا نم روزرهش نم جرخ دقو . يلع نب ديز دي ىلع اوملسأ
 .(۳۱۲ ص سماخ مجعم) .هذمو سفنلا هئاصحإ نع زجعتو هدع رصحلا توفي ام ءاهقفلاو

 ةفتلم راهزألاو ضايرلا ةقنوم رايطألا ةبواجتم راجشألا ةرضن هايملا ةريثك ةيحان دغسلا وأ دنقرمس دغس (۳)
 لالخ نم ىرقلا نيبت الو اهيضارأ نم ريثك ىلع سمشلا عقت : ال مايأ ةسمخ دتمت نانجلا ةرضخ ناصغألا
 ص سماخ مجعم) .داصلاب تليق امبرو دنقرمس اهتبصقو دنقرمسو ىراخب نيب ةريثك ىرف اهيفو اهراجشأ

(A٦ . 

 يف رغث ربكأ يهو ةعفترم ضرأ الو لبج اهيف سيل ةلهس ضرأ يف يهو كرتلا دالبل ةمحاتم رهنلا ءارو شاشلا )٤(
 ام دالب هزنأ نم ةرضخلاب ةرتتسم اهلك يهو ءاملا اهيف يرجي مهرود ةماعو نيط نم ةعساو مهتينبأو كرتلا هجو
 راجشألاو رايدلا كلت تيقبو اهلهأ اهنع الجف هاش مزراوخ اهبرخ ةريثك ندم اهلو تكبن اهتبصقو رهنلا ءارو
 .(۲۱۲ ص سماخ مجعم) . ًادبأ ربجنت ال ةملث مالسالا نم ملثأو اهشورع ىلع ةيواخ راهزألاو راهنألاو

 اهنسحأو هللا دالب هزنأ شاشلا ةنيدم نم خسارف ةرشع ىلع كرتلا دالبب ةلصتملا شاشلا دالب نم ةنيدم قاليإ )°(
 .(۳۹۰ ص لوأ مجعم) . ةئاغرف دودجن لبجلا اذه رهظ لصتيو اهلبجب ةضفلاو بهذلا ندعم اهبو

 نم امهضعب بيرق نابهذملاو ينام لبق وهو هيلع دلو رهن مساب ناصيدب اهبحاص يمس امنإ ةيناصيدلا (5)
  ةقرف نيتقرف ىلع كلذ يف تفلتخا ةيناصيدلا نإف ةملظلاب رونلا طالتخا يف فلخ امهنيب امنإو' ‹ ضعب
 ةقرفو «هيلع كلذ عنتما اهنع جورخلا مارو اهيف لصح املف اهلصيل هنم رايتخاب ةملظلا طلاخ رونلا نأ تمعز
 نأ كلذ لاثمو هرايتخا ريغب اهكباش اهنتنو اهتنوشخب سحأ املو هنع ةملظلا عفري نأ دارأ رونلا نأ تمعز
 نبا معزو هيف ًاجولو تدادزا اهعفد املكف هيف تلخد ةددحم اياظش اذ ًائيش هنع عفري نأ دارأ اذإ ناسنالا
 نأ ركذو ءرونلا لصأ ةملظلا نأ ةيناصيدلا ضعب معزو .دحاو سنج ةملظلاو دحاو سنج رونلا نأ ناصيد
 ناصيد نبا باحصأو اهراكتف ةملاع الو ةساح ريغ ةيماع كلذ دضب ةملظلا نأو ملاع ساسح 0

 _ ةينانملاو . ةعيب الو عمجم مهل فرعي ال نوقرفتم مهنم ممأ ناسارخو نيصلابو ءاميدق اوناك حئاطبلا يح

YA 



 مالظلا كلذكو «دحاو سنج رونلا نأ اومعزو ءاقرختو اعابط هنم عقي رشلا نأ اومعزو

 «دحاو ءيش هساوخ رئاسو هرصبو هعمس نأو .نقتم كاردإ رونلا كاردإ نأو «دحاو سنج

 ال . بيكرتلا فالتخال ريصب عيمس ليق امنإو «هساوح وه هرصبو . هرصب وه هعمسف
 وهو ةحئارلا وهو .معطلا وه نوللا نأ اومعزو .نافلتخم نائيش امهيسفن يف.امهنأل
 ينل اعط هلعيوو .«ةظلاخملا نم ارش كاع للا نآل ال هدو انارو هجا
 اهتحئارو اهمعطو ةملظلا نول يف لوقت كلذكو ‹برضلا كلذ فالخب هتطلاخ

 نأو «هنم هتحفص لفسأب ةملظلا ىقلي لزي مل هلك ضايب رونلا نأ اومعزو ءاهتسجمو

 اي هس ذ اوفلتخاو ءاهنم هتحفص ىعأب هاقلت لزت مل ةملظلا

 ءاهنيليو اهقفري نأ بحأو ءاهب ىدانف ظلغو «ةنوشخب هاقلت ةملظلاو ءةملظلا لخاد رونلا

 .ديدح هسنج راشنملا نأ امك نكلو ءامهسنج فالتخال كلذ سيلو ءاهنم صلختي مث
 دحاو سنج امهو «ةمظلا ىف ةنوشخلاو «رونلا ىف نيللاف « ةنشحخ .هنانسأو « ةنيل هتحفصو

 روصتي الف «ةنوشخلا كلتب الإ هنكمأ امف ءجرفلا كلت لخدي ىتح «هنيلب رونلا فطلتف
 ىتح لاتحا امل مالظلا لب : مهضعب لاقو «ةنوشخو نيلب الإ دوجوو لامك ىلإ لوصولا

 ءهسفن نع اهعفديو هنم صلختي ىتح رونلا دهتجاف «هتحفص لفسأ نم «رونلاب ثبشت
 .هيف عقو لحو نم جورخلا ديري يذلا ناسنإإلا ةلزنمب كلذو «هيف ججلف هيلع 05

 صلختتلا جلاعيل نامز ىلإ رونلا جاتحاف « هيف اوج دادزيف جرخيل هلجر ىلع دمتعيف

 جرختسيو اهحلصيل ًارايتخا ا لخد امنإ رونلا نإ مهضعب لاقو .هملاعب درفتلاو «هنم

 حيبقلاو روجلا لعفي راصف تاو ثبشت لخد املف .هملاعل ةحلاص ءازجأ اهنم

 اي عسا ياسر اا ل يس احلا

 . يرايتخالا لعفلاو يرورضلا لعفلا نيب قرفو «تحببلا

 (ةينويقرملا
 اثلاث الصأ اوتبثأو «ةملظلا رخآلاو رونلا امهدحأ ,نيداضتم نيلصأ نيميدق اوتبثأ

 الإ ناجزتمي ال نيداضتملا نيرفانتملا ناف «جازملا ببس وهو «عماجلا لدعملا وه

 بتك هلو «دامجلاو كرحتملا باتكو «قحلا ةيناحور باتكو « ةملظلاو رونلا باتك ناصيد نبالو ءأدج ريثك ے
 ٤١٤(. ص ميدنلا نبا تسرهف) .انيلإ عقت مل بتك اضيأ كلذ يف بهذملا ءاسؤرلو ةريثك
 .ةيناصيدلاو ةينانملا نم برقأ ىراصنلا نم ةفئاط مهو ةيناصيدلا لبق مهو نويقرم باحصأ ةينويقرملا )١(

  هيزنتب تلاقو ءاهطلاخو اهجزم ائلاث انوك انه اه نأو ةملظلاو رونلا نيميدقلا نيلصألا نأ ةينويقرملا تمعزو

 فح



 عامتجالا نم لصحو .ةملظلا قوفو ةبترلا يف ف رونلا نود هد عماجلا :اولاقو « عماجب

 . ملاعلا اذه جازتمالاو

 ءاهنم بيرق وه ذإ .لدعملاو ةملظلا نيب رب لصح امنإ جازتمالا لوقي نم مهنمو

 وهو «ةيحيسم ًاحور جزتمملا ملاعلا ىلإ رونلا ثعبف «هذالمب ذتليو هب بيطتيل هب جزتماف
 هصلخي ىتح «ميجرلا مالظلا ةكبش يف عقاولا ميلسلا لدعملا ىلع اننحت هنباو هللا حور

 تلفأ . ”٠ تاموهزلا برقي ملو ءاسنلا سمالي الف هعبتا نمف «نيطايشلا لئابح نم

 ىلاعت هللا وه يذلا رونلا نأل .لدعملا انتبثأ امنإو اولاق .كلهو رسخ هفلاخ نمو ءاجنو

 اتقوا ناعنامتيو ًاعبط نارفانتي نيدضلا ناف ااو: اطيل ةظلاقيم هيلع زوجي ال

 قوفو رونلا نود هتلزنم نوكي لدعم نم دب الف . امهجازتماو امهعامتجا زوجي فيكف
 امنإو . مدقأ ناصيد ناك نإو .ةيوناملا هتلاق ام فالخ ىلع اذه هعم جازملا عقيف « مالظلا

 تبثي هنإف تشدارز لاق ام فالخ ًاضيأ وهو .لدعملا ىف هفلاخو هبهذم هنم ينام ذخأ

 نيب عماجلا نيمصخلا ىلع مكاحلاك لدعملا تبثيو ؛ةملظلاو رونلا نيب داضتلا

 ال يذلا لجو زع هللا وهو «نيدضلا دحأ نم هرهوجو هعبط نوكي نأ زوجي ال نيداضتملا
 ناسنإلاوه لدعملا نأ اومعز مهنأ «ةيناصيدلا نع بيبش نب دمحم ىكحو .ٌدنالو هل دض

 دوري مهنأ مهنع ىكحو «ضحم مالظ الو .ضحم رونب سيل وه ذإ كاردلا ساسحلا

 نم هيف امل «ناويحلا حبذ نع نوزرتحيو ءًامارح هحورو هندبل ةعفنم هيف ام لكو ةحكانملا

 ساسح رونلا نأ الإ «نييح الازي مل ةملظلاو رؤنلا نأ ةيونثلا نم موق نع يكحو .” ملألا

 يف اوفلتخاو .كلذ نع ىلجم وهو رض نمولخي ال اهلك ءايشألا عيمج قلخ نأو رورشلا نع لجو زع هللا =
 نوكلا كلذ لوسر ىسيع نأ ةفئاط تمعزو « ىسيع وهو ةايحلا وه : ةفئاط مهنم تلاقف ثلاثلا نوكلا

 ال هيف ةنيب ةعنصلا نأو ثدحم ملاعلا نأ ىلع اوعمجأ مهنأ الإ هتردقو هرمأب ءايشألل عناصلا وهو ثلاثلا

 لئابح نم تلفأ ًادبأ ماصو هرهد هلل ىلصو ركسملاو تاموهزلا بناج نم نأ تمعزو . كلذ يف نوكشي

 هباحصألو هامس ليجنإ باتك نويقرمل مهتنايد هب نوبتكي هب نوصتخُي باتك ةينويقرمللو .ناطيشلا

 ميدنلا نبا تشرهف) .ريثك ناسارخب مهو ةينارصنلاب نورتستي مهو هللا ملعي ثيح الإ ةدوجوم ريغ بتك ةدع
 ٤۷٤(. ص

 جوجأمو جوجأي ثيدح يفو . ةنتنملا حيرلا ةموهزلاو «ةموهز وذ مهز محلو نتنم نيمس محل حير ةموهزلا (۱)

INORGليقو <  

 ةكمس وأ عبس عبس محل ةحئار وأ ثغ محل ةحئار لثم كلذو ريغت وأ نتن الب حير ةهارك برعلا دنع ةموهزلا

 .راحبلا كمس نم ةكهس
 - اهآر نإف هسفن نحتمي نأ نيدلا يف لوخدلا ديري يذلل يغبني هنأ ىلإ اوبهذ نيذلا ةينانملا عم اذه يف نوقفتي )1(

۲۸۰ 



 .ةيفرجع ةكرح كرحتي مالظلاو « ةيوتسم ةكرح كرحتيرونلاو ىمعأ لهاج مالظلاو «ملاع

 .رونلا يشاوح نم ةيشاح ىلع مالظلا تامامه ضعب مجه ذإ كلذك انيف «ةجوعم ءاقرخ

 لصفي ال يذلا لفطلاك كلذو .ملعلاو دصقلا ىلع ال لهجلا ىلع ةعطق هنم رونلا علتباف

 ىنبف صالخلا يف ربد مظعألا رونلا نإ مث «جازملا ببس كلذ ناكو «ةرمجلاو ةرمثلا نيب
 .ريبدتلا اذهب الإ هصالختسا هنكمي ملو «رونلا نم هب جزتما ام صلختسيل ملاعلا اذه

 مهنم خسانتلا باحصأو ةيمايصلاو ةيونيكلا

 ضرآلاو رانلا ‹ ةثالث لوصألا نأ اومعز ةيونيكلا نأ نيملكتملا نم ةعامج ىكح

 .ةيونثلا امهتبثأ نيذلا نيلصألا نود .لوصألا هذه نم تادوجوملا تثدح امنإو ءءاملاو

 اذه يف ريخ نم تيأر امف «عبطلا يف اهدض ءاملاو ءةينارون ةريخ اهعبطب رانلاو اولاق

 رانلل نوبصعتي ءالؤهو .ةطسوتم ضرألاو ءءاملا نمف رش نم ناك امو «رانلا نمف ملاعلا

 .اهدادماب الإ ءاقب الو ءاهب الإ دوجو ال ةفيطل ةينارون ةيولع اهنأ ثيح نم ءاديدش ابصعت

 ملاعلا بكرتيف ءامهنيب ةطسوتم ضرألاو .لعفلا يف اهفلاخيف . عبطلا يف اهفلاخي ءاملاو
 ةدابعل اودرجتو «قزرلا تابيط نع اوكسمأ نم مهنم © ةيمايصلاو «لوصألا هذه نم

 . حئابذلاو حاكنلا نع ًاضيأ اوكسمأو اهل ًاميظعت نارينلا ىلإ دا يف اوهجوتو هللا

 ىلإ صخش نم لاقتنالاو .داسجألا يف حاورألا خسانتب اولاق مهنم ”٠ ةيخسانتلاو

 وهو لبق هفلسأ ام ىلع بترمف ,بصنلاو ةعدلاو بعتلاو ةحارلا نم ىقلي امو .صخش
 يف امإو .لعف يف امإ «نيرمأ دحأ يف ًادبأ ناسنإلاو .كلذ ىلع ءازج رخآ ندب ىف

 لاو I E rae ىلع ةأفاكم امإف .هيف وه امو 8

 رحسلاو رونلاو ءاملا ةيذأ كرتو حكانتلاو رمخلا برشو نامحللا لكأ كرتو صرحلاو ة ةوهشلا عمق ىلعردقت =

 . (5190 ص ميدنلا نبا تسرهف) . نيدلا يف لخدي الف هلك كلذ ىلع ردقي مل نإو نيدلا يف لخديلف ابرلاو

 يف ًادهز هللا لحأ ام تابيط نمو بارشلاو ماعطلا نع نوعنتمي اوناك نيذلا ةينشنالا ةلم لهأ مه ةيمايصلاو (۱)

 لكأو ءاسنلاب عتمتلا مهسفنأ اوعنمو اهرثأب ًاداقتعاو اهل ًاماظعإ رانلا ةدابع ىلإ اوهجوتو هللا ىلإ ىفلزو ةايحلا

 . حئابذلا

 هتاذب هؤلمي ىلاعت هللا ناورخأ هلو لوأ هل ملاعلا نأ نودقتعي اونواكف ًاريهش ًابيجع دونهلا ءامدق بهذم ناكو (۲)

 دعب حاورألا نأو امهبسكو امهلمع نم الإ اشيعي ال نأ امهيلع مكح دحلا امهميعن زواجت امل ءاوحو مدأ نأو

 متاذإو سيسخ ناويح دسجل هحور لقتنت هبنذ ىلع بقاعي يذلاف ءرخآ دسجل دسج نم رمتف خسانتت توملا

 يف هعم تشاعو يلصألا اهمسجب تعمتجاو ناويحلا كلذ مسج نم تلقتناو ترهط اهمرج ردقب اهباقع

 . (ءامدقلا ةيادب) .ناويحلا موحل لكأو ماثآلا باكتراو قسفلا نم مهعنمت ةديقعلا هذهو . يدبأ ميعن

1 



 الف ,ةيحلا ةكرد نيلفاسلا لفسأو «ةوبنلا ةجرد نييلع ىلعأو .نادبألا هذه يف رانلاو
 . .ةيحلا ةكرد نم لفسأ دوجو الو «ةلاسرلا ةجرد نم ىلعأ دوجو

 ةيناطيشلا ةكرد لفسألاو «ةكئالملا ةجرد ىلعألا جردملا لوقي نم مهنمو

 . ميمذلا سيسخلا هملاع يف مالظلا ءازجأ ملقبو ,ديمحلا فيرشلا هملاع

 > موطبران تيب 22نوديرفأ هانب تيب لوأف سوجملل نارينلا 2)تويب امأو

 ىعدي 0010 ناتسجس ات اھل ذختاو )°( لوسدربوه 0 اراخب ةنيدمب رخآو

 كلملا نوديرفأ هنع كلذ ىكح نم لوأ يدوعسملا لاق . سرفلا كولم نم اهمسر نمو نارينلا تويب امأو )١(
 يف مهنم ةمكحلا هجوو اهربخ نع مهلأسف اهتدابع ىلع نوفكتعم مهو اهلهأ اهمظعي ران دجو هنأ كلذو
 سنج نم اهنأو .هقلخ نيبو ىلاعت هللا نيب ةطساو اهنأو اهتدابع ىلإ هسفن تبذتجإ ءايشأب هوربخأف اهتدابع
 ناويحلا نأ اومعزو رونلاو رانلا عبط نيب اوقرفو نيناوقو بتارم رونلل اولعجو هل اهورك ذ ءايشأو ةيرونلا ةهلآلا
 ريغو اهقرحيفو جارسلا يف هسفن حرطي همسج فطل امف ليللاب رئاطلا شارفلاك هسفن قرحيف رونلا هبذتجي
 يف جارسلا نم تبرق اذإ ءاملا نم ناتيحلا روهظكو ريطلاو شحولاو نالزغلا نم ليللا ديص يف عقي امم كلذ
 نم كمسلا بثيف بكرملا يلاوح جرسلا نولعجي مهنإف ليللا يف ةرصبلا هدالبب كمسلا داصي امك قراوزلا
 نوديرفأ كلملا اوربخأ املف كلذ ريغ ىلإ ةملظلا ىلع رانلا فرشو ملاعلا اذه حالص رونلاب هنأو اهيلإ ءاملا
 ىراخب ةنيدمب رخآ ًاتيب ذختاو سوطب ًاتيب اهل ذختاف تلمحف ناسارخ ىلإ اهنم ةرمج لمحت نأ رمأ كلذب
 . ( ٠١7 ص لوأ برألا ةياهن) .رايدنفسأ نب نمهب هذختا ناك (ركاوك) ناتسجسل رخآ ًاتيبو ةروسدرب هل لاقي

 يف اهنمو نورشع نوديرفأ مايأ يف اهنم نورشعو ةئام مالسلا هيلع ىسوم رمع ةدمو دومثراثا احم يذلا وهو (۲)
 لصتم صلخم يأ هيزنتلا هانعمو نوديرفأ ىك ليقف ىكب ىمست نم لوأ وهو نوديرفأو ةئام رهجونم مايأ
 كولم نم وهو رانلا كردم هانعم ليقو ,كاحضلا لتق موي نم رون هاشغي هنأل ءاهبلا هانعم ليقو «تايناحورلاب
 ١78(. صو ۲۳۱ ص لوأ نودلخ نبا) . سرفلا نم ىلوألا ةقبطلا

 مكحم ميظع لئاه رصق روباسين نيبو اهنيبو خسارف ةرشع وحن روباسين نيبو اهنيب ناسارخب ةنيدم سوط (۳)
 ةقورأو جازاو ماهوألا اهنسح يف ريحتت ريصاقم هلخاد يفو ناينب ماكحأو ناردج ولع هلثم رأ مل ناينبلا

 | .(۷* ص سداس مجعم) .ةولخلل رجحو نئازخو
 ةريثك ةهزن ةميدق ةنيدم يهو ةيناماسلا كلم ةدعاق تناكو ءاهلجأو رهنلا ءارو ام ندم مظعأ نم ىراخب )٤(

 ىلع ةرامعلاب امايق نسحأ اهلهأ ةدلب ناسارخو «رهنلا ءارو امب سيلو اهتديج هكاوفلا ةعساو نيتاسبلا
 اذهب طيحيو كبشم بشخ اهؤانبو ةيوتسم ضرأ ىلع يهو تكجموب اهمساو ىراخب لهأ نم مهعايض
 .دغصلا رهن اهضبر قشيو نيصح روس ةلصتملا ةشرتفملا ككسلاو لاحملاو نيتاسبلاو روصقلا نم ءانبلا
 | . (۸۱ ص ناث مجعم)

 .«ةروسدرب» ٠١7 ص لوأ برألا ةياهن يف نوسدرب )02:

 ةلهس ضرأ يهو جلثلااهب عقي الو ليخناهب ةراح اهلامرو ةخبس اهضرأو ةعساو ةيالوو ةريبك ةيحان ناتسجس (1)
 رودت ةيحرأ اهيلع اوبصن دق مهنأ ىلع مودتو مهحاير دتشتو هرف ةيحان نم اهنم اهلابج برقأو لبج اهيف ىري ال
 - ريثك لخن اهبو ىرقلاو ندملا ىلع تسمطل اهيف نولاتحي مهنأ الولو «ناکم ىلإ ناكم نم مهلام لقنتو اهب
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 ران تيبو «ناذابق ىعدي يراخب يحاون يف ران تيب يس کک

 ”سموقب رخآو «)ورسخيك هانب (ناهبصأو ©" ”سراف نيب 22”ةسيوك ىمسي
 قرشم يف شوايس هانب "زدكنك ىمسي ران تيبو ,.”ريرج ىمسي
 فسا دح ناجرا هذختا «سراف نم (0 ناجرأب رحخاو ‹نيصلا

 مئامع ثالثب نومتعيو ةروهشم فويس مهيديأبو مهقاوسأ يف نوشميو ةدالجو قلخ مظع مهلاجر يفو رمتو ے

 ةهيبش مهل سنالق ىلع ناولألا نم كلذ ريغو ضيبأو رضخأو رفصأو رمحأ نيب ام نول ةدحاو لك عبرأو
 نم ةأرما مهل جرخت الو مسيربإ مئامعلا هذه نوكت ام رثكأو اهنم اهنم ةدحاو لك ناولأ رهظي ًافل اهنوفليو كوكملاب

 نأ يل رهظيو اذه جراوخ مهلك اهلهأ ةيوكرك اهل لاقي ةديلب اهبو ليللابف اهلهأ ةرايز تدارأ نإو ,ًادبأ لزنم

 . ١7( ص سماخ مجعم) . ةديلبلا هذه هب تيمس يذلا ورکوه اوكرك ىعدي يذلا رانلا تيب

 .ةيوكرك دلب مساب ةيوكرك حيحصلا نأ ىراو ركاوك ناتسجسسي رخا اینو ١ ۷ ص لوأ ءزج برألا ا )۱)

 . سوجملا دنع مظعم ران تيب اهيف ناتسجس يحاون نم ةنيدم ةيوكرك 78١ ص عباس مجعملا يف لاقو

 . كلملا ورسخيك هانب ةجسوك هل لاقي رانلل رخآ تيبو ٠٠۸ ص لوأ برألا ةياهن يفو (۲)

 ةهج نمو ناجريسلا نامرك ةهج نمو ناجرأ قارعلا ةهج نم اهدودح لوأ حيسف ميلقإو ةعساو ةيالو سراف (*)

 سراف يف يور دقو «لبج هبو الإ دلب سرافب سيلو «ناركم دنسلا ةهج نمو فاريس دنهلا رحب لحاس

 سانلا دعبأ» : لاق هنأ ةي يبنلا نع ىور دقو .مجعلا شيرق مورلاو سراف : ةعيهل نبا لاق اهنم ةريثك لئاضف

 : ۲ نک دا مجعم) .«سراف هتلوانتل ايرثلاب ًاقلعم مالسإلا ناك ولو مورلا مالسإلا ىلإ

 يحاون نم يهو ءاهمظع فصو يف نوفرسيو اهنايعأو ندملا مالعأ نم ,ةروهشم ةميظع ةنيدم ,ناهبصأ )٤(

 «ناهبصأ لهأ الإ ناساس لآ نم سرفلا كولم ءاول لمحي نكي ملو ليق « عبارلا ميلقالا رخآ يف لبجلا

 ةحئار اهيف ريغتت الو اهتبرت يف ىتوملا ىلبت ال ماوهلا عيمج نم ةيلاخ وجلا ةسيفن ءاوهلا ةحيحص ناهبصأو

 یک نزا ارن ىلع ھم شے اهب ناسا تح اير .ًارهش خبطت نأ دعب ردقلا تيقب ولو محللا

 اهب سوست الو نينس عبس ًاضغ اهيف حافتلا ىقبيو ضرألا بارت اهتبرتو ريغتي مل هلاح ىلع هيف تيملاو
 .ةبوذعلاو ةحصلاو بيطلا يف ةياغ «ذوردنزب فورعملا ناهبصأ رهنو ءاهريغ يف سوست امك ةطنحلا

 ٠ .(۲۱۹ ص لوأ مجعم)

 ملظلا ةفأش لصأتساو ناسحاإلاو لدعلا لظ سانلا ىلع طسبف سرفلاب كلملا ريرس منست ورسخيك (0)

 اردق كولملا ا ناكف ترک لك ھا کل رمت هتعاط ىلإ ًاعارس سانلا تردابتو ناودعلاو

 هناكم فلختساو كلملا يف دهزتو بهرت هنأ مث ؛ ‹ حوتفلاو بورحلاب رهتشا دقو .ادج مهالعأو ادنز مهبقثأو

 .(۱۹۹ ص لوأ ةمانهاشلا) . هكلم نم ةنس نيتسل تام ليقو «ةيربلا يف باغو فسارهيك 2023

 اهتبصقو «ناتسربط لبج ليذ يف يهو عرازمو ىرقو ندم ىلع لمتشت ةعساو ةروك سموك بيرعت «سموق (1)

 ١186(. ص عباس مجعم) . ناغماد ةروهشملا

 نأ لاقيو «شيرح هل لاقي هانب نم ىردي ال مظعم ران تیب نسوقب ناك دقو ٠۸ ٠ ص لوأ برألا ةياهن يفو )۷)

 .اهئفطي ملو اهكوت اهيلع بلغ امل ردنكسالا
 نمز يف كلذو «رابجلا سواك نب شوايس هانب زدكنك ىمسي رخا ران تيبو ١٠١8 ص لوأ برألا ةياهن يفو (4)

 . ةكربلا يلي امم نيصلا قرشب هثبل

 _ مورجلا ا ةرككو :ريثك ليخن اهب ريخلا ةريثك ةريبك ةنيدم يهو ناغرأ اهنومسي مجعلا ةماعو ناجرأ (9)
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 ءاسنب رخاو ٩ روباسيئب ران تين ٢ ) فيشداوز ددج مث ‹تشدارز لبق تناك تويبلا هذهو

 ىلإ اهلقنف 7 مزراوخ ةنيدمب اهودجوف « مج اهمظعي ناك أران بلطي نأ فساتشك رمأو
 جرخ املو رسخيكو ءاهريغ نم رثكأ اهنومظعي سوجملاو .وخرذا ,ىمسيو () درجب اراد

 دلاو زوريف نب ذابق «سرفلا هتكح اميف اهأشنأ نم لوأ ناكو ةيلبج ةيلهس ةيرحب ةيرب يهو دورصلاو =
 ايموملا اذه هنم نوكيف ةراجح نم قرعلاب هيبش ءام هنم عبني لبج يف افهك اهب نإ ليقو ءلداعلا ناورشونأ
 ةنسلا نم موي ىلإ ناطلسلا متاخب متخيو قلغيو ءةظفحو ديدح نم باب فهكلا اذه ىلعو .ديجلا ضيبألا

 دق ام عمجيف نايرع ةقث -ر هيلإ لخديو مهترضحب حتفي ىتح دلبلا خويشو يضاقلا عمتجيو «هيف حتفي
 دعب بابلا متخيو جرخي مث ءاهنود وأ لاقثم ةئام رادقم كلذ ريصيف ةروراق يف هلعجيو ايموملا نم عمتجا
 ناسنإلا ىقسي مظعلا يف رسك وأ عدص لكل هتيصاخو ناطلسلا ىلإ هنم عمتجا امب هجويو لباق ىلإ هلفق
 .هتقول هحلصيو «هربجيف رسكلا ىلإ هبرشي ام لوأ لزنيف ءةسدعلا لثم همظع نم ءيش رسكنا دق يذلا
 . (178 ص لوأ مجعم)

 اسن ةنيدمب تيبو «ناسارخ دالب نم روباسين ةنيدمب تيب ذختا امم ناكف «نارينلل اتويب تشدارز ذختا مث )١(
 تبلطف مج اهمظعي ناك ران بلطب كلملا فساتسب رمأ تشدارز ناك دقو «سراف ضرأ نم ءاضيبلاو
 سوجملاو : يركبلا لاق . سراف ضرأ نم درجب اراد ةنيدم ىلإ فساتسب اهلقنف «مزراوخ ةنيدمب تدجوف
 سراف رخطصأب ران تيب سرفللو مهنارين مركأ يهو تويبلاو نارينلا نم اهريغ مظعت ال ام رانلا هذه مظعت
 مث «ران تيب هتلعجو رايدنبسأ نب نمهب تنب نامج اهتجرخأف مانصألل نامزلا ميدق يف ناك سوجملا همظعي
 ةنيدم يفو «اراد نب اراد هذختا مهدنع مظعم تيب سراف ضرأ نم روباس ةنيدم يفو برخف رانلا هنع تلقن
 يناثلا مويلا يف اونراب اهل لاقي ران تيب ىنب ريشدرأ ناك دقو «كباب نب ريشدرأ هانب تيب سراف ضرأ نم روج
 اذه ىلع لزن نيح روباس هانب مورلا دالب نم ةينيطنطسقلا جيلخ ىلع ران تيبو «سراف ىلع هتبلغ نم
 ءانب مورلا ىلع طرتشا روباس ناكو .يدهملا ةفالخ ىلإ تيبلا اذه لزي ملو ةينيطنطسقلا رصاحو جيلخلا
 دنع ةمظعم يهو ةريثك نارينلا تويبو ناروب هتنب مالسلا ةنيدم نم برقلاب ران تيب قارعلا ضرأبو تيبلا اذه
 ٠١8(. ص لوأ برألا ةياهن) . سوجملا

 ةنيدم دالبلا نم تفوط اميف رأ مل ءاملعلا عبنمو ءالضفلا ندعم ةميسج لئاضف تاذ ةميظع ةنيدم «روباسين (؟)
 ءاملا دجويف . كلذل ةئيهم بيدارس اهيف لزني ضرالا تحت يرجت ىنق نم اهلهأ برش رثكأو ءاهلثم تناك
 . ("05 ص نماث مجعم) .تاريخلاو هكاوفل' ةريثك يهو ةوالحلا قداصب سيلو ضرألا تحت

 مويلا اهل لاقي دقف ىمظعلا ةبصقلا امأف ءاهتلمجب ةيحانلل مسا وه امنإ ةنيدملل امسا سیل وهو .مزراوخ (۳)
 كانه اورمع دقو ءاقشلا ىلع ربصلاو ةوقو دلج مهيفو كرتلا رثأ مهعابط يفو كرتلا رثأ اهلهأ هوجو يف ةيناجرجلا

 اوءاجف ناسارخ ندم نم مهبراقي نم مهب عماستو ًاندمو ىرق اونبف عاقبلا يف اوسفانتو اورثكو .ًاروصقو ًارود
 ءاتشلاو نيكاكدو تاريخو قاوسأ تاذ ندم اهعايض رثكأو ةرماع ةنسح ةيالو تراصف اوزغو اورثكف مهونكاسو
 بلاغ اذهو .نبللاب اهنودسي مث ةصفقم ًاباشخأ نوميقي امنإ تاساسأ مهتينبأل سيلو دج ًاديدش مهدنع
 ص ثلاث مجعم) .ريزارزلا تاوصأ هنأك مهمالكو ةماخضلاو لوطلا اهلهأ قلخ ىلع بلاغلاو , مهتينبأ

). 
 اهربكأ , عبس ليقو «سمخ سراف روك نأ نولوقيو قبئزلا ندعم اهبو رخطصأ ةروك نم ةيرق .درجب اراد )٤(

 اهبو ءاهرهشأو سراف ندم مدقأ رخطصأو .كولملا نئازخ مالسإلا لبق تناك اهبو ءرخطصأ ةروك اهلجأو
  دوجأوهو يروجلا درولا اهيلا بسني يتلا روج ةنيدمب ناكو روج ىلإ ريشدرأ لوحت ىتح سراف نكسم ناك
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 ىلإ اهلقن يذلا وه ناورش ونأ نإ :لاقيو 3 دجسو 0 بايسارفأ وزغ ىلإ

 باب ىلع © مورلا دالب يفو ءاسن ىلإ اهضعب اولمحو اهضعب اوكرتف .(” نامراكلا

 تيبو « يدهملا مايأ ىلإ كلذك لزي ملف «ريشدرأ نب روباش هذختا ران تيب «*) ةينيطنطسق

 نيصلاو دنهلاب كلذكو «ىرسك تنب 29 ناروبل مالسلا ةنيدم برق ىلع « اينيتسأ ران

 هيلإو ةبيجع كانه نيع ىلع وهو ءديع موي هل ريشدرأ هانب ران تيب يفاصلا رمحألا وهو .درولا فانصأ د

 سرفلا هيمستو لابرطلا برعلا هيمست ةكدلا لثم ءانب .سرفلا همظعت تناك ناينب روج طسو يفو مهتاهزتنم
 هالعأ يف ىنبو ءاهقيتاسرو اهعيمج ةنيدملا ىلع هنم ناسنإلا فرشي ثيحب ًادج ًايلاع ناكو ةرخايكو ناوياب

 كلاسم) .نوملسملا هبرخ دقو «لابرطلا سأر ىلإ هب دعصأ ىتح ءام لبج ىف هئاذحب طبنتساو «ران تيب

 .(174و ٦ ص ثلاثو عبار مجعم ۲۲۸ ص لوأ راصنألا

 م ىلإ راسو ءاهكلمو لباب ىلع هبلغف .ءرهشونم ىلع راث كرتلا كولم نم كلم بايسارفأ )١(

 ابلط ءورسخيك هبراح دقو سراف ةكلمم نع هدرطو رموز هيلع راثف اهبرخو سراف ةكلمم دسفأ رهشونم كله

 هحبذف ناجيبرذأ يف هب رفظف ورسخيك هعبتاو كرتلاو بايسارفأ ةميزهب اريخأ تهتن نا بورح تناكو هيأ رأثل

 .(777 ص لوأ نودلخ نبا) .ًارفاظ فرصناو

 ناتسجسو ناركمو سراف نيب ةعساو ندمو ىرقو دالب تاذ ةرومعم ةريبك ةيحانو ةروهشم ةيالو ءنامرك (۲)

 ةعسو اهتدوجو رومتلا ةرثك يف ةرصبلاب هبشت عورضلاو يشاوملاو عرزلاو لخنلا ةريثك يهو ناسارخو
 ةفسالفلا ضعب ذخأ سرفلا كولم ضعب نإ ليق . حالصو ريخو ةعامجو ةنس لهأ رايخأ اهلهأو تاريخلا

 هجو ىلع هورهظأ ىتح هوسدنهف ًاعارذ نيسمخ نم الإ جرخي الو رابآ يف اهؤام ناكو نامرك مهنكسأو

 لابجلا مهونكسأ :لاقف كلذ كلملا فرعف رجشلاب اهلك نامرك تفتلاف راجشألا اهب اوسرغ مث ؛ضرألا

 ١1١(. ص عباس مجعم) .لابجلا سوؤر ىلع ءاملا اورهظأو تاراوفلا اولمعف اهونكسأف

 اهلامشو اهقراشم ةينيطنطسقلا اهتمصاعو مورلا دالب لاقيف مهيلإ فاضت ةعساو دالب يف فورعم لبج مورلا )۳

 يف اهلك دعت تاماشلاو ةقرلا تناكو .سلدنالاو رحبلا مهبراغمو ماشلا مهبونجو سورلاو زرخلاو كرتلا

 .("78 ص ناث مجعم) .ةرساكألا مايأ اهدودح

 انهامسو اروم اهل ىو طنزي ماقأف نيطنطسق كلم ىتح «مورلا كلم راد ةمور تناك ةينيطنطسق )٤(

 .لامشلاو قرشلا نم اهب فيطي رحبلا نم جيلخ اهلو ةريثك اهنسحو اهتمظع نع تاياكحلاو ةينيطنطسق

 ( . ۸٦( ص عباس مجعم)
 فورعملا عضوملاب ةكلملا زيوربإ ىرسك تنب ناروب هتنب مالسلا ةنيدم نم برقلاب ران تيب قارعلا ضرأبو (45)

 لوأ مجعم ٠١5 ص لوأ برألا ةياهن) . ثرألا نب بابخل نامثع اهعطقأ ةفوكلاب ةيرق ءاينيتساو ءاينيتسأب

 ١5١3١(. ص

 يف قبي ملو كلملا تيب نم نكي مل يذلا نيئارف دعب هنوكلمي نم سرفلا بلط زيوربإ ىرسك تنب ناروب 0

 جاتلا تسبل املو اهوكلمف ناروب ىمست تنبزيوربأل تناكو ءادحأ اودجي ملف مايأ ةينامثو رهش ىوس كلملا

 رهاوجلا اهيلع اورثنف ,ةقيرط لدعأو ةريس نسحأب مهيف ريست اهنأب نيرضاحلا تدعو تختلا تمنستو

 طبرو فتكف هب ترمأف هيلع تضبق ىتح هل تدصرأو ريشدرأ لتاق زوريف تعبت اهنأ مث .رئاشبلا اورهظأو

 ىعرت تيقبو هؤازجأ تقرفتو هؤالشأ ترياطت ىتح ناديملا يف رهملا اودعف اهناملغ e ضير رهمب

 ۲١١(. ص ناث ةمانهاشلا) . تتامو تضرم رهشأ ةتس اهتيالو نم تضقنا املف ءةريسلا نسحتو ةيعرلا
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 ,) نارين تويب

 امنإ سوجملاو .اهانركذو ران اهيف تل تايبأ هالن مهل ناكف 00 نوينانويلا امأو

 هللا هنعل سيلبإ هءاجف نميلا ىلإ ! هيبأ نم بره ليباه هاخأ لتق امل هنأ كلذو « مدا نب ليباق رانلا دبع نم لوأ (01
 كل نوكت ًاران ًاضيأ ت تنأ بصناف اهدبعيو اهمدخي ناك هنأل رانلا هتلكأو ليباه نابرق لبق امنإ :هل لاقو

 كولم دحأو هو , مج سرفلا كولم نم اهمظع نم لوأو ءاهدبعورانلا بصن نم لوأو هف ران تيب ىنبف كتبقعلو
 هدنع رونلا نأل بكاوكلاو سمشلا ءوض هبشت اهنإ :لاقو اهميظعت ىلإ سانلا اعدو اهمظع .لوألا سرفلا
 لابجلاو ناتسربطو ناسارخو ناتسجسو نامركو سراف ضرأو قارعلاب رانلا تدبع مث ةملظلا نم لضفأ
 مث «نارينلل تويب نكامألا هذه عيمج يف اهل ينبو «نيصلاو دنسلاو دنهلا دالب يفو نارأو ناجيبرذأو
 2 ةفئاط مهو ءاذه انموي ىلإ اهنودبعي مهنإف ,دنهلا الإ نكامألا هذه رثكأ نع نارينلا ةدابع تعطقنا
 ءايض اهرونأو ًارهوج اهفرشأو ءاناكم اهالعأو ًازيح اهعسوأو امرج رصانعلا مظعأ رانلا نأ اومعز ةيرطاونكالا
 الإ ملاعلا يف رون الو عئابطلا رئاس ىلإ جايتحالا نم رثكأ اهيلإ جايتحالا نأو ءًانايكو ًامسج اهفطلأو اقارشإو
 ال مث هيف رانلا وثحيو ضرألا يف اعبرم ًادودخأ اورفحي نأ اهل مهتدابعو اهتجزاممب الإ داقعنا الو ومن الو .اهب

 اهيلإ ًابرقت اهيف هوحرط الإ ًاسيفن ًارهوج الو ًاحئاف ًارطع الو ًارخاف ًابوث الو افيطل ابارش الو اذيذل اماعط نوعدي
 اذه ىلعو .دنهلا داهز نم ىرخأ ةعامجل افالخ اهب نادبألا قارحإو «٠ اهيف سوفنلا ءاقلإ ا اهب اكسو
 اهلك تادوجوملا ىلع اهنومدقيو اغلاب ًاميظعت اهرهوجل رانلا نومظعي ءاهئامظعو دنهلا كولم رثكأ بهذملا
 « سفن مهسافنأ نم اهيلإ لصي ال ىتح مهسفانم نودسي «نيغاص رانلا لوح نوسلجي دابعو داهز مهنمو

 دسحلاو بذكلا يهو اهدادضأ نم عنملاو ةنسحلا قالخألا ىلع ثحلا مهتنسو مرجم رْذَص نع ردص
 ص لوأ برألا ةياهن) .رانلا نم برقت اهنع ناسنإلا درجت اذإف را یاو ضرحلاو عاجلا و يدقحلاو

9 
 هنأ ريغ هدبعي ال وأ ههلإ دبعي نأ يف رح لكف .اهديعاوم يف اهنودؤي ل ةنايد نكت مل
 هين E ا اهيلع نعطلا هيلع مرحم
 و اوريخت دقو . مهتعيبطب نونايد مهنأل مهتهلآل ةريثك ءايشأ مهسفن أ اومزلأ تالا نأ ريغ اعيان
 نأ اومعزف < «مهسقنال نوبحي ام لكب مهتهلال اربهذف مهسوفن ةدوص مهتهلآ اوروصتف اهرسيأو اهلمجأ ةينيدلا
 ًاهلإ هيلإ نوقوتي ام لكل اولعجو هنوبحي امم كئلوأ ريغو ذئاذللاو ةعتملا رثؤتو برطلاو وهللا بحت ةهلآلا
 مهنكامأو كئلوأ ريغو رعشلا داشنإو يناغألاب نولبأ ىلإ اوبرقتو ءاضقار افزاع اقئاتم رمخلا هلإ اوزوضف
 هتمق ىلع لبج ادياو ناسدقم نارهن امهو شتن نرد ردنكسإو سوذ سرع هبو ةهلآلا لبج ءايبملوأ ةسدقملا

 ةهلألا هلإ شرع اديا سدقملا لبجلا ة ةمق ىلع كانهو سوذ مهتهلا ا عاطزاف نآلا ىعدي «سوذ شرع

 هرمأب ءاش ام مربي قعاوصلا ىلاوتتو « مويغلا هرمأ عوط ىلاعتت ة ةردقلا ةدعب ًاحشتم كانه هاقلت يرتشملا سوذو
 نف ءاضقلاو هلوح لوحلا .دوبعمو دباع نم اياربلا يلو ةهلآلا رئاس نع ًاعفرتم ةردقلاو ةمظعلا هلو

 ةيقيسوملا تالآلاو يناغألا دوبعم وهو وتيلو سوذ نبا هنأ ىلإ نوبهذيو مهتادوبعم مظعأ نم وهو نولبأو

 ناويحلا دوبعم هنأ ىلإ نوبهذيو فلد لكيه ىف اميس الو ةلبقتسملا رومألا رهظي ناكو راتوألا تاذ
 ماعنألا هيلإ مهنابرق ناكو ةريثك لكايه هل اونب دقو .نامورلاو نانويلا دنع بطلاو مولعلاو تاعانصلاو
 هلإلاو سوساترب لبج يف داهولا اهب قدحت ةورذ ىلع ةمئاق هبئاجع اهيف رهظي ةنيدم يفلدو .ةيشاملاو
 «ةمكحلا ةهلإ انيثأو «هجوزو سوذ تخأ يهو ءاوهلا ةهلأ اريه ةهلآلاو هايملل زمر مدقأ ءامسلا نبا سونايقوأ
 داشرإلاو حصنلا ةهلإو ةعارزلاو ةعانصلا ةهلإو ةنيدملا ةسراح ىمستو برح ةهلإ اهرمأ لوأ يف تناكو
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 ميهاربإ تقرحأ ام ؛اهنمو « يولع فيرش رهوج اهنأ ؛اهنم .ناعمل رانلا نومظعي
 باذع نم داعملا يف مهيجني ميظعتلا نأ مهنظ ؛اهنمو «مالسلاو ةالصلا هيلع ليلخلا
 .ةراشإو ةليسوو مهل ةلبق يه ةلمجلابو ءرانلا

 لحنلاو ءاوهألا لهأ

 ةرطفلا ىلع مهداقتعاو ءانركذ امك داضتلا لباقت تانايدلا بابرأ نولباقي ءالؤهو

 الو .دارب هركف هيلع دري ال لاطب لطعم نمف « ىفاصلا نهذلاو لماكلا لقعلاو .ةميلسلا

 سوسحملا فلأ دق داعم ىلإ .هنهذو هركف هدشري الو .داقتعا ىلإ هرظنو هلقع هيدهي

 ءارو ملاع الو يهب رظنمو . يهش معطم نم « هيف وه ام ىوس ملاع ال هنأ نظو «هيلإ نكرو

 عون لصحم نمو «ًالوقعم نوتبثي ال ,نويرهدلا نويعيبطلا مه ءالؤهو . سوسحملا ملاع
 ةعيرشو «ماكحأو دودحب لوقي هنكل 3 ثأو سوسحملا نع ىقرت دق ليصحت

 لامكلا ىلإ لصو « اداعمو أدبم ملاعلل تبثأو «لوقعملا لصح اذإ هنأ نظيو < مالسإو

 هتهافس ردقب هتواقشو هملعو .هتطاحأ دق ىلع هتداعس نوكتف .هسنج نم بولطملا

 كلت لوبقل دعتسملا وه هعضوو «ةداعسلا هذه ليصحتب دبتسملا وه هلقعو .هلهجو

 .ةماع ةيحلصم رومأ اهباحصأو عئارشلاو اولاق «نويهلآلا ةفسالفلا مه ءالؤهو « ةواقشلا

 مكح مهل لاجر اهل عئارشلاو «ةيعضو رومأ < مارحلاو « لالحلاو . ماكحألاو «دودحلاو

 «مارحو لالح عضوو «ماكحأ تابثاب ءروصلا بهاو دنع نم نوديؤي امبرو «ةيملع
 لاوحأ نم ؛لاحلا يف ةنئاكلا رومألا نم هنع نوربخي امو . دالبلل ةرامعو .دابعلل ةحلصم

 رومأ يه امنإف «ملقلاو «حوللاو « يسركلاو شرعلاو « ةكئالملا نم نييناحورلا ملاع

 داعملا لاوحأ نم نوربخي ام كلذكو «ةينامسج ةيلايخ روصب اهنع اوربع دق « مهل ةلوعقم

 برحلا هلإ سيرآو لامجلا قاطن ةبحاصو ةذللاو مارغلا ةهلإ تيدورفع يهو ةرهزلاو ةفسلفلا ةهلإ ًاريخأو =

 نأ ذإ ميظع هرثأو رحبلا هلإ نوديزوبو نيينانويلا بولق يف سأبلاو ةيمحلا دلو يذلا وهو برضلاو نعطلاو
 رانلا هلإ وهو سوتسيافيإو ساقب ةريزج يف لكيه هل ناكو ؛ ثنروك ةنيدم يف ةريثك دباعم هلو رزج مهدالب

 يف هدلوم نأ نودقتعي اوناكو ءرانلا لبجل ناکرب ةملك برعلا ذختا هنمو «نامورلا سوناكلف وهو ةرارحلاو

 ‹«ميحجلا تابر هب قحليو ميحجلا هلإ نيهدأو ات ةلإ لكل يهنأ نومغايو «ةرارحلا ثعبم هنأل ءامسلا

 هل نوميقي اوناكو وهللاو مركلا برو رمخلا هلإ سينويذو .ةأطخلا بيذعت ىلوتت ةهلإ ةمقتنملا سينرأو

 نم نابرقلا هل نومدقي اوناكو نامزلا هل لاقيو سود دلاو سنورق وهو لحزو « وهلو فصقو صقر تالفح

 دبعم اهلو عرزلا ةهلإ تناكو ضرألا يه ريتميذو ةمور يف لكايه ثالث هلو ءاهعنم سيلكره ماق املف ءرشبلا

 . مهبتك يف هركذ درو امم كئلوأ ريغو هلالطأ لازت ال انيئأ يف
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 ليمت امب ماوعلل تابيغرتف .ةنجلا يف رامثو «رويطو ءراهنأو .روصق مث «رانلاو ةنجلا نم

 رجزني امم «ماوعلل تابيهرتف «رانلا يف لاكنو يزخو «لالغأو لسالسو « مهعابط هيلإ
 اذهو «ةينامرج روصو «ةينامسج لاكشأ روصتي ال يولعلا ملاعلا يفف الإو . مهعابط هنع
 ءةوبنلا ةاكشم نم مهمولع اوذخأ نيذلا مهب ينعأ تسل «ءايبنألا يف هنودقتعي ام نسحأ

 دق .ةيهلإو « ةيعيبطو « ةيشيشحو «ةيرهد لوألا نمّزلا ىف ذ اوناك نيذلا ءالؤهب ينعأ امنإو

 نولوقي موق .مهنم برقيو مهولتي مث «مهعدبو مهئاوهأب اولقتساو .مهمكحب اورتغا
 اورصتقا مهنأ الإ « يحولاب ةديؤم اهنيناوقو اهلوصأ اوذخأ امبرو «ةيلقع ماكحأو دودحب
 . نوميذاعب اولاق نيذلا « ىلوألا ةئباصلا مه ءالؤهو ةرخآلا ىلإ اودعت امو .مهنم لوألا ىلع
 نأ طباضلا ميسقتلاو .ءايبنألا نم امهريغب اولوقي ملو «سيردإو «ثيش امهو «سمرهو

 لوقي نم مهنمو .«') ةيئاطسفوسلا مهو لوقعم الو سوسحمب لوقي ال نم سانلا نم لوقي

 المع نأ دب ال هنأ ىلإ بهذو ةيداملا ةعيبطلا نم اهجرخأف ةئيرج ة ةوطخ ةينانويلا ةفسلفلاب ساروجسك انأ اطخ ١١(
 ةفسلفلا خيرات يف قرفف ءةدوصقم ةمولعم ةياغ ىلإ ةريصبو ىده يف ًايوس ًاليبس ةداملاب كلسي ًاربدم ًاميكح

 ناسنإلا يف ثحبلا ىلإ ةفسلفلا تفرصناف .ةمكحتملا ةدرجملا ةيلقعلا ةوقلا نيبو ةدسجملا ةداملا نيب
 ‹ مهتئيب نم مهتفسلف اوعزتنا دق مهو نييئاطسفوسلا ةعامج مه قيرطلا هذه قش نم لوأ ناكو هسردو

 مهتديقع تلحناف مهسفنأب اودتعا دقو مهنأ ذإ مهسوفن ا ا
 ةهلآلا كلت نأ مهلوقع ترانتسا نأ دعب اورعش ذإ .مهروهظ ءارو ةميدقلا مهتهلا اوذبن نأ اوثبلي ملف .ةينيدلا
 ءةهلآلا ىوق ىلإ اهودري نأ ن LG د ا سل
 مهميدف ىلإ موقلا دمعو .كشلا نم ةجوم نايغط ىلإ ىدأ امم ةهلآلل ةوادعلا ةبصانم ةركف ترس دقو

 ناطلسلا ةبيه تبهذو .تاداعلاو قالخألا تلحناف ةدماجلا نيدلا دئاقع ةفسلفلاو ملعلا احمو هنومدهي
 الالغأ اهوأر ذإ قالخألاو نيناوقلا اومطحو دئاقع نم هوثراوت امم اورخس ةئشان تأشنو ديلاقتلا مارتحإو
 اهتحفص ىلع تسكعنا ةولجم ةارم الإ نويئاطسفوسلا نكي ملو «ةيعيبطلا ناسنإلا زئارغ قوعتو ةدفصم
 كتاعتو لوي نم ةيلهعلا ا ىلا ا ما ا بلاتر م رجلا را اذه ةروص

 نم ةفئاط مه امنإ ةيفسلف ةديقع اهطبرت ةصاخ ءارا مهل تسيلف نييليالا وأ نييروغوثيفلاك مهجهن نكي ملو
 نوقلي دلب ىلإ دلب نم نولحري اونواكف ة ةفرح سيردتلا اوذختا نانويلا دالب يف نيقرفتم نيملعملا

ERمهتفلاخمل مهتيهارك بابسأ نم اذه ناكو ا لا ا  
 ىلإ ةساسلا يف ملكتم نمف < .مهعمتجم اهبلطتي ةفلتخم تاعوضوم بعشلا نوملعي اوناكو  مهفالسأ ةداعل

 هب نودعي امم اهريغو ةضايرلاو ةعيبطلاو خيراتلا ىلإ فرصلاو وحنلا دعاوق نيبم ىلإ ةغالبلا ملع رئان

 يتلا ةيرظنلا ةفسلفلا نود ةيلمعلا ةايحلا ىلإ مهتيانعب اوهجتا دقف «ةايحلل ًاحلاص ًاينطو نوكي نأل بعشلا
 ليبس رصخأو قيرط برقأ ل ل ا ل ا اا كلا

 يف ًاباتك بتكو لاو اکو .م .ف ٩ ةنس ىلاوح دلو يذلا ساروجاتورب وه أدهع نييئاطسفوسلا مدقأو

 .لقعلاو سحلا نيب نوقرفي مهلبق ةفسالفلا ناكو «هباتك اوقرحأو داحلالاب هومرف مهيف سانلا ككشي ةهلألا
  اوبهذو اذه مهيلع اوركن نويئاطسفوسلا نكلو «ةرارغ ةعادخف ساوحلا امأ .لقعلاب كردي قحلا نإ :اولاقو
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 سوسحملاب لوقي نم مهنمو «(ةيعيبطلا . مهو لوقعملاب لوقي الو سوسحملاب

 لوقي نم مهنمو «(” ةيرهدلا ةفسالفلا مهو ماكحأو دودحب لوقي الو لوقعملاو

 مهو مالسإلاو ةعيرشلاب لوقي الو «ماكحألاو .دودحلاو .لوقعملاو سوسحملاب

 . ةئباصلا

 ( 55 ىفطصملا ةعيرشب لوقي الو ١ مالسإ ةعيرشبو اهلك هذهب لوقي نم مهنمو

 انعرف لق نحبو «نوملسملا مهو ءاهلک هذهب لوقي نم مهسمو «ىراصنلاو دوهيلا مهو

 يف هاوهو هارب كتسيو اهب لوقي ال نميف نآلا ملكتنف «نايدألاو عئارشلاب لوقي نمع

 ةئباصلا
 ‹ عازو لام اذإ لجرلا ابص ةغللا ىفو < ةيفينحلا ةلباقم ىف ةوبصلا نأ انركذ دق

 لاقي دقو .ةئباصلا مهل ليق ءايبنألا جهن نع مهغيزو ‹قحلا ننس نع ءالؤه ليم مكحبو

 امنإو «لاجرلا ديق نع لالحنالا وه ؛ ةوبصلا نولوقي مهو .ىوهو قشع ادإ لجرلا اص

 رشبلل بصعتلا وه ءافنحلا بهذم رادم نأ امك «نييناحورلل بصعتلا ىلع مهبهذم رادم

 . ةرطفلا ىلإ ءافنحلا ةوعدو .«سباستكالا ىلإ ةئباصلا ةوعدف .ةرطفلا

 تايناحو رلا باحصأ

 .حورلا نم حتفلاب يناحورو « حورلا نم مضلاب يناحور ناتغل ةرابعلا يفو

 ءالؤه بهذمو «هب ةصاخلا هتلاح حورلاو ورا نأكف «نابراقتم ٠ حورلاو حورلاو

 زجعلا ةفرعم انيلع بجاولاو «ناثدحلا ترامس مع اسلم اميكش (رطاف اناس ملاعلل نأ

 دويناحورلا مهو «هيدل نيبرقملا تاطسوتملاب هيلإ برقتي امنإو «هلالج ىلإ لوصولا نع

 او ةلففو ا ةوسدقملا .نورهطملا

 هقيقح يف يهو ةحطسم اهاريف ضرألا ىلإ رظانلا رظني دقف يجراخلا دوجولاو ينهذلا دوجولا نيب قرفلا ىلإ =

 مهرصع ةروث ترياس ءارآ مهلو ءاذه فلاخ نم مهنم رهظ دقو ءام ال وهو ءام بارسلا ىريو ةروكم رمألا

 نم هيف اورهم امب مهيف ريثأتلاو سانلا ةلامتسا يف قيرط لك اوكلس دقو قالخألاو ةسايسلا ىلع اهوقبطو

 ٠٤(. ص ةينانويلا ةفسلفلا ةصق) .ذاخألا لدجلا لئاسو نم هوتوأ امو ةغالب

 )١( مهرظن يف ةقيقح هل سيل قلطملا دوجوملا نأ ذإ يداملا بهذملا عايشأ مهو .

 هيلإ ثداوحلا دانتساو همدقو رهدلا ءاقبب نولئاقلا مهو لادلا مضب ةيرهدلا (۲)
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 ,ةينادسجلا ىوقلا نع نوءربملا ةينامسجلا داوملا نع نوسدقملا مهف ؛رهوجلا امأ
 اورطفو «ةراهطلا ىلع اولبج دق ةينامزلا تاريغتلاو «ةيناكملا تاكرحلا نع نوهزنملا

 انبابرأ مهف . مهيلع لكوتنو لإ برقتن نحنف 22”سمرهو ٠ نوميذاع لوألا انملعم اذه

 انيلع بجاولاف .ةهلآلا هلإو «بابرألا بر وهو هللا دنع انؤاعهشو انلئاسوو انتهلاو

 ةيناوهشلا قئالع نع انقالخأ بذهنو «ةيعيبطلا تاوهشلا سند نع ءانسوفن رهطن نأ
 صرعنو . مهنم انتاجاح لأسنف .«تايناحورلا نيبو اننيب ام ةبسانم لصحي ىتح <« .ةيبضغلاو

 انقزارو مهقلاخو انقلاخ ىلإ انل نوعفشيف .مهيلإ انرومأ عيمج يف اوبصنو مهيلع انلاوحأ
 انسفنأ انماطفو ءانتسائرو انباستكاب الإ لصحي سيلو .بيذهتلاو ريهطتلا اذهو « مهقزارو
 لاهتبالاو عرضتلا وه دادمتساالاو .تايناحورلا ةهج ههج نم ًادادمتسا .تاوهشلا تايند نع

 تاموعطملا نع مايصلاو .تاوكزلا لذبو .تاولصلا ةماقإو .تاوعدلاب

 لصحيف , مئازعلا ميزعتو .تاروخبلا ريخبتو « حيابذلاو نيبارقلا بيرقتو .تابورشملاو

 ىحولا ىعدي نم مكحو انمكح نوكي لب .ةطساو ريغ نم دادمتساو دادعتسا انسوفنل

 ىف اننوكراشي «ةروصلا يف انلاكشأو «عونلا يف انلاثمأ ءايبنألاو :اولاق «ةدحاو ةريتو ىلع
 رشب سانأ «ةروصلا يف اننومهاسيو «برشن امم نوبرشيو «لكأن امم نولكأي ءةداملا

 ةئياصلا هيمستو ءاشنم سرفلا هيمسيو « هللا ةبهو هللا ةيطع ثيش ىنعمو مالسلا امهيلع مدا نب ثيش )1(

 باسنأ يهتنت ثيش ىلإو ثيش ملعب هرمع لوأ يف ذخأ دقو مالسلا هيلع سيردإ ذاتسأ وهو نوميذانغا

 . مدا ينب

 ركاذانأو م ج یف قانا مورا مریلا اا نأ رك دقو و یا نر رف نيمرع )۲(

 سيمرإ | ةينانويلاب وهو فنمب هدلومو ةسمارهلا سمره هومسو رصمب دلو : ةقرف تلاقف ةصاخ ءامكحلا هلاق ام

 وأ نوميذاثوغ هملعم نإ اولاقو سيردإ :هباتك يف ىلاعت هللا هامسو خونخإ نييناربعلا دنعو «دراطع يأ
 ضرألا باجو رصم نم سمره جرخ دقو نييرصملاو نيينانويلا ءايبنألا دحأ ناك يذلا يرصملا نوميذانغ
 سيردإ نإ :ىرخأ ةقرف تلاقو .هرمع نم ةنس نينامثو نيتنثا دعب كلذو اهب هيلإ هللا هعفرو اهيلإ داع مث اهلك
 نيدسفملا ىهنف «ةوبنلا هللا هاتأ سيردإ ربك املو مدآ نب ثيش ملعب هرمع لوأ يف ذخأ هنأو اهب أشنو لبابب دلو

 رصم ىلإ هعبت نم هعمو جرخف , مهلج هفلاخو . مهلقأ هعاطأف «ثيشو مدآ ةعيرش مهتفلاخم نع مدآ ينب نم

 هللا هملع دقو لجو رع هللا ةعاطو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ىلإ قئالخلا وعدي اهب هعم نمو ماقأو

 لوأ وهو مولعلا مهملعو اهدعاوق مهل ررقو ةيندملا ةساسلا مهفرع دقو اهناسلب ةقرف لك ملعيل سانلا قطنم

 بطلا يف رظن نم لوأو باسحلاو نينسلا ددعو كلفلا رس همهفأ هللا نإف موجنلا ملعو ةمكحلا جرختسا نم

 رذنأ نم لوأو ءاهيف هللا دجمو لكايهلا ىنب نم لوأ وهو مولعلا يف رظنو بتكلا سرد نم لوأو .هيف ملكتو
 رابخأ) .ًايلع اناكم هيلإ هللا هعفر مث ةفيحص نيثالث هيلع هللا لزنأ دقو ءاهسبلو بايثلا طاخ نم لوأو نافوطلاب
 .(7 ص ءاملعلا
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 مكنإ مكلثم ارشب متعطأ نئلو # < . مهتعباتم مزل مهل ةيزم ةيأبو . مهتعاط انل ني أ نمف انلثم

 Ye] : نونمؤملا]  ‰نورساخل اذإ

 عارتخالا يف نوطسوتملا بابسألا مه تايناحورلا اولاقف لعفلا امأو : (مهتلاقم)

 «لامك ا أدبم نم تاقولخملا هيجوتو لاح فا لاح نم رومألا فيرصتو .داجيإلاو

 تادوجوملا ىلع ضيفلا نوضيفيو .ةيسدقلا ةيهلإلا ةرضحلا نم ةوقلا نودمتسي

 لكلو .ءاهلكايه یھو ءاهكالفأ قف ةداسسلا عبسلا بكاوكلا تاربدم اهنمف .ةيلفسلا

 هب e يذلا لكيهلا كلذ لإ يناحورلا ةبسنو «كلف لكيه لكلو ‹ لكيه يناحور

 امبرو ل لكابملا لومسي 00 ل هربذدمو هبروهف 0 000 یر ةبسن

 لثم «ةيناحور سوفن اهيلع بكريو «ةينامسج ىوق اهعبتيف تابكرملا يف تاجازتماو
 دقو « يلك يناحور نع ةرداص ةيلك تاريثأتلا نوكت دق مث ءناويحلا عاونأو تابنلا عاونأ

 .كلم ةرطق لك عمو «كلم رطملا سنج عمف يئزج يناحور نع ةرداص ةيئزج نوكت
 راطمألا لثم لزنيف «ضرألا نم دعصي امم وجلا ىف ةرهاظلا ةيولعلا راثآلا تاربدم اهنمو

 امو . حايرلاو دربلاو جولثلاو راطمألا لثم الا نم ل امو «حايرلاو دربلاو جولثلاو

 فربلاو دعرلا نم وجلا يف ثدحي امو 9 تنمهشل لاو قعاوصلا لثم ءامسلا نم لب

 ةحصلاو رقفلاو ىنخلاو ملعلاو ,.مهفلاو ةوقلا يف مهنوواسي . مهلثم رشب مهو ءايبنألا نأ لإ أوبهذ دق مهف )١(

 درع دع اري 0 N سدر دا حان ‹ضرملاو

 تارا E RIESE IR عع N e ىلإ

 IT OTT ا 0

 ا الولؤاولاق مهن ا تلا ضعي ل هللا نكاح اهو: ورال ١١ مكنإ ر شا

 ةروصلاب ال ةجحلاو تينكللاو ناهربلاو ليلدب ةمألا رشابي نأ لوسرلا قح نم نأل لهج اذهو 4 كلم

 هتلاسر يف هيلع نعطلا يف ىوقأ ةهبشلا تناكل أكلم رشبلا ىلإ ثعب ول ىلاعت هللا نأ لوقن انإ هلب . ةقلخلاو
 هتوق نأ ببسب هسفن دنع نم اهب ىتأ يذلا وه كلملا لعل ترهظ يتلا تازجعملا هذه نأ لابلاب رطخي هنأل

 .رشبلا نم الإ رشبلا ىلإ هللا ثعب ام ةمكحلا هذهلف .ىوقأ هتردقو لمكأ

 بهش كزاينلاو ,ىرخأ ةيحان يف ىفتخاو ءامسلا ةيحان نم ضقنا بكوك هنأك ليللا يف ىري ام باهشلا (۲)
 لصت كزاينو بهش مجرلاو يفتخت مث ءديدش توص اهراجفنال عمسيو رجفنت اهنكلو بهشلاك ضقنت ةريثك

 ضقنت بكاوك اهنأ ةماعلا معز رهاظلا يف بكاوكلاب ةهيبش بهشلا تناك املو ةيندعم ةراجحك ضرألا ىلإ

 - رثكي دقو .بهشلا هذه ضعب اهيف ىريو الإ ةعاس هب رمت ال ةيفاص ةليل يف ءامسلا بقري نمو ءامسلا نم
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 ه4 2 1 DT EDE ,29«2بانذألا تاوذو (1) ح زق سوقو «بابضلاو باحسلاو

 . ءامسلا نم تطقاست اهلك موجنلا نأ يئارلل ليخي ىتح نينسلا ضعبو يلايللا ضعب يف اهضاضقنا =

 )١( سابع نبا نع . ةرضخو ةرفصو ةرمحب رطملا بغ عيبرلا مايأ ءامسلا يف ودبت ةشوقنم قئارط «حزق سوق :

 تالابخ اهنأ ىلإ نوءاشملا بهذ دقو .لجو زع هللا سوق اولوقو ناطيش مسا حزق نإف حزق سوق اولوقت ال
 تامدقم ضعبو تاحالطصا ةدع ىلإ جاتحي اهثودح ببسو ةقيقح اهنأ ىلإ نورخآلا ءامكحلا بهذو

 اهناظم يف اهيلإ عجريلف .
 ةريبك ماسجأ يهو بانذألا تاوذ اهبئارغ نمو ؛شهدم بيجع بيرغ ءامسلا يف ام لك بانذألا تاوذ (۲)

 لخاد بيرق ناكم نم وأ تارايسلا دعبأ نم دعبأ يصق ناكم نم امإ سمشلا ىلإ برتقت ةداملا ةليلق مجحلا

 تدصر دقو هتعسو كلفلا قيض بسح ةفلتخم تاقوأ يف اهكالفأ يف اهريس ممتت يهو يرتشملا كلف

 سمشلا نم هيفوندي يذلا تقولا يف لب ًاماود اهنم بنذم ىري الو يسمشلا ماظنلل عبات اهلكو ةريثك تابنذم

 سأرلا نم دتمم بنذوأ ةباؤذو س أرلا بلق يف ةاونو سأر نم فلؤم رينم مسج هنأب بنذملا ديدحت نكميو

 ىرت اهنكلو ًأدج ةريبك اهلكو رمقلاك یری ريبك اهضعبو مجنلاك ىري ريغص اهضعب بانذألا تاوذ سوؤرو
 . هب ةلصتم ةواشغ لب ليوط بنذ هل نوكي ال امبرو الا كم الايك ب أرلا نوكي دقو عساشلا اهدعبل كلذك

 نوكت اهنأ هتدام فطل نم غلبي دقو ءاهءارو يتلا ةريغصلا موجنلا ةيؤر بجحت ال ًادج ةفيطل بنذملا ةدامو

esلب «تاراّيسلا كالفأك ةتباث تسيل اهكالفأ نأب تابنذملا زاتمتو ةرم فلأ  

 .هل ترايسلا بذجو كلفلا يف هعقوم بسح هريس ريغي بنذملا نأ يأ رخا ىلإ تقو نم ريغتت

 را نيسشلا امج وا قرت ااا طيس نا مفا رمت نأ 'ىلإ + ور رهت تان الا ىنوؤزإو

 يف رشتنا سمأ هانيأر ام لب سمأ هانيأر ام وه سيل مويلا هارن ام نأ يأ ريغتم هنإف بنذملا امأو تارايسلا

 يف أشن يذلا سطيرقوميد نانويلا ةفسالف نم بانذألا تاوذ ركذ نم لوأو اذه . هنم الدب هريغ ىتأو ءاضفلا

 تسيل اهنإ :لاقو . كلذ وطسرأ هيلع ركنأف نيرايس نارتقا نم جتنت اهنإ :لاقو .داليملا لبق سماخلا نرقلا
 .ةيضرألا تادعصتملا نم اهنأ ىأتراو ءرخآ مجنب رايس نارتقا نم ةثداح يه الو .ءيش يف تارايسلا نم

 ةمقن فيس هنأ دوهيلا هتبسحف «قرشلا يف هنم مؤاشتملا أدب دقو نيصلا ىوس اهخيرات يف ةميدق ةمأ ركذت ملو

 وبأ لاق . ىطسولا نورقلا يف هاصقأ غلب نأ ىلإ ءمهولا داز مث ءرارشألا نم مقتني هللا لبق نم كالم هلتسي

 : مامت

 بنذلا وذ يبرغلا بكوكلا ادب امل ةملظم ءايهد نم سانلا اوفوخو

 ىري يقبف بكوك ةلبقلا راسي نع رهظ اهيفو 170 ص سداس ءزج ۲۲۲ ةنس ثداوح يف ريثألا نبا ركذ دقو

 ل يي RE Ol ناكو ؛بنذلا هبش هلو ةليل نيعبرأ نم وحن

 روهظ نم ابروأ لهأ فاحخو مهيلع مظعو كلذ سانلا لاهف . ادج الیوط ناكو ‹قرشملا وحن كلذ دعب يؤر

 هيمجنم ىعدتساو ًاديدش ًاعزج هنم عزج اسنرف كلم لوألا سيول نإف « ريغ فاخ امم رثكأ بنذملا كلذ

 0 ءامئاد مؤشلا هعبتي مجن ءامسلا يف رهظ : مهسيئر مهل لاقف هب ءىبني امع هوربخي نأ مهيلإ بلطو

 يصاعملا ةرثكل ءوسلا مايألا بارتقاب رذني هللا نم ريذن هيلإ راشملا مجنلا نإ» :نومجنملا لاقف .روطاربمالا

 ولختالو هللا بضغل ًانيكست هتكلمم يف رايدألا ًاشنأو سئانكلا ءانبو هتريس حالصإ ىلإ كلملا ردابف «سانلا
 ىلاه نيذمف ؛ هللا بضغ ةيآ هنأب ةديقعلا ديزتف .بنذم روهظ كلذ قبست دقو ةثراك وأ ءابو وأ برح نم ةنس

 رفاظلا ميلو بلغ نيحرهظ دق ناك ةنس ۷٦ وحن لك رهظي يذلا ةيرودلا تابنذملا نم تاونس ذنم رهظ يذلا
 ے رکذ دقف ريثألا نبا هروهظ ىلإ راشأ دقو ,.نحملا نم مهب لح ام ةيا هنأ زيلجنالا بهذ .م ٠١77 ةنس ارتلجنإ
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 .كلذ ريغ ىلإ ةرخبألاو هايملاو لزالزلا نم ضرألا يف ثدحي امو ٠"ةرجملاو 2')ةلاهلاو

 مج يف ةعئاشلا ةيادهلا تاربدمو تادوجوملا عيمج - يف ةيراسلا ىوقلا تاطسوتم اهنمو

 ىلوألا ىدامج نم لوألا رشعلا يف م ٠ 11 ةنس قفاوت يتلا ٤٥۸ ةنس ثداوح يف ١9 ص رشاعلا ءزجلا ىف

بو ءامسلا طسو ىلإ ةدتمم يهو عرذأ ةثالث وحن اهضرع قرشملا ةيحانب ةليوط ةباؤذ هل ريبك بكوك رهظ
 يق

 دق بكوك سمشلا بورغ دنع روكذملا رهشلا رخآ ًاضيأ رهظ مث باغو رهشلا نم نيرشعلاو عباسلا ىلإ

 ةرشع يقبو بونجلا وحن بئاوذ ىلإ راص ليللا ملظأ املو ءاوجعزناو سانلا عاتراف رمقلاك هيلع هرون رادتسا

 ا لا يفو يف 71١ ص رشاع ءزج مظتنملا يفو لحمضا مث مايأ

 دح ىلإ ةريثك عرذأ اهلوطو عرذأ ةثالث وحن اهضرع ةباؤذ قرشملا يف هل ريبك بكوك ءامسلا يف رهظ ىلوألا
 يف رهظ مث باغو رهشلا اذه نم نيقب تسل دحألا ةئيل ىلإ ثبلو برغملا ىلإ ةدام ءامسلا طسو نم ةرجملا

 وحن ةباؤذ ىمر ليللا متعأ املو اوجعزناو سانلا عاتراف رمقلاك هيلع هرون رادتسا دقو سمشلا دنع ءاثالثلا ةليل

 نم تفطخ ابكرم نيرشعو ةنس نأب دعب نم راجتلا بتك تدروو ؛ ؛ لحمضا ىتح مايأ ةرشع يقبو بونجلا

 تلا ر اک ترام تامر اا ا ا ةليللا ىف كف رش ناس اک لا ار

 لغوتو ةينيطنطسقلا حتف بقع ١407 ةنس عم قفاوتت يتلا ۸٠٠ ةنس رهظو هتوح يذلا عاتملا عيمجو ناسنإ

 يفو 5 ٤ ص يناثلا هئزج يف لاق سايإ نبال روهزلا عئادب باتك يف هركذ ءاج دقو ءابروأ ىف ف حتافلا دمحم

 ا یر ناكر اذهب ليو الم حن ےک ىف روش لا د ا

 مث هببسب مالكلا دازو رمألا نم هيلع لدي اميف ملكتف بكاوكلا رداون نم ناكو نيرهش نم ًاوحن علطي مادو

 اضيأ رصمب عقوو نوعاطلا رصمب عقو ىتح نينس ثالث نم اوحن ةليوط ةدم ماقأو مجنلا كلذ ىفتخا

 ناكف ةفلتخم ةنمزأ يف هروهظ تقو تعقو ائادحأو تابكنو ثراوك نامزلا ةآرم بحاص نع لقن مث «قيرحلا

 هنإف يله بنذم اذوه اهو ارش اهنم نوسجوي اوناكو ةصاخلا ضعبو ةماعلا سوفن يف اديدش اهروهظ عقو

 ىلإ اوبهذو ًاديدش ًافوخ هنم ةماعلا فاخف هريس يف ضرألا مدصيس هنإ : مهضعب لاق ۱۹۰۹ ةنس رهظ امنيح

 . نيملاعلا بر هللا كرابت ءرمألاو قلخلا هديب نم ناحبسف «ةعاسلا برقو ءايندلا ءاهتنا

 اهيذؤيو نيعلا رهبي اهرون نأ ريغ ىهبأو أوضأو هنم ارون عطسأ سمشلا نكلو .ًاردب ناك اذإ رمقلا لمجأ ام

 هسرحتزيزع كلمب طيحت دنج اهنأك رونلا نم ةلاه هلوح تراد اذإ ءاهب ردبلا ديزيو اهيف قيدحتلا عيطتست الف

 رونلا نإف ديلجلا وأ جلثلا نم نم ةريغص تارولب ءاوهلا يف ناك اذإ ةلاهلا ثدحتو ةباهم هنم وندلا عيطتست الو

 نم ةرداص ةعشأ هنأك يئارلا نيع ىلإ لصيف ةجرد ۲۲ وحن لدعت ةيواز ىلع فرحنيو رسكتي اهيف رمي يذلا

 اننأل «ةجرد ٤٤ وحن اهرطق رمقلا لوح ةر داد يف ةعشألا هذه رهظتف ةجرد ۲۲ وحن هنع ةديعب رمقلا لوح طقن

 .اننويع ىلإ ةلصاولا رونلا ةعش ا أ هيف عمجت يذلا ناكملا يف هارن ام ىرن امنإ

 لاكشأ فالتحال تاالاهلا ددع رثكي دقو ا سمشلا لوح ثدحت ء«رمقلا لوح ةلاهلا ثدحت امكو

 ىلع نانرق اهنم دلوتي دقل ىتح < عاضوألاو لاكشألا ةفلتخم رئاود اهنم دلوتف ؛اهيف رونلا رمي يتلا تارولبلا

 نأك .ءسمشلا لثمت ةرئاد سأر ىلع ةميدقلا ةيرصملا شوقنلا يف نايري نيذللا نينرقلاك سمشلا صرق

 اينيد ًانأش اهيلع اوقلعو اهوشقنو اهومسرو مهسوفن يف ترثأف ةيوجلا ةثداحلا هذه اوأر ءامدقلا نييرصملا

 . دحاو تقو يف ةريثك تالاه سمشلل نوكتت دقو ار

 نم ةفلؤم اهنأ مهضعب نظ دقو «برغلا ىلإ قرشلا نم موجنلا ريس ريسي «باحسلاك ءيضم ءيش ةرجملا

 Se ا رهظ دقو ؛ةريغص ًاموجن نكت مل اهنأ تبث نكلو «ةريغص موجن
 .نيرشعو ةعست ۷
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 امأو :اولاق ءامهل اباق ناك اذإ ةيادهو ةوق نع ًايلاخ ءام ًادوجوم ىرت ال ىتح «تانئاكلا
 .ةجهبلاو «ةحارلاو .ةذللاو «ةمعنلاو ناحيرلاو حورلا نم تايناحورلا لاوحأف ةلاحلا
 سيدقتلاو حيبستلا مهبارشو مهماعط مث «ىفخي فيك بابرألا بر راوج يف رورسلاو
 «لعاق نمو دجاس نمو عكار نمو مئاق نمف « هتعاطو هللا ركذب مهسنأو «ليلهتلاو ديجمتلاو
 «ضمي الر ظان نمو « عفري ال هرصب عشاخ نمو .ةذللاو ةجهبلا نم هيفوه امل هتلاح لدبت ال
 نمو «(ضبقلا ملاع يف 2 يبورك نمو «نكسي ال كرحتم نمو «كرحتي ال نكاس نمو
 ترج دقو (نورمؤي ام نولعفيو « مهرمأ ام هللا نوصعي ال ,")طسبلا ملاع يف يناحور
 نيبو «ضحملا ىناحورلا نيب ةلضافملا ىف ءافنحلاو ةئباصلا نيب تارواحمو تارظانم
 . ىصحت ال دئاوف اهيفو «باوجو لاؤس لكش ىلع اهدرون نأ اندرأ نحنو «ةيوبنلا ةيرشبلا

 © ىلويه الو ةدام ال ءىش نم ال ًاعادبإ تعدبأ تايناحورلا : ةئباصلا تلاق
 نم يهو ءاهيف مالظ ال ةضحم راونأ اهرهوجو .(دحاو) حنس ىلع دحاو رهوج اهلك يهو

 الو ,لقعلا اهلواحي اهتفاطل ةياغ نمو «رصبلا اهلاني الو .سحلا اهكردي ال اهئايض ةدش

 اند يأ برك دبع وبأ لاق ,فعتسا برك وأ ىنغتسا اذإف :ثيدحلا يفو .اندرمألا بركو برقملا «يبوركلا )١(
 .عافيالا براق يأ .بركوأ مالغلا عفيأ هقيفر ثيدح يفو تار تو نأد ل ل
 نويبركلا ةكئالملاو برقلا .بركلاو ءاهتبارقو اهوحن يأ اهبرك وأ ةئام لبإ هذهو هألم براق ءانالا بركأو
 ليئاكيمو ليربج مهنم ةكئالملا ةداس نويبركلا : ةيلاعلا وبأ لاقو .شرعلا ةلمح ىلإ ةكئالملا برقأ
 :تلصلا يبأ نب ةيمأل دشنأو «نوبرقملا مه ليفارسإو

 دجسو عوكر مهنم ةيبورك ةدبع نورتفي ال ةكئالم
 ديدشلا نزحلا وهو بركلا نم ليقو ءةدابعلا ىلع مهربصو مهتوقل «هتدشو هتوق يأ قلخلا برك نم ليقو
 ا . هأيإ مهتيشخو ىلاعت هللا نم مهفوخ

 ذخأ ليقو «بيدأتو باتع ىلإ ةراشإلا بجوي بلقلا ىلع دري دراو ليقو .تقولا يف «فوخلا لاح ضبقلا (؟)
 ( . تقولا دراو

 ةمحر ىلإ ةراشإلا بجوي دراو وه ليقو ءاجرلا لاح وه ليقو .ءيش هعسي الو ءايشألا عسي نم لاح طسبلا ()
 .:نسلأو

 ىلع مسا لك ىلع دري ام لك ءازإب قلطيو لمعت ريغ نم ةدومحملا رطاوخلا نم بلقلا ىلع دري ام دراولاو

 ( .بلقلا
 . هيهاونو هرماوأ يف هللا نوفلاخي ال « حئابقلا نع نوموصعم ةكئالملا نأ ىل ةلالدو ةيا هذه يفو )0
 كلذل ضرعي امل لباق مسجلا يف رهوج وه حالطصالا يف ةداملاو .لصألا ىنعمب ينانوي ظفل .ىلويهلا (5)

 .ةيعونلاو ةيمسجلا نيتروصلل لحم .لاصفنالاو لاصتالا نم مسجلا
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 .ةروصو ةدام نم فلؤم «ةعبرألا رصانعلا نم بكرم ناسنإلا عونو .لايخلا اهيف لوجي
 نمو نارفانتم اهنم نانثاو «ناجودزم اهنم نانثا ءاهعابطب ةجودزمو ةداضتم رصانعلاو

 وه امف 29 جرملاو داسفلا لصحي جاودزالا نمو ء٠ جرهلاو فالتخالا ردصي داضتلا

 داتقا عبنمو رشلا خنس ىلويهلاو ةداملاو .ءيش نم عرتخمك نوكي ال ءيش نم ال عدبم

 «رونلا يواسي فيك مالظلاو «ةروصلا ضحمك نوكي فيك ةروصلا نمو اهنم بكرملاف

 ينغتسملا ةجرد ىلإ ىقري فيك فالتخالا ةوه يف رطضملاو «جاودزالا ا جاتحملاو

 مكلدام سحلاو «تايناحورلا هذه دوجو ةئباصلا رشاعم متفرع مب ءافنحلا تباجأ ؟اهنع

 سمرهو نوميذاع نم اهلاوحأ انفرعتو اهدوجو انفرع :اولاق ؟هيلإ مكدشرأ ام ليلدلاو « هيلع
 نإف «مكبهذم عضو متضقان دقف :ءافنحلا تلاق . (مالسلا امهيلع سيردإو ثيش) :امهو

 راصف «يرشبلا طسوتملا يفن ينامثجلا ىلع يناحورلا حيجرت يف مكضرغ
 نم فرشأ ءيش نم ال عدبملا ذا مسي ىلا اا مكراكنإ داعو ءاتابثإ مكيفن

 امهدحأ .نارمأ ينامسجلا بناجو .دحاو رمأ يناحورلا بناجو لب ء«ءيش نع عرتخملا

 . ىلاعت ىرابلا رمأب عدبم حورلا ثيح نم وهف «هدسجو هسمج يناثلاو «هحورو هسفن

 ىواسف « يلعفو يلوقو « يقلخو يرمأ نارثأ هيفف «هقلخب عرتخم دسجلا ثيح نمو
 ةهجلا تصقن ام ةيقلخلا هتهج ناك اذإ اک .ةهجب هلضفو «ةهجب يناحورلا

 . نيهجو نم مكل ضرع أطخلا امنإو ,ترهظو تلمك لب .ىرخألا

 متمكحف .درجملا ينامسجلاو .درجملا يناحورلا نيب متلصاف مكنإ : امهدحأ

 ينامسجلاو «درجملا يناحورلا نيب ةلضافملا نكل «متقدصو « يناحورلل لضفلا نأ

 فرطب هنإف .درجملا يناحورلل لضفلا نأب لقاع مكحي الو .عمتجملا يناحورلاو

 ماكحأ هيف رثؤي ملو ءاهمزاولو ةداملاب سندي مل اذإ اميف ضرغلاو «هقبس فرطبو .هاواس

 .لاتق يأ جره ةعاسلا يدي نيب :ثيدحلا يفو .هترثكو لتقلا ةدش جرهلاو ؛نامزلا رخا يف ةنتفلا .جرهلا )١(
 اهيف ركذ يتلا مايألا ملعتأ :دوعسم نب هللا دبعل لاق هنأ يرعشألا سيق نب هللا دبع نعو . ةنتفو طالتخاو
 . جرهلا نوكيو لهجلا لزنيو ملعلا عفري ةعاسلا يدي نيب معن :لاق ؟جرهلا ةَ هللا لوسر

 وبأ لاقو .لالض يف يأ .4 جيرم رمأ يف : ليزنتلا يفو ءةلكشملا ةنتفلاو .داسفلاو سابتلالا .جرملا (5)
 ةبغرلا ترهظف نيدلا جرم اذإ متنأ فيك» : اب يبنلا نع يورو «مهيلع سبتلم فلتخم رمأ يف :قاحسإ
 نم ةلاثح ىف تيقب اذإ تنأ فيك هللا دعبل لاق هنأ رخا ثيدح يفو .«قيتعلا تيبلا قرحو ناوخالا فلتخاو
 : داؤدوبأ لاق .دسف نيدلاو ةنامألاو دهعلا جرمو .تطلتخا يأ مهتانامأو مهدوهع تجرم دق سانلا
 دخلا كوبحتم»:ةكرامتلا فرم هل تددعأف نيدلا جرم
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 لب ءهاضريو هديري ءيش يف هعزاني ال ثيحب اهل ًامدختسم ناك لب «جاودزالاو داضتلا

 ةدحولا تلطعو «بيكرتلا لصح هلجأل يذلا ضرخغلا ىلع هل تانيعم تراص

 قئالعلا تراصو ءاهمزاولو ةداملاب تسندت يتلا سوفنلا صيصخت كلذو «ةطاسبلاو
 ظفللا يرزي فيكو ليمجلا صخشلا نشخلا سابللا نيشي ادام يرعش تيلو .قئاوع

 :“) ليق ام معنو ميقتسملا ىنعملاب قئارلا

 ليمج هيدتري ءادر لكف  هضرع مؤللا نم سندي مل ءرملا اذإ

 ٠ لسيبس ءانشلا نسح ىلإ سيلف اهميض سفنلا ىلع لمحي مل وه نإو
 لب : هل ليق «ىنعملا راتخا ءدرجملا ىنعملاو ءدرجملا ظفللا نيب رياخ نمك اذه

 يف فيطللا ىنعملا نأ كشي ال ىتح «ىنعملاو ةرابعلاو .درجملا ىنعملا نيب رياخ
 .درجملا ىنعملا نم فرشأ ةقيشرلا ةرابعلا

 عقي ملو «بسحف ًامامتو الامك الإ ةوبنلا نم متروصت ام مكنإ : يناثلا هجولا امأو
 الإ متمكح امو ءاقلطم نيلامك نيب متلضافف «هريغ لمكم وه لامك اهنا ىلع مكرصب
 .لماك امهدحأ نيلامك يف مكلوق ام : لوقن نحنو يناحورلا بناج حيجرتو يواستلاب

 ؟فرشأ امهيأ «ملاع لمكم يناثلاو

 ناعزني امهو بضغلاو ةوهشلا يتوق نم ولخي سيل ناسنإلا عون «ةئباصلا تلاق

 ةيوهشلا نم روشيف امهعابط ىلإ ةيناسنإلا سفنلا ناعزانيو «ةيعبسلاو ةيميهبلا ىلإ

 وهو «هدج ايداع ىلإ هنوبسنيو بسنلا يف ًاضيرغ نوجردي سانلاو ءايداع نب ضيرغ نب لأومسلا هلئاق )١(
 نخي ملو هنبا ملسأ هنأل ءافولا يف لثملا برضي لأومسلابو «ءاميشب قلبألاب .فورعملا نصحلا بحاص
 أجلف ءامسلا ءام نب رذنملا هبلطف رصيق ديري ماشلا ىلإ راص امل سيقلا ؤرمإ هدنع اهعدوأ عاردأ يف ذ : ةتئامأ

 ءىرمإ لام ذخأي نأ هرمأو ليخ يف ملاظ نب ثرحلاب رذنملا هجوف .هيبأل تناك عاردأ هعمو لأومسلا ىلإ

 هذخأ عجر املف .صنق ىلإ جرخو عفي دق نبا هل ناكو هنم نصحت هب لزن املك :لاوهسلا نم نقلا

 كنأش :لاق .هلتقأ مأ كلبق ام ملستفأ :لاق . ينبا اذه .معن : لاق ؟اذه فرعتأ لأومسلل لاق مث .ثرحلا

 هنع فرصناو نيتعطق هعطقف مالغلا طسو ثرحلا برضف ؛ يراج لام ملسأ الو , يتمذ رفخأ تسلف هب

 : كلذ ىف لأومسلا لاقو لثملا هئافوب برضف

 تو و لل اع لإ ےک یا عتاب تيفو
 ت ا لسا م ا ةا اير اع يقرا
 تيقتسا تئش املك ءامو انيصح انصح ايداع يل ىنب

 .(۹۸ ص ١4 ءزج يناغألا) .اقوس كانه ميقتو «هنصح نم زاتمتو اهفيضيف هب لزنت برعلا تناكو
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 فيكف «ةميمذلا قالخألا نم امهريغ ىلإ «دسحلاو ربكلا ةيبضغلا نمو «لمألاو صرحلا

 ةيفاص ءامهقحاولو امهمزاول نعو ءامهنع نيرهطملا ةكئالملا عون هتفص هذه نم لثامي

 مل ءاهرسأب ةيرشبلا عطاوقلا نع مهعابط ةيلاخ ءاهلك ةيناويحلا عزاونلا نع مهعاضوأ

 مهعابط لب لاملا بح ىلع ةوهشلا مهتلمح الو «هاجلا بح ىلع بضغلا مهلمحي
 تباجأ ؟داحتالاو ةفلألا ىلع ةروطفم مهرهاوجو « ةقفاوملاو ةبحملا ىلع ةلوبجم

 ةيرشبلا فرط يف نإف «لعنلاب لعنلا وذح ىلوألا لثم ةطلاغملا هذه نأب : ءافنحلا

 .ناتوق اهل ةيناسنإ سفنو «ةوهشلا ةوقو «بضغلا ةوق «ناتوق اهل ةيناويح سفن «نيسفن
 نأ اهل نيتوقلا نيتاهبو « عنمتو عمجت نأ اهل نيتوقلا كنيتبو «ةيلمع ةوقو «ةيملع ةوق

 وه يذلا لقعلا راتخيف لقعلا ىلع ماسقألا ضرعت مث ءلاوحألا لصفتو «رومألا مسقتت

 نمو «بذكلا نود قدصلا لاوقألا نمو «لطابلا نود قحلا دئاقعلا نم .هل ذفانلا رصبلاك

 ةعاجشلاو ةدشلا ةيبضغلا ةوقلا مزاول نم ةيلمعلا هتوقب راتخيو ءرشلا نود ريخلا لاعفألا

 ددوتلاو فلاتلا ةيوهشلا ةوقلا مزاول نم اهب راتخيو ةلاذنلاو نبجلاو لذلا نود «ةيمحلاو

 همصخ ىلع ةيمح سانلا دشأ نم نوكيف «ةساسخلاو ةناهملاو رشلا نود «ةذاذبلاو

 دقف لامكلا اذه غلب اذإو .هقيدصو هيلول ًاعضاوتو ًاللذت سانلا محرأ نمو «ةودعو

 يف قئالخلا داشرإ ىلإ هنم ىقرتي مث ريخلا بناج يف امهلمعتساو «نيتوقلا مدختسا

 .2«'”لامكلا لاح ىلإ اهغالبإو .بضغلاو ةوهشلا ديق نعاهقالطإو قئالعلا نع سوفنلا ةيكزت

 زييمتلاو ركفلا نوكي اهب يتلا ةوقلا ينعأ ؛ ةثالث ىلإ مسقنت اهنأ نيبتي اهاوقو ةيناسنإلا سفنلا رمأ يف رظني نم )١(
 طلستلا ىلإ قوشلاو لاوهألا ىلع مادقإلاو ةدجنلاو بضغلا نوكي اهب يتلا ةوقلاو ,رومألا قئاقح يف رظنلاو

 يف يتلا ذالملا ىلإ قوشلاو .ءاذغلا بلطو .ةوهشلا نوكت اهب يتلا ةوقلاو .تاماركلاو بورضو عفرتلاو

 اذإ اهضعب نأ كلذ نم ملعيو . ةنيابتم ثالثلا هذهو ؛ ةيسحلا تاذللا بورضو؛ حكانملاو براشملاو لكاملا

 وأ ةداعلاو جازملا بسحب فعضتو اهادحإ ىوقتف ءرخآلا لعف امهدحأ لطبأ امبرو .رخآلاب رضأ يوق

 ٠ ٠ . بيدأتلا

 ةقطانلا سفنلا ةكرح تناك ىتمف .غامدلا ندبلا نم اهلمعتسي يتلا اهتلآو ,ةيكلملا ىمستو ةقطانلا ةوقلاف - ١

 ةقيقحلاب يهو فراعم ةموظنملا ال ةحيحصلا فراعملا ىلإ اهقوش ناكو اهتاذ نع ةجراخ ريغو .ةلدتعم

 ١  .ةمكحلا اهعىتتو ءملعلا ةليغف اهنع قدح .تاالاهج

 ةيميهبلا سفنلا ةكرح تناك ىتمو ؛دبكلا ندبلا نم اهلمعتست اهتلاو ةيميهبلاب ىمست يتلا يه ةيوهشلا ةوقلاو - ١

 ةليضف اهنع تئدح ءاهاوه عابتا يف ةكمهنم الو اهل هطقست اميف اهيلع ةيبتم ريغ ةلقاعلا سفنلل ةداقنم ةلدتعم
 .اخسلا ةليضف اهعبتتو ةففعلا

 سفنلا ةكرح تناك ىتمو بلقلا ندبلا نم اهلمعتست يتلا اهتلاو ةيعبسلا ىمست يتلا يه ةيبضغلا ةوقلا -۳

 = .اهل يغبني امم رثكأ يمحت الو اهنيح ريغ يف جيهت الف ءاهل هطقست اميف ةلقاعلا عبطت ةلدتعم ةيبضغلا
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 ال سفنك نوكت ال ءاهلاح هذه ةيكذ ةيلاع ةفيرش سفن لك نأ مولعملا نمو
 ذيفنت نع هعانتما يف «زجاعلا نينعلا مكحو ءاهعابط فالخ ىلع ىرخأ ةوق اهعزانت
 ةردقلا عم رطولا ءاضق نع هكاسمإ يف .عروتملا دهازلا نوصتملا مكحك نوكي ال ةوهشلا

 .فرصتلا ليمج «رايتخالا نسح رداق راتخم ىناثلاو .زجاع رطضم لوألا نإف .هّيلع

 .نيناوقلا مادختسا يف هلك لامكلا امنإو «نيناوقلا نادقف يف فرشلاو لامكلا سيلو
 اهلضفو ةكرشلا تعقو هجولا كلذبو .ًاعضوو ةرطف نييناحورلا سفنك ةي يبنلا سفنف

 (”)داوملا نع ةدرجم ةروص تايناحورلا :ةئباصلا تلاق .()لاکلا وهو هلمعتست ملف

 ةبسنو اهلادتعاب ثالثلا لئاضفلا هذه نع ثدحي مث ةعاجشلا ةليضف اهعبتتو ملحلا ةليضف اهنع تثدحا =
 سانجأ نأ ىلع ءامكحلا عمجأ اذلف ءةلادعلا ةليضف يهو ءاهمامتو اهلامك يه ةليضف ضعب ىلإ اهضعب
 . ةلادعلاو ةعاجشلاو ةفعلاو ةمكحلا : يه عبرأ لئاضفلا

 نم مهقيرط كولسل مهاضترا نمو هئايبنأو هلسر نم هقلخ ةيادهل هللا مهافطصا نم نأ يف بيبر الو
 «دیق لك نم تصلخو تكزو «مهاوق تلدتعاف .مهسوفن ىفصو مهبر مهبدأ دقف ؛ هئايلوأو هئايفصأ
 هيلإ تبهذ ام نأ رهظف «بئاوشلا نم ةيلاخ «ةيحور مهسوفن تحبصأو «ةيناسنإلا تالامكلا ىلإ اولصوف

 . عقاولا ةقيقحو ىفانتي ةبئاصلا
 ةنورقم ةيرشبلا حاورألاو ءامدلا كفس أشنم يه يتلا ةوهشلا نع ةأربم ةيناحورلا رهاوجلا :ءامكحلا تلاق )١(

 ةرثك عم ةمدخلا ىلع ةبظاوملا نأ كش ال (ضارتعالا) .هب ىلتبملا نم فرشأ رشلا عبنم نع يلاخلاو ءاهب
 لدي كلذو عناوملاو .قئاوعلا نم ءيش ريغ نم اهيلع ةبظاوملا نم صالخالا ىلع لدأ قئاوعلاو عناوملا
 ةبجوم اهتعاط نكت مل اهقلاخ تعاطأ امل تايناحورلاف ًاضيأو .لمكأو ىلعأ ةبحملا يف رشبلا ماقم نأ ىلع
 ىوقلا رهق ةعاطلا كلت نم مزل اهقلاخ تعاطأ امل ةيرشبلا حاورألا امأ هللا ءادعأ مه نيذلا نيطايشلا رهق
 تايناحورلا تاجرد نأ رهاظلا نمف ًاضيأو .لمكأ مهتاعاط تناكف سنالا نيطايش يهو ةيبضغلاو ةيناوهشلا
 الإ كاذ امو «اهيف دسفي نم اهيف لعجتأ» :تلاق نيح مهتاجرد نم لمكأ انتملع ام الإ انل ملع ال تلاق نيح
 : ىلاعت هبر نع ةياكح مالسلا هيلع لاق اذهلو «لمكأ رشبلا يف اذهو ةلزلا نم لصاحلا راسكنالا ببسب
 7١8(. ص لوأ يزارلا) .«نيحبسملا لجز نم ىلإ بحأ نيبنذملا نينأل»

 رسفنلاو ندبلاو ؛ندبلاو سفنلا نم بكرم رشبلاو ءةرثكلا نع ةأربم ةطيسب اهتاوذ ةكئالملا : ءامكحلا تلاق (۲)
 هدعلا بابسأ نأل ,بكرملا نم ريخ طيسبلاو ةريثكلا ءازجألا نم بكرم ندبلاو ةريثكلا ىوقلا نم ةبكرم
 هيلع ضارتعالا) هئايربك توعنو هلالج تافص نم ىلاعت هللا ةينادرف نإف كلذلو .طيسبلل اهنم رثكأ بكرملل
 حور نارمأ ينامسجلا بناجو دحاو رمأ يناحورلا بناج نأل كلذو بكرملا نم فرشأ طيسبلا نأ ملسن ال
 هنوكل وهف داسجألا ملاع نم دسجلا ثيح نمو راونألاو تايناحورلا ملاع نم حورلا ثيح نم وهف همسجو
 ذهو .فرصلا ينامسجلاو فرصلا يناحورلا نم لضفأ نوكي نأ بجي ينامسجلاو يناحورلل اعمجتسم
 نع ةقرافم تادرجم ةيكلملا حاورألا نأ وهو رخآ هجو نمو ؛ ةكتلملل ًادوجبسف لوألا رشبلا لحج نآ ر سلا وه
 سوفنلا امأ ينادسجلا ملاعلا اذه ريبدت نع اهقاع ةينارونلا اهتاماقم يف اهقارغتسا نأكف ةينامسجلا قئالعلا
  سدقلا ملاوعو فراعملا جراعم يف اهيقرت ماود الف نيملاعلا نيب عيمجلا ىلع تيوق اهنإف ةيوبنلا ةيرتشنلا
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 وأ ةيناروناهصاخشأف ةطلاخمو ةجزامم ال ءًأريبدتو ًافرصت اهب قلعتت صاخشأ اهل دق نإو

 ال ‹«لعفلاب تادوجوم تناك .ةدرجم ةروص تناك اذإ اهنأ ضرغلاو ءانركذ امك لكايه

 ااو ایک ع فاك نک نا کت ظا قلمك اا .تةرقلاب

 امإو ةيجازم امإ اهسوفنف «سوفن اهل ردق نأو داوم يف روص يهف ةيرشبلا تادوجوملا

 ال ةوقلاب تادوجوم تناك داوم يف ًاروص تناك اذإ اهنأ ضرغلاو «جازملا نع ةجراخ
 «لعفلاب ارمأ نوكي نأ بجي لعفلا ىلإ ةوقلا نم جرخملاو «ةلماك ال ةصقان «لعفلاب

 ا نم هنا عرش 1 ا اع را ىلإ هس تا وغ هک انا بح
 ىلإ تاالاي الا ا اج اک نب لکا ىلإ
 ؟جاتحملا يواسي هيلإ جاتحملاو «لعفلا

 تادوجوم تايناحورلا نوك وهو .هومتركذ يذلا مكحلا اذه :ًءافنحلا تباجأ

 دوجو هيف ام وأ ةوقلاب هدوجو ام تايناحورلا نم نأل «قالطإلا ىلع ملسم ريغ لعفلاب

 اهل سفنلا نإف «لعفلا ىلإ ةوقلا نم هجرخي ىتح لعفلاب هدوجو ام ىلإ جاتحيو «ةوقلاب
 ءيش لك ىلع ضيفو .ءيش لكل دادعإ هل لقعلاو مكدنع لقعلا نم لوبقلا دادعتسا

 نم نإف «ةيولعلا تادوجوملا يف بترتلا ةرورضل اذهو «لعفلاب رخآلاو ةوقلاب امهدحأو

 لامكلا تبث تبث دقف بترتلا تبث اذإو ءالصأ ةيلقع ةدعاق هل شمتي مل اهيف بترتلا تبثي 506
 ينامسج لك الو هجو لك نم الماك يناحور لک سيلف «بناج يف ناصقنلاو «بناج يف
 اضيأ سوفنلا رئاسو .لعفلاب لماك وام اا تاينامسجلا نمف .هجو لك نم ًاصقان

 تنك مل نم نإو «ةيلفسلا تادوجوملا يف بترتلا ةرورضل اضنأ كلذو «هيلإ ةجاتحم

 «بناج يف لامكلا تبث دقف «بترتلا تبث اذإو ءالصأ ةيلقع ةدعاق هل رمتسي مل بترتلا
 ا ااو ل و ماا اج لك سيلا: نينا ىف الا
 ام نأ ثيح نم نافلتخي امنإو « يناحورلا ملاعلا كلذ ةلباقم يف ينامسجلا ملاعلا اذه

 روا نم ملاعلا كلذ يف امو < «ملاعلا كلذ راثا وهف نايعألا نم ملاعلا اذه يف

 أم ادوجوم «ملاعلا كلذ يف متبثأ اذإو . لظلاو صخشلاك نالباقتم ناملاعلاو < . ملاعلا اذه

 نأ بجيف ءلامكلا ىلإ 00 او تادوجوملا رئاس هنع ردصيو ءاماث الماک لعفلاب

 ماك 7 د ىلإ وم الو ا 18 ر ند اهقوعي =

 .(3 ۷ ص لوأ
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 تادرحوملا ا هع رده رامات ماك ]عقلا اب درجو فنا لالا اذه يف اوتبثت

 تا ا ا ی ىلإ ا ا ىلإ ور امتع
 كاذو ةبواعلا تاناحورلا ى« كدنع بازالا تاثإ ت كتر ةرشلا ةرويقلا
 نأ بجعلا نمو «بابرألا بر ىلإ بابرألا جايتحا مث «هربدي بر ىلإ بوبرم لك جايتحا
 راص اذه نعو .دحاو لماكلا لعافلا امنإو .ةلعفنم ةلباق تايناحورلا رثكأ ةئباصلا دنع

 لماكلا لعافلا ناك اذإو )2١ كلذب مهنع ليزنتلا ربخ أ دقو ,ثانأ ةكئالملا نأ ىلإ مهضعب

 .(نولأسيو مهتداهش بتكتس مهقلخ اودهشأ ًاثانإ نمحرلا دابع مه نيذلا ةكئالملا اولعجأ» : ىلاعت لاق )١(
 ملو مهقلخ اودهشي مل مهف < ‹مهقلخ اودهشأ يراكنالا ماهفتسالاب .كلذ مهيلع هللا ركنف « مهتثونأب اومكح

 دقلو .#نودهاش مهو اثانإ ةكئالملا انقلخ مآ : ىلاعت هلوقك اذهو .ثانإ مهنأ اومعز ىتح «هورضحی

 ليبس ال امم ,ةكئالملل ةثونألا مهاوعدو « هللا دنع انؤاعفش مهو « هللا تانب ةكئالملا اولاقو مهرفك يف اولغ

 نوركني رافكلا ءالؤهو .ةوبنلا تابثإ ىلع ةعرفم اهلكف ةيلقنلا لئالدلا امأ ءةيلقعلا لئالدلاب هتفرعم ىلإ

 نأ ريغ نم هيلإ اوبهذ ام ىلإ اوبهذ مهنأ تبثف ؛ ةيلقنلا لئالدلاب ؛ مهاوعد تابثإ ىلإ مهل ليبس الف ءةوبنلا

 . ليلدب الو ةرورض ال هوفرعي

 ركنم رمأ ليلد ريغب مهلوق نأ ىلع لدي امم .«نولأسيو مهتداهش بتكتس# :لاقف مهدده ىلاعت هنأ مث
 ةثونألاب ةكئالملا ىلع مهمكح يف نورفاك مهف ديدشلا باقعلاو ميظعلا مذلا دجوي هلاق نم مهديلقتو

 .ةيآلا هذهب رشبلا ىلع ةكئالملا ليضفتب لاق نم جتحا دقو .هللا دنع مهل ءاعفشو ةهلا مهايإ مهذاختاو

 رصحلا بجوت مه ةظفلو .ةعاطلا ببسب ىلاعت هللا نم برقلاو لضفلا ةيدنع ةيدنعلاف هدنع ةءارق ىلعف

 ىلع لادلا ظفلل ةياعر مهريغ نم لضفأ مهنوك بجوف مهريغ ال ةيدنعلا هذهب نوفوصوملا مه مهنأ ىنعملاو

 دابع مه : هلوقف «نينمؤملاب نآرقلا يف صوصخم دابعلا ظفل نأ فرع دقف .دبعلا عمج أرق نم امأو .رصحلا

 ظفللا ناك فرشلاو لضفلا ىلع الاد ةيدوبعلا ىلع لادلا ظفللا ناك اذإف ‹ مهيف ةيدوبعلا رصح ديفي نمحرلا

 نم لضفأ مهنوك بجوي كلذو « مهيف فرشلاو ةبقنملاو لضفلا رصح ىلع الاد ةيدوبعلا رصح ىلع لادلا

 ىلإ ةئسلا لهأ بهذ دقف فالخ عضوم ناك امم ءايبنألا ىلع ةكئالملا ليضفت ىلإ اذهب اوقرطتو مهريغ

 رشي ملو ةكئالملا نم لضفأ وه نم نينمؤملا يف نوكي نأ 00 ةكئالملا ىلع ءايبنألا ليضفت
 نيسحلا ريغ ريغ ءايبنألا ىلع ةكئالملا ليضفتب ثيدحلا لهأ نم دحأ لقي ملو هنيعب دحاو ىلإ كلذب

 ىتح ءايبنألا نم لضفأ ةكئالملا نأ مهرثكأ معزف اذه يف ةلزتعملا فلتخاو يلجبلا لضفلا نبا
 0 ةكئالملا نم س ال ل نأ لس ورکا معزو ءيش لك ىلع رانلا ةينابز اولضف

 مصألا لوق اذهو .مهنم لضفأ ءايبنألا نإف تورامو توراهك ةيصعم ىندأ مهنم ىضع نم امأف ءايبنألا

 نم لضفأ مهنأ مهسفنأ يف مهنم ةالغلا تمعزو .ةكئالملا نم لضفأ ةمئألا نأ ةيمامألا تمعزو . مهنم

 مالسلا مهيلع ءايبنألا ىلع ةكئالملا ليضفتب لاق نم لدتسا دقو .ةيباطخلا نم ةيعيزبلا لوق اذهو ةكئالملا

 ام ىلع لدي اذهو .«نوبرقملا ةكئالملا الو هلل دبع نوكي نأ حيسملا فكنتسي نل# : ىلاعت هللا لوقب

 هنأ ءايبنألا نم دحأ يف لوقن ال نحنو ةكئالملا عمج هنأ ىلع نييواستملا يف اذه لثم لاقي دق هنأل هودصق

 هنأ مالسلا هيلع يبنلا يف لوقن ال امك مهنم دحاو لك نم لضفأ هنأ انلق نإو اهعمجأب ةكئالملا نم لضفأ

 امكبر امكاهن ام» : هلوقب اولدتساو مهنم دحاو لك نم ملعأ نوكي نأ ًازئاج ناك نإو ةكئالملا عيمج نم ملعأ

 = اهنم امكعنم هنأ هانعم نوكي نأ لمتحي اذهو . «نيدلاخلا نم انوكت وأ نيكلم انوكت نأ الإ ةرجشلا هذه نع
٠ 0 



 كلذكف «لعفلا ىلإ ةوقلاب هيف ام جرخي جرخم ىلإ جاتحم لباق هاوس امف دج: قلطملا

 ملعلاب لامكلا ىلإ لوصولل ةلباق اهلك ةيرشبلا سوفنلا ةيلفسلا تادوجوملا يف لوقن
 امو «لوسرلاو يبنلا وه جرخملاو «لعفلا ىلإ ةوقلاب اهيف ام جرخم ىلإ جاتحيف «لمعلاو
 ملام نإف < . اجاتحم فلا وها نوک نأ روحا .لعفلا ىلإ ة ةوقلا نم ء ءيشلا جرخم وه

 ىلإ ةوقلا نم جرخي ال ضيبلاف لعفلا ىلإ ةوقلا نم هريغ جرخي ال ًادوجو لعفلاب ققحتي
 هيفو .هجو نم لوألا باوجلا لثامي باوجلا اذهو ضيبلا جرخي ريطلا لب «ريطلا ةروص

 لاكمال تش ي ىتح ًالوقعم نوكي ال لوقعملا ء ءافنحلا دنع نأو ءرخا هجو نم ىرخأ ةدئاف

 هل تبثي ذي ىتح ءًاسوسحم نوكي ال سوسحملاو ءًموهوم اليختم نا لاو «سوسحملا يف
 ًاملاع تبقا بف عاقل هتك اار اود ًابارس ناك الإو .لوقعملا يف

aE, eجارخإ هلعفو 5 و نم ناك  E 

 تبثي نأ ةرورض همزليف .قاقحتسالا ردق ىلع .اهيلع روصلا ا ىلإ ةوقلا

Eا جارخإ او الا ةدرحو ج نو الماك ردم ةف  

 كلذ يف ربدملا ىمسيو قاقحتسالا ردق ىلع اهيلع.روصلا ضيقب < لعفلا ىلإ ةوقلا

 حورلاو «لوسرلا ملاعلا اذه يف ربدملاو «ةئباصلا بهذم ىلع لوألا حورلا ملاعلا

 نيب نوكيو ءًارهظم لوسرلاو .ًاردصم لوألا حورلا نوكيف «ةيلقع ةاقالمو ةبسانم

 .الباق رشبلاو «ًايدؤم لوسرلا نوكيف «ةيسح ةاقالمو ةبسانم رشبلا رئاسو «لوسرلا

 اذإو . ةيمدع ةعيبط اهل ةداملاو ,ةروصو ةدام نم ةبكرم ةينامسجلا ؛ ةئباصلا تلاق

 ('”مدعلاو ةداملا ىوس ًاببس اهل دجن مل ‹ لهجلاو هفسلاو .داسفلاو رشلا تاس نع ادعم

 ىلع امدقأ كلذلف < امهتجرد طوقس نع ابغرف ةكئالملا نم لضفأ امهن امهنأ املعو نيكلم امكلعجي نأ ديري هنأل =

 . ةكئالملا ىلع ءايبنألا ليضفت ةباحصلا مالعأو سابع نبا نع انباحصأ ىور دقو «ةرجشلا نم لكألا
 امأف هاه ربو: ر ا مقري ضرار او ماوس نيب ءاملاك ىحض نوكي يذلا وه لآلا ليقو لآلا بارسلا 01١١

 راهنلا لوأ ىف لآلا :بلعث لاقو 0 eS يذلا وهف بارسلا
 و تودع يفو .ثنؤيو ركذي بارسلا : ينايحللا لاقو . «اعفتراف بلكلا س أر لآلا عفري ذإ» : 0

 هريغ هفلاخو دحاو بارسلاو لآلا يعمصألا . رفقلا همهملاو بارسلا لآلا تا
 عفري لآلا نأب اوجتحاو رصعلا ةالص ىلإ | لاوزلا دعب بارسلاو سمشلا لاوزلا لإ احضلا نم لآلا : لاقف

 ريصي ىتح هيف ء يش لك ضفخي بارسلا نأو هصخش ء يش لك لاو ءًاصخش يأ الآ ريصي ىتح ءيش لك
 رو الا نقلا ارا ىلإ دعاس ألا: برعلا لوقت : سنوي لاقو . ا

 . مويلا رئاس بارس

 ب تسيل ةيرشبلا ةقطانلا سوفنلاو مدعلاو ريغتلا ةعيبط نع ةأربم دوجولا ةيدبأ تايناحورلا :ءامكحلا تلاق (5)
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 ةروص يه لب ؛ةروصلاو ةداملا نم ةبكرم ريغ تايناحورلاو ءرشلا اعبنم امهو
 ةمكحلاو حالصلاو ريخ ريخلا بابسأ نع انثحب اذإو .ةيدوجو ةعيبط اهل ةروصلاو «ةدرجم

 اموأ ريخلا لصأ هيف ام لوقتف ءريخلا عبنم يهو «ةروصلا ىوس ًاببس اهل دجن مل «ملعلاو
 ةداملا | يف متركذ ام نأب : ءافنحلا تباجأ ؟رشلا لصأ هيف ام لثامي فيك ءريخلا لصأ وه

 وه كلذو .موق دنع اهلك روصلا ببس وه ام داوملا نم نإف .ملسم ريغف رشلا ببس اهنأ
 لبق اهدوجو نأ ىلإ «ةفسالفلا ءامدق نم ريثك راص ىتح لوألا رصنعلاو « ىلوألا ىلويهلا

 اوبا نم تك لک رک و ةداعلا ی ا ىلسالا ی
 هدوجو الإ ىلاعت يرابلا دوجو ىوس دوجو نم امو «ةيمدع ةعيبط هل زاوجلا ناف « مكدنع

 كلت ًاضيأ مكل ملس نإو .اولاق «رشلا لصأ همزالي نأ بجيف .هريغب بجاو «هتاذب زئاج

 ترا يا روض فصول روج اد اقرأ دهل
 سانأ تابثا ىلإ ءامكحلا نم ريثك راص ىتح ءىدابملا يهو .داوملا دوجو لبق ةدوجوم

 نوحبسي «شرعلا لوح لالظلاك ةدوجوم تناك يتلا ةدرجملا روصلا يهو «نييدمرس

 ةيرشبلا روصلا تسبلأ امل نكل .دوجولا أدبمو ريخلا را كال « مهبر دمحب

 لوألا بهاولا اهيلع حاسف اهل ةكبش ةداملا تراصو «ةعيبطلاب تثبشت ءةداملا سابل
 نوكيل ال ,ةكبشلا نع روصلا صلخيل «ةداملا سابل هسبلأو عم اهيلإ ثعبف

 اذه ىلإو ءاهراثآب سندتملا ءاهراضوأب خسوتملا اهيف سمغنملا ءاهب ف ل وه
 . ةكبشلا يف ةعقاولا تامامحلاو ,2'”ةقوطملا ةمامحلاب ازمر دنهلا ءامكح تراشأ ىنعملا
 مل اهيف لوقلا لصفي ملامو ءاهمزاولو ةداملاب انيلع نوعنشت ًادبأ ةئباصلا رشاعم : : اولاق مث

 سوفن ا ًاصوصخو «ةيرشبلا سوفنلا :لوقنف «مكعينشت نم جني

 اهتدامب دوجولا ةبجاو اهتاوذل دوجولا ةنكمم تايناحورلا نإ سيلأ ناتعونمم ناتمدقملا (ضارتعالا) كلذك =
 هذه اولاق ءالؤهو ةيلزأ مهضعب دنع يه لب ةثداح ةيرشبلا حا حاورألا نأ ملسن الف كلذ انملس. ةثدحم يهف
 اهرمأ لوألا ءىدبملا نأ الإ مهبر دمحب نوحبسي شرعلا تحت لالظألاك ةدوجوم ةيدمرس تناك حا اورألا
 ل ل ملاع ىلإ تلزن ىتح
 اذهو تانكسلا كلت نع حاورألا كلت صيلخت يف لاتحيل ملاعلا اذه ىلإ اهفرشأو اهلمكأ لالظألا كلت نم
 ١8”(. ص لوأ يزارلا) . ةنمدو ةليلك باتك يف ةروكذملا ةقوطملا ةمامحلا باب نم دارملا وه

 ضعبب مهضعب عتمتسيو مهلصاوت ءىدتبي فيك ء ءافصلا ناوخإ نع لثم يهو ةنمدو ةليلك باتك يف يهو 21(
 :هوركملا نم بوني امدنع نوساؤملاو هلك ريخلا ىلع ناوعألا مه ناوخالاو ًائيش ناوخإلاب لدعي ال لقاعلاو

 نوجن ىتح نلذاختي ملو نواعتف ةكبشلا يف نعقو ريثك مامح اهعمو ةقوطملا ةمامحلا لثم كلذ لاثمأ نمو
 .دايصلا ةكبش نم

E 



 نوكي ثيحب عونلا يف ةكراشم امإ «ةيناحورلا سوفنلا كلتل ةكراشم «ةداملل ةقرافم ىهف“

 ليعقلا رك تيب جلا ية او «ةيضرغلا ااو نفاع ديلا

 مل دسجلاو ةداملاب وأ ءدسجلاب اهنارتقاب سوفنلا كلت ىلع تداز مث «ةيتاذلا رومألاب

 روما: هم فذانكيا تح ا تلزيكو :كسخلا مزاول يه تلمك لب .اهنم صقتني

 ةيقلخلا لامعألاو ةيئزجلا مولعلا نم .ملاعلا كلذ يف اهب تدسجت ام ةينادسجلا

 ةف ر هل ري نارتقالا ناكف نارتقالا اذه نادقفل .نادبألا هذه تدقف ةيناحورلاو

 ا كيتا مولا 407 ا ااو م داف ااو

 ناوی كيكو: ا ااا ا ع تالا
 ملاعف ءاهلاحمو اهزكارمو ءاهتافصو ءايشألا تاوذب ةليضفلاو فرشلاو رابتعالاو
 « مالظلاو ةفاثكلا ةياغل لفسلا تاينامسجلا ملاعو . ةفاطللاورونلا ةياغل ولعلا تايناحورلا

 رونلل ةليضفلاو «ناتلباقتم ناتفصلاو يلفسلل ال يولعلل لامكلاو «نالباقتم ناملاعلاو

 الو Sa نإ وأ 5101507 ا تباجأ

 تاوذب فرشلا يف رابتعالا نإ الصأ مكلهاسن الو ىلعلل فرشلا نإ اينا مكدعاسن

 ىلع اهلعج يأ ًاجيشت اصعلاب يعارلا جبثو « لوط عم قلخلا برطضم جبث لجرو ء ءوتنلاو بارطضالا جبثلا )١(

ISةجبثو جبث هيفو ردصلا ءىتانلا ًاضيأ جبثألاو بدحأ جبثأ ل اجرو ايعأ  . 

 دهشت لوقعلا هئادبو « ةفيثك ةيلفس ةيناملظ تاينامسجلاو ةفيطل ةيولع ةينارون تايناحورلا :ءامكحلا تلاق (؟)

 هلك اذه (ضارتعالا) فيثكلا نم لمكأ فيطللاو يلفسلا نم ريخ يولعلاو .ةملظلا نم فرشأ رونلا نأب
 ي يبر رمأ نم حورلا لق :لاق ام ىلإ «نيملاعلا بر من ل ساس ىلإ ةراشإ
 .هزجع عطقلا ىلع ناسنالا فرعيل هليصفت ًاكراتو ل امهم بم ىلاعت هللا رمأ نم ريبك نأشو .ميظع رمأ وه يأ

 كاردإ نع هزجعب ناك ءاذكه هسفن ةفرعم يف ناسنإلا ناك اذإو اهدوجوب ملعلا عم هسفن ةقيقح ملع نع

 كاردإ نع هنأ ىلع ةلالد هل رواجم قولخم ةفرعم كاردإ نع لقعلا زيجعت كلذ ةمكحو .ىلوأ قحلا ةقيقح

 رونلا رهوج نم ءايشأ ةتس نم حورلا قلخ ىلاعت هللا نإ :لاق ءاملعلا ضعب نأ ىلإ ءاذه «زجعأ هقلاخ

 ‹ نينيعلاب رصيي اناره دسجلا ناك دسجلا يف مادام هنأ ىرت الأ ولعلاو ملعلاو ةايحلاو ءاقبلاو .بيطلاو

  ينفو . يلب حورلا هقراف اذإف .ًايقاب نوكيو دسجلا نتن دسجلا نم جرخ اذإف ًابيط نوكيو نينذألاب عمسيو

 ًافيظل يولع نوكيو ايش ملعي مل حورلا هنم جرخ اذإف املا نوكيو ءاتيم ريصي و باو اهب و

 دق مهماسجأو . نيحرف نوقزري مهبر دنع ءايحأ ل اب# : ءادهشلا ةفص يف ىلاعت هلوق ةلالدب ةايحلا هب دجوت

 ؛ درطو نعلف لوا نيخللا هين وح ناكل ف ج ترآ اا ىلإ هي ةهياصلا باهذو .بارتلاب تيلب

 ص ثلاث نايبلا عمجم ۳۲٤ ص رشاع يبطرقلا ٠ ۸ ص لوأ يزارلا) . نيدلا موي ىلإ نيرظنملا نم ناكو

) . 
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 متمكح :اولاقف ىلوألا امأ .دئاوف اهيف نإف ثالثلا تامدقملا هذه نايب انيلعو ءايشألا

 تناك اذإو .«بترشلاو:دانفتلا انهيف متربتعا امو يواستلا مكح تايناحورلا ىلع

 متلفغأ ملف . بترتلاو داضتلا ةيضق ىلع اهينامسجو اهيناحور اهلك تادوجوملا
 رهاوج لخدأ دقف « ىنامسجب سيل ام وه ىناحورلا لاق نم نإ كلذو ءانه اه نيمكحلا

 انآ نجلا كأ نم كلذكو «تاتاخورلا اج ىف كار ااو ةا لاو نيظايشلا

 ةيناحورلا لاق نمو « ملاظ وه نم اهنمو « ملسم وه نم نجلا نم مث « ةينامسج ال ةيناحور

 ةشيبخلا حاورألاو ءريرش وه نم اهنمو ءريخ وه نم حاورألا نمف ءًاحور قولخملا وه
 ملف «نيفرطلا نيب رفانتو .نيسنجلا نيب داضت تابثإ نم اذإ دب الف ٠ .ةبيطلا حاورألا دادضأ

 راملا ناب لصاحلا وه حورلا .ءافنحلا رشاعم اندنعو ىلب «ةينارون اهنأ مكاوعد ملسن

 .قدصأ هلسر تالاسربو عوطأ ىلاعت هرمأل ناك نمف .هرمأ ىضتقم ىلع يقابلا « ىلاعت

 هعئارشلو ركنأ ىلاعت هرمأل ناك نمو .بلغأ هيلع حورلاو «رثكأ هيف ةيناحورلا تناك
 يف غلبأ يناحور الف .تايناحورلا يف انتدعاق هذه «بلغأ هيلع ةنطيشلا تناك .بذكأ

 ولعلل فرشلا نإ مكلوق امأو «مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلاو ءايبنألا تاوذ نم ةيناحورلا

 ااو هو .ةبتر «لفاس ةهج لاع نم مكف .هيف فرش .ةهجلا ولع هب هب متينع نإ

 امأو .ةعيبطو ءاتاذو ءةليضفو ءةبتر اهلك ءايشألا ىلع لاع ةهج لفاس نم مكو « ةعيبطو

 .قحب سيلف .اهزكارمو اهلاحمو اهتافصو ءايشألا تاوذب فرشلا يف رابتعالا نإ مكلوق
 يه ذإ هتاذ لضفف مالسلا هيلع مدا تاذو « هتاذ ىلإ رظن ثيح ؛ لوألا نيعللا بهذم وهو

 وهو « نيطلا نم قولخم وهو مدا تاذ ىلع ةينارون ةيولع يهو <” رانلا نم ةقولخم
 عوطأو هرمأل لبقأ ناك نمف هلوبقو «رمألاب فرشلا يف رابتعالا اندنع لب .يتاملظ يلفس

 سخأو دعبأ وهف كلذ فالخ ىلع ناك نمو .فرشأ وهف «هردقب ىضرأو .همكحل

 حورلابو # يبر رمأ نم حورلا لق # حورلا يطعي يذلا وه ىلاعت يرابلا رمأف «ثبحأو

 بستكي لقعلابو .يزيرغلا لقعلل دعتسي ةايحلابو «ةيقيفحلا ةايحلا ناسنإلا ايحي

 نيطايشلا هب ديريو ةدح عم فرصتلا ىلع يوقلا ناقهدلاو نيقاهدلا نم ميظعلا وهو .نوكرأ عمج «ةنكارألا )١(
 . ةدروملا

 كلذ ركذو «نيطلا ىلع رانلا ميدقت يف سيلبإ يأر بوصيو ةمألا عيمج رفكيو «ةعجرلاب نيدي راشب ناكو )09

 ` لاقف هرعش نم

 راها تتناك كتف ةةوبعتم رانكلاو ةقرشم رانللاو ةملظم ضرألا

 ١6(. ص ثلاث ىناغألا)

 ا



 الو «هل ةايح الو هل حور الف ىلاعت يرابلا رمأ لبقي مل نمو «لئاذرلا بنتجيو «لئاضفلا

 .هدنع فرش الو ةليضف الو .هل لقع

 امأ  لمعلاو ملعلا يتوقب تاينامسجلا تلضف تايناحورلا «ةئباصلا تلاق

 ةيراجلا لاوحألا لبقتسم ىلع مهعالطاو ءانع رومألا تابيغمب مكتطاحإ ركني الف 9

 مولعو «ة ةيلعف مهمولعو «ةيئزج تاينامسجلا مولعو «ةيلك مهمولع نآلو .ءانيلع

 هوجولا هذه نمف «ةيبسك تاينامسجلا مولعو .ةيرطف مهمولعو ةيلاعفنا تاينامسجلا

 .ةدابعلا ىلع مهفوكع ًاضيأ ركني الف لمعلا امأو «تاينامسجلا ىلع فرشلا اهل ققحت وفحت

 مهقحلي ال ٠[ : ءايبنألا] 427 نورتفي ال راهنلاو ليللا نوحبسي # ةعاطلا ىلع مهماودو

 قافتالف ملعلا امأ .لمعلاو ملعلا ىوقب «تاينامسجلا تلضف «ةيوامسلا تايناحورلا ءامكحلا تلاق ١١(

 ةيلعف مهمولعف اضيأو رومألا لبقتسم ىلع اهعالطإو تابيغملاب ةيوامسلا تايناحورلا ةطاحإ ىلع ءامكحلا

 امئاد ةمدخلا ىلع نوبظاوم مهنألف لمعلا امأو كلذ لك يف دضلا ىلع رشبلا مولعو .ةمئاد ةيلك ةيرظن

 مهماعط .نادبألا ةلفغ الو ءلوقعلا وهس الو «نويعلا مون مهقحلي ال «نورتفي ال راهنلاو ليللا نوحبسي

 نم نودرجتم « هللا ةمدخب مهحرفو « هللا ركذب مهسفنتو «ليلهتلاو ديجمتلاو سيدقتلا مهبارشو حيبستلا
 .رخآلا نم نيمسقلا دحأ نيأف ةيبضغلاو ةيناوهشلا ىوقلا نم نم ءيشب نيبوجحم ريغ «ةيندبلا قئالعلا

 ال ةفيطللا ةيذغألا لوانت ىلع بظاوملا نأ ا ل ا ا

 ال ةيلاعلا تاجردلا كلت ىلع مهتبظاوم ببسب ةكئالملاف «ةريثك امايأ عوجلاب يلتبملا ذتلي امك اهب ذتلي

 بجحلاو ةينامسجلا قئالعلاب نيبوجحم تاقوألا رثكأ ىف نونوكي نيذلا رشبلا دجي ام لثم ةذللا نم نودجي

 انضرع انإ» : ىلاعت هلوق نم دارملا وه اذه لعلو رشبلا اهب صتخي امم ةذللا نم ةيزملا هذهف «ةيناملظلا
 مئالملا كاردإ نإف #ناسنالا اهلمحو اهنم نقفشأو اهنلمحي نأ نيبأف لابجلاو ضرألاو تاومسلا ىلع ةنامألا

 ىمح يف ةرارحلا نإ :ءابطألا تلاق كلذلو ماودلا ليبس ىلع مئالملا كاردإ نم ذلأ يفانملاب ءالتبالا دعب

 هذهف ءاهب روعشلا لطب ترقتساو تماد اذإ قدلا ىف ىمحلا ةرارحلا نكل «بخغلا ىمح ىف اهنم دشأ .قدلا

 ةوقلا نع ةيلاخ تناك اهنأل ماسجألا رئاسل لصحت ملو «ةمئاد اهتالامك نأل ةكئالملل لصحت مل ةلاحلا
 لوأ يزارلا) .رشبلا الإ ةنامألا هذه لمحت ىلع يوقي نمم ءيش قبي ملف «تادرجملا كاردإل ةدعتسملا

 .("* ١8 ص

 «مئاد لصتم مهحيبستف ءًامئاد هنوهزنيو « هللا نوركذيو نولصي مهف ««نورتفي ال راهنلاو ليللا نوحبسي» (؟)
 سا نومهلي .نومأسي الو نورتفي ال رخآ لغشب وأ «غارفب ةرتف هللختت ال .مهتاقوأ عيمج لغشي

 O CS تلقف ًابعك تلأس : : ثرحلا نب هللا دبع لاق .سفنلا نومهلي امك سيدقتلاو

 له يخأ نبا اي :لاقو هيلإ ينمضف «بلطملا دبع ينب نم تلقف ؟اذه نم : لاقف ؟ءيش هنع مهلغشي

 ا ا ‹سفنلا ةلزنمب مهل حيبستلا نإ ؟سفنلا نع ءيش كلغشي

 نأ ىلإ موق بهذف . نيلوق ىلع مدا ينب وأ ةكئالملا لضفأ اميأ ءاذه يف ءاملعلا فلتخا دقو «مدا ينب نم

 بهذو «ةكئالملا نم ءايلوألا نم لضفأ رشبلا نم ءايلوألاو ةكئالملا نم لسرلا نم لضفأ رشبلا نم لسرلا

 مهو لوقلاب هنوقبسي ال نومركم دابع# مهنأب ةكئالملا لضف نم جتحا .«لضفأ ىلعألا الملا ىلإ نورخا

 = نأ حيسملا فكنتسي نلإ» : ىلاعت هلوقبو . «نورمؤُي ام نولعفيو مهرمأ ام هللا نوصعي ال «نولمعي هرمأب

0 



 ناكو قيرطلا هذهب ًاضيأ فرشلا اهل ققحتف «ةمادن الو لالم مهقهري الو .ةماس الو لالك
 . كلذ نم فالخلاب تاينامسجلا رمأ

 ةدايز تابثإو نيفرطلا نيب ةيوستلا (امهدحأ) . نيباوجب اذه نع ءافنحلا تباجأ ظ
 اولاق .لوألا امأ .لمعلاو ملعلا ريغ يف فرشلا توبث نايب يناثلاو .ءايبنألا بناج ىف

 مهلوقع ظحالي ثيح نمف ,ةبيسكو ةيرطفو ةيلاعفناو ةيلعفو . ةيئزجو ةيلك ءايبنألا مولع
 مث .ةدحاو ةعفد ةرطف ل مولعلا مهل لصحي .ةداهشلا ملاع نع ةفرصنم بيغلا ملاع

 بيترت ىلع صاوخلاب ًاباستكا ةيئزجلا مولعلا مهل تلصح ةداهشلا ملاع اوظحال اذإ
 نع «ساوحلاب ةلصاح ًامولعو «تالوقعملا يه ةيرطف ًامولغ ناسنإلل نأ امكف « جيردتو

 ةبستكم انتاسوسحمو لب «طق اهيلإ لصن ال مهتايرظنو «مهل ةيرطف انتايرظنف «سانلا رئاس

 ضعب يف باجح عقوولو «ةيرطف ةيرمأ لوقع مهلوقعو « ةيلقع سوفن مهسوفنو ةيناسفن
 ناهذألا هذه ريغصتو .لوقعلا هذه ىكزت ىك انتكراشمو انتقفاومل كاذف «تاقوألا
 .ردقي ام ءارو مهتاجردف الإو ,سوفنلاو

 دلورثؤيو لب . مولعلا هذهب لوبجعي هل مهنأ بجعلا نم اولاق مهنإ : (يناثلا)

 ىلع ةوقلاو «لوحللا نم ءىربتلاو .ةردقلا ىلع زجعلاو ةرييضبلا ىلع ميلستلا

 امنإ ىلع . مكب الو يب لعفي ام يردأ الو .باستكالا ىلع .ةرطفلاو .لالقتسالا
 اهرسأب تايناحورلاو ةكئالملا نأ نوملعيو ۸ : صصقلا] #يدنع ملع ىلع هتيتوأ
 .ىلاعت ءىرابلا ملع هب طاحأ امب تظاحأ ام ءاهكاردإو اهرظن ةوق « ةياغ ىلإ تملع نإو

 .لايخو مهو راطمو «لمأ یهتنمو ,لقع لاجمو ءركف حرسمو رظن حرطم مهنم لكل لب
 ب يس امس

 الو بيغلا ملعأ الو هللا نئازخ يدنع مكل لوقأ ال لق» :هلوقو .4نوبرقملا ةكئالملا الو هلل ًادبع نوكي =
 اذهو (مهنم ريخ الم يف هتركذ الم يف ينركذ نم) . لجوزع هللا لوقي يراخبلا يفو .4كلم ينإ مكل لوقأ
 ريخ مه كئلوأ تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا نإ] : ىلاعت هلوقب مدآ ينب لضف نم جتحاو «مهلضف يف صن
 .«ملعلا بلاطل اضر اهتحنجأ عضتل ةكئالملا نإ» : مالسلا هيلع هلوقو «قلخلا هللا أرب نم زمهلاب «ةيربلا
 . ملعأ هللاو لضفأب الإ يهابي الو ةكئالملا نافرعلا لهأب يهابي ىلاعت هللا نم ثيداحأ يف ءاج امبو
 ريخ ةكئالملا نأب عطقلا الو « ةكئالملا نم لضفأ ءايبنألا نأب عطقلا ىلإ قيرط الو ءاملعلا ضعب لاقو
 يبطرقلا) . كلذ نم ءيش انهاه سيلو ةمألا عامجإ وأ هلوسر ريخو ىلاعت هللا ريخ كلذ قيرط نأل «مهنم
 . ۲٤۷( صو ۲۷۸ ص لوألاو رشع يداحلا
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 الامم هءارو ام ىلإ دحلا كلذ نمو «نورصبتسم هيلإ مهرظن ىهتنا يذلا دحلا ىلإ مهنإو

 امل قيدصتلاو «نوملعي ال امل ميلستلا يف مهلامك امنإو «نوقدصم نوملسم ىهانتي

 ملع ال كناحبس «لب مهلاح لامك سيل «كل سدقنو «كدمحب حبسن نحنو « نولهجي
 ' يف فرشلاو لامكلا نإ .ةئباصلا رشاعم مكل نيأ نمف < لامكلا وه ءانتملع ام الإ ال

 تلعجف «ةجردلا هذه مولعلا ةياغ تناك اذإو ءلكوتلاو ميلستلا يف ال «لمعلاو ملعلا

 ال لقو» نيلسرملاو ءايبنألا نم نيكلاسلا مادقأ ةيادب نييناحورلاو ةكئالملا مادقأ ةياهن

 ةبسنلاب تايناحورلا ملاعف ٠٠[ :لمنلا] #«هللا الإ بيغلا ضرألاو تاومسلا يف نم ملعي

 ةبسنلابو ةداهش انيلإ ةبسنلاب تاينامسجلا رشبلا ملاعو «بيغ انيلإ ةبسنلابو «ةداهش مهيلإ

 تلاق “[۷ : هط] # ىفخأو رسلا ملعي يذلا وه# : ىلاعتو هناحبس هللاو «بيغ مهيلإ

 «ركشلا ءادأ نع زجعلاب فرتعا نمو «ملع لكب طاحأ دقف « ملعي ال هنأ ملع نم «ءافنحلا

 ('”بيلقتو «ماسجألا فيرصت ةوق مهل تايناحورلا «ةئباصلا تلاق ءركشلا لك ىدأ دقف ٠

 بوغلو لالك اهل ضرعي ىتح «ةيجازملا ىوقلا سنج نم تسيل مهل يتلا ةوقلاو .مارجألا
 ةفيطللا ")ةماخلا ىرت كنإو «هبشأ ةينامسجلا صاوخلاب ةيناحورلا ىوقلا نكلو «رسحتتف

 ةوقل الإ كلذامو «رخصلا قشت تو رجحلا قتفتو اهومن ءدب يف تابنلا نم

 اذه ىلإ تغلب امل ةيجازم ىوق يه تناك ولو ةيوامسلا ةوقلا نم اهيلع تضاف «ةيتابن

 )١( (ىفخأو رسلا ملعي هنإف) :ليزنتلا يف امك ةيآلا بيوصت .
 تسيل مهل يه يتلا ةوقلاو . مارجألا بيلقتو , ماسجألا فيرصت ىلع ةوق مهل تايناحورلا :ءامكحلا تلاق 2(

 اهومن ءدب يف عرزلا نم ةفيطللا ةماخلا ىرت كنإ مث بوخلو لالك اهل ضرعي ىتح ةيجازملا ىوقلا سنج نم

 كلتب كنظ امف ةيوامسلا ىوقلا رهاوج نم اهيلع تضاف ةيتابن ةوقل الإ كاذ امو رخصلا قشتو رجحلا قتفت

 لمح نولقثتسي ال او ايلف ةيلفسلا ماسجألا يف فرصتت يتلا يه تايناحورلاو ةيوامسلا ىوقلا

CSاذكو نيم" بيس دوج حياد  

 E a ا ام

 كلذ ىلع ةكئالملا ةردق نأ يف عازن الف ميلستلا ريدقتبو كلذ ىلع ردقت ةثيبخلا حاورألا يه ئتلا نيطايشلا

 حاورألاو اهحلاصمو يلفسلا ملاعلا اذه مظانم ىلإ اهاوق فرصت ةيكلملا ةبيطلا حاورألا نألو لمكأو .دشأ

 . ؟رخآلا نم امهدحأ نيأف ءرورشلا ىلإ اهاوق فرصت ةثيبخلا

 ةيرصنعلا مارجألا ىلع ةيلعتسم ةلماك ةيوق سفن ةيرشبلا ةقطانلا سوفنلا يف قفتي نأ دعبي ال (ضارتعالا) -

 NA ص لوأ يزارلا) ؟سفنلا هذه لثم عانتما ىلع ليلدلا امف فيرصتلاو بيلقتلاب |

 ةرم حيرلا اهيلمت عرزلا نم ةماخلا لثم نمؤملا لثُم» : ثيدحلا يفو . تابنلا نم ةبطرلا ةضغلا .ةماخلا (۳)

 : حامرطلا لاق .ىياذكه ةرمو اذکھ

 هدص 7 <> م تأي ناك: ييف عرر ةماخ لثم نحن امنإ
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 لمح مهلقثي ال < او ا ةت ماسجألا يف فرصتت يتلا يه تايناحورلاف < ىهتنملا

 ضرعت باحسلاو ءاهكيرحتب بهت حايرلاف .فيفخلا كيرحت مهفختسي الو «ليقثلا

 نإو هذه لكو ءاهتهج نم ببسب لابجلا يف عقت لزالزلا كلذكو « اهفيرصتب لوزتو

 ةوقلا هذه لثمو ءاهتهج نم بابسأ ىلإ ةرخآلا يف دنتست اهناف ةيئزج بابسأ ىلإ تدنتسا
 ىوقلا ليصفت سبتقي انم اولاقو :ءافنحلا تابا ‹تاينامسجلا يف دوجولا ميدع

 ىوقو «ةيناويح ىوقو «ةيتابن ىوقو «ةيندعم ىوق ىلإ مسقنت ىوقلا ناف ءاهسينجتو

 بيكرتلا هجو الوأ ركذنف «ةيهلإ ناعمو «ةينابر ةيوبن ىوقو «ةيناحور ةيكلم ىوقو «ةيناسنإ
 .اهيف ىوقلا بيترتو «ةيوبنلا ةيرشبلا بيكرت ركذن مث «هيف ىوقلا بيترت هجوو .ناسنإلا

 صخش امأ «رايتخالا كيلإو « ينامسجلاو امهنم يناحورلا .نيعضولا نيب رياخن مث
 اهل يتلا رانلاو «ءاوهلاو ءءاملاو ,«بارتلا :ةعبرألا ناكرألا نم بكرمف «ناسنإلا

 ق يرق هوك ار ا را فا

 )١( ماسقأ ةثالث ىلإ مسقني دحاو سنجك سفنلا :

 نم مسج ءاذغلاو يذتغيو وبريو .دلوتي ام ةهج نم يلآ يعيبط مسجل لوأ لامك يهو ةيتابنلا : (اهدحأ)

 . لقأ وأ رثكأ وأ للحتي ام رادقمب هيف ديزيو هؤاذغ هنإ ليق يذلا مسجلا ةعيبطب هبشتي نأ هنأش

 .ةدارإلاب كرحتيو تايئزجلا كردي ام ةهج نم يلآ يعيبط مسجل لوأ لامك يهو ةيناويحلا سفنلا : (يناثلا)

 يركفلا رايتخالاب ةنئاكلا لاعفألا لعفي ام ,ةهج نم يلا مسجل لوأ لامك يهو ةيناسنإلا سفنلا : (ثلاثلا)

 :ةيلكلا روقألا هاردي ام ةهج نمو يأرلاب طابنتسالاو
 ثالث ىوق ةيتابنلا سفنللو

 )١( ل ا و ىهو ةيزاغ 000

 ةيعع .,

 .ًاقمعو ًاضرعو ًالوط هراطقأ يف هبشتملا مسجلاب هيف يه يذلا مسجلا يف ديزت ةوق يهو ةيمنم (۲)
 :قشتلا يف هلامك هب غلبتل بجاولا ردقلل ةيسانتم

 دادمتساب هيف لعفتف ةوقلاب هل هيبش وه ًاءزج هيف ِيه يذلا مسجلا نم ذخأت يتلا ةوقلا يهو ةدلوم (9)

 . لعفلاب هب ًاهيبش ريصي ام جيزمتلاو قلختلا نم هب هبشتت ىرخأ ماسجأ

 ,ةيقوشلاو ةيعوزنلا يه ةثعابلاو ةلعاف وأ ةثعاب ةكرحملاو «ةكردمو «ةكرحم ناتوق اهل ةيناويحلا سفنلاو
 ىلإ تاطابرلاو راتوألا بذجتف تالضعلاو باصعألا يف ثعبنت ةلعافلاو «ةيبضغو « ةيناوهش «ناتبعش اهلو

 ساوحلا يهو لخاد نم وأ ‹سمخلا ساوحلا يهو جراخ نم كردت امإ ةكردملاو ءاهيخرت وأ أدبملا ةهج
 ناسنالا ندبل كرحم أدبم ةلماعلاف ءالقع ىمست لكو .ةملاعو ةلماعف ةيناسنالا ةقطانلا سفنلا امأ ءةنطابلا
 ةيناويحلا يف ثدحت يهو «ةيحالصإ اهضحت ءارا ىضتقم ىلع ءةئيورلاب ةصاخلا ةيئزجلا ليعافألا ىلإ

 يف اهرثأو . كلذ هبشأ امو ءءاكبو .كحضو ءءايحو «لجحخ نم لاعفناو لعف نم اهب أيهتي امب ةيعوزنلا
 ؛ ةيناسنإلا تاعانصلا طابنتساو ةدسافلاو ةنئاكلا رومألا ىف ريبادتلا طابنتسا ةمهوتملاو ةليختملا ةيناويحلا

 - «كلذ هبشأ امو حيبق ملظلاو حيبق بذكلا نأ ؛لثم «ةعئاذلا ءارآلا دلوتت يرظنلا لقعلا نيبو اهنيب اميفو

 ا



 سحت ةيناويح سفن (: ةيناثلاو) لثملا دلوتو «يذتغتو ومنت ةيتابن سفن (اهادحإ)

 دوجوو «ركفي امع ربعيو «ركفيو زيمي اهب ةيناسنإ سفن :(ةثلاثلاو) .ةدارإلاب كرحتتو
 سفنلا دوجوو .اهنم اهدادمتساو ءاهب اهؤاقبو ءاهعئابطو .«ناكرألا نم ىلوألا سفنلا

 ءاذغلا بلطت ةيتابنلا نإ مث ءاهنم اهدادمتساو ءاهب اهؤاقبو ءاهتاكرحو كالفألا نم ةيناثلا

 لكلو ءالقعو ارايتخا ءاذغلا بلطت ةيناسنإلاو ءاسح ءاذغلا بلطت ةيناويحلاو ءاعبط

 قورع هيف لعج اذه نعو .ءوشنلاو ومنلا هنمو « دبكلا ةيتابنلا لحمف «لحم اهنم سفن

 سحلا ريبدت أدبم هنمو «بلقلا ةيناويحلا لحمو «فارطألا ىلإ ءاذغلا اهيف ذفني قاقد

 لدعي ا غامدلا ىلإ دعصيف غامدلا ىلإ قورع هنم حتف اذه نعو .ةكرحلاو

 , غامدلا ريبدتو ف ةيناسنإلا لحمو ةكرحلا ربدي ام ةزاثآ نم هنم لزنيو ةدوربلا كلت

 اذه يلي امم تاعا بارا ا ت اهر «ركفلا نع ريبعتلاو ركفلا أدبم هنمو

 « تادمم ءاضعأ ةثالث انه اهو «ملاعلا كلذ يلي امم رعاشملا باوبأ هيلإ تحتفو ملاعلا

 ءءاوهلا حيورتب بلقلا دمت يتلا ةئرلاو .ءاذغلاب دبكلا دمت يتلا ةدعملا اهنم دب ال

 اهيف نإف «بيكارتلا فرشأ يناسنإلا بيكرتلا اذإف «ةرارحلاب غامدلا دمت يتلا قورعلاو

 عمجم وهف «بيكارتلا لمكأ هيف ىوقلا بيكرتو يناحورلاو ينامسجلا ملاعلا راثآ عيمج
 نم هيف وه ام لكو «عمتجم هيفف رشتنم ملاعلا يف وه ام لكف «نيملاعلاو نينوكلا راثآ

 لاح يف دجوت ال ةيصاخ بيكرتلاو عامتجالل نأل ءةتبلا ملاعلل سيلف «عامتجالا صاوخ
 كلذكو ,«) نيبجنكسلا لاحو لخلاو ركسلا لاح هيف ربتعاو «لالحنالاو قارتفالا

 لاصتا هجو امأ «هب ةصاخلا ىوقلا بيترتو «ندبلا بيكرت هجو اذه «جازم لك يف مكحلا
 ملعاف .ملاعلا كلذ يلي اممو «ملاعلا اذه يلي امم اهب ةصاخلا ىوقلا بيترتو هب سفنلا

 ‹ جازملل ةظفاحلاو «ةكردملاو «ةكرحملا ىوقلا لصأ وه رهوج ةيناسنإلا ") سفنلا نأ

 ةدافتسم ةيدايقنا تائيه ندبلا نع ثدحي الثل ندبلا ىوقلا رئاس ىلع طلستت نأ بجي يتلا يه ةوقلا هذهو =

 ,ةطلستم لب «ةداقنم ريغو «ةتبلا ةلعفنم ريغ نوكت نأ بجو لب ةليذرلا قالخألا يهو «ةيعيبطلا رومألا نم
 .(708 ص ةاجنلا) . ةيليضف قالخأ اهل نوكيف

 )١( ص لوأ دواد ةركذت) . لسعو لخ هانعمو يسرافلا نيبكنأ اكرس نع برعم .«نيبجنكس ١18٠(.

 ةكرحلا نأل ةكردملا مدقو .ةكرحمو ةكردم ىلإ ىلوألا ةمسقلاب مسقنت اهنأو «ةيسفنلا ىوقلا نايب ىف ذخأ (۲)

 نم فرشأ كاردإلا نع ًاعرفتم كيرحتلا نوكيف ؛هنع بورهم وأ بولظمي روغشلا دنع الإ دجوت ال ةيرايتخالا

 ءيشلا كاردإو < .اهريغل الإ ةبولطم ةتبلا نوكت ال ةكرحلاو ناسنإلا يف امكهتاذل ًابولطم نوكي دق هنأل ةكرحلا

 يف اهل دوجو ال ةقيقحلا كلت تناك ءاوس .كردي هب ام اهنع أشني ,كردملا دنع ةلثمتم ةقيقح نوكت نأ وه

 - يف ةمسترم ةقيقح نوكت نأ امإو ؛ تاضرفملا نم ريثك لب ؛ ةيسدنهلا لاكشألا نم ريثك لثم ةجراخلا نايعألا
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 يف مث «هئازجأ يف فرصتيو «يعيبطلا هليم تاهج يف ال «ةدارإلاب صخشلا كرحت
 ساوحلا يهو «هيف ةزوكرملا رعاشملاب كرديو «لالحنالا نع هجازم ظفحيو هتلمج
 تاوصألا كردي ةعماسلا ةوقلابو ءلاكشألاو ناولألا كردي ةرصابلا ةوقلابف .سمخلا
 ةوقلابو «تافرلفملا كردي ةقئاذلا ةوقلابو . حئاورلا كردي ةماشلا ةوقلابو .تاملكلاو

 نم ءيشب سحأ اذإ ىتح .ندبلا ءاضعأ يف ةثبنم عورف هلو .تاسوململا كردي ةيسماللا

 عورفلا كلت نيبو هنيب يتلا ةقالعلا ىقلأ بضغ وأ ىهتشا وأ مهوت وأ ليخت وأ هئاضعأ

 ةقيقح لاثم نوكي نأ وهف كاردإلا امأ ,كيرخت ةوقو كاردإ هلو .لعفي ىتح هيف ةئيه
 :روص لام وعرف لكلا رق ندل نيابي ريغ کردیا تاذ ىف امهسرتما و ردا
 يف مستريف ًاسوسحم نوكي ام وه ء ءيشلا ةروص لاثمو .هتقيقح لاثم نوكي دقو .ءيشلا

 هنك يف رثؤت و هغ ليزا ول ,هتيهام نع ةبيرغ ٩ شاوغ هتيشغ دقو .ةرصابلا ةوقلا

 ةيهام (هنك) يف رثؤت مل اهريغ اهلدب مهوت ول ةنيعم مكو عضوو فيكو نيأ لثم «هتيهام

 ببس هقحلت يتلا ‹«ضراوعلا هذه يف رومغم وه ثيح نم هلاني سحلاو .كردملا كلذ

 امأ هتدامو هسح نيب ةيعضو ةقالعب الإ هلاني الو اهنع اهدرجي ال (اهنم قلخ ىتلا) ةداملا

 .اهنع قلطملا هذيرجت ىلع ردقي ال يتلا ‹ضراوعلا كلت عم هليختيف ينطابلا لايخلا

 ةبوبيغ عم ةروص لثمي وهو سحلا اهب قلعت يتلا «ةيعضولا ةقالعلا كلت نع هدرجي هنكل

 كلت نع هدرجي يلقعلا ركفلا مث . ضراوعلا سفن اي ضراوعلا لاثم هذنعو .اهلماح

 يحرش يف عجارتلف تاضارتعا هيلعو هتاراشإ يف انيس نبا هآر ام اذهو .هل نيابم ريغ ؛كردملا تاذ =
 يهف هديلوتو ندبلا ظفح تاكرح امإ يهو تاكرحو لامعأ اهنع ردصت يتلا ةكرحملا ىوقلا امأ «تاراشإلا
 ىلع ءوشنلا ىف ف ةدايز كلذ عم نوكيل وأ < اخخ اه لال اداس ةهئاكملا ىلإ لاحتل ءاذغلا ةدام يف تافرصت

 ١ هداني تبقين م كل نمل را يو د رو و ع

 ةكساملاو ءاذغلل ةبذاجلا اهمدختو ةيذاغلا اهلوأ .ىوق ثنالثل لاعفأ ةثالث هاهو رخا صخشل أدبمو

 نإف ءوشنلا لامك ىلإ ةيمنملا ةوقلا ةيناثلاو ءلفثلل ةعفادلاو ةبرهملا ةمضاهلا همضهت نأ ىلإ بوذجملل
 تالا كل اهل ةت قيتوقلا لعق دعي تو لكل هللا قلا الا: ناس الا ريغ ءان لا "

 ىوقلا هذهلو «لجألا لحيف زجعت نأ ىلإ ةلامع ةيذاغلا ىقبتو ًاضيأ فقتف ةءالم ةدلوملا يوقت مث الوأ فقت
 ىلإ ةيوسنملا تاكرحلا يهو ةف نشأ يهو ةيرايتخا تاكرح ةمثو ٍاهناظم يف بلطت ة ةقيمع ثوحب

 وأ مهو وأ لايخ نع العفنمو ًانعذم عمجمو مزاع أدبم اهلو ,ةدارإب ةفلتخم ًالاعفأ لعفت يتلا ةيناويحلا سفنلا

 ام كلذ عيطيف نييناويحلا عفانلا وأ راضلل ةبالج ةيناوهش ةوق وأ ءراضلل ةعفاد ةيبضغ ةوق اهنم ثعبني لقع

 .(178١و ١7١ ص لوأ اهحرشو تاراشإ) .ةرمألا كلتل ةمداخلا ةكرحملا ةوقلا نم لضعلا ىف ثبنا

 هرصب ىلع هللا ىشغ دقو «هتيطغ اذإ هيشغت ءيشلا تيشغ لوقتو ءءاطغلا يهو «ةيشاغ عمج «شاوغ )١(
 . (نورصبي ال مهف مهانيشغأف9 : ىلاعت هلوق هنم ىشغأو
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 لمع هنأك ىتح هتقيقح لاثم هيف مستريف .لقعلا ىلع هتقيقحو هتيهام ضرعيف ءضراوعلا

 ةيداملا 202 بئاوشلا نع ءيرب هتاذ يف وه ام امأو «“ 1 هع وسم

 نآل هدعب هب لمعي لمع ىلإ جاتحي سيل هتاذل لوقعم وهف «ةبيرغلا ضراوعلا نع
 هل لاثم الب كلذو ( هلقعي نأ هنأش نم ام بناج نم هلعل لب) هلقعي نأ هنأش نم ام هلقعي

 ناهرب نأ الإ ,ةركفلاو ةطاحإلاب هيلإ لوصو.الو هل درجتيف هل ةيهام الو .لقعلا ىف لثمتي
 مستريف «لاعفلا لقعلا ملاع يناسنإلا لقعلا ظحالي امبرلو «هيلإ اندشريو «هيلع انلدي نأ
 ةبيرغلا ضراوعلاو «ةيداملا قئالعلا نع ائيرب اماسترا « ةلوقعملا ةدرجملا روصلا نم هيف

 ىلإ ردحنيف «سحلا ملاع بساني امم ةيلايخ ةروص يف هلثميف . هلثمت ىلإ لايخلا ردتبيف

 هلقن هتلمجب وهو «هعاونأ ىلع هبني نأ دارأ < E sS كازجإلا لام ناي نم لالا 9

 ش دوجوملا ءيشلا كاردإ ساسح الاف ‹ لقعتو مهوتو ليختو ساسحإ : ةعبرأ كاردإلا عاونأف ,تاراشإلا نک

 فيكلاو ‹ عضولاو ىتملاو نيألا نم ةسوسحم هب . ةصوصخم تائيه ىلع كردملا دنع ةرضاحلا ةداملا ىف يف

 اهيف هكراشي الو يجراخلا دوجولا يف اهلاثمأ نع ءيشلا كاذ كفني ال كلذ ضعبو .كلذ ريغو مكلاو

 . هتبيغو هروضح يتلاح يف نكلو ةروكذملا تائيهلا عم ءيشلا كلذل كاردإ ليختلاو

 . هريغ اهيف هكراشي ال ةداملا يف دوجوملا . يئرجلا ءىشلاب ةصوصخم ةفاضإلاو

 نم هريغ عم وأ هدحو ذخأ ءاوس رخا ءيش وه ثيح نم ال ىطقف وه ثيح نم ءيشلل كاردإ لقعتلاو

 روضح ءايشأ ةثالثب طورشم لوألا ديرجتلا يف ةبترتم تاكاردإ هذهف كاردإلا نم عونلا اذهب ةكردملا تافصلا

 نع د رجم ثلاشلاو . لوألا طرشلا نع درجم يناثلاو ؛ ًايئزج كردملا نوكو «تائيهلا فاشكناو :ةداملا

 هكردي الل هنأل .رابتعالا نع مهولا طقس دحاو كردم ا تسيف اذإ اهنأ الإ ‹ عيمجلا نع عبارلاو لزا

 اذهلو ا و اكر ف فلو لاخلا ةكراشمب هكرذي ام كردي لب هدارفناب لايخلاو سحلا

 تذخأ اذإ ةيناسنإلاك ةعيبط لكو .لوألا هجولاب هبتك رئاس يف هربتعاو (تاراشإلا) باتكلا اذه يف خيشلا هربتعي
 ناعم ةفاضإب فلتخت امنإو . ا م .نيرتك ىلع قتال تحلم 2. يه يه ثيح نم

 . اهيلإ اهريغ
 , نيآلاك .لاوحألا نم ةداملا همزلتست امو يداملا هصخش يف هنيابي امنإو .هتيناسنإ يف دع نيابي ال ديزف (۲)

 .اههريغو فيكلاو

 ريغ هنكل رثكأ اعزن ةعزتنم ةيلايخلاو ءةداملا روضحب اطورشم اصقان اعزن ة ةعزتنم ةسوسحملا ةروصلا نألو

 . امات اعزن ةعزتنم ةيلقعلاو مات

 ةيهاملا مزاولو ةيهاملاو دوجولا مزاولو .ةقرافملا ضراوعلا عيمج يه .ةيهاملا نع ةبيرغلا ىشاوغلاو

 . ةيهاملا نع ةبيرغ نوكت ال نينثالل ةيجوزلاك
 حرش) .ًاضيأ ًالوقعم نوكي امدنعو لب طقف ًاسوسحم ءيشلا نوكي امدنع يشاوغلا هذه لثم نوكت الو
 . (۱۳۸ ص لوأ تاراشإلا

 اذإف اهقئالعو ةداملا وه ءيشلا نوك نم عناملاف لقاعلل لوقعملا لوصح سفن وه لقعتلا نأب لوقلا تبث ىتم (۳)

۲11 



 0 اولا وسبا را ل ا

 اي .راربألل ةظقيلا يفو 0 3 يف yT نوكسو .اهلاغشا نع

 بيترت ىلإ دوعنو «هلثم هريغل نيأ نمف : طمنلا اذه ىلع بيكرت نم «بجعلا لك ًابجع

 رهوجلل رعاشمو تالا اهانركذ لا ندبلاب ةقلعتملا ىوقلا امأ اهلاحم نييعتو .ىوقلا

 ساوحلا عمجم وه يذلا "٠ ايساطنبب فرعملا كرتشملا سحلا اهنم لوألاف يناسنإإلا

 يف اميس ال سحلا صع ءىدابم 2 بوبصملا ('7مورلا اهتلا .تاسوسحملا درومو

 مدقملا نطبلا ی بوبصملا حورلا هتلاو .ةروصملاو لايخلا 00 ةيناثلاو ,غامدلا مدقم

 نم ريثكل وه يذلا مهولا () ةشلاثلاو ءريخألا بناجلا ىف اميس ال ,غامدلا نم

 عونلا يف ىنعم كردت هبو «هنم رفنتف بئذلا يف ىنعم ةاشلا كردت هب ام وهو .تاناويحلا

 .طسوألا فيوجتلا وه هب هنم صخألا نكل .هلك غامدلا هتلاو هب جودزتو «هيلإ رفتف

 ةدرجم تناك اذإ امأو ةداملا نع اهدرجي نأ ىلإ ةلوقعم اهريصت ىف لقعلا ىلإ تجاتحا ةيدام ةيهاملا تناك <

 نم عناملا نأب لوقعملاو ًالوقعم هريصي ام لمعي نأ ىلإ ةجاتحم نكت مل اهقئالع نعو ةداملا نع اهتاذل
 . (لوأ ءزج ١١9 ص تاراشإلا حرش عجاري) .رظن هيف ةداملا وه تالوقعملا

 لوأ ىف ةبترم ةوق ىهو «كرتشملا سحلا يأ ءايساطنف ةوق ةيناويحلا ةنطابلا ةكردملا ىوقلا نمف :ةاجنلا يف )١(
 ص) .اهنم هيلإ ةيدأتم ةسمخلا ساوحلا يف ةعبطنملا روصلا عيمج اهتاذب لبقت غامدلا نم مدقملا فيوجتلا
6 . 

 نإف .غامدلا مدقم يف اميس ال سحلا بصع ءىدابم يف بوبصملا حورلا وه كرتشملا ةلا : خيشلا لاق (۲)
 سحلل ةلآ وه مدقملا نطبلا يف بوبصملا حورلا ناكو راهنأ ةسمخ هنم بعشتت نيع سأرك كرتشملا سحلا

 صخأ لايخلاب هرخؤم يف امو «صخأ كرتشملا سحلاب نطبلا كلذ مدقم يف ام نأ الإ .لايخلاو كرتشملا
 اهيدابم يف يتلا ىلإ باصغألا يف يتلا حاورألا ةطساوب «ساوحلا نم ةيسحلا تاكاردإلا ىدأتت امنإو

 ١55(. ص لوأ تاراشإلا حرش) . مدقملا نطبلا يف بوبصملا حورلاب ةلصتملا

 ةوق يهو ةيناسنالا سفنلا ىلإ سايقلاب ةركفمو ةيناوسحلا سفنلا ىلإ سايقلاب ةليختم ىمست يتلا ىوقلا مث (1)
 نع هضعب لصفتو ضعب عم لايخلا يف ام ضعب بكرت نأ اهنأش نم غامدلا نم طسوألا فيوجتلا يف ةبترم
 .رايتخالا بسحب ضعب

 7١55(. ص ةاجنلا)

 يه مهولا ةامسملا ةوقلا هذهو طسوألا فيوجتلا وه اهب صخألا نكل هلك غامدلا اهتلاو مهولا .ةثلاثلاو )٤(

 ,ةيئزجلاب ًانورقم ًايلييخت ًامكح نكلو  ىلقعلا مكحلاك الصف سيل ًامكح ناويحلا يف ةمكاحلا ةسيئرلا

 رثكأل اردصم اهنوكل وه امنإف ؛اهتلا هلك غامدلا نوك امأ ةيناويحلا لاعفألا رثكأ ردصي هنعو ةيسحلا ةروصلابو
 . ةليختملا اهمادختسال اهب طسوألا فيوجتلا صاصتخاو .ناويحلا يف يغامدلا حورلاب ةقلعتملا لاعفألا
 ١55(. ص لوأ تاراشإلا حرش)
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 نع ةذوخأملا روصلا نم اهيلي امم لصفتو بكرت نأ اهل ةوق يهو «ةركفملا «') ةعبارلاو

 ةراتو . لصفت ةراتو < ‹ عمجت ةراتف ,مهولاب ةكردملا ةيمهولا يناعملاو «كرتشملا سحلا

 لوألا ءزجلا يف اهناطلسو «هنم ذخأتف سحلا ظحالت ةراتو «هيلع ضرعتف لقعلا ظحالت

 ةوقلا 00 ةسماخلاو .2لقعلل مهولا طسوتيو . مهولل ام ةوك اهنأكو , غامدلا طسو صم

 ةيلقعلا ںود ةيلايخلاو e «ةيسحلا ا يت يف ‹ ةظفاحلا

  weeمما *

 er E يهو «ةركاذلا

 نع أربملا فرصلا لوقعملا امأو ءرخؤملا نطبلا رخآ يف بوبصملا حورلا اهتلاو

 نع ةذوخأملا روصلا نم اهيلي امو لصفتو بكرت نأ اهل «ةعبار ةوق هيف اهمدختو «تاراشإلا حرش ىفو )١(
 لقعلا لامعتسا دنع ىمستو N كرر نحر ةكردملا يناعملاو «سحلا

 مهولل ةوق اهنأكو طسوألا فيوجتلا نم لوألا ءزجلا يف اهناطلسو «ةليختم مهولا لامعتسا دنعو ةركفم
 فرصتلا كلذب متيو تاكردملا يف اهتطساوب فرصتي مهولا نأ ةمدخلا نم دارملار .لقعلل مهولا طسوتيو

 ١50(. ٠ ص لوأ تاراشإلا حرش) .اهل هكاردإ

 ا ةوقلا هكردت ام ظفحت غامدلا نم رخؤملا فيوجتلا يف ةبترم ةوق يهو ةركاذلا ةظفاحلا ةوقلا مث (۲)
 ةبسنك ةيمهولا ةوقلا ىلإ ةظفاحلا ةوقلا ةبسنو ةيئزجلا تاسوسحملا ىف ةدوجوملا ةيرسحملا ريق اعمل

 . ةسوسحملا روضلا ىلإ ةوقلا هذه ةبسنك يناعملا ىلإ ةوقلا كلت ةبسنو سحلا ىلإ الاي نسا يتلا ةوقلا

 .(555 ةاجنلا)

 يه هذه ءاهتلا وهو ريخألا فيوجتلا يف يذلا حورلا زيح يف اهناطلسو .ةركاذلا يه ىوقلا نم ةيقابلاو
 ءاهب الإ متي ال ركذلا نإف ةركاذ موق اهيمسيو ظفحلاب مهولل ةنيعمو يناعملل ةظفاح يهو ةسماخلا ةوقلا
 ىوقلا نأ بجو ةوق ىلإ لعف لك بسني نأ بجو نإف .اهلاوز دعب اهعاجرتسال رياغم يناعملا ظفحو

 باغامل ةعجرتسملا ةركذتملاو ةظفاحلا ةوقلا له هنأ يف يفسلف رظن عضوم انههو نوناقلا يف ركذ دقو ءأتس

 . بيبطلا مزلي امم كلذ سيل نكلو ؟ناتوق مأ ةدحاو ةوق مهولا تانوزخم نم ظفحلا نع

 ةظفاح نوكتف ةركذتم ًاضيأ ىمست ةظفاحلا ينعي ةوقلا هذهو ءافشلا يفو ًاقلطم رياغتلاب مكحي مل انه اهف
 ليق اذإ كلذو تدقف اذإ اهايإ ةديعتسم اهب روصتلاو اهتابنتسال اهدادعتسا ةعرسل ةركذتمو اهيف ام اهتنايصل

 يه اهنأ ي اذهو .هلوق رخا ىلإ ؛روصلا نم ااو ادعاو ضرعي لعجف ةليختملا هتوقب مهولا

 رشا زاقعأب نكلو ةركاذلا
 ام ىلع ظفحو ءرخآ تقو یف كردأ ءءىشلا كاردإ نم بكرم وهف ةظوفحملا ةظحالم ركذلا نأ قحلاو

 ٠ ١ . طمنلا اذه رخآ يف حرص
 نم بكرتي لعف يه أدبم لب ةطيسب ةوق يه تسيل ةركاذلا نذأف ,ركفلاب ةظحالملا كلت بلط عاجرتسالاو

 . ةظفاحو ةكردمو ةفرصتم ىوق ثالث لاعفأ نم بكرتي لعف أدبم ةعجرتسملاو ةظفاحو ةكردم نيتوق لاعفأ

 ١55(. ص تاراشإلا حرش)
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 اهماسقناب مسقني لاقي ىتح «ةينادسج ةلآو «ةينامسج ةوق يف لحي الف ةيداملا بئاوشلا
 لوألا ردصملا لب ءاهل ةنازخ ةظفاحلا ةوقلا نكت مل اذهلو «لاثمو عضو اهل ققحتيو

 اهتوقب «ةيناسنإلا سفنلا هتعلاط امئيح اهل ًانزاخ راص «ةروصلا كلت اهيلع ضافأ يذلا
 ةروصلا كلت اهيلع هنم تضاف الا نم اغ و رفاق بهاول ةبسانملا ةيلقعلا

 سفنلا ةزيرعو ‹«تلض امدعب اهدجوو «يسن ام دعب اهركذ هنأك ىتح «هل ةظفحتسملا

 ءًايعيبط ًاعازن لقعلا ةرضح نع ةبئاغلا رومألا راكذت يف سدقلا بناج ىلإ عزنت ةيفاصلا

 اأ كبر ركذاو# : يهلإلا باتكلا ربخأ رسلا اذهلو ءاهنع باغ ام رضحتستف

 دورتك ناتج تع 0 :فهكلا] «أدشر اذه نم برقأل يبر نيدهي نأ ىسع لقو

 ملاع يف لوألاو ءدبلا يف تناك سوفنلا نأ كلذو «راكذت اهلك مولعلا نأ ىلإ ءاملعلا
 ىلإ تاديعم تيسن دق امل تاركذم ىلإ تجاتحاف .نايسنلا ملاع ىلإ تطبه مث .ركذلا

 مايأب مهركذوإل 6 : تايراذلا] # نينمؤملا ميرا نإف ركذو# تأدتبا دق تناكام
 ةيناسفن تالامكو ,2") ةينامسج ال ةيلقع ىوق ةين اعف تا « [5 : ميهاربإ] # هللا

 كرصبيو ك يفخ ام كمهليو تيسن ام كركذيف ,رافغتسالاو حيبستلاب هركذأ «تيسن اذإ كبر ركذاو )١(
 ا و . ىلاعت هللا ىلإ كعاطقنا نم .هركذ يف ام هلب . كب ملأ ام «ڭكنع بهذيو «كدشر

 هرماوأو هتعاط نم كبرقو .هيهاونو هيصاعم نع كدعبو . ىلاعت هركذ ىلإ هرماوأو هتعاط نم كبرقو .هيهاونو

 ءًادشر اذه نم برقأل يبر نيدهي نأ ىسع لقو «هريخ ةضافإ ىلعألا الملا يف «كايإ ىلاعت هركذ ىلإ
 باحصأ ةبصق نم لدأو .دشرلا نم برقأ نوكي ام ل كا ا و

 مهمايأ ةدعابتملا مهراثاو نيلسرملا رابخأ بويغ ملع نم هاتا ثيح «كلذ هب لعف هناحبس هللا نإ مث فهكلا
 باحصأ أبن نم رهظأو «برقأو ةلالدلا حضاو وه امم ةعاسلا مايف نا مايألا فئلتؤم يف ةيتآلا ثداوحلاو

 . كلذ ىلع ةلالدو سانلل ًاداشرإ 0 قدصو «هتوبن ىلع ةيآ وه امم .فهكلا

 ةلألا كلت لامعتساب متي امنإ صاخلا اهلعف نوكي ىت. ةينادسجلا ةلآلاب لقعت تناك ول ةيلقعلا ةوقلا

e Gs 

 تلقع اهنأو اهتلا ىعدت يتلا اهتلآو اهتاذ لقعت اهنكل ةلآ تلقع اهنأ نيبو اهنيب الو اهتلآ نيبو اهنيب سيلو ةلآ
 امأو كلت امأ ءاهتلآ ةروص تاذ دوجوب اهتلآ اهقلعت نوكي نأ امإ ولخي ال ًاضيأو ةلآلاب ال اهتاذب لقعت امنإ اذإف

 يفو اهيف كلت اهتلآ ةروص ريغ ىرخأ ةروص دوجول وأ اهتلآ يفو ءاهيف ًاضيأ اهتروص يهو اهل ةفلاخم ىرخأ
 يتلا ًامئاد اهتلآ لقعت نأ بجيف .ًامئاد ةكرشلاب اهيفو اهتلا يف ذ اهتلآ ةروصف اهتلا ةروص دوجول ناك نإف اهتلا

 ةكرتشم ءايشأ نيب ةرياغملا نإف ةروصلا كلت ريغ ةروص وحر ناك نإو ءاهيلإ ةروصلا لوصول لقعت تناك

 يف دوجوملاو ةداملا نع درجملاو ىئزجلاو ىلكلا نيب ام فالتخال امإو داوملا فالتخال امإ دحاو دج يف

 انهه سيلو ةداملا يف دوجوملاو ةداملا نع درجملاو يئزجلاو يلكلا نيب ام فالتخا انهه سيلو ةداملا
 سيلو ةداملا ىف امهالك نإف ةداملا ىف دوجولاو ديرجتلا فالتخا انهه سيلو ةدحاو ةداملا نإف داوم فالتخا
 ا قحاوللاو ةيئزجلا ةداملا ببسب ةيئزجلا ديفتسي امنإ امهدحأ نأل مومعلاو صوصخلاب فالتخا انهه
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 يتلا ةوقلا يهو «ندبلا ريبدت ىلإ اهتجاح بسحب اهلام اهاوق نمف «ةينادسج ال ةيناحور

 .لعفي الو لعفي نأ بجي اميف بجاولا طبنتسي نأ كلذو «يلمعلا لقعلا مساب صتخت

 ةوقلا نم جرخي امنإو «لعفلاب القع اهرهوج ليمكت ىلإ اهتجاح بسحب اهلام اهاوق نمو
 القع ىمست ةيدادعتسا ةوق اهل نوكي نأ بجيف .ةلاحم ال اهتاذ ريغ جرخمب لعفلا نعل

 اهل جورخ لوأف < . لامكلا ىلإ دادعتسالا نم اهجرخي هب ام اهريغ نم لبقي ىتح ًاينالويه

 تالوقعملا راضحتسا دنع اهل لصحي ءروصلا بهاو نم ىرخأ ةوق لوصح لعفلا ىلإ

 نأ ىلإ ًاليلق ًاليلق جردتيف «سدحلاب وأ ركفلاب امإ يناوتلا باستكال اهب ًأيهتيف لوألا

 .هادعتي ال ام دح ىلإ دادعتسا سفن لكلو «تالوقعملا نم اهيلع ردق ام اهل لصحي

 ةزوكرملا هتوق ىلع رصتقيو .هل ردقملا هلامك ىلإ غلبيف .هاطختي ال ام دح لقع لكلو

 امنإو ءاهيف بترتلا بوجوو «لوقعلاو سوفنلا نيب داضتلا دوجو انه اه نيبي الو «هيف

 ىلع اوعلطا نيذلا نولسرملاو ءايبنألاو سوفنلا .بتارمو «لوقعلا ريداقم فرعي

 اهتايلك ءاهتاسوسحمو اهتالوقعمو ءاهتاينامسجو .اهتايناحور ءاهلك تادوجوملا

 ام لکو ءاهريياعمو اهنيزاوم اونيعو اهريداقم اوفرعف ءاهتايلفسو اهتايولع ءاهتايئزجو
 بناج نع اهلك ةفرصنم مهيف ةبكرم مهل ةلصاح ىهف ةيناسنإلا ىوقلا نم «هانركذ

 ىوقلا نم ةوق لك نأك ىتح ءاهيف قحلا رون قورشل ةميدتسم سدقلا بناج ىلإ ءرورغلا

 لب هل حشر ام رامثتساو هيلإ هجو ام ظفحي لكو «يناحور كلم ةيناسفنلاو ةينادسجلا

 ةدايزو «تاينامسجلاو تايناحورلا نم نيملاعلا راثا عمجم هسفنو هدسج عومجمو

 ركسلا لام نما ايهك بت لاو یک لا دنا نمل اصح اغ اههدحا قيما

 دوجول نوكي نأ زوجي الو ءرخآلا نع امهدحأب صتخي ال ىنعملا اذهو اهيف ىتلا ةداملا ةهج نم اهقحلت =

 لباقلا رهوجلا تلخت اذإ ةلوقعملا ةروضلا نال ةلاحتما دشأ اذه ناف ءاهتلآ ةروص ريغ ةلوقعم ىرخأ ة روم
 هذه يف ةلخاد فاضملا ةروص نوكتف هيلإ ةفاضم ةروصلا كلت امل وأ هتروص ةروصلا كلئئامل القاع هتلعج

 تاذ نأل تاذلاب اهيلإ فابضم ءيش ةروص ًاضيأ الو ةلآلا هذه ةروص تسيل ةلوقعملا ةروصلا هذهو «ةروصلا

 ىلع ميظع ناهرب اذهف هيلإ فاضم ريغ هتاذ يف رهوجلاو هتاذ ةروص ربتعنو ذخأت امنإ نحنو «رهوج ةلآلا هذه

 سحي الو ًاجراخ ًائيش سحيرامنإ نسحلا ناك اذهلو كاردإلا يف هتلآ يه ةلآل كردملا كردي نأ زوجي ال هنأ

 وحن ىلع ال اهليخت هتلا ليخت نأ لب هتلا الو هلعف الو هتاذ ليختي ال لايخلا كلذكو هساسحإ الو هتلآ الو هتاذ

 يكحي امنإ ذئنيح نوكيف نكمأ ول هتلا ةروص هيلع دروأ سحلا نوكي نأ الإ هريغ نود هل ةلاحم ال هنأب اهصخي

 . هليختي مل كلذك هتلآ وه نكي ملول ىتخ ءيش ىلإ هدنع فاضم ريغ سحلا نم ًاذوخأم ًالايخ ظ

 ا للا ةوقلا لقعت نأ ىلع نيهارب داريإ يف اذه دعب ذخأ هن هنأ مث

 .(۲۹۲ ص ةاجنلا)
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 نيأف ءًاماركإو ةاجانمو .ًاماهلإو ًايحو ةيسدقلا راونألا نم هيلع قرشأ ام يناثلاو «لخلاو
 نيأ نمو لب دوجومل لامكلاو .دومحملا ماقملاو .ةعيفرلا ةجردلا هذه يناحورلل

 ةغلابلا ةوقلا نم هب اوقلعت امو هب ناسنإلا عون صخ يذلا بيكرتلا اذه اهلك تايناحورلل

 اورو تكل تيكا نيا كف .ًافرش يضتقي سيلف «مارجألا فيرصتو ماسجألا كيرحت ىلع
 ةوقلا نم مهل تبث دق نيطايشلاو نجلا نأ مولعملا نمو ءًافرش نمضتي مل «هلثم هدضل
 بجوي امم كلذ سيلو «كلذ نع تادوجوملا نم ريثك زجعي ام .ةلماشلا ةردقلاو .ةغلابلا

 . هيلع تردقو هب ترمأو هل تقلخ اميف ةوق ة لك لامعتسا يف فرشلا امنإو انکو انوش

 ىلإ ةهجوتم «رمألا نم ةرداص تارايتخا اهل “) تايناحورلا : ةئباصلا تلاق

 .داسفلا ةبئاشو ءرشلا ةبئاش اهبوشي ال لكلا ماوقو «ملاعلا ماظن نع ةروصقم «ريخلا
 قح ىف هللا ةمحر الول .(رشلاو) ريخلا ىفرط نيب ددرتم هناف .رشبلا رايتخا فالخب

 ةوهشلا تناك ذإ ءداسفلاو رشلا بناج ىلإ عزني ناك مهرايتخا عضوف الإو ضعبلا
 الإ مهرايتخا عزاني الف تايناحورلا امأو ءامهبناج ىلإ مهنارجي مهيف ةزوكرملا بضغلاو

 ال« .هلاح اذه رايتخا لك «مرج الف 'هرمأ لاثتماو .هاضر بلطو . ىلاعت هللا هجو ىلإ هجوتلل

 كلذ رايتخا لكو ءراتخملا لصحو دارملا دجو .راتخاو دارأ امكف «هراتخي ام هيلع رذعتي

 .راتخملا لصحي الو ,دارملا دجوي الف هراتخي ام هيلع رذعت .هلاح

 نع ةباين ىناثلاو ءرشبلا سنج نع ةباين e . نيباوجب : ءافنحلا تباجأ

 ىلع دوصقم ناك اذإ تايناحورلا را اولاق لوألا امأ . مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا

 رشبلا رايتخاو ىربجلا يف فرش الو ءاروبجم هعضو يف ناك . اروصحم نيفرطلا دحأ

 سواسو عمسي فرط نمو «نمحرلا تايا ىري بناج نمف .رشلاو ريخلا يفرط نيب ددرت
 ىلإ ةوهشلا ةيعاد اروط هب ليمتو ءرمألا لاثتما لآ قحلا ةوعد ةرات هب ليمتف .ناطيشلا

 ةروصقم تاريخلا ىلإ ةهجوتم لجو زع هللا لالج راونأ نم ةضئاف تارايتخا اهل تايناحورلا :ءامكحلا تلاق )١(

 يتهج نيب ةددرتم اهنإف رشبلا تارايتخا فالخب داسفلاو رشلا ةبئاش ةتبلا اهبوشي ال ملاعلا اذه ماظن ىلع
 يف درو ام ىلع ةكئالملا ةناعإب لصحي امنإ تاريخلا ىلإ مهليمو ءرشلاو ريخلا فرطو ةلافسلاو ولعلا
 .هيدهيو هددسي اكلم ناسنإ لكل نأ نم رابخألا

 راتخملاو «نيفرطلا نيب ةددرتم ءايبنألاو مهتعاط ىلع نيروبجملاك ةكئالملا نأ ىلع لدي اذه (ضارتعالا)
 قحتلا حيجرتلا لصح اذإو لعفلا رودص لاحتسا ىقبي مادام ددرتلا نآل .فيعض اذهو ءروبجملا نم لضفأ
 تاريخ مهف ةكئالملا امأ «لعفلاب تاريخ ريصت ةكئالملا ةطساوبو ةوقلاب تاريخ ءايبن الل ناكف .بجوملاب
 . ١5”( ص لوأ يزارلا) . ؟كاذ نم اذه نيأف لعفلاب
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 ربج ريغ نم راتخاو « ىلاعتو هناحبس هللا ةينادحوب ايو اعوط ّرقأ اذإف .ىوهلا عابتا

 هج نمواشتلاب لاا نيب روم نف طلا ةيب تلا و انتا يضر هععالط ةاركإاو

 هركملاك «ةرطف روبجملا رايتخالا نم فرشأو لضفأ رايتخالا اذه راص «رابجإ ريغ نم

 فيك « ىهتشملا ىلإ ليمي الف هل ةوهش ال نمو .ًاربج بجي ال امع عونمملا ًابسك هلعف
 ىوهلا نع 2١ سفنلا ىهنف ىهتشملا هل نيز نمل حدملا لك حدملا امنإو «هيلع حدمي
 . تايناحورلا رايتخا نم لضفأ رشبلا رايتخا نأ نيبتف

 حالصلا ىلع ريخلا ىلإ هجوتم وهف «هجو نم رشبلا رايتخا نا لوقن « يناثلا امأو

 ىلإ قرطتي ال ءرمألا ىلإ رئاص «رمألا نع رداص لكل ماوقو «ملاعلا ماظن هب يذلا

 ديري ال يلاعلا نإف ماهوألا ىلإ ردتبي ام قوف مهتجردو لب ءداسفلا ىلإ ليم مهتارايتخا

 ىلعأ رمأو «يلك ماظنل راتخي ام راتخي امنإ لب «لفاس وه ثيح نم «لفاسلا لجأل ًارمأ
 رايتخالا اذهو ءادوصقم ال اعبت يئزجلا يف ماظن لوصح كلذ نمضتي مث « يئزجلا نم

 ةيلك ىلاعت هتئيشم نأل ,تانئاكلل هتئيشمو هرايتخا يف ىلاعت هللا ةنس ةهج ىلع ةدارإلاو

 لعف امنإو «باذكل اذه راتخا امنإ لاقي ال ىتح «ةلعب ةللعم ريغ «لكلا ماظنب ةقلعتم

 ًاضيأ كلذو ءملع امك الإ ديري ال لب < ىلاعت ةعنصل ةلع الو « ةلع ءيش لكلف ءاذكل اذه

 كلذ ناكل الإو ءاهنود ةلعل ءيشب قلعتت نأ نم ىلعأ هتدارإ نأ نايب هنكل «ليلعتب سيل

 ءيش ىلع ًالومحم نوكي ال تالولعملاو للعلا قلاخو ديري ام ىلع هل الصاح ءيشلا

 هرايتخأ نع بوني هتهج نم ثوعبملا لوسرلا رايتخاو .ءيشب اللعم نوكي ال هرايتخاف
 لاح ماظن هرايتخا ةيضق نم جرخي مث ا ربا نع يوني رفا واذا

 فيكو ةلزنملا هذه تايناحورلل نيأ ¿ نمف .سانلل ءافش هيف هناولأ فلتخم رمأ ماوقو

 ربصلاب اهطبضو .تاوهشلا ىلإ ليملا وهو .يدرملا ىوهلا نع اهفكو اهرجز .«ىوهلا نع سفنلا ىهنو» )١(
 ةماخوب ًاملع ءاهتنيزو اهفراخزب رتغي ملو ءاهتيرهزو ايندلا عاتمب دتعي ملو «تاريخلا راثيإ ىلع نيطوتلاو
 .هناحبس هبر يدي نيب باسحلل هماقم ركذيف ةيصعملاب مهي لجرلا هنأ لتاقمو سابع نبا نع .اهتبقاع

 لاق ام ىلع كلذب يمسو .ةوهشلا ىلإ ليملا يف عاشو ءليملا اقلطم ىوهلا لصأو ءاهكرتيف فاخيف

 لاق .هفلاخم حدم كلذلو .ةيواهلا ىلإ ةرخآلا يفو «ةيهاد لك ىلإ لل

 .ىوهلا ةفلاخم لامعألا لضفأ : ليضفلا لاقو .هفلاخف كاوه رظناف باوصلا تدرأ اذإ :ءامكحلا ضعب

 لاق ءليلق ةقفاوملا نم ملاسلا نأ الإ نييرورض هتفلاخم نسحو .ىوهلا ةقفاوم حبق نوكي نأ براق دقو

 .هنم ملس نمل ىبوطف «نيقيدصلا ضعبو مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا الإ ىوهلا نم ملسي ال : لهس

 .(78 ص 7٠١ ءزج يسولألا)
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 ةدهاشم ققحمف هركذي ام لكو , موهومف هنوركذي ام لكو فيك ةجردلا هذه ىلإ نولصي

 مهرايتخا ذوفنو مهتردقو مهملع لامك نم تايناحورلا نع ىكحي ام لكو لب ءانايعو
 كلذ ىلإ اندشرأ ليلد يأف الإو .نولسرملاو ءايبنألا كلذب انربخأ امنإف ‹ مهتعاطتساو

 تلاق ؟مهلاوحأو مهتافص ىلع مهلاعفأ نم لعفب لدتسن ملو مهدهاشن مل نحنو

 " يرتشملاو « 2 لحز لثم © ةيولعلا لكايهلاب نوصصختم نويناحورلا : ةئباصلا .

 بولقلاك بكاوكلاو نادبألاك كالفألاو تباوثلا.رئاسو . ةعبسلا تارايسلا ىهو لكايهلاب ةصتخم تايناحورلا )١(

 لاوحأ تافالتخا نأ ملعن انإ مث «نادبألا ىلإ نادبألا ةبسنك حاورألا ىلإ حاورألا ةبسنف حاورألاك ةكئالملاو .
 تالاصتا بكاوكلا تاكرح نم لصحن هنإف «ملاعلا اذه لاوحأ يف تافالتخالا لوصحل ءىدابم كالفألا

 اهضعب ةقبطنم ريصت ةرات كالفألا قطانم اذكو ةنراقملاو ةلباقملاو عيبرتلاو ثيلثتلاو سيدستلا نم ةفلتخم

 ةرامعلا لقنتف .ضعبلا نع اهضعب لصفني ىرخأو ملاعلا ةرامع لطبي ذئنيحف .قترلا وه كاذو «ضعبلا ىلع

 ملاعلا لكايه ىلع ةيلوتسم يولعلا ملاعلا لكايه نأ انيأر اذإف ءرخآ,بناج ىلإ ملاعلا اذه نم بناج نم

 تلد دقو اميْس ال يلفسلا ملاعلا حاورأ ىلع ةيلوتسم نوكت نأ بجي يولعلا ملاعلا حاورأ اذكف « يلفسلا

 هذه تالامكو يولعلا ملاعلا حاورأل تالولعم ملاعلا اذه حاورأ نأ ىلع ةيفسلفلا مولعلاو ةيمكحلا حاورأ

 ىلإ ةبسنلاب ة ةريغصلا ةلعشلاك حاورألا كلت ىلإ حاورألا هذه ةبسنو حاورألا كلت تالامكل تالولعم حاورألا

 فيكف داعملاو أدبملا كانهو «راثآلا يه هذهف < «ميظعلا رحبلا ىلإ ةبسنلاب ةريغصلا ةرطقلاكو . سمشلا صرق

 ايلا نع الصف ةاواسملا ماعدا كوقلا قلي

 ذيذللا ىلإ لوصولا نأ انيب انأل دعب قاب ثحبلاب هميلست ريدقتب نکل هيف عزانم هومتركذ ام لك < (ضارتعالا)

 ص لوأ يزارلا) .رشبلل الإ ةلصاح ريغ ةلاحلا هذهف «ماودلا ليبس ىلع هيلإ لوصولا نم ذلأ نامرحلا دعب
6). ) 1 

 نع زاتمي هنأ يؤر برقمب هيلإ رظن اذإ نكل .ةعمال ةطقن بكاوكلا نم هريغك «برقم ريغب یری بكوك <« لحز (۲)

 تاقلج ثلث نم ةفلؤم ةقلحلا هذه ىرت رظنلا قيقدتبو «هلوح ةفتلم ةقيقر ةضيرع ةقلحب ءامسلا 00

 0 اشا ةت يتلاو هسفن لحزك ةرينم هنع اهدعبأ دحاو زكرم تاذ يأ «ةزكارتم

 تاقلحلا هذهو .ةلئاس و أ ةدماج نوكت نأ نيب تاقلحلا هذه ةدام يف نويكلفلا فلتخا دقو « ينيساك لصاف

 . فورعملاو «سمخلا وحن يرتشملا رطق نم نصقأ لحز رطقو «قزمم رش تقزم الإو اماود لحز لوح رودت
 برغلا نم رودي ال هنإف ا معلا ا برغأو .ًارامقأ تارايسلا رثكأ وهف رامقأ ةرشع هل نأ نآلا ىتح

 ظ . برغلا ىلإ قرشلا نم لب «رامقألا رئاسك ءقرشلا ىلإ
 ام اهترارحو اهرون نم هيل ! لصيو رهاظ صرق اهل نوكي داكي ال ىتح ءًادج ةريغص لحز نم سمشلا رهظتو
 . ضرألا نم ىري ال لحز يف ميقي يذلاو ءامهنم ضرألا ىلإ لاف ا ن نم چ لاس

 . ءاسم مجنو حابص مجن يأ ًاعضوو ًامجح ةرهزلا ىرن امك هاري وهو .يرتشملا الإ اهلك تارايسلاو
 دعبلاو ولعلا يف لثم برعلا دنعوهو «ةتباث موجن ال تارايس اهنا نومدقألا فرع يتلا بكاوكلا دعبأ لحزو

 : يبنتملا لوقي كلذ يفو

 ر نها ناكمنب اهتحت نم لحز ةمه اهتثعب ةمزعو
 ' ظ ٠١(. ص كلفلا ملع طئاسب) .

 < ناك نإف «هسفنل نسحلا ىرتشا هنأل ءاذهب برعلا هامس يسمشلا ماظنلل ةعباتلا تارايسلا ربكأ يرتشملا (۳)
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 )0غ(

 ةكلمب مهنم دحاو ريغ اهبقل دقو «ءانس مظعأو ارون هنم عطسأ يهو .ةرهزلل هوقبأ يذلا امف كلذك رمألا

 .مهلبق نانويلا دنع سفز هلباقي .نامورلا ةهلا ريبك مسا وهو رتبوج يرتشملا نويبرغلا ىمسيو «لامجلا

 اتق مهتهلا ريبكب هل اهيبشت مسالا اذهب هومس مهلعلو روا ولالا دنع خودرمو

 . همسأب ه هومسف مهتهلأ ريبك ىنكسب نكامألا

 ا 0/6 يتلا نع رع هلعب طسوتمو .اهلقث فعض ٠١١ هلقثو «ضرألا مجح فعض ١١5١ «همجحو

 ةرشع يتنثا يواست هتنسو «يرتشملا لقث فصن اهلقث غلي ام .ةدحاو ةلتك اهلك تازايسلا تعمج ولو ‹ ليم

 نكلو ءاهروحم ىلع ضرألا اهيف رودت يتلا ةدملا فصن يف هروحم ىلع رودي وهو ءانضرأ ينس نم ةنس

 نكميو ًاضيأ ريثكب اهتعرس نم مظعأ هروحم ىلع نارودلا نإف ريثكب ضرألا مرج نم ربكأ همرج ناك امل

 نم ةريبك ةرك هنإف نيوكتلا رود يف ًاضرأ امإو لالحمضالاو لالحنالا ىلإ ة اض اش اإ یل نابع

 هنم سومشلاب هبشأ ناك املو ةدراب ةدماج ةلتك ريصتل يفاكلا ن نمزلا اهيلع رمي مل ةبئاذلا داوملاو زاغلا

sS 

 يهو امهيبناج ىلع امهنم قيضأ اثالث وأ نييرخأ نيتقطنمو نيتضيرع نيتقطنم هحطس ىلع ىري بزقملاب هيلإ
 رودت رامقأ ةعست عابتالا نم ةيشاح هلو مويغلاو بحسلا نم فيثك فالغب فلغم يرتشملاو هطخل ةيزاوم

 .(04 ص كلفلا ملع طئاسب) .رونلا اهيف ريسي يتلا ةعرسلا رادقم تابثإ يف لضفلا ربكأ اهل ناك هلوح

 نم اريثك ربكأ هنكلو .ةرهزلاك الو ضرألاك ريبكب سيل وهو ًاريثك هرمأ يف سانلا ثدحت رثك بكوك خيرملا
 22 لب ءايحألل اراد هنوك عنمي ام هيف سيل همرج ثيح نموهو ىرمقلا نم ادج ربكأو تامجتلا

 ىلع اهلقث نم لقأ خيرملا حطس ىلع ماسجألا لقثف ةلقتسم تاكرح اهل يتلا ءايحألا ةماقإل هتيحالص ديزي

 ضرألا ىلع قرشت امك هيلع قرشت سمشلاو ضرألا ىلع اهتاكرح نم لهسأ هيلع اهتاكرحف ضرألا حطس
 ا حام ىلإ لصي الف اهنع انضرأ نم دعبأ هنكلو ءانيلإ امهلسرت امك اهترارحو اهرون هيلإ لسرتو .

 برقلا ىلع فق 0 نذل اد ةليلق هئا ةرارح نوكت نأ مزلتسي ال كلذ نكلو ءانيلإ لصي ام

 ىلإ برقأ لابجلممق نأ عم «رحلا ةديدش ةيدوألا نوطبو جلثلا اهيطغي لابجلا ممقف طقف سمشلا نم دعبلاو

 نيبو هنيبو NE ا نوطب نم سمشلا

 قفتيو اهب ضيفي مث هحطس ىلع راملا رشني دقو «ضرألا روحبك ةعساو ر وحب هيف سيل هنأ نم فالخ ضرألا

 هنأ يأ ,ةعاس فصنو ةعاس نورشعو عبرأ همويو اهيف نابقاعتي امك .هيف نابقاعتي راهنلاو ليللا نأ يف اهعم

 ملع طئاسب) .هيف شيعت ةيح تاقولخم نم رثكألا يف ولخي ال وهو ةدملا هذه يف هروحم ىلع هترود مني

 : (64 ص كلقلا

 ا الإ a اهئاهب ىلع حو و ا ةايحلا 0 ةرارحلاو رونلا ر دم ‹سمشلا

 سمشلا نو اا تب ےک ر یک نونظملا ناكو سومشلاو

 ىلإ 0 1 هم ديزت يتلا ةديدشلا اهترارح ببسب ضرألا ا

 ا ا oT ر ةجاجر لالخ

 0و ل ا
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 نادذبألاك «©7تارايسلا هذهو :(©رمقلاو «(2ةراطغو «؟ةرهزلاو

 .ثداوحلا نم صرعي «تادوجوملا نم ثدحي ام لکو ةاقجلا ةرسنلاب صاخشألاو

 تايولعلا هذه ىلع ضيفيف «تايولعلا هذه راثاو بابسألا هذه تاسسم اهلكف

(1) 

(۳) 

 .(۳۲ ص كلفلا ملع طئاسب) . ةيضرألا رصانعلا نم اهلكو ًارصنع 45 سمشلا يف اهدوجو
 ءاسملا ةمجن يهف سمشلا نم ةيقرشلا ةهجلا ىلإ تناك اذإف .دراطعك ضرألا كلف لخاد اهكلف ءةرهزلا

 ا يا وا د ايو سلا ‹سمشلا دعب برغتو

 الاله ريصت مث اقلطم ىرت ال وأ سمشلا هجو ىلع ءادوس ةماش ىرت دقف لفسألا نارتقالا يف تناك اذإو

 يهو اهربكل اهمامأ وأ سمشلا ءارو ةرئاس راهنلا يف ىرت دقو كاك رر انا ىلإ اديوو وا

 .(07 ص كلفلا ملع طئاسب) . ضرألا ةعرس لثم اهتعرسو ضرألاك اهسفن ىلع رودت
 ااو لوألا ردقلا نم مجنك ًانايحأ ىري نوللا رمحأ دراطعو سمشلا ىلإ ةفورعملا تاوايبلا برقأ دراطع

 سمشلا نع هدعبو ضرألا رطق ثلث وحن هرطقو تامجنلا ادع ام اهلك تارايسلا رغصأ وهو كلذ نم رغصأ
 او نعل نع سرا دع كار درو «بنذلا ةطقن وأ سأرلا ةطقن يف هنوك بسح فلتخي

 كلف لخاد هكلف ناك املو ًاموي 88وحن سمشلا لوحو هسفن ىلع هنارود ةدمو ؛ يل

 نوكيو اهلبق قرشيف اهنم برغلا ىلإ امإ ءسمشلا ةهج ىلإ اهنا ارت اهتم نيمشلا ىلإ ترقأ هنآل نضرألا

 عئابط سردو ءًامامت اههجو ىلع امإو ءءاسملا مجن وهو اهدعب برغيو اهنم قرشلا ىلإ امإو حابصلا مجن
 «تارايسلا نم هريغ رمأ نم فرعي امك هرمأ نم فرعي ال كلذو . سمشلا نم هرقل ادج بعص راببلا اذه

 ليبقلا اذه نم سمشلا ىلإ هتبسنف اهنيع ةدملا يف ءهسفن ىلع رودي هنأ حجارلاف سمشلا لوح راد نإو وهو

 ٤۹(. ص كلفلا ملع طئاسب) .ضرألا ىلإ رمقلا ةبسنك
 دوعي نأ ىلإ ىرخأ دعب ةليل صقني مث اک ار ريب نأ ىلإ انور دیور كي ريو لاله نيلي ءرمقلا

 يف دوعيو يلاوتلا ىلع موي دعب اموي ء ءامسلا يف هرقم ريغتيو , عيباسأ ةعبرأ جردتلا اذه يف يضقيو الاله

 .ارج ملهو لوألا يف هيلع ناك ام ىلإ يلاتلا رهشلا

 . سمشلا نم دمتسم هرونو .ةيدوأو لوهس هيف رمقلاو

 | . ثالث هتاكرحو
 مث ةرات اهنم برقيف ًأعون ةليطتسم ةرئاد يف اهلوح رودي ضرألل عبات هتاذل رينم ريغ يأ < .ملظم مسج رمقلاو
 هجر نواس وجوال اقر نر يسارا كح ايد رد نا ادخل يل يقع وعم ءاهنع دعتبي

 هيلإ انرظن ولو ًأردب ناك ولو ءافصلا مامت ىلع سيل ههجوو ضرألا مرج نم اءزج ٤٩ نم ءزج لثم رمقلا مرجو
 رمقلا يفو .ةيلاع لابج و ا ل و ا ارا ةراظنب

 ةرود رودي وهو اق را لابج ىلعأ عافترا لثم اهالعأ عافتراو ةيدوألاو لابجلا نم ةليوط لسالس

 عيباسأو روهش ىلإ نامزلا ميسقتب O يا « موي ثلثو اموی ۲۷ لك ضرألا لوح ةلماك

 عباوزلا نم هريثي امب ةعارزلا يف هبذجب رثؤي دقو « ةيبذاجلا ريثأتب راحبلا يف رزجلاو دملا عوقو يف هريثأت ىلإ

 ةبسنو هلعف ىلإ نونجلا بسن ىتح ةيلقعلا سانلا ضعب لاوحأب ةقالع رمقلل نأ ناكمب ةبارغلا نم وه اممو
 .(۳۸ ص كلفلا ملع طئاسب) .اهتارايس ىلإ رامقألا رئاس ةبسن نم أدج ربكأ ضرألا ىلإ رمقلا

 )٤( هلوق يف برقألا ىلإ دعبألا نم اهبيترت بسح تارايسلا هذه ءامسأ يجزايلا فيصان خيشلا عمج دقو :

 رثألا يف اهخيرم هلعبو يرتشملاف لحز يراردلا كلت
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 نم لصحيو «ماظنلاو ريخلا تاهج ىلإ تاكيرحتو تافيرصت تايناحورلا نم

 لاوحأ تابكرملا يف ثدحيو .ملاعلا اذه يف تافيلأتو تابيكرت اهلاصتاو اهتاكرح

 «ببسلا يواسي ال ببسملاو اهتاببسم لكلاو «لوألا بابسألا مهف تابسانمو

 ريغ لثمي فيك صخشتملاو «ةيفلسلا صاخشألاب ن نوصخشتم نوينامسجلاو

 تايناحورلا راثآ ءافتقا مهتاكرحو مهلاعفأ ( يف صاخشألا ىلع بجي امنإو ا

 ااو ًانامز ءاهكالفأ تاكرحو لكايهلا لاوحأ ىعاري ىتح ءاهتاکرحو اهلاعفأ ىف

 . لكيه لكب ةصاخ ةجاح وأ ًءاعدو .ًاميجنتو اي .ًاروخبو الو  ةئيهو د

 بابرألا بر ىلإ برق نوکیف هب صاخلا يناحورلا ىلإ ًابرقت لكيهلا ىلإ ًابرقت

 رمأ نم هولمجأ ام ليصفت يتأيسو .هتلأسم متيو «هتجاح يضقي ىتح بابسألا ببسمو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ اهباحصأ ركذ دنع لكايهلا

 ةباين ىلإ ةفرصلا تايناحورلا ةباين نع متلزن نآلا :اولاق نأب ءافنحلا تباجأ

 نضاحكألاوا «نييناحورلا صاخشأ لكايهلا نإف ةفرصلا ةوبصلا بهذم متكرتو اهلكايه

 هيف هكراشي ال صاح لعف < .هل اصاخ الكيه يناحور لكل متبثأ مكنأ ريغ «نيينابرلا لكايه

 نوكلا لك ةلباقم يف مهصاخشأو مهعاضوأ عقت ا كاسر اضاقشتلا ت سنو 4

 .ءاهنم لكايهلا ةلباقم يف مهنم صاخشألاو ءاهنم يناحورلا ةلباقم يف «مهنم يناحورلا

 ىلإ تدنتسا تاكرح ةاعارم مهعئارشو «كالفألاو بكاوكلا عيمج ةلباقم يف مهتاكرحو

 لوألا باتكلا .ريداقم ىلع ةردقم «لدعلا نازيمب «ةنوزوم < يوامس يحور ىهلإ دييأت

  ةبذاكلا نونظلاب ةطبنتسم الو «ةملطملا ءارآلاب ةجرختسم تسيل «طسقلاب سانلا موقيل

 نحنو فيك ءاتقفاوت تاسوسحملاب اهتقفاو نإو .٠ اتقباطت تالوقعملا ىلع اهتقباط نإ

 جمهانملا ناو «هيلع تردقت تانئاكلاو «لوألا دوجوملا وه يهلإلا نيدلا نأ يعدن

 . ىلاعت هللو اهيلإ تهجوت ةيعيبطلا ننسلاو «ةيفلخلا كلاسملا مث «مدقألا يه ةيريدقتلا

 صاوخ علطا دقو ءةيقلخلا ةنسلا نم قبسأو مدقأ ةيرمألا ةنسلاو «هرمأو هقلخ يف ناتنس

 ةهج نم اذه ٤۳١[ :رطاف] «اليوحت هللا ةنسل دجت نلو »© ءنيتنسلا ىلع رشبلا نم هدابع

 مهيلع ءايبنألاف رمألا ةهج نم اذه ع” : حتفلا ] #اليدبت هللا ل هسق غا

 .قلخلا نم فرشأ (رمألاو) رمألاو قلخلا ةنس ريرقت يف نوطسوتم مالسلاو ةالصلا

 ثيح بجع اذهو « ةكئالملا نم لضفأ ءايبنألاف قلخلا طسوتم نم فرشأ رمألا' طسوتمف

 نيطسوتم ةيقلخلا صاخشألا تراصو «قلخلا يف تاطسوتم ةيرمألا تايناحورلا تراس
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 ال ينامسجلل ديلاو ,ةطاسبلا يف ال . بيكرتلا يف لامكلاو فرشلا نأ ملعيل رمألا يف
 مالسلا هيلع مدآل دوجسلاو « ءاسملا ىلإ هجوتلا نم ىلوأ بارتلا ىلإ هجوتلاو .يناحورلل
 يف ال «لاجرلا تابثإ يف لامكلا نأ ملعيلو .سيدقتلاو ليلهتلاو حيبستلا نم لضفأ
 لمعلا رخا ناو ءالضف نوقباسلا ءادوجو نورخآلا مه مهنأو «لالظلاو لكايهلا نييعت
 .هيفرحب نوكملاك نوكي ال هيديب قولخملا نأو ةرمخلا هل نمل ةرطفلا نأو «ةركفلا لوأ
 نك هل تلق نمک يديب هتقلخ نم لعجأ ال يلالجو يتزعوف) : ىلاعتو هناحبس لاق
 .(ناكف

 .حاورألا داعم اهملاعو ,.27©2تادوجوملا ءىدابم تايناحورلا :ةئباصلا تلاق
 يتلا تادوجوملا رئاس نم «ةجردو «ةبتر ىلعأو ارح ساو اا فرحا داملا
 .لامكلا ملاع اهملاعف .لامك داعملاو .داعملا ملاع اهملاع كلذكو «اهطسوتب تلصح

 ,تاينامسجلا فالخب اهيلإ عجرملاو ءاهنع ردصملاو ءاهيلإ داعملاو ءاهنم أدبملاف
 راضوأب تخسوتف نادبألاب تلصتا ىتح اهملاع نم تلزن امنإ حاورألا نإف اضيأو
 اهنع تلصفنا ىتح .ةيضرملا لامعألاو ةيكزلا قالخألاب اهنع ترهطت مث , ماسجألا
 ةرخآلا ةأشنلا وه دوعصلاو .ىلوألا ةأشنلا وه لوزنلاف «لوأآلا اهملاع ىلإ تدعصف
 . لاجرلا صاخشأ ال «لامكلا باحصأ مهنأ فرعف

 يأو «تايناحورلا يه ءىدابملا نإ «ميلستلا اذه متملس نيأ نم : ءافنحلا تباجأ

 ىلع تاينامسجلا يه ءىدابملا نأ ءامكحلا ءامدق نم ريثك نع لقن دقو متمقأ ناهرب
 بكرم هنأ رخآ فالتخاو «ضرأ وأ .ءاموأ ءاوه وأ ران هنأ اهنم «لوألا يف مهنم فالتخا
 سانأ تابثا ىلإ ةعامج تراص ىتح «هريغ وأ ناسنإ هنأت رخآ فالتخاو . طيسب وأ <
 رخآلا نأ لوقي نم مهنمو «شرعلا لوح لالظلاك اوناك مهنأ لوقي نم مهنم مث «نييدمرس
 كلذ يف حورلا ثيح نم ادوجو لوألا وه ملاعلا اذه يف صخشلا ثيح نم ادوجو

 لك نأل أدبملا يذ نم فزشأ أدبملاو اهلداعمو ملاعلا اذه تايناحورل ءىدابم ةيكلفلا تايناحورلا :اولاق )١(
 نوكي نأ بجي داعملا اذكو بهاولا نم ًالاح لقأ ديفتسملاو أدبملا نم دافتسموهف أدبملا يذل لصحي لامك
 نإف ًاضيأو ءاهيلإ عجرملاو اهنع ردصملاو اهيلإ داعملاو اهنم أدبملاف لامكلا ملاع ةيناحورلا ملاعف فرشأ
 قالخألاب اهنع ترهطت مث ماسجألا راضوأب تحشوتف نادبألاب تلصتا ىتح اهملاع نم تلزن امنإ حاورألا
 دوعصلاو ىلوألا ةأشنلا وه لوزنلاف لوألا اهملاع ىلإ تدعصف اهنع تلصفنا ىتح ةيضرملا لامعألاو ةيكزلا
 تاملكلا هذه (ضارتعالا) ةيرشبلا صاخشألا نم فرشأ تايناحورلا نأ فرعف .ىرخألا ةأشنلا وه
 ۳٠۹(. ص لوأ يزارلا) .داتقلا طرخ امهنودو داسجألا رشح يفنو داعملا يفن ىلع اهومتينب
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 هصخش ناك اذإف مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم رون تالا لوأ ن نأ ج رخ هيلعو ,ملاعلا

 امنإو « ةينابرلا حاورألا ةلمج نم لوألا وه هحورف «ةيوبنلا صاخشألا ةلمج نم رخآلا وه

 اذإو ءاهئدبم ىلإ اهديعيف « ةيعيبطلا راضوألاب ةسندلا حاورألا صلخيل ملاعلا اذه رضح

 . ميحرلا وهو .ةمحرلا وهو ءميعنلا وهو « ةمعنلا وهف ءاضيأ داعملا وهف ذ أديملا وه ناك

 نأ بجيف «ليلحتلاو ءةطاسبلا يف ال بيكرتلا يف لامكلا نأ انتبثأ اذإ نحنو : اولاق

 .ةلاحم ال لامك داعملاو «“ ') حاورألاو سوفنلاب ال ءداسجألاو صاخشألا داعملا نوكي

 ماكحأو .داسجألاب ةروتسم أدبملا يف حاورألا نأ وه «داعملاو أدبملا نيب قرفلا نأ ريغ

 ماكحأو .حاورألاب ة ةرومغم داعملا يف داسجألاو سحلل ةرهاظ اهلاوحأو .ةيلاغ داسجألا

 لحمضت اسار لطبت داسجألا تناك ولف الإو .لقعلل ةرهاظ اهلاوحأو ةبلاغ سوفنلا

 وع لمعلاو «نادبألاب لاصتالل ناك ام «لوألا اهئدبم ىلإ حاورألا دوعتو ءداصأ

 ظ نأ «كلذ ىلع عطاقلا ليلدلا نمو ءدابعلا لعف ىلع باقعلاو باوثلا ريدقت لطبلو :ةدئاف
 تائيه تراصو «ةيناسفن اقالخأ تبستكا ندبلاب اهلاصتا لاح يف ةيناسنإلا سوفنلا

 اهزيمت ىتلا «ةمزاللا لوضفلا ةلزنم تلزن اهنأ ليق ىتخ «تاكلملا نكمت اهيف ةنكمتم

 ىوقلا نم تاكراشمب تلصح امنإ تائيهلا كلتو «زييمتلا لطبل ءاهالولو ءاهريغ نع

 الإ روصتت نل سوفنلا تناك اذإف «ةيجازم ماسجأ يف الإ روصتي نأ ثيحب «ةينامسجلا
 رشح نم دب الف ماسجألا عم الإ روصتت نل كلتو . ةصصخملا ةنيعملا يهو اهعم

 o ةرماسلاو دوهيلاو نوملسملا لاقف حاورألاو داسجألا نم داعي ام ةلأسنم يف اوفلتخا )۱(

 رثكأو ةيلولحلا تركنأو هيف ناك يذلا دسجلا ىلإ حور لك عوجرب نييعتلا ىلع حا حاورألا ىلإ داسجألا درو

 ةداعإلا نأ خسانتلا لهأ معزو «حاورألل نوكي امنإ باقعلاو باوثلا نإ اومعزو .داسجألا ةداعإ ىراصنلا

 يف تديعأ اهبلاق يف تنسحأ حور لك نإو ايندلا يف هلك كلذو ةفلتخم داسجأ يف ة حاورألا روركب نوكت امنإ

 براقعلاو تايحلا حاورأ نأ اومعزو .اهيذؤي بلاق يف تديعأ اهبلاق ىلإ تءاسأ حور لكو هيف معنتي بلاق

 نوكل نوتبثت له : مهل لاقيف .براقعلاو تايحلا بلاوق يف تبذعف بلاوقلا ضعب يف تءاسأ دق تناك

 يف نآلا حورلا نوك سيل نإ متركنأ امف : ليق معن اولاق نإف ؟هريغ يف هلبق نكي مل ءادتبا بلاقلا يف حورلا

 لبق لمع ىلع هل ءازج لوألا بلاقلا يف اهنوك نكي مل امك كلذ لبق ناك لمع ىلع هل ءازج بلاقلا اذه
 ول مهل اولاقو لوألا رذلا يف مهيلع قاثيملا ذخأب نيملسملا لوق خسانتلا لهأ راكنإ نم بجعلاو كلذ

 هيف تلمعو رخآ بلاق يف ىضم اميف تناك ناسنإ لک حاورأ نأب نوعدي مهو هركذن انکل ًاحيحص كلذ ناك

 ركنأو اذه زاجأ نمف انم الو مهنم دحأ كلذ ركذي الو بلاقلا اذه يف ءازجلا اهقحلف يصاعم وأ تاعاط

 . (770 ص نيدلا لوصأ) .هسفن نم رخسي امنإف كلذ
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 . ماسجألاب ٠ داعملاو «ماسجألا

 طقف يناحورلا دار تع ركل قوس «ينامسجلا داعملا وه نوكي نأ امإ .داعملا يف لوقلا )١(
 ًاعمامهنالطب قحلا وأ نيققحملا رثكأ لوق وهو قدصو .قح امهنم لک وأ :نييهلالا ةفسالفلا زثكأ لوق وهو :

 داعملا نأ ملعاو «سونيلاج نع لوقنملا وهو ,فقوتلا قحلاو «نييعيبطلا ةفسالفلا نم ءامدقلا لوق وهو
 .نارقلا ىف ءاج امو قفتي وه ذإ هتابثإ ىلع نوقفتم مالسإلا لهأ ةلمجو «ةفسالفلا رثكأ هركنأ ينامسجلا

 قرفي ىلاعت هنإ لوقي نم مهنمو ءاهديعي مث تاوذلا مدعي ىلاعت هنأ لوقي نم مهنم ؛ناقيرف هب نولئاقلاو
 مودعملا ةداعإ هانبم يلقعلا زاوجلاو يعمسلا عوقولاو يلقعلا زاوجلا انلو .ىرخأ ةرم'اهبكري مث ءازجألا
 زيمتف «تامولعملا عيمجب ملاع «تانكمملا عيمج ىلع رداق ىلاعت هفأ ىلإ نكمم قرفتملا بيكرتو «ةزئاج
 .ةيآلا #«هديعي مث قلخلا أدبي نمأ# : ىلاعت لاق . هباتك يف كلذ ريرقت هللا ىنب دقو , يصاعلا نم عيطملا

 ءادتبالا ناك امل كلذك رمألا نكي ملول هنأل نكمملا اذه ىلحت رداق نات ا «نکمم هدوع نأ ىلإ ريشت

 اهأشنأ يذلا اهيحي لق ميمر يهو ماظعلا يبحي د نم لاق هقلخ يسنو ًالثم انل برضو : ىلاعت لاقو . انكمم
 قلخ يذلا سيلوأ# : هلوقو «ملعلا لامك ىلإ ةراشإ (ةرم لوأ اهأشنأ) : هلوقف  ميلع قلخ لكبوهو ةرم لوأ
 : ىلاعت لاقو ءةردقلا لامك ىلإو يتاذلا زاوجلا ةراشإ .مهلثم قلخي نأ ىلع رداقب ضرألاو تاومسلا
 زيزعلا وهو ضرألاو تاومسلا يف ىلعألا لثملا هلو هيلع نوهأ وهو هديعي مث قلخلا أدبي يذلا وهو»
 (زيزعلا وه) :هلوقو .ةردقلا لامكو يتاذلا زاوجلا ىلإ ةراشإ (هديعي مث قلخلا أدبي) :هلوقف .# ميكحلا
 . ملعلا لامك ىلإ ةراشإ ميكحلاو .ةردقلا لامك ىلإ ايفا افا

 :هوجوب اوجتحا ىنامسجلا داعملا ةحصل نوركنملا ةفسالفلاو

 ىلاعت هنأ انلقأ ءاوس هنأ انيب دقو .لاحم اذهو مودعملا ةداعإ ةحصب لوقلا عم الإ متي ال داسجألا رشح )١(
 مهلوق امأو . مودعملا ةداعإ ةحصب لوقلا نم دب ال هنإف اهبكري مث اهقرفي ىلاعت هنأ وأ اهديعي مث ءازجألا مدعي
 عقو حص ام لك سيل نكلو هيلع مدعلا حصي هنإف ىلاعت هللا ىوس ام لك نأ انيب دقف «ةعنتمم مودعملا ةداعإ
 . عمجلاو ءايحألا ناَديؤَي يعمسلاو يلقعلا ليلدلاف «تقرف مأ تمدعأ ءاوسو

 . ماسجألا رشح لاحمف هلكا ندب ءازجأ لوتقملا ندب ءازجأف ءرخا هلكأو ناسنإ لتق اذإ (۲)
 لوألاو «هتايح ةدم يف هءازجأ وأ «هتوم تقو هءازجأ ديعي نأ امإف صخش ندب داعأ اذإ ىلاعت هنإ (۳)
 نأل لطاب اا يناثلاو .قافتالاب لطاب كلذو ةروصلا هذه ىلع موذجملاو عطقألاو ىمعألا داعي نأ يضتقي
 ةفوصوم تناك ءازجأ باذع مزل < .ًانيمس رشح اذإف ایزه راصو رفك مث ًانيمس همالسإ تقو ناك اذإ ناسنالا
 هرفاك ءازجأ ىلإ باوثلا لاصيإ مزل اليزه ملسأ مث : ًانیمس ارفاك ناك ول سكعلا ىلعو «ملظ كلذو مالسإلاب

 . لاحم وهو
 EN نزع دينارا عاب امر اهنم زب حا ی ا وع قبلا (٤)

 . لطاب وهو
 ةداعإ رشنلاو رشحلا ىف ربتعملاف ةيناثلا نع امأو ةعنتمم ريغ مودعملا ةداعإ نأ انيب دقف ىلوألا ةهبشلا نع امأ
 باشملاو ئهتملاو روماملا نأل ةئلاثلا ةهبشلا نع باوجلا رهظي اذهبو .ةلضافلا ال ةيلصألا ءازجألا
 نمسلا فالتخاب لدبتت يتلا دئاوزلا امأف ءهرخا ىلإ رمعلا لوأ نم ةيقابلا ةيلصألا ءازجألا كلت وه بقاعملاو
 وضعلا نع لضفنتو ةرخبأ ريصت يتلا ءازجألا نأل ةعبارلا ةهبشلا نع باوجلا رهظي هبو ءاهب ةربع الف لازهلاو
 .رشنلاو رشحلا يف اهب ةربع الو ةلضافلا ءازجألا نم يهف رخآب لصتتو
 - يلقعلا ليلدلاب تبث امل يعمسلا امأ لقعلاو عمسلا هب ناقيرط هل ينامسجلا داعملا عوقوب عطقلاو اذهو
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 .لوقعم انعرشو «ةرهاظ سدقلا ةرضح ىلإ لسوتلا.ىف انقيرط : ةئباصلا تلاق

 لكايهلا ةلباقم يف ًاصاخشأ اولمع ءةليسولا اودارأ امل لوألا نامزلا نم انءامدق نإف

 تائيهو لاوحأو تاقوأ ىلعو ,ةروصو ًارهوج اهيف اوعار .تافاضإو بسن ىلع «ةيولعلا

 ءاعدو أرخبتو ًاسابلو ًامتخت تايولبلا نم اهلباقي ام ىلإ اهب برقتي نم ىلع اوبجوأ

 وهو «بابسألا ببسمو « بابرألا بر ىلإ اوبرقتف «تايناحورلا ىلإ اوبرقتف ءًاميزعتو

ي الو ةندملاو راصمألاب فلتخي ال٤ ديهم عرشو 9 عيهم قيرط
 «راوكألاو راودألاب حسن

 متنأو «نيمئاد كلذ ىلع انفكعف «نيميظعلا سمرهو نوميذاع نم أدبم انيقلت .نحنو

 هللا دنع نم مهيلع لزني ةلاسرلاو يحولا نأب متلقو «لاجرلل متبصعت ءافنحلا رنشاعم

 هللا ملكي نأ زوجي لهو «ًالوأ © يحولا امف «ةطساو ريغب وأ ةطساوب « ىلاعتو هناحبس

 يلقعلا امأو هعوقوب عظقلا بجوف هعوقو مالسلا مهيلع لسرلاو ءايبنألا عيمج نع رفاوتملا لقنلاب تبثو هزاوج "=

 ظ 9 ََ 9 ١ : نيهجو نمف

 هايند يف باوث ريغ نم تومي عيطملا نأ ىرنو ائيسمو ًانسحمو ايصاعو اعيطم ايندلا راد يف ىرن انإ )١(

 باقعلاو «نسحملا ىلإ باوثلا هيف لصي رشنو رشح نكي مل نإف هايند يف باقع ريغ نم تومي يصاعلاو

 ىزجتل اهيفخأ داكأ ةيتأ ةعاسلا نإ :لوقي ىلاعت هللاو ًاهفس لب ًائبع ايندلا ةايحلا هذه تناكل ءىسملا ىلإ

 نيذلل ليوف اورفك نيذلا نظ كلذ الطاب امهنيب امو ضرألاو ءامسلا انقلخ امو : لاقو « ىعست امب_سفن لك

 . «راجفلاك نيقتملا لعجن مأ ضرألا يفنيدسفملاكتاحلاصلااولمعو اونمآ نيذلا للعجن مأ.رانلانم اورفك

 لاقي نأ زئاج الو بعتلل الو ةحارلل ال وأ ملألاو بعتلل امإو ةحارلل امإ قلخلا قلخ ىلاعت هنأ لوقن )۲)

 الو ةحارلل ال مهقلخ أ لاقي نأ زئاج الو قلخلا نع ينغلا ميحرلا نسحملا هنأل ملألاو بعتلل مهقلخ

 ةحارلل مهقلخ امنإ ىلاعت هنأ ىلع لدف الصاح ىنعملا اذه ناك نيمودعم مهنوك لاح مهنأل ملألاو بعتلل

ناسنالا هنظي يذلا نأل ملاعلا اذه يف اهنإ لاقي نأ زئاج الو رخا ملاع وأ ملاعلا اذه يف امإ يهو
 اذه يف ةذل 

صحي رخا ملاع دوجوب.عطقلا نم دب الف عوجلا ملآل عفد لكألا ةذلف ملأل عفد وه لب اهب سيل وهف ملاعلا
 هيف ل

 .(۲۸۷ ص يزارلل نيدلا لوصأ يف نيعبرألا) .ةرخآلا رادلا وه كلذو دوصقملا اذه

 ٠ )١(.طريق يرب نبا دشنأ «عياهم هعمجو نيب عساو حضاو عيهم :
 عيهم قيرطاهب باصي ىتتح | ةعينص نوكتالةعينصلا نإ

 ظ 0 . طسبنملا عساولا قيرطلا وهو ‹ عيهملا اومزلاو عدبلا اوقتا : يلع ثيدح ىفو

 ) )۲.هده : هللا لوسر اي هدجسم يف ايب يبنلل ليق هنأ ثيدحلا يفو «هحلصأو هكرح ًاديه هديهي هداه نم ديهم
 مث هده يأ مدهلا دعب حالصإإلا هب داري هنأ ذإ هحلصأ ىنعمب هده ليف «ىسوم شرعك شرع لب» :لاقف

 ديهمتو الهس ًايطو ًاناكم اهل تلعج يأ تدهمو يسفنل تدهم لاقي دهمم يه ةملكلا نوكت دقو .هحلصأ

 .اهحالصإو اهتيوست رومألا

 : ديبل لاق . ىلحو يلح لثم ىحو هعمجو باتكلا يحولا : يرهوجلا لاق .ءافخ يف مالعالا يحولا (۳)

 اهمالس يحولا نمضامكأاأقلخ اهمسر ىرع نايرلا عفادمف

 بوتكملا يحولاو يفخلا مالكلاو ماهلإلاو ةلاسرلا يحولاو اهيف بتكيو ةراجحلا ىلع شقني ام دارأ
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 وهو .ءامسلا نم كلم لزني فيكو ءانمالك سنج نم همالك نوكي لهو ار
 هتروصي علخيفأ .ريغلا ةروصب هروصن ىنعم امو نيسسلا ةروصب مأ هتروصبأ ينامسجب

 ابنا زاوج ىلع ًالوأ ناهربلا ام مث «هتقيقحو هعضو لدبتي مأ ي اا سلو

 وحاولاو «نيه نآرقلا :ثرحلا لاقف . نيتنس يف نآرقلا تأرق :ةمقلع لاق روعألا ثيدح يفو .باتكلاو =
 تاحصألا دنع ثرحلا مالك نم موهفملا : ليقو . طخلاو «ةباتكلا يحولابو ةءارقلا نارقلاب دازآ همتا
 هيلإإ يحوأو هثعب هيلإ يحوأو تيبلا لهأ هب صخف ء يش ةَ هللا لوسر انديس ىلإ يحوأ هنأ ةعيشلا هلوقت ءيش
 اوحابس نأ مهيلإ ىحوأف# : ىلاعت لاق .راشأو أموأ ىحوأو « لحنلا ىلإ كبر ىحوأو# : ىلاعت لاق .همهلأ
 ءاقلإلاو ماهلإلا وأ لوسر الب هدبع ملك وأ ةقث هديبع نم دبع ىلإ ةقث لوسرب ثعب اذإ ىحوأو «ايشعو ةركب
 ءاقلا «هيعضرأ نأ ىسوم مأ ىلإ انيحوأو :لاقو « يلوسربو يب اونمأ نأ نييراوخلا ىلإ ىحوأ اذإو ءرمألاو
 دمحم انديس ىلع هلزنأ امك هيلع ىلتي ًانآرق وأ ىسوم ىلع لزنأ امك ًاباتك هيلع لزني نأ اما يوو را اماهلإ افإ هملعأ هنأ رشبلا ملعي امب هملعيف ًايحو هيلإ ىحوي نأ الإ هانعم 4 باجح ءارو نموأ ًايحو الإ هللا هملكي نأ رشبل ناك امو# : لجو زع هللا لاقو .ًايحو ىمست ةباتكلاو ًايحو ىمسي ءاميإلاو ةراشإلا كلذكو اهبلق يف هللا
 ءايبنألا قح يف هماسقأو هئايبنأ نم يبن ىلع لزنملا هللا مالك وه ةعيرشلا حالطصإ يفو «ةغللا ةهج نم اذه نآرقلا درو اهبو حصفأ ىلوألاو ناتغل ىحوو ىحوأو مالعالا بابسأ تفلتخا نإو مالعإ اذه لكو ةَ
 صنب مالسلا هيلع ىسوم عامسك ميدقلا مالكلا عامس اهدحأ : برضأ ةثالث ىلعف مالسلاو ةالصلا مهيلع
 هيلع هلوقك بلقلاب قلت يحو ثلاثلا كلملا ةطساوب ةلاسر يحو يناثلاو .راثآلا حيحصب لَم انيبنو نارقلا
 مالسلا هيلع دواد لاح اذه ناك ليقو يسفن يف يأ (يعور يف ثفن سدقلا حور نإ» : مالسلاو ةالصلا
 هركذ ام ىلع ةروص امأو . لحنلا ىلإ يحولاك ماهلإلا ىنعمب مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا ريغ ىلإ يحولاو
 لاق .هعور يف ثفني نأ ةثلاثلا . سرجلا ةلصلص لثم يحولا هيتأي نأ ةيناثلا ءمانملا ىلوألا : ةعبسف يليهسلا
 ؛هتب نأ ةعبارلا . يحولاب هعور يف ثفني نأ وهو أيحو الإ هللا هملكي نأ : ىلاعت هلوق يف هريغو دهاجم
 هل ىءارتي نأ :ةسماخلا .ءاسنلا هب نتتفي نأ ًافوخ ًامشلتم يشمي ناك اذهلو «ةروص هنامز لهأ نسحأ هنوكل ةباحصلا نم هريغ نود ةيحد ةروصب هلثمتو ةيحد ةروص يف دَ هللا لوسر ىتأي ناك اذهلو الجر كلملا هل
 : ةسداسلا . توقايلاو ؤلؤللا اهنم رشتني حانج ةئامتسب هل ىلاعت هللا اهقلخ يتلا هتروص يف مالسلا هيلع ليربج
 : ًاعوفرم يذمرتلا يف ءاج امك مونلا يف وأ ءارسالا ةليلك ةظقيلا يف امإ باجح ءارو نم ىلاعت هللا هملكي نأ
 فيطل يولع مسج كلملاو اذه . ثيدحلا (ىلعألا الملا مصتخي ميف لاقف ةروص نسحأ يف يبر يناتأ»
 ةمئاق رهاوج ةكئالملا نأ ىلإ تبهذ اهنإف ةفسالفلا امأ .نيملسملا رثكأ لوق وهو ءاش لكش يأب لكشتي
 مهنمو .نوبرقملا ةكئالملا مهف ىلاعت هللا ةفرعم ييف ةقرغتسم يه نم مهنمف ءةتبلا ةزيحتمب تسيل اهسفنأب
 ناك فيك امأ نيطايشلا مهف ةريرش تناك نإو ةيضرألا ةكئالملا مهف تاريخ تناك نإ ملاعلا اذه تاربدم
 يبنلا عامسو :لاق ىلاعت هللا همحر يلازغلا نأب بيجأ ؛ ىلاعت هللا نم يحولا كلملاو ةَ يبنلا عامس
 نوكي نكل توص وأ فرحب نوكي نأ ليحتسي ةطساو ريغب ىلاعت هللا نم يحولا مالسلا امهيلع كلملاو
 نم سيل همالك نم هدارمبو همالك هعمس ام نأبو ملكتلاب :رومأ ةثالثب ًايرورض املع عماسلل ىلاعت هللا قلخب

 ةيفيك مهف انيلع رسع كلذلو .تاوصألا عامس سنج نم سيل هدبعل هقلخي يذلا هعامسف رشبلا مالك سنج
 ةيفيك همكألا ىلع رسعي امك توص الو فرحب سيل يذلا ىلاعت همالكل مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم عامس
  ىنعم ىلع لاد توصو فرحب نوكي نأ لمتحيف مالسلاو ةالصلا هيلع هعامس امأ .ناولألل رصبلا كاردإ
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 نم دب ال مأ «مهاوعد درجمب ذخأتفأ ,مهنم عدم لك ليلد امو ءرشبلا ةروص يف «لسرلا

 . ماسجألا صاوخ نم مأ «سوقنلا صاوخ نم وهفأ كلذ رهظأ نإو «ةداعلل قراخ ليلد

 . ىلاعت يرابلا مالك وهفأ هب ءاج يذلا باتكلا ام مث «ىلاعتو هناحبس يرابلا لعف مأ

 ريغ اهرثكأ ماكحألاو دودحلا هذه مث « يناحورلا مالك وه مأ , مالك هقح يف روضتي فيكو

 ديلقتب هسفن هعواطت فيكو «.هلقعي ال رمأ لوبقب ناسنإلا لقع حمسي فيكف .ةلوقعم

 اذهب انعمس ام 2١ ةكئالم لزنأل هللا ءاشولو» ءهيلع لضفتي نأ ديري نأبأ هلثموه صخش

 ؟[٤۲ :نونمؤملا] «نيلوألا انئابا يف

 مالكل ًاعامس اذه نوكي الو مالكلا سفن نود كلملا لعف يهو ةثداحلا تاوصألا عومسملاف ىلاعت هللا مالك =

 هيلع لوسرلا نم ةمألا عامسو ؛ ىلاعت هللا مالك عامس هنأ هيلع قلطي ناك نإو ةطساو ريغ نم ىلاعت هللا

 اهب عقت يتلا ةغللا عضوب ةفرعملا ميدقت هيف مهفلا قيرطو كلملا نم لوسرلا عامسك مالسلاو ةالصلا

 هل قلخي وأ هللا نع كلم هل لقني ليربج ناك له يحولا ءادتبا يف ءاملعلل ًافالخ ىفارقلا ىكحو . ةبطاخملا

بنألا نم هريغوأ ءًادمحم ىتأي نأ هنم بلط ىلاعت هللا نأب يرورض ْملع
 اذك ةروسب مالسلاو ةالصلا مهيلع ءاي

 ىنفأ ىلاعت هللا نأ لمتحيف الجر هلثمت امأو اذك هنم لقنيف ظوفحملا حوللا يتأي نأب ًايرورض ًاملع هل قلخ وأ

 ىلع حصي الف لخادتلا امأو « غيلبتلا دعب هيلإ هديعي مث هنع هليزي نأ لمتحيو هيلع هداعأ مث هقلخ نم دئازلا

 نإف ؟هحور نوكت نيأف ةيخد ةروص يف مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ليربج يقل اذإ ليق امو قحلا لهأ بهذم

 يف وه يذلا اذه يف ناک نإو هدسج الو ليربج حور إل ىتأ يذلاف حانج ةئامتس هل يذلا دسجلا يف ناك

 نم صقني ال ايح دسجلا ىلإ هنع ةلقتنملا حورلا نم ًايلاخ ىقبي مأ ميظعلا دسجلا تومي لهف ةيحد ةروص

 تومو رضخ ريط فاوجأ ىلإ ءادهشلا حاورأ لاقتنإك يناثلا دسجلا ىلإ هحور لاقتنا نوكي ءيش هتقرافم

 . مهريغ يف مزلي الف مدآ ينب يف ىلاعت هللا اهارجأ ةداعب لب القع بجاو سيل حاورألا ةقرافمب داسجألا

 ْ ظ .( 5٠ ص لوأ ينيعلا)

 لوسرلا كلذ نوكي نأ بجول ًالوسر قلخلا ىلإ هللا ثعب ول :نولوقي مهنإف تاوبنلا يركنم هبش نم اذه (1)
 مظعأ مهتباهمو دشأ مهتردقو رثكأ مهمولع تناك ةكئالملا ةرمز نم اوناك اذإ مهنإف ةكئالملا نم أدحاو

 مهم ليصحت دارأ اذإ ميكحلاو لقأ مهتلاسرو مهتوبن يف كوكشلاو تاهبشلاو لمكأ قلخلا نع مهزايتما

 ةوبن يف تاهبشلا عوقو ناك املف ىلوأ ناك بولطملا كلذ ليصحت ىلإ ءاضفإ دشأ ناك ءيش لكف

 . لزنأل هللا ءاشولو» : ىلاعت لاقو . كلم هيلع لزنأ الول اولاقو» : ىلاعت هلوق نم دارملا وه اذهو .ةكئالملا

 نأل رشبلا ةثعب نم دوصقملا اذه ىلإ ءاضفإ دشأ ةكئالملا ةثعبف «نيلوألا انئابا يف اذهب انعمس ام ةكئالم

 مل املف مهتلاسر يف نوكشي الو مهيلإ نوداقني قلخلاف مهمولع ةرثكو مهتوطس ةدشو مهنأش ولعل ةكئالملا

 ظ . ةتبلا الوسر لسرأ ام هنأ انملع كلذ لغفي

 ىنعمو «رمألا يضقل كلم انلزنأ ولو» :هلوقف لوألا امأ : نيهجو نم ةهبشلا هذه نع ىلاعت هللا باجأ دقو

 رافكلا ءالؤه ىلع كلملا لازنإ ريدقتبف ةرهاق ةيآ رشبلا ىلع كلملا لازنإ نأ ىنعمب مازلإلاو مامتإلا ءاضقلا

 ش بجو هللا ءاشي نأ الإ اونمؤيل اوناك ام :لوق ىلإ «ةكئالملا مهيلإ انلزن اننأولو» : لاق امك اونمؤي مل امبرف

 = باذع مهءاج اونمؤي مل نإ ةرهاقلا ةيآلا روهظ دنع نأب ةيراج هللا ةنس نإف لاصغتسالا باذعب مهكالهإ

۷ 



 امهدحأ «نيقيرطب لصفلا اذه باوج اننوقكي انم نيملكتملا نأب : ءافنحلا تباجأ
 اولاق مازلإلا امأ ءانبهذم تابثإل ًاضرعت ةجحلا يناثلاو « مكبهذم لاطبإل ًاضرعت مازلإلا

PRE EL 0لا تا را ايل اير ا  

  ذإ .مكبهذم تابثإ يف مكيلإ جاتحي نسر اشيا ةةباضلا رشاعم مكنأب 0 اذه
 مكتعنص ىلع فقي الو .مكتقيرط فرعي سيل مكنم جردو بد نم لك نأ مولعملا نم

 فرصت ةيفيكو «كالفاو بكاوكلا تاكرحب ةطاحإلاف ملعلا امأ ءلمعو ملع نم

 موق لب < «بسنلا ىلع لكايهلا ةلباقم يف صاخشألا ةعنصف لمعلا امأو ءاهيف تايناحورلا |

 متيتأ دقف لمع هل رسيتو ا كلذب طيحي نامز لك يف دحاو وأ ا

 زلإب

 .ىرخآ ارق اذهل اودازو «هلوأ مكمالك رخا ضقان دقف ياا صخس نم الاغ اط

 امأ .هرماوأ يف ةكرشلا امإو « ىلاعت ,يرابلا لاعفأ يف ةكرشلا امإ « مهيلع كرشلا ما

 كلملا اودهاش اذإ مهنأ ىلإ باذعلا اذه اوقحتسي الثل مهيلإ كلملا ىلاعت هللا لزنأ ام انههف لاصئتسالا ا
 وأ ةيلصألا هتروص ىلع هاري نأ امإف كلملا ىنأر اذإ يمدآلا نأ هريرقتو نودهاشي ام لوه نم مهحاورأ تقهز
 لسرلا عيمج نأ ىري الأ ًارشب وأ ًاكلم هسفن يف وه ناك ءاوس هيف لاحلا توافتي ال كلذو رشبلا ةروص ىلع
 ثيح ليربجكو بارحملا اوروست نيذلاكو طول فايضأو ميهاربإ فايضأك رشبلا ةروص يف ةكئالملا اونياع
 0 ما ا مج ميج رشا ١ ماج: كس

 .كلذو رخآ هجو نم تاهبشلا يوقي هنأ الإ ةروكذملا تاهبشلا عفدي ناك نإو هلازنإ نأ قوف .فيلكتلا ةحصب
 نم كل لّصح ام لثم انل لصح ولو كتردقو كرايتخاب هتلعف كلعف اذه :اولاق . هيلع ترهظ ةزجعم يأ نأل
 هوجولا "نم ةهبشلا عفدي ناك نإو كلملا لازنإ نأ انملعف «تنأ هتلعف ام لثم انلعفل ملعلاو ةوقلاو ةردقلا
 ىلع هيبنتلا مث ةملك يف ةدئافلاف 4نورظني ال مث» :هلوق امأو هوجولا هذه نم ةهبشلا ىوقي هنكلو ةروكذملا
 هانلعج ولو : هلوقف يناثلا امأو .ةدشلا سفن نم دشأ ةدشلا ةأجافم نأل رمآلا ءاضق نم دشأ راظنالا مدع نأ
 e هانلعجل يأ الجر هانلعجل اكلم

 ليمأ سنجلا ىلإ سنجلا نأ )١(
yT (۲) 

 . يصاعملا ىلع مادقإلا يف مهتورذعيال ميرو رشبلا ةعاط نورقحتسيف ةيوق ةكئالملا تاعاط نأ (۳)
 مهيلع انسبللو : لاق مث ءأرشب مأ اكلم ناك ءاوس هدابع نم ءاشي نم اهب صتخُيف هللا نم لضف ة ةوبنلا نأ )٤(

 كلملا كلذ نوك نونظي مهف رشبلا ةروص يف كلملا لعج دقو هنإف مهسيبلت ريظن مهيلع ه هانهبشل نوسبلي ام

 رم لا لاف راسل كلذ سلول هنأ ل ا ا
 مهلعف ناك امنإو كلذك سيل هنأ عم رشب هن أ نونظي سانلا نأل ًاسيبلت كلذ ناك امنإو < سيبلتلا يف مهلعفل
 e ىلاعت هللا دنع نم ًالوسر نوكي ال رشبلاو مكلثم رشب هنأ مهموقل نولوقي مهنأل ًاسيبلت

 ”١5-7371١(. ص

۳۲۸ 



 صاخلا عادبإلا مهدنع نإف .كالفألاو لكايهلا تاريثأت تابثإ وه لاعفألا يف كرشلا

 لعفلاو .اهيلإ يولعلا ملاعلا رومأ ضيوفت مث «تايناحورلا عارتخا وه ىلاعت برلاب

 نمك .اهيلإ يلفيسلا ملاعلا رومأ ضيوفت م مث «لكايهلا كيرحت وه تايناحورلاب صاخلا

 لمعلا ضوفيو «ةروصلاو ةلآلاو ةداملاو لعافلا نم ءلمعلل اناكوأ بصنيو «ةلمعم ينبي

 ةلباقم يف مانصألاو , بابرأ لكايهلاو ءةهلآ تايناحورلا نأ اودقتعا ءالؤهف ةذمالتلا ل

 لك متلفكت مكنأ مانصألا باحصأ مزلأف < ؛مهلعفو مهبسك نم عتصتو ذاختاب لكلا

 ثادحإ ىلإ مكتعنص تغلب امو .لكيه ةلباقم يف ادامخ ارجح اوعقوت ىتح فيلكتلا

 الو اعيش مكعفني ال ام هلل نود نم نودبعتفأ ل مالكو قطنو رصبو عمسو هيف ةأيح

 تسيلوأ [ ٦۷ 07 : : ءايبنألا] 4نولقعت الفأ هللا نود نم نودبعت املو مكل فأ # مكرضي

 بسنلا تسيلوأ فرشأو ءاهنم لضفأ ةيقلخلا مكصاخشأو ةيرطفلا مكعاضوأ

 ل مكتعنص يف اهومتيعار امم لمكأو فرشأ مكتقلخ يف ةيعرملا ةيموجنلا تافاضإلاو

 متسلوأ (5 ٠۹١ :تافاصلا] #نولمعت امو مكقلخ هللاو ٭ نوتحنت ام 2) نودبعتأ

 ملاعلا اذهف ءرض عفد وأ عفن بلج امإ ةجاح ءاضقل لومعملا طسوتملا ىلإ نوجاتحت

 مدختسيو « يولعلا لكيهلا اهب لمعتسي ام ةيلمعلاو ةيملعلا ة ةوقلا نم هيف ذإ ردقأ عناصلا

 نوعرف نيعللا نطفت مازلإلا اذهلو .دامج يف هلعفب تبثي تبثي ام هبسفنل ىعدا الهف . يناحورلا

 كلذ نع.ابصف ةئباصلا بهذم ىلع لوألا ىف ذ ناكو :هسفنل ةيبوبرلاو ةيهلإلا ىعدا ثيح

 ذإ يريغ هلإ نم مكل تملع ام 27 74 : تاعزانلا] 4 ىلعألا مكبر انأ ل هسفن ىلإ اعدو

 مهنإف هديب هلمعي ام ناسنالا دبعي نأ حصي فيك ذإ خيبوتلاو راكنإلا هانعم ماهفتسا #نوتحنت ام نودبعتا# )١(

 داسف ف ىلع الاد اليلد مهل ركذ مانصألا رسك ىلع ميهاربإ اوبتاع امل موقلا نإف مهيديأب مانصألا نوتحني اوناك

 هتحن اذإف ةتبلا ناسنالل ا ناک ام حالصالاو تحنلا لبق رجحلاو بشخلا نإف اهتدابع ىلإ ريصملا

 :يذلا نأ داعم اك تک ايمو ولا رمل ر اإ ب كن ل سوصخسلا بلا لع لل

 هللاو لقعلا ةيهيدبب مولعم كلذ داسفو كلذ دنع ًادوبعم راص هيف هفرصت راثآ | تلصح امل ًادوبعم ناك ام يذلا

 يغبني ال هنأ ىلع جاجتحالاو خيبوتلاو راكنالا ديكأتل نودبعت ريمض نم لاحلإ عضوم يف نولمعت امو مكقلخ

 a ل ا ا O SN a ىلع ةيا هذهو ةدابعلا كلت

 . مهلعف حيبقب مهيلع ءارزإو مهل عيرقت هيف اذهو مكلومعم نودبعتو هتدابغ ظ

 ًايدانم رمأ وأ ةميظعلا كلت : لاقف ًابيطخخ مهيف ماقف ة ةرحسلا عمج نأب # ىلعألا مكبر انأ# : لاقف ىدانف رشحف (۲)

 ىلعألا مكبر ان أ ةريخألاو يريغ هلإ نم مكل تملع ام ىلوألا هتملك انه نبا نقر . كذب سانلا يف ىدانف

 هريغ هلإ يفن مظتنت ىلوألا هتملكو ىسوم ةجح ترهظ نأ دعب هموق رامغأ ىلع اهب جوري نأ ديري امنإ ىلوألاف

 هذه نآلف هيلع ليلد ال هنأ امأ هتابثإ زجي مل هيلع ليلد ال ام نأ ىلع هدامتعا ناك اذإ هسفنل ةيهلإلا تابثإو

 - الام نأ ام امأو «عناص تابثإ ىلإ ةجاح الف يلفسلا ملاعلا اذه لاوحأ فالتخا يف ةيفاك كالفألاو بكاوكلا

۳۹4 



 بحاص ناكو ناماه هريزوب رهظتساو «مادختسالاو لامعتسالا ةوف هسفن يف ىأر

 تاومسلا بابسأ * بابسألا غلبأ يلعل احرص يل نبا ٠ ناماه اي 8:لاقف .ةعنصلا

(۱) 

 عناصلا دوجو ىلع ليلد ال هنأ ملسن ال انإف ةبذاك ىلوألا ةمدقملاو رهاظ هيف رمألاف هتابثإ زجي مل هيلع ليلد
 ثدحملا نأ ةرورضلاب انفرعو بكاوكلاو كالفألا ثودح انفرع ماسجألا ثودح ليلدلاب انفرع اذإ انأل كلذو

 ريثك يفن يف اودمتعا ةعامج نأ بجعلاو «عناص هل ملاعلا اذه نأ ليلدلاب فرعن ذئنيحف ثدحم نم هل دب ال
 دجن ملف انربسو انثحب انأل هيلع ليلد ال هنأ انلق امنإو اولاق هيفن بجوف هيلع ليلد ال اولاق نأ ىلع ءايشألا نم
 مل نوعرف نأو هيفن بجو ليلد هيلع فرعي ال ام لك نأ ىلإ قيقحتلا دعب مهمالك لصاح عجرف اليلد هيلع
 01 رع ا هلي راج أع اصر ارك ىف داك قل ل جلا اع رد نر اح
 راتخبلاو ىضرالاو :تاوهبسلل اقلاخ هنوك يعدي ناك هنأ هلم دارملا سيلف .هسفن ةيهلإ هتابثإ امأ «لدتسملا اذه
 لاوز يضتقي ةيف كشلاف لوقعلا لئاوأ نم كلذ عانتماب ملعلا نإف مهتافصو سانلا تاوذل ااو لاحلاو
 مهكلم اوعيطي نأ الإ سانلا ىلع فيلكت ال : : لوقيو عناصلا يفني ناك لجرلاف دوبعملا وه هلإلا لب لقعلا
 يا ا دوك نم روهمجلا هنظ ام ال ةيهلالا هئاعدإ نم دارملا وه اذهف هرمأل اوداقنيو
 اجيورت كلذ لوقي ناك هنأو ىلاعت هللاب افراع ناك هنأ ىلع ةيا هيف € ىسوم اي امكبر نمف# : هلوقف ةصاخبو
 رمأ مكيلع دحأل سيل لوقي ناكو رشنلاو رشحلاو عناصلل ًاركنم ًايرهد ناك لجرلاو سانلا نم رامغألا ىلع
 وأ يهنو رمأ مكيلع هل نوكي ىتح هلإ ملاعلل سیلو مكيلإ نسحملاو مكيبرم ىنعمب مكبر انأف يل الإ يهن الو
 هذه تلدف ىلعألا مكبر انأ لوقي نأ قيلي فيك زجعلاو ةلذلا روهظ دنع نأل لوقلا اذه الوسر مكيلإ ثعبي
 .لوقي ام يردي ال يذلا هوتعملاك راص تقولا كلذ يف هنأ ىلع الا
 امل 4 ىسوم هلإ ىلإ علطأف تاومسلا بابسأ بابسألا غلبأ يلعل ًاحرص يل نبا ناماه اي» : :نوعرف لاقو
 تاومسلا ىلإ دوعصلا دصق نأ ىلإ ةقامحلاو ةدالبلا يف غلب هنأ نيب ًارابج ًاربجتم هنوكب نوعرف هللا فصو
 هنوقالي كولملا لسرك هلسر نأو ءامسلا يف رقتسم هناحبس هنأ هنظب هنم لهج اذهو ىسوم هلإ ىلإ علطيف

 لسر هيلإ جاتحت ام ىلإ جاتحي الو ماسجألاو تاثدحملا تافص نع هزنم لجو زع وهو هرقم ىلإ إ نولصيو

 نوعرف نأ ةيآلا هذه ريسفت يف يدنع يذلاو : يزارلا لاقو . مالسلاو ةالصلا مهيلع ماركلا هلسر كؤلملا
 ايش يزن ال نإ :لاق هنأ هريرقتو عناصلا يفن يف ةهبش داريإ مالكلا اذه ركذ نم هضرغو ةيرهدلا نم ناك
 نحنو ءامسلا يف ناكل ادوجوم.ناكول هنألف هارن ال انإ اما هلإلا اذه تابثإ زجي ملف ملاعلا هلإ هنأب هيلع مكحن
 ىلإ دوعصلا هنكمي ال هنأ نايب يف ةغلابملا لجأل هنأ مث هارن : نأ اننكمي فيكف تاومسلا دوعص ىلإ انل ليبس ال
 اذه نأ دحاو لك فرع امل هنأ دوصقملاو #بابسألا غلبأ يّلعل ًاحرص يل نبا ناماه ايه : لاق تاومسلا
 نأ تعطتسا نإف# : ىلاعت هلوق ه هريظنو ًاعنتمم سحلا قيرطب هللا دوجو ةفرعم ىلإ لوصولا ناك عنتمم قيرطلا
 يف اقفن بلط لو ًادمحم نأ نم دارملا سيلو 4ةيآب مهنا ءامسلا يف املس وأ يضرألا يف ًاقفن يفت

 كل ليبس ال نأ فرع دقف عنتمم ىنعملا اذه نأ فرع امل هنأ ىنعملا لب ءامسلا يف املس عضووأ ضرألا

 ىلع عالطالا نأ ينعي احرص يل نبا ناماه اي : هلوق نم نوعرف ضرغ انه اذكف دوصقملا كلذ ليصحت ىلإ
 ىلإ ليبس ال نأ هنم رهظي ذئنيحف.ًاعنتمم قيرطلا اذه ناكو قيرطلا اذهب هيلإ ليبس ال ناك امل ىسوم هلإ
 نم مزلي الو ءرظنلاو ربخلاو سحلا : ةثالث ملعلا قيرط نأل ةدساف ةهبش هذهو « ىسوم هنيب يذلا هلإلا ةفرعم
 هللا ةفرعم يف قيرطلا نأ نوعرفل نيب دق ىسوم نأل كلذو ,بولطملا ءافتنا سحلا وهو دحاو قيرط ءافتنا

 نأ الإ 4برغملاو قرشملا برإ» #نيلوألا مكئابا برو مكبر# :لاق امك ليلدلاو ةجحلا وه امنإ ىلاعت
 بجو هلإلا اذهب ساسحإلا ىلإ قيرط ال ناك امل هنأ لاهجلا ىلإ ىقلأو كلذ نع لفاغت هركمو هثبخل نوعرف

۳۰ 



 هب غبليف «دصرلا لثم احرص ينبي نأ ديري ناكو [۳۷ 5# :رفاغ]  یسوم هلإ ىلإ علطأف .
 . اهراوكأو اهراودأ ةيمكو ءاهتائيهو اهبيكرت ةيفيكو «بكاوكلاو كالفألا تاكرح ىلإ

 هل نيأ نمو .ةرطفلاو ةقلخلا يف رمألا لامو «ةعنصلا يف ريدقتلا رس ىلع علطي امبرلف
 لامهإ برضب ًارارتغاو . هتلبج يف ةسايكو هنطف عونب ًارارتغا نكلو . ةريصبلاو ةوقلا هذه

 ‹ يرماسلا هدعب ثدحف ارا اولخدأف ءاوقرغأ ىتح ةعنصلا مهل تمت أمف .هتلهم يف

 ىقري نأ دارأو «يناحورلا رثأ نم ةضبق ذخأ ىتح « ةوبصلا يف هلاونم ىلع حبسن دقو

NAE SNهل ادسج الجع مهل جرخأف ا  

 ةيادهلاو مالكلا نم طسوتملا فاصوأ صخأ وه ام ثدحي نأ هنكمأ ناک امف «راوخ ١«

 ام رمألا نم ناك ىتح قيرطلا يف رسحناف ات مهيدهي الو مهملكي ال هنأ 526
 نوعرف قرغأ ثيح رسلا اذه نم ًابجع ايو ءًافسن ميلا يف هنفسننل مث هنقرحنل ليقو «ناک

 نيبذاكلا نم هنظأل يناوإ» : لاقف مكهتلا ليبس ىلع كلذ لاق امنإو «ًاحرص يل نبا» : ناماهل لاقف هيفن =
 , 4 يريغ هلإ نم مكل تملع امو

 املف املف .مويلا كلذل طبقلا ىلح اوراعتساف ىلحلا طبقلا نم نوريعتسيو هه نورت بع ليئارتس] ينل ناك )1(

 اذ مهيف اعاطم الجر ناكو ىلحلا كلت يرماسلا عمجف « « ليئارسإ ينب يديأ يف ىلحلا تيقب طبقلا هللا قرغأ

 نم افك ذخأ دقو الجع يرماسلا غاصف هنودبعي اهلإ مهل لعجي نأ مالسلا هيلع ىسوم اولأس دق اوناكو «ردق

 ركذ دقو .ةدحاو ةرم راوخلا هنم رهظو امدو امحل بلقناف لجعلا كلذ فوج يف هاقلأف ليربج سرف رفاح |

 هللا نذإب كلذ ترثأ بارتلا كلذ ىلإ هنم ةوق ترس مظعألا حورلا هنوكل ليربج نأ كلذ رس يف مهضعب

 وهو نذإلاب طوبرم رمألا نأل مالسلا هيلع هسفنب هؤطي ام ايحي نأ كلذ نم مزلي الو لجو زع هديري رمأل ىلاعت

 e يدسلا لاق دقو ءريبخلا ميكحلا الإ اهملعي ال يتلا مكحلا بسحب نوكي امنإ

 نأ اذه ىلإ بهذ نم دمتعاو ؛ ىلوأ يشملا تابثإ نع فقوتلاف اهتابثإ نع ةتكاس ةيآلاو ةكرحلا يفن بهو

 راوخلا ذإ «ناويحلا يف اذه ىتأتي امنإو رل نو مدلاو محللا نم نوكي يذلا مسجلل مسا دسجلا

 مأ مدلاو محللا نم ناك ءاوس فيثك مسج لكل مسا دسجلا نأ ىلإ بهذ مهعزان نمو «ةصاحخ رقبلا توص

 0 يلع أرق دقو « هي هيلع راوخلا ةظفل قالطإ دعي مل راوخلا هبشأ امل توصلا نأو كلذك نكي مل

 دق ناكو صوصخم لكش ىلع بيبانأ هفوج يف عضوو ًافوجم لجعلا كلذ لعج هنإ اولاق اذهلو «حاص اذإ

 صوصخم توص هنم رهظيو بيبانألا فوج يف لخدت حيرلا تناكف حايرلا بهم ىلع لاثمتلا كلذ عضو
 نم لجعلا هيف بصن يذلا عضوملا يف هتحت لعجو .فوجأ لاثمتلا كلذ لعج هنإ ليقو .لجعلا راوخ هبشي

 هلإو مكهلإ اذه : يرماسلا لاقف راوخلاك هفوج نم توصلا اوعمسف سانلا هب رعشي ال ثيح نم هيف خفني

 نيملاظ اوناكو هوذخت' «ًاليبس مهيدهي الو مهملكي ال هنأ اوری ملأ : هلوقب هيلإ اوبهذ ام داسف هللا نيبق ىسوم

 ,زجاع ناويح وأ دامج امإ وهف ؛دشرلاو باوصلا ليبس ىلإ مهيدهي نأ هنكمي الو مهملكي ن نأ هنكمي ال امف

 اذهو لجعلا ةدابعب مهلاغتشاو « ىلاعت هللا ةدابع نع مهضارعإب مهسفنأ اوملظ دق مهف ةيهلالل حلصي الف

 ص عبار يزارلا) . ميظعلا ركنملا اذه عدبب سيلف اهعضوم ريغ يف ءايشألا عضوو ملظلا كلذ لبق مهبأد

 .(14 ص عسات يناعملا حور ٠
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 ةأفاكم ميلا يف فسن مث لجعلا قرحأو .هسفنل ةيهلإلا ىوعد ىلع ةأفاكم رانلا لخدأف

 ينوك ران اي انلقإ» ءاليتسالا دي ءافنحلا ىلع ءاملاو رانلل ناك امو ءهل ةيهلإلا تابثإ ىلع

 الو يفاخت الو ميلا يف “” هيقلأف» [14 :ءايبنألا] «ميهاربإ ىلع ًامالسو ادري )١(
 ىوعد نوكي نأ هبشيو لاو لعفلا يف كرشلا بتارم هذه [۷: صصقلا[ 4 ينزحت

 ةيهلإلا ىوعد .«ةيناحورلا ةيوامسلا ةهلآلاك نايضرأ ناهلإ امهنأ نوعرفو دورمن نينيعللا .

 ربكأ وه نم ءامهنم دحاو لك نامز يفف الإو «قلخلاو لعفلا ثيح نم الرمألا تبع نم
 ايعدا دقف امهل .هلك رمألا نأ امهاوعد نم رهظ املف .هيلع دوجولا يف ذ مدقأو «هنم انس

 هنأ ىعدا امل هنإف « ءىباصلا ىلع ملكتملا همزلأ يذلا كرشلاوه انفو ءامهسفنل ةيهلإلا

 فقوو .هتعنض ىلإ ريدقتلاب داع دقف .قلخلا ةجاح هب يضقي ام .صاخشألا يف تبثأ

 بجاو اذهو .هيلع مادقإلا بجاو لعفلا اذه نأب رمألا ناكف هتلماعم ىلع ريبدتلا
 ءًاكرش ناكف رمألا طسوتم هيف طسوتملاو . ىلاعت يرابلا رمأ ةلباقم يف أرمأ .هنع ماجحألا

 : يلع لاق اذلو ءراض ريغ ًادرب يدربا يأ مالسو درب تاذ ينوك 4 ميهاربإ ىلع ًامالسو أدرب ينوك ران ايانلقإ» 001(
 ةءاضإلا اهيف ىقبأو قارحإلاو ةرارحلا نم اهتصاخ اهبلس لجو زع هللاف اهدرب هلتقل ًامالسو هناحبس لقي ملول

 هنكل اهلاح ىلع تناك ليقو «قراوخلا مظعأ نم ةئيهلا هذه ىلع وهو ًابيط ءاوه تبلقنا اهنإ ليقو قارشإلاو

 قلخ ىلاعت هللا نأ وأ مالسلا هيلع ميهاربإ ىلاعت هللا اهب مركأ ةميظع ةيآ وهف اهاذأ عفد هتردق تلج هناحبس

 بكر هنأ امكو ةرخآلا يف منهج ةنزخب لعفي امك هيلإ رانلا ىذأ ىذأ لوصو نم ةعنام ةيفيك ميهاربإ مسج يف
 | هنأ وأ رانلا يف ثكملا هرضي ال ثيحب لدنمسلا ندبو ةامخملا ةديدحلا التبا اهرضي ال ثيحب ةماعنلا ةينب

 ةدراب رانلا سفن هللا ريص نأ لاوقألا ىلوأو هيلإ رانلا رثأ لوصو نم عنمي الئاح رانلا نيبو هنيب قلخ هناحبس

 هتضتقا امبسح ةصاخ ءيش لك يف عدوأ ىلاعت هللا نإ : : لاق نم ةيآلاب لدتسا دقو اذه اهريثأت نم ملس ىتح

 هوحنؤ قارحالا قلخي نأب ىلاعت هللا ةداع ترج هنأ درجمب الثم رانلاو ءاملا نيب قرفلا سيلف هناحبس هتمكح

 ال نكل الثم قارحإلا ةصاخ كلت يفو ءالثم يرلا ةصاخ اذه يف عدوأ لب ءاملا دنع هوحنو يرلاو «رانلا دنع

 ام اهل لاق لم قارحإلاو ةرارحلا رانلا يف عدوأ نكي ملول هنإف .لجو زع هنذإب الإ كاذ ىوري الو هذه قرحت

 | ظ ١7١(. ص سداس يزارلا 54 ص ۱۷ ءزج يناعملا حور) . لمأتف قرفلاب لئاق الو لاق

 يفاخت الو ميظعلا رهنلاو رحبلا ىلع عقي مسا ميلاو ءلينلا هب دارملاو رحبلا يف يأ «ميلا يف هيقلأفط )١(
 بيرق نع كيلإ هودار انإ هايإ كتقرافم نم ينزحت الو « عاضرلا نس يف هعاضر مدع' نم ةدش وأ هعيض هيلع

 تعضوو «لخاد نم هحاتفم تلعجو هلخاد نم راقلاب هتلطف ًاقودنص يأ ًاتوبات تعنصف هيلع نينمأت ثيحب

 نلستغي نوعرف ة أرما ةيسا يراوج جرخف نوعرف تيب دنع راجحأ نيب لينلا يف هتقلأو هيف مالسلا هيلع ىسوم

 هتجلاعف اهريغ هري مل هفوج يف رون نع اهل تفشكف «ةيسآ ترظنف الام هيف نأ. نئظو اهيلإ هنلخدأف هندجوف

 بولقو اهبلق يف مالسلا هيلع هتبحم هللا ىقلأف أنبل هماهبإ صمي وهو هينيع نيب رون هلو هيف يبص اذإف ‹« هتحتفف

 EI GR GE ل

 . هتياعرو هءاقوو هتءالكو هظفح ىلاعت هللا دارأ نم ىلع اهل ةوق
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 ماكحألا نم هب كسمتي امو فيك < .ًاناهربو ةجح هيلع ماقأ الو اناطلس هب هللا لزني مل ذإ

 هلك كلفلا نأ كشي الو ءاهتاعارم ىلإ طق رشبلا ةوق غلبت مل ءةيكلف تائيه ىلع. ةبترم

 كلت ىلع نكي مل ثيحب ‹ةئيهلاو عضولا ريغت ت هئازجأ نم ءزج ريغتب ةظحلف ةظحل ريغتي

 تاريغت ىلع ماكحلا فقي ىتمو «لبقتسي اميف ةلاحلا ىلإ عجري الو قبس اميف ةئيهلا

 دقف ءهيلإ ٠ جئاوحلا عفترت ال نم ىلإ ةجاحلا عفر دقف «ةيضقم ةجاحلا نوكت فيكف
 ينفلكتملو «بهاذملا تابثإ ىلع ةجحلا ةماقإف ؛ ىناثلا قيرطلا امأو كرشلا لك كرشأ

 ٠( هلوق يف نيثدحملا ضعب مهو امك هيف نومهويف جئاوح ةجاح عمج يف نولوقيو «صاوغلا ةرد يفو :
 جراخ انأامب رظناف يل كراوس كتيعقوو امرين رادحلا اوا ادا

 جئاوحلاه يف ضقت ملاذإعيفر 2قسوجو توبكنعلا تيب نايسف
 :رعاشلا لوقك تاجاح ىلع ددعلا لقأ يف عمجي نأ باوصلاو ظ

 : يعارلا لوق هيلعو«. ماهو ةماه لثم جاح ىلع ددعلا رثكأ يف عمجي نأو

 جاحلا نمةاجزمريغ ةجاحو مهتم ريغ لوسرو لسرمو

 اذهلف .ةجئاح اهلصأ نيعلا يف امك ليلخلا دنع ةجاح نإف ةروهشم هيف مهولا ةحصو هركذ ام در هحرش يفو

 E E ل ل اولاقو ءالعلا ¿ نباو .ديرد نبا هلاق اذكو . جئاوح ىلع تعمج

 .عمسي مل هنأ ينج نبا لاق اذهلو : ادو نا لامعتساو ةجاح روهشملا نأ الإ يعمصألا هاكح

 درفم وهو ةجاح ىنعمب ءاجوح عمج جئاوح نأ ىلإ نييوغللا ضعب بهذو «ردقم درفمل - جئاوحو

ESىلع ءاجوح عمجي نأ هيف سايقلاو (اهبلطي ءاجوح هسفن يف هناكو) : ةعافر نب سيق لاق  

 برعلا مالك يف بلقلاو جئاوح تراصف ًابلق ميجلا ىلع هيف ءايلا تمدقف «يراحصو ءارحص لثم يجاوح

 حاجنإ ىلع اونيعتسا» : هي يبنلا لوقك حيحصلا حيصفلا مالكلا يف هلامعتسا رثكأ ح جئاوح نأ مث ءريثك

 اوبلطأ :ثيدحلا ينففو .اهزجنتساو هجئاوح نالف زجنت لاا ةو ىكحو ««اهل نامتكلاب جئاوحلا

 : يرصرصلا لوق نسحأ امو .هوجولا ناسح دنع جئاوحلا

 هيت لك نم هللا هب اناده يذلا هلإلا لوسر اي الأ

 اوحلااوبلطا لوق تمدق كنأب

 لا كهجو نم نسحأ رأ ملو
 :ىتعألا لاقو

 : خامشلا لاقو

 اإ تاجاخلا اننيب عطقت

 : قدزرفلا لاقؤ

 هيبنلا ليبنلا ةاؤف رتب ت

¢ 

 لئاسملاو جئاوحلا لهأ
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 دس ىلإ « ىلاعت يرابلا رمأ نم لوزن ا امهدحأ «ناكلسم هيف ءافنحلا

 رمأ تابثإ ىلإ قلخلا تاجاح نم ًادوعص قيرطلا كلسي نأ يناثلاو «قلخلا تاجاح

 تماق دق «فينحلا ملكتملا لاق لوألا امأ ءاهيلع تالاكشإلا جرخي مث « ىلاعت يرابلا

 كلملا هل يذلا كلملا هنأو .دابعلا قزارو قئالخلا قلاخ ىلاعت يرابلا نأ ىلع ةجحلا

 دق دابعلا تاكرح نأ كلذو .فيرصتو رمأ هدابع ىلع هل نوكي نأ وه كلاملاو «كلملاو

 نوكي نأ بجيف « مهتهج نم رايتخاب اهنم ناك امف «ةيرايتخا ريغو ةيرايتخا ىلإ تمسقنا
 فيرصت اهيف هل نوكي نأ بجيف «رايتخا الب اهنم ناك امو «رمأو مكح اهيف كلاملل
 نم اذإ دب الف هرمأو ىلاعت يرابلا مكح فرعي دحأ لك سيل نأ مولعملا نمو «ريدقتو

 سنج نم نوكي نأ بجي دحاولا كلذو «هدابع يف هرمأو همكح فيرعتب هرثآتسي )2١ دحاو

 O ارش كر 0

 زوجي ثيحب اذه نوكي نأ دب الو «لدعمو ناس نم لدعلاو ةنسلل دب الو .لدعو ةنس نم ةلماعملا يف دب ال )۱)

 يف مهؤاراو سانلا كرتت نأ زوجي الو اناا اذه نوكي نأ نم دب الو ءةنسلا مهمزليو سانلا بطاخي نأ

 سانلا عون ىقبي نأ يف ناسنالا اذه ىلإ ةجاحلاف ءًاملظ هيلع امو الدع هل ام مهنم لک ىريو نوفلتخي كلذ

 لدعيو نسي نأل حلاصلا ناسنالا دوخي .رافشألا ىلع رعشلا تاينإ ىلإ ةجاحلا نم دشأ دوحو لصحتيو

 تسل ةيضرعضت هل نوكي نأ بجاوو اناسنإ ةوك ذأ بجاوو ريخلا ماظن ديهمتل يرورض هدوجوو ‹ نکمم

SSدجو اذإو تازجعملا هل نوكتف  

 نوكيف هيلع سدقلا حورلا هلازنإو هيحوو هنذإو < aS يف سانلل نسي نأ بجو

 عاطي نأ هقح , نم هنأو ةينالعلاو رسلاب ملاع هنأو' .ًارداق ًادحاو ًاعناص مهل ن نأ مهايإ هفيرعت هبشي اميف لصألا

 داعملا هاصع نملو .دعسملا داعملا هعاطأ نمل دعأ دق هنأو قلخلا هل نمل رمألا نوكي نأ بجي هنأو هرمأ

 نأ هل يغبني الو ةعاطلاو عمسلاب ةكئالملاو هلإلا نم هناسل ىلع لزنملا همسر روهمجلا ىقلتي ىتح ىقشملا

 ع E بجوو ىهل هيبش ال . قح دحاو هن هنأ هتفرعم قوف ىلاعت هللا ةفرعم نم ءيشب مهلغشي

 الل هنأ ينع ا م ل ب يا يو روما ١ ناسا كل

 هيلإ نكستو هتيفيك نوروصتي هجو ىلع داعملا رم أ مهدنع ررقي نأ بجوو .كيرش الو هيبش الو هل ريظن

 نأ وهو ًالمجم ًأرمأ الإ هنم مهل حولي الف هنوروصتيو هنومهفي ال امم ًالاثمأ ة واقشلاو ةداعسلل برضيو مهسوفن

 . ميقم باذع وهام ملألا نمو .ميظع كلم وه ام ةذللا نم كانه نأو هتعمس نذأ الو هتأر نيع ال ءيش كلذ

 اهتعفنمو تادابعلا يف يمكحلا ثحبلا ىلإ رظنلل ةلبجلاب نيدعسملا يعدتسيل تاراشإو زومر ىلع هباطخ
 هلثم لامك لبقي يتلا ةداملا نإف تقو لك يف هلثم دوجو رركتي امم سيل يبنلا اذه نأ مث «ةرخآلاو ايندلا يف

 حلاصملا رومأ يف هعرشيو هنسي ام ءاقبل ربد دق يبنلا نوكي نأ ةلاحم ال بجيف .ةجزمألا نم ليلق يف عقت

 ببس مسحو داعملاو عناصلاب مهتفرعم ىلع سانلا رارمتسا وه كلذ نم ةدئافلا نأ كش الو ايد ةئاحنإلا

 .- اهراركت نسي لامعأو لاعفأ سانلا ىلع نوكي نأ بجيف يبنلا يلي يذلا نرقلا ضارقنا عم هيف نايسنلا عوقو
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 (لجو زع) هللا دنع نم ًاصوصخم نوكي نأ بجيو «هرماوأو هماكحأ مهفرعي ىتح «رشبلا
 هيعدي امب يدحتلا دنع هدي ىلع اهيرجي « ةيريدقتو ةيفيرصت تاكرح ىه ةيقلخ تاياب
 بجو هقدص تبث اذإ مث «لوقلاب قيدصتلا ةلزنم ةلزان «هقدص ىلع تايآلا كلت لدت
 ذإ هنع ىهنيو هب رمأي ام لك ىلع فوقولا بجوي سیلو .لعفيو لوقي ام عيمج يف هعابتا

 ةيركفلا هتاكرح دمي زيزعلا هللا دنع نم يحولا مث ةيرشب ةوق لك هيلإ غلبي ملع لك سيل

 فرطبف «لاعفألا يف ريخلاو «لاوقألا يف قدصلاو ,راكفألا يف قحلاب ةيلمعلاو ةيلوقلاو

 لق ةقيقحلاو ىنعملا فرط وهو .هيلإ ىحوي فرطبو «ةروصلا فرط وهو «رشبلا لثامي
 .ناسنإلا عون هباشي فرطبف [47* : ءارسإلا] (ًالوسر ًارشب الإ تنك “) له يبر ناحبس

 فوق :هتيرشب نورك ىج .نيعونلا لضني اهرم جو :ةكتالملا ىت لئامي فرطتو
 لضي الف «ءارآو الوبق رخآلا عونلا ةيكلم قوف هتيكلمو « ًادادعتساو .ًاجازم «عونلا ةيرشب

 يرابلا رمأ نأ ررقت دقف « ةيناحورلا فرطب ىغطي الو غيزي الو .ةيرشبلا فرطب ىوغيالو .
 ةرابع ةرات سبلي هنأ ريغ . 29 ةدحاو الإ انرمأ امو .هل ماسقنا الو « هيف ةرثك ال دحاو ىلاعت

 لاقت ظافلأب ريكذتلاو اهيف ةدئاف الف الإو ةلاحم ال داعملاو ىلاعت هللا ركذي امب ةنورقم ةبراقتم ددم يف مهيلع =

 ةلمجلابو «ميركلا ريخلا اهب بجوتسيو هللا ىلإ اهب برقتي لاعفألا هذه نإ : مهل لاقيو لايخلا يف تاينو

 موصلاك تاكرح ىلإ يضفت تاكرح مادعإ امإو تاولصلاك تاكرح امإ يهو تاهبنم اهيف نوكي نأ بجو

 مهالوأ اريخ هيف امم مهل هنسي امو جحلاو داهجلاك ةيويند ةعفنم هيف امو اهطسبيو ةنسلا يوقي ام ىلإ

 ٠ .(59494 ص ةاجنلا) . مهداعم حلاصمو مهتشيعم بابسأ هب مظتنت امو .مهارخأو

 نمؤن نل :اولاق ذإ «مهتقامح طرفو مهتميكش ةدش نم ًابجعت «ًالوسر ًارشب الإ | تنك له يبر ناحبس لق# )١(

 لالجلا ةحاس هيزنتب هرمأف . تايآلا . بنعو ليخن نم ةنج كل نوكت وأ اعوبني ضرألا يف انل رجفت ىتح كل

 هللا هرمأو «هولاق ام نالطب ىلع هيبنت هيفو كلذ بلط نع وأ تاحارتقالا هذه لثم نم .اهب قيلي داكي ال امع

 نوتأي ال اوناكو «مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا رئاسك . «ًالوسر ًارشب الإ تنك له : مهل لوقي نأب ىلاعت
 مكحت الو هيف مهيلإ ضيوفت ريغ نم ةمكحلا هيضتقت امببسح مهيديأ ىلع ىلاعت هللا ه هرهظي امب الإ | مهموق

 امل در كلذل ةئطوت ارشب هنوكو مالكلا دمتعم وهو «هتفص و «ناك ربخ ًارشبو «هناحبس هيلع مهنم

 كلذك اوناك لبق نم «مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا رمأ ىلع ةلالدو ءًأرشب لوسرلا نوک زاوج نم هوركنأ
 لعجو ةيسدق ىوقب مهديأو ,ةيكز ًاسوفن مهبهو دق ‹ هتوفصو « هللا ةصاخ مهنأل كلملا مهيلع لزني امنإو

 اهب هللا صخ ةصاخ كلتو .نوضيفي رشبلا ىلع اهب ةيرشب ةهجو نوضيفتسي كلملا نم اهب ةهج نيتهج مهل

 مهاوسل تسيل يحولا نوقلتي .ةوق هللا نم مهلف «هءايبنأ

 ال ةريتوو «فلتخي ال جهن ىلع ةدحاو ةلعف الإ لجو زع هنأش ام .«رصبلا حملك ةدحاو الإ انرمأ امو#

 وه اذهو «نكإ :هلوق وهو .ةدحاو ةملك الإ انرمأ امو وأ ,ةقشم الو ةجلاعم الب داجيإلا يهو .ددعتت

 ردق ةدارإلاف «لوقلاو ةدارإلا :نائيش كانهف «نك# هل لاق ًائيش دارأ اذإ هللاف اذه ىلعو رهاظلا روهشملا
 مدع نايب امهيناثو .رمألا ذافن ىلإ ةجاح ال هنأ نايب امهدحأ : نيرمأ لمتحي «ةدحاوو هب ءاضق لوقلاو

ro 
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 ءاقلإ يحولاو ءًاددعتم رهظملاو «ًادحاو نوكي ردصملاف ةيربعلا ةرابع ةراتو ترا

 .رصبلا حملك نامز ا ىرمألا عورلا يعلي ةعريس ءيشلا ىلإ ءيشلا

 لباقملا ةروص ةولجملا ةارملا يف لثمتي امك « يقلملا ةروص ةيفاصلا هسفن يف روصتين

 .هسفن ةرابعب امإو باتكلا كانا شكلا ءروصتلا سفنب تنرتقا دق ةرابعب امإ «هنع ربعي

 لاثمب هل يناحورلا كلملا لثمتي دقو «ىناحورلا هفرطب هلك اذهو «,ةوبنلا رابخأ وه كلذو

 يف ةدحاولا ةروصلا لثمت وأ ل تارابعلاب دحاولا ىنعملا لثمت رشبلا ةروص

 هدهاشيو «ةيسح ةملاكم هملاكيف «دحاولا صخشلل ةرثكتملا لالظلا وأ ةددعتملا ايارمل

 هنع عطقني مل هنع يحولا عطقنا دإو «ىينامسجلا هفرطب كلذ نوكيو «ةينيع ةدهاشم

 الو «هلاعفأ يف هقفويو هلاوقأ يف هددسيو « هراكفأ يف هموقي ىتح «ةمصعلاو دييأتلا

 هلوقو دحاو لكلا دنع هرمأف ريغصلا لمنلا قلخ دنع هرمأك ميظعلا شرعلا قلخ دنع هرمأف لاحلا فالتخا =
 هنأل رصبلا 0 اذإف ةدحاو انرمأ :لاق هنأكف .رمألا هيبشت ال نوكلا هيبشت «رصبلا حملك»

 ءرصبلاب حملك دجوي اضي أ ءيش «نكإ ةملك نإف هب قيلي حدم ةفص كلذ نوكي ال رمألا ىلإ ًاعجار ناكول

 اهمدع ىفو هتردقب اهدجوي تانكمملا ىه ىلاعت هللا تارودقم نأ ىهو ءامكحلا هيلإ بهذ رهاظ هجو هيفو

 -  :نامسق ىلاعت هللا اهدجوي يتلا تانكمملا نأ مث «هلوطل عضوملا اذهب هناي قيلي ال ..فالخ
 ا ماسجألاو ناويحلاو ناسنالاك اهدوجو متي اهماثتلا دنع ةمئتلم ءازجأ اهل رومأ )١(

 هل ةردقم اهلك يهف ضارعألا نم ماسجألاب موقي ام رئاسو ماسجألا رئاسو تاومسلاو ةعبرألا ناكرألا

 ءازجألا ىلإ رظن تاريدقت اهيفف اهنيعب ماثتلالاو بيكرتلا اهيف دجوي مث الوأ دجوت ًاهؤازجأ نإف ثداوحو

 . ضارعألاو بيكرتلاو

 اهتبثأ دقو ماسجألل ةرونملا ةفيرشلا حاورألا يهو ةيدادتما ريداقمو لصافمو ءازجأ اهل سيل رومأ (؟)

 باحصأ نم بلق هل نمم ريثك اهب عطقو نيملكتملا نم عمج مهقفاوو مهنم ًاليلق الإ ةفسالفلا عيمج

 كلت قق اباء اأ دجوي سيل دحاو اهدوجو رومألا كلتف تادهاجملا بابرأو تاضايرلا

 ةيعادبإ حاورألاو ةيردق ةيقلخ ماسجألا اولاق اذه تفرع اذإ اهب ةمئاقلا ضارعألاو ماسجألا فالخب ءءازجألا

 ‹حاورألا يفيرمألاو ماسجألا يف قلخلاف «رمألاو قلخلا هل الأ» : ىلاعت هلوقب ةراشإلا هيلإ اولاقو .ةيرمأ

 .«لقعلا هللا قلخ ام لوأ» : لاق يَ هنإف رابخألا فالخ ىلع هنأ مالكلا اذهب نظي نأ يغبني ال :اولاق مث

 لك قلاخ هللا» : ىلاعت لاقو .«ماع يفلأب ماسجألا لبق حاورألا هللا قلخ» : لاق هنأ ها ل

 ملاعلا نأو زئاج رمألا هيلع قلطي ام ىلع قلخلا قالطإ ! نأل لقعلاو حاورألا داجيإ ىلع قلطأ قلخلاف «ء ءيش

 الو ةغللا لصأ يف ريدقت قلخلا ةقيقح يف ناك نأو زئاج ثادحألا ىنعمب قلخلا قالطإو ثداح ةيلكلاب

 امك ميدق قولخملا لوقي نأ نم يفسلفلا حبقتسال الإو نيترابعلا نيب قرفلا الولو .ثادحألا يف كلذك

 اولاق مث .هرمأب اهثدحأ ىنعمب «حاورألا هللا قلخو : ني هلوق نذإف . .ميدق ثدحملا لوقي نأ نم م

 نإ راتخم هللا لب هيف هللا اهدجوي ىتح مايأو .دتمم نامز نم اهل دب ال ماسجألا نأ اذه انلوقب نظي ال نأ ىغبني

 . كلذكاهقلخل رصبلا حمل نم عرسأ يف تاتاباورجشلاو باودلاو ناسنالاو ضرالاو تاومسلا قلخ دار

 .(۷۸۷ ص عباس يزارلا) .
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 قسنلا ىلع كلملا لوزنو «روكذملا هجولا ىلع يحولا يقلت ةئباصلا رشاعم “) اودعبتست

 . مهكلس يف طرخناف . يناحورلا ملاعلا ىلإ دعص « ميظعلا سمره نأ مكنعو .دوقعملا

 ملف ةيرشبلا سابل علخ هنأ ققحت اذإو «كلملا لوزن روصتي ملف رشبلا دوعص روصت اذإف

 n سابل ينعأ سابللا اذه 'يف لامكلا تابثإ ةيفينحلاف ءةيزشبلا ©” سابل سبلي نأ ز

  ۷*۷ب

تشي ىتح « مهل كلذ قرطتي ال مث «سابل لك علخ يف لامكلا تابثإ ةوبصلاو «سانلا
 او

 سوفنلا نم نأب ملسي ال نأ اهيلإ لوصولا دنع اهتامدقمل ةمزاللا ةحيقلا ىلع لوكلاو لقعلا فص نم (۱)

 قفآلاب لصتت نأل يهلإلا ضيفلا ضحم نم هب دعتست ام ةرطُفلا لصأب رهوجلا ءاقن نم اهل نوكي ام ةيرشبلا

 دوهش هللا رمأ نم دهشتو ايلعلا دوهش هللا رفا نف كه الخلا ةؤرّذلا ىلإ ةيناسنإلا نم يهتنتو « ىلعألا

 ولعي ام ميكحلا ميلعلا نع ىقلتتو ناهربلاو ليلذلا ىصعي هسسحت وأ هلقعت ىلإ اهريغ لصي مل ام نايعلا

 سانلا ةوعدو تملع ام ميلعت ىلإ ملعلا كلذ نع ردصي مث ميلاعتلا ةذتاسأ نع اندحأ هاقلتي ام ىلع ًاحوضو

 ةجاحلا بسح ىلع نامز لك يفو ةمأ لك ىف هللا ةّنس كلذ نوكي نأو .مهيلإ هغالبإ ىلع تلمح ام ىلإ

 يناسنالا عوبلا غلبي نأ ىلإ ةحلصم نم هيلإ رطضي امب عامتجالل يفيل هتيانعب هصتخي نم هتمحرب رهظي
 امك ةوبنلا باب قلغيو ةلاسرلا متختف ءهداشرإ ىف ةيفاك هتداعس ىلإ هتيادهل اهبصن يتلا مالعألا نوكتو هدشأ

 ال اممف ةيماسلا ةبترملا كلت لهأل اهروهظو ةيلاعلا حاورألا ضعب دوجو امأ لي انيبن ةلاسر ىف هيلع ىتأتس

 فطلأ وه ام ىلع دوجولا لامتشا نم هثيدحو هميدق ملعلا هيلإ اندشرأو انسفنأ نم انفرع امدعب «هيف ةلاحتسا

 اذه ضعب نوكيءاج اذإف .هيلع فارشأ ءايبنألا سوفنل نوكي نأ نم عنام يأف انع بيغ نإو «ةداملا نم

 ربخلا هب ءاج اذإف هيلع فارشإ ءايبنألا سوفنل نوكي نأو يهلإلا ملعلا نم ءىشل ًاقرشم فيطللا دوجولا

 . هتحصب ناعذإلا ىلع انلمح قداصلا

يو مهلايخ يف لثمتي مهتالوقعم ضعب يف هنع دعبي ال ام
 هلوق يف ضيرملا قدصيف ‹سوسحملا ةجرد ىلإ لص

 اونوكي نأ اوضر مهنكلو ءايبنألا بتارم نم مهبتارم ندت مل نمم ءافرعلا نم ةيماسلا لوقعلاو ةيلاعلا سوفنلا

 ملاع نم ءيش ىلع مهلاوحأ ضعب يف ةفراشم مهلف «سنألا نم هظح لان نم مهنم ريثكف ءءايلوأ مهل

 باجح الإ هعوقوبو هب اوئبنأ ام ناكمإب رارقإلا نيبو مهدهاشمو ءايبنألا لاوحأل نيركنملا نم قبي ملف فرع

 ش . 7١( ص ديحوتلا ةلاسر) .ةداتعم رومأ كاردإ نع ىتح لوقعلا بجح ام ًاريثكو ةداعلا

 مالسلا هيلع ليربج رهظ امك رشب ةروصب مهل رهظي نأب هنم يقلتلا لهسي هجو ىلع لزني كلملا ناك دقو

 مالسإلا نع هلأسف ةئ هللا لوسر ىلإ رفسلا رثأ هيلعو ءاج ايبارعأ نأ حص دقو « يبلكلا ةيحد ةروص يف ارارم

 ةباحصلا نم دحأ هفرعي ملو فرصنا مث هباجأ امب مالسلاو ةالصلا هيلغ هباجأف ؟اهريغو ناسحإلاو ناميإلاو

 نمراتخا امنإ ىلاعت هللا نأ ىلإ اذه مكنيد رمأ مكملعي مكءاج ليربج اذه : كك لاقف مهنع ىلاعت هللا يضر

 نأ زوجي هنأل ةمألا نم مهريغ كلذك سيلو كلملا لاحل ةبراقم مهلاح لعجو تازجعملاب مهذيأ السر هقلخ

 هسفن ةلاسر اهب فرعت ةزجعم ىلإ جاتحي يبنلا نأ ىلإ ةمألا فالخب اضعب مهضعب ىزي امك ةكئالملا اوري

  .كلملا ةيؤر لوسرلا تازجعم نم هللا لعجف ةمألا هيلإ تجاتحا امك
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 نع ًائربتم ءافنحلا سأر لاق دقو « ناثوألاو صاخشألا سابل مث وأ لكايهلا سابل
 رطف يذلل يهجو 2١ تهجو ينإ * نوكرشت امم ءيرب ينإ 8 صاخشألاو لكايهلا
 وهو يناثلا امأو [74 «۷۸ : ماعنألا] 4نيكرشملا نم انأ امو اح مرار تارا
 ناك امل :فينحلا ملكتملا لاق « ىلاعت يرابلا رمأ تابثإ ىلإ سانلا ةجاح نم دوعصلا
 دودحب الإ ققحتي نل عامتجالا كلذو ماظن ىلع عامتجا ىلإ اجاتحم ناسنإلا عون
 نأ بجو «هادعتي ال هل ردقملا هدح دنع مهنم لك فقي .هتالماعمو هتاكرح يف ماكحأو
 يف هدودحو .تاكرحلا يف ىلاعت هللا ماكحأ هيف نيبي عراش هضرفي عرش سانلا نيب نوكي
 جايتحالا اذهو «ةفلألاو عامتجالا هب لصحيو «ةقرفلاو فالتخالا هب عفتريف «تالماعملا
 ثيحب ةرورض امئاق هيلإ جاتحملا نوكي نأ بجي «ةرورض ناسنإلا عونل امزال ناك امل
 ول سانلا ناف «ةيعرلاو كلملاو لئاسلاو يطعملاو ريقفلاو ينغلا ةبسن مهيلإ هتبسن نوكي
 ىقبي ال مث «ةيعر نكي مل اياعر مهلك اوناكول امك ,ًالصأ كلم نكي مل ًاكولم مهلك اوناك
 ثريو «هتمأ ءاملع هبانم بونيف .ملاعلا رمع يواسي ال هرمعو نامزلا ءاقبب صخشلا كلذ
 .هجارس رهدلا ىدم ةيربلا ىلع ءيضبو .هجاهنمو هتنس یقبتف «هتعيرش ءانمأ هملع

 ةثرو 29 ءاملعلاو ءءايبنألا ةكرت ةعيرشلاو «ثراوتلاب ةوبنلا تسيلو ثراوتلاب ملعلاو
 . ءايبنألا

 يف كموقو كارأ ينإ ةهلآ ًامانصأ ذختتأ» :رزآ.هيبأل لاق ذإ «ليلدلاب هبر مالسلا هيلع ميهاربإ فرع دقف )١(
 قيلي ال ملعلا اذه هملعو .كلذك هبصنم نمف ‹ضرألاو تاومسلا توكلم ىلاعت هللا هارأ دقو 4 نيبم لالض
 ةكرحو بورغو لوفأ نم ءًاحضاو ًاروهظ هل ترهظ دق ثودحلا ةياو ةصاخبو بكاوكلا ةيهلإ دقتعي نأ هب
 نع ةيانك ههجو هبجوتف « يتعاطو يتدابع تهجو ديري 4 يهجو تهجوو» :لاقف . مهكرش نم أربتف ةيمسجو
 هجو هيجوت نأ يأ رطف يذلا ىلإ لقي مل هنإ يهو ةقيقد «4رطف يذلل يهجو تهجوو» : هلوق يفو .ةعاطلا
 كرتف «هتيدوبع لجأل هتعاطو هتمدخ ىلإ بلقلا هجو هيجوت لب زيحلاو ةهجلا نع لاعتم هنأل هيلإ سيل بلقلا
 امهجرخأ رطفو . ةهجلاو زيحلا نع ًايلاعتم دوبعملا نوك ىلع رهاظ ليلد ماللا فرحب ءافتكالاو انه ىلإ ةملك
 نايدألا نع اللئام لجو زع هللا نود دوبعم لك نع لدعي يذلا وه فينحلاف «راهقلا دحاولا هلل صالخإلا ىلإ كرشلا نع ًالئام ًاصلخم ًافينح امهرهظأ اذإ درولاو قرولاب رجشلا رطفت لاقي .قشلا نم هلصأو دوجولا ىلإ
 هللا نم ًايدهم ,نيصلخملا دابعلا سأرو .ءافنحلا وبأ مالسلاو ةالصلا هيلع وهف «ةفئازلا دئاقعلاو ةلطابلا
 ش . هدنع نم حورب ًاديؤم
 ًاقيرط كلس نم» :لاق هيي يبنلا نأ ءادردلا يبأ نع .لوطم ثيدح نم اذه ؛ ءايبنألا نرو مه ءاملعلا نإو
 ملاعلا نأو .ملعلا بلاطب اضر اهتحنجأ عضتل ةكئالملا نأو ةنجلا ىلإ ًاقيرط هل هللا لهس املع هب بلطي
 ص لضفك دباعلا ىلع ملاعلا لضفو «ءاملا يف ناتيحلا ىتح .ضرألا يف نمو تاومسلا يف نم هل رفغتسيل

 = الو ًارانيد اوثروي مل مالسلا مهيلع ءايبنألا نأو ءايبنألا ةثرو ءاملعلا نأو .بكاوكلا رئاس ىلع ردبلا ةليل رمقلا
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 اديح يا لا ةيناسنإلا ةقيقح يف ةلئامتم سانلا : ةئباصلا تلاق

 يف تابنلاو ةيواستم لوقعلاو تايرشبلا سوفنلاو ,تئاملا قطانلا ناويحلا وهو «دحاو
 مسج لامك هنأ ناويحلاو ناسنإلا هيف كرتشي يذلا ىنعملاب سفنلا دحف .ةيرهوجلا

 رهوج هنأو كلملاو ناسنإلا عون هيف كرتشي يذلا ىنعملابو «ةوقلاب ةايح يذ لأ يعيبط

 ءةوقلاب وأ لعفلاب يلقع يأ يقطن أدبم نع رايتخالاب كرحم مسجلا لامك وه مسج ريغ

 امأو «ةيناسنإلا سفنلا لصف وه ةوقلاب يذلاو «ةيكلملا سفنلا ةصاخ وه لعفلاب يذلاف

 .داوملا نع ةدرجم ءايشألا تأيه ام لوبقل ةدعتسم سفنلا هذهل ةئيه وأ ةوقف “ لقعلا

 مث# : ىلاعت هلوق نارقلا يف ءاملعلا 000 «رفاو ظحب ذخأ هذخأ نمف ف ملعلا اوثرو امنإو امهرد =

 دقو «ملعلا اوثرو امنإو ءامهرد الو ًارانيد اوئروي مل ءايبنألاو «اندابع نم انيفطصا نيذلا باتكلا انثروأ

 : كك يبنلا نع رمع نبا ىورو «ءايبنألا ةثرو ءاملعلا ىور امك ءءايبنألا ةثرو مهنإف ءاملعلا اومركأ :ىور

 بيصنب ذخأ ةوبنلا ثاريم نم ملعلا ذخأ نمو ءادهشلا نم ةرخآلا يفو ءايبنألا ءافلخ ايندلا يف ملعلا ةلمح»

 نوموقي امل مهتثروو مهؤافلخ ءاملعلاف «ءايبنألا نع ثوروم ملعلا امنإو ثروت ال ةوبنلاف «لماك رفاو ««ريثك

 .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو .ميلعتلاو فيقثتلاو ؛ةيادهلاو داشرإلا نم هب

 ظ : ةريثك ءايشأ ىلع لاقي ءلقعلا )١(

 ام طاس ىف ةيوزرلا دج لاضاق: ناك نموه لقاحلا نورو + لقعتلا ذي نرجو نوهمجلا هب لقب ام ١

 نوكي سيل لقاعلا نأ < اهسفن لبق نم يطعت ةفئاط : ناتفئاط مهرورش نم بنتجي وأ ءريخ نم رثؤي نأ يغبني

 و ل نيد هل نكي مل ام القاع

 يف ةئيور هل نميف اوفقوتو .هالقاع ةلمجلاب لعفي نأ يغبني اميف هتيؤر ةدوجل ناسنإلا ىمسي ىرخألا ةفئاطلاو

 .رش
 . عيمجلا دنع يأرلا ءىداب يف روهشملا هب نونعي امنإف نيملكتملا دنعو - ۲

 ناسنإلل لصحي اهب يتلا سفنلا ةوق هب ينعي امنإ هنإف «ناهربلا باتك يفوطسرأ هركذي يذلا لقعلا امأو -

 ءزج ةوقلا هذهو عبطلاو ةرطفلاب لب «ركف نع الو سايق نعال «ةيرورضلا ةقداصلا ةيلكلا تامدقملاب نيقيلا

 . ةيرظنلا مولعلا ءىدابم يه تامدقملاو سفنلا نم ام

 لصحي يذلا سفنلا ءزج هب ديري هنإف .قالخألا باتك نم ةسداسلا ةلاقملا يف هركذي يذلا لقعلا امأو - 5

 يف وه امم ءيش ءيش ةبرجت لوط ىلعو ءرومألا نم سنج سنج يف وه امم ءيش دايتعا ىلع ةبظاوملاب
 . ةيدارإلا رومألا يف تامدقمو هنيعت اياضقب بنتجي وأ رثؤي نأ هنأش نم امم نامزلا لوط ىلع رومألا نم سنج

 لقعو .لعفلاب لقعو «ةوقلاب لقع : ءاحنأ ةعبرأ ىلع هلعج هنإف سفنلا باتك ىف هركذي يذلا لقعلا امأ ه

 وا ةدعم هتاذامع توا رظنلا ىوق نم ةوق وأ نش ج وا ام ف وه قلاب لكلا لاف لثعو فام

 اهنإف .ةعمشك ةينامسج ةدام تمهوت اذإف < ءاهداوم نود اهروصو اهلك تادوجوملا تايهام عزنت هنأل ةدعتسم

 كلت تراص تادوجوملا روص تلصح اذإف < «اعوضومو ةدام اههبشي امب كمهو برق اهتروص عيشتو شقتنت

 ‹لعفلاب تالوقعم ريصت نأ لبق يهو «ةوقلاب تالوقعم اهداوم نع اهعازتنا لبق تناكو «لعفلاب القع تاذلا

 نأشو ملاعلا تادوجوم دحأ تراص لعفلاب تالوقعملا تلصح اذإف سفنلا جراخ نم يه داوم يف روص يه

 -_- نأ دعب مامتلا ىلع لقعت نأ نكمي امنإ روصلاف .دافتسملا لقعلل ةدام لعفلاب لقعلاو لق ر نأ تادوجوملا
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 : امهدحأ «نيرمأ ىلإ عجري فالتخالا امنإو «مدقلا نم ءاوتسا ىلع كلذ يف سانلاو
 كلذو «يرايتخا , يناثلاو .سفنلا لوبقل دعتسملا جازملا ثيح نم كلذو « يرارطضا

 ةعناملا ةأدصلا نع سفنلا ليقصتو «ةيداملا رجحلا عفر يف رثؤملا داهتجالا ثيح نم

 مادقألا تواست «لامكلا ةياغ ىلإ داهتجالا غلب ول ىتح «ةلوقعملا روصلا' ماسترال
 دحأ ىلع دحأ مكحتي الو «ةوبنلاب رشب يدر لضفتي الف .ماكحألا تهباشتو

 . 2') عابتتسالاب

 ةيرم ال ملسمف ةيناسنإلاو ةيرشبلا روصلا يف هباشتلاو لئامعلا نأب هسا تباجأ
 داضتلا ىلع لوقعلاو سوفنلا اندنع نإف ,مئاق لقعلاو سفنلا يف اننيب عزانتلا امنإو « هيف

 سفنلا نإ مكلوقق ءانلوصأ قاذمو « مكدودح قاسم ىلع كلذ نايب انيلعو «بترتلاو
 ىلع سفنلا قلطأ اذإ كلذو «رايتخالاب هل كرحم مسجلا لامك وه مسج ريغ رهوج '

 ناسنإلا ىلع قلطأاذإ .ةوقلاب ةايح يذ ىلإ يعيبط مسج لامك وهو .كلملاو ناسنإلا

  «يناويحلا سفنلا نيب متزيمو ء ةكرتشملا ءامسألا نم سفنلا ظفل متلعج دقف .ناويحلاو

 روصلا كلت لصحت ذئنيحف دافتسملا لقعلا لصحيو ءاهلج وأ لعفلاب تالوقعم اهلك تالوقعملا لصحت =

 .دافتسم لقع وه ثيح نم لقعلل ًاروص اهلك ريصتف ةلوقعم
 يف نكت مل ةقرافم ةروص وه سفنلا باتك نم ةثلاثلا ةلاقملا يف وطسرأ ه هركذ يذلا لاعفلا لقعلا امأو 5

 دافتسملا لقعلا نم عونوه لب دافتسملا لقعلا نم هبشلا بيرق لعفلاب لقع ام عونب وهو ًالصأ نوكت الو ةدام

 يف هيلع ةدوجوم يه يذلا بيترتلا ريغ ىلع هيف اهدوجو نأ الإ لازت الو لزت مل هيف يه تادوجوملا روصو

 .(55 ص عومجملا) .لقعلا يف يبارافلل ةلاقم . لعفلاب وه يذلا لقعلا
 ةيرشبلا سفنألا تا ا نأ نايبلا هملعو ناسنالا قلخ يذلا ميكحلا عناصلا ةمكح نع بزعي ال )١(

 رطفلاب مهزيمي هتلاسر لعجي ثيح ملعأ وهو هقلخ نم هيفطصي نم ضعب هلضف ضحمب اهل دعي ةبترم
 ول امم هرس نونكم ىلع ةنامألاو هملع رونب قارشتسالل هعم نوقيلي ام لامكلا نم مهحاورأب غلبيو ةميلسلا

 هنذإب بيغلا ىلع نوفرشيف هتمظعو هتلالج هلقعب تبهذ وأ هسفن هل تضافل مهل هفاشكنا مهريغل فشكنا

 دهاشلا ةياهن نيملاعلا نم هتنسن ىلع ةيولعلا مهبتارم يف نونوكيو هيف سانلا نأش نم نوكيس ام نوملعيو

 نم هب هللا مهديأ ام ىلإ ءاقنلاو ءافصلا نم اهيلع هللا ضافأ ام ىلإ «نيتوقلا نيتاه يف سفنلاف بئاغلا ةيادبو

 :بجو امو هبانج نم لوقعلا ىلع يفخ امو هلالج نع هب اوثدحي ام هرمأ نم اوقلتي نأل مهراتخاف هدنع نم حور

 نم مهل دب ال ام ةرخآلا لاوحأ نم دابعلل مهنايب ىلإ نيرادلا ةداعس اولانيل مهل هللا هيضر امو دابعلا هدقتعي نأ“

 فشكت عئارش نم هللا هاضترا ام مهوغلبي نأو مهقافا نع نع بزعي الو لوقعلا هل عستت امب هنع نيربعم هملع
 ةرهاظ مهؤاقش هيف امع مهرذحيو مهتداعس هيفام ىلإ مهدشریو مهتاوهش حبكيو مهسوفن موقي امع مهل

 ةروصب لثمتلاو عورلا يف ثفنلاو.ىؤرلاو تاماهلإلاب يحولا مهالوتيو هتایاب مهديؤي ىلاعت وه مث ةنطابو

 . نيرذنمو نيرشبم هقلخ ىلإ هندل نم السر كلذب نونوكيف دابعلل هغالب ديري ام مهيلإ هللا يقليف ةيرشب
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 .يوبنلا سفنلا وهو ءأثلاث ًامسق هيف متدز الهف «يكلملا سفنلاو «يناسنإلا سفنلاو
 يقطنلا أدبملا مكدنع نإف «يناسنإلا نع يكلملا زيمتي امك «يكلملا نع زيمتي ىتح

 نأ ثيح نمو «هجولا اذه نم ارياغت دقف «لعفلاب كلملل يلقعلا أدبملاو .ةوقلاب ناسنإلل

 يف نكيلف «رخا زييمت كلذو «كلملا ىلع أرطي الو « ناسنإلا ىلع أرطي يعيبطلا توملا

 حلا الايك نک اهنإ هل متضرعت يذلا .لامكلا امأو «بترتلا اذه لثم يوبنلا سفنلا

 لامكلا راص < هجو لك نم امو هرايتخا ناك اذإ امأف « ادومحن كرحملا رايتخا ناك اذإ

 امهادحإ نوكت ىتح «ةريرشلا سفنلاو «ةريخلا سفنلا نيب داضتلا عقي ٍزئنيحو ءاناصقن

 لصح امك روكذملا داضتلا لصحيف «ةيناطيشلا بناج يف ةيناثلاو «ةيكلملا بناج ىف

 لامكلاب فالتخالاو بترتلاب فالتخا لعفلاو ةوقلاب فالتخالا نإف ءروكذملا بترتلا
 نيسفنلا نيب فالتخالا اذه نأ نظن الو «لثامتلا لطبف .داضتلاب فالتخا.رشلاو ريخلاو

 نيب فالتخالا ناف «ضراوعلاب فالتخالا ناف «ضراوعلاب فالتخا ةريرشلاو ةريخلا

 ةيكلملاو ةيناسنإلا سفنلا نيب فالتخالا نأ امك «عونلاب ةيناطيشلاو ةيكلملا سفنلا

 ريخلاب مث فالتخالاو «لعفلاو ةوقلاب انهه فالتخالاو +: كلذك نوكي ال فيكو « عونلاب

 .ةرطفلا لصأب سفنلا يف ةنكمتم ةئيه يه «ةزيرغ ريخلا .نأ وهو رسلا اذهو رشلاو

 لعفلاو ريغ ةزيرغلا ناف ءرشلا لعفو ريخلا لعف لوقأ تسلأ ةيزيرغ ةيعيبط رشلا كلذكو

 أدبم نع ريخلا وحن : ًارايتخا ندبلل ةكرحم ًاسفن انه اه نأ ققحتف ريغ اهيلع بترتملا

 ندبلل ةكرحم سفن انه اهو مسجب سيلو مسجلل لامك) وهو «لعفلاب وأ ةوقلاب امإ , يلقع

 الو مسجب سيلو مسجلل صقن وهو (لعفلاب وأ ةوقلاب امإ يقطن أدبم نع رشلا وحن ارایتخا

 سيلو « رحب نم هفرتغي امنإف «فينحلا ملكتملا كيلع دروي ام لاثمأ نع كعبط نوبني

 يف عقي هيف فالتخالا نأو عاونألا عون ناسنإل نأ ىلع هدعاسي امبرلف ‹ رخص نم هتحلي

 نع اهضعب لضفيف اوو افالتخا ةيناسنإلا سوفنلا يف تبثي لب . مزاوللاو نص روغلا

 . سفنلا يف لعفلاو ةوقلاب فالتخالا نأ امكف ءةيضرعلا مزاوللاب ال ةيتاذلا لوصفلاب ضعب

 مسا اهلمش نإو عونلاو ‹ عونلا فالتخا بجوأ يرهوج فالتخا ةيكلملاو . ةيناسنإلا

 ملع ةوق اهل سفن يف لوقن كلذكو «لعفلاو ةوقلا وه . يتاذلا متلو ةقطانلا سفنلا

 صقنو «ريخلا لصأ وه « قلطم لامكو «رش ةوقو «ريخ ةوقو «صاخ لمع ةوقو «صاخ

 ةئيه وأ ةوق هنأ لقعلا ّدح نم ءىباصلا ملكتملا هركذ ام امأو ءرشلا لصأ وه قلطم

 لوقعلا عيمجل لماش ريغف داوملا نع ةدرجم « ءايشألا تايهام لول ةدعتسم «سفنلل
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 ىدحاو يرظنلا لقعلا نيأف .طقف ينالويهلا لقعلل ضرعت وه لب فينحلا دنع الو «هدنع

 يلمعلا لقعلا نيأو .ةيلك يه ام ةهج نم ةيلكلا رومألا تايهام لبقت سفنلل ةوق هنإ

 تايئزجلا نم راتخي ام ىلإ ةيقوشلا ةوقلل كيرحتلا أدبم يه «سفنلل ةوق هنإ «هدحو
 ريصت ىتح «') ةينالويهلاو ةوقلا لامكتسا وهو ةكلملاب لقعلا ني أو 6-0 ةياغ لجأل

 .ةلوقعم ةروص وأ ءام ةروصب سفنلا لامكتسا وهو لعفلاب لقعلا نب دأو .لعفلا نم ةبيرق
 نع ةدرجم ةيهام وهو و A دأو .لعفلاب اهرضحاو اهلقع ءاش ام ىتم ىتح

 اهنأورةقرافملا لوقعلا نيأو «جراخ نم لوصحلا ليبس ىلع سفنلا يف ةمسترم ةداملا

 رهوج هنإف «لقع وه ام ةهج نم هنإف لاعفلا لقعلا نيأو «ةداملا نع ةدرجم تايهام

 يهو ءةداملا قئالع نعو ةداملا نع اهريغ ديرجتب ال اهتاذ يف ةدرجم ةيهام هتاد يروص

 جرخي نأ هنأش نم «ةروكذملا ةفصلاب رهوج هنإف لاعف وه ام ةهج نمو «دوجوم لك ةيهام

 تالوقعلا نم دحاو عونل ضرعت دقف «هيلع هقارشإب لعفلا ىلإ ةوقلا نم ينالويهلا لقعل
 ينربخأف «تعمس امك اهلوصف تنيابتو اهدودح تفلتخا دق لوقعلا هذه نأ فالح الو

 تواست كل لاقي نأ ىضرت لهو ًالوأ كلقع دعت دادع يأ نم .ميكحلا ملكتملا اهيأ

 .دادعتسالاو ةوقلاب كريغ لقعك ةدافإلاو لعفلاب كلقع نوكي ىتح لوقعلا يف مادقألا

 ركفلا هيلع دري ال يوغ يبغ (لقع) دادعتساك تاالوقعملا لوبقل كلقع دادعتساو لب

 مادقألا تناك اذإو ءهلايخ نع سحلا كعفني ال امك .هلقع نع لايخلا كفني الو «ةدارب

 يقتري نأ ةرورضلابف .لوقعلا يف بترت تبث اذإو . ماسقألا يف بترتلا اذه امف .ةيواستم

 دادعتسالا ةجرد ىلإ طوبهلا ىف لزليو ةدافإلاو لالقتسالا ةجرد ىلإ دوعصلا ىف

 القع نوكي نأ هبشي ىتح صأا دادعتسالا ميدع وه ام هعون يف له مث ,ةدافتسالاو

 كلذ نم جراخ مأ ءانركذ ام دادع نم وهأ نيطايشلل هتبثي يذلا عونلا امأو . لقعب سيلو

 لاصتالا اذهو .لاعفلا لقعلاب اهلاصتإ لجأل كلذك نكت مل ام دعب ءايشألاب ةملاع سفنلا ةروريص تناك امل )١(
 لاصتالا اذه نم دارملاو ءاذه ,لاصتالا كلذ ةلع نع فشكي انه وهف «هملع نم هل دب الو «ثداح رمأ
 ينالويهلا لقعلا يهو ةيلباق ةلع هل دادعتسالا اذهو مولعلا كلت لوبقل ًامات ادادعتسا ةدعتسم سفنلا ةروريص

 لجأل سفنلا رهوج يف دادعتسالا كلذ ثودح نأ ةبساك اهنوكب ىنعملاو ,ةكلملاب لقعلا يهو ةبساك ةلعو
 تءاش ىتم ثيحب تراص اذإ سفنلل لصحي اهنإف دادعتسالا لامك امأو .هيف ةيهيدبلا مولعلا كلت لوصح

 ةامسملا يهو اهرهوج نع ةنكمتم هكلمب نوكي امنإ كلذك اهنوكو .رضحت اهنإف مولعلا كلت راضحتسا
 ةوقلاو سدحلا نيب ال لعفلاب لقعلاو ينالويهلا لقعلا نيب ةطسوتم ةكلملاب لقعلاف «لعفلاب لقعلاب
 .(لوأ ١١٠١ ص تاراشإلا حرش) .ةيسدقلا
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 ةطساو وهو «تئام ريغ يلقع قطنو ةايح وذ طيسب رهوج هنأو كلملا ّدح تركذ اذإ كنإف

 هنمو . يلقع وه ام هنم نأ هماسقأ تددعو ةيضرألاو ةيوامسلا ماسجألاو ىلاعت يرابلا نيب

 ىلع ناطيشلا دح ركذت نأ ءداضتلا ثيح نم كمزليف « يسح وه ام هنمو « يسفن وه ام

 نأ تترتلا :فيح نم كمري اضيأ +: هعاونأو ةفاسقأ ذعتو «كلملا ٌدح نم هتركذ امم دضلا

 ىتح ا هماسقأ دعتو كلملا ّدح نم هتركذ امم دضلا ىلع ناسنإلا دح ركذت

 يناسفن يناحور ًاسوسحم هنوك عم وه ام هنمو طقف سوسحم وه ام ناسنإلا نم نوكي

 « لقع نم لمع سح نمو «سح نم لمع « لقع نمف «ةوبنلا ةجرد وه كلذو .يلقع
 عد يناحور مسج نمو «ينامسج حور نمو «يناسفن جازم نمو «يجازم سفن نمو

 . ةماط هذه ننظت الو « ةماعلا مالك

 ب لا تاو رتا و لوقعلا ناف لاا او س 2 الا علا

 ءايبنألا ةبتر ام انوربخاف 1 عابتالا همزل دقف «ةييرتلا ملس نم نأ كش الو اهيف داضتلاو

 .تادوجوملا رئاسو 2 نجلاو كلملا ىلإ ةفاضإلاب مهتبتر امو .ناسنإلا عون ىلإ ةبسنلاب

 مهبأد ةينارون مهماسجأ نأب ةكئالملا تزانما دقو لكشتلا ىلع ةرداق ةفيطل ماسجأ نجلاو ةكئالملا )١(

 هرمأب مهو لوقلاب هنوقبسي ال نومركم دابع مه .نورمؤي ام نولعفيو مهرمأ ام هللا نوصعي ال تاعاطلا

 ريخلل نودعتسم ةيران ماسجأ مهف نجلا امأ ءاهدحو ريخلا لاكشأب نولكشتيو نوذتغي ال مهنأو نولمعي

 داه لقعب مهسوفن تزيمت دق يتلا ءايبنألا سوفن نود سانلا رئاسو ءالؤه سوفنو نوذتغي مهو أعم رشلاو

 ةيسدقلا مهسوفنف اهيف ةفرصتملا اهيلع ةكلاملا اهل ةربدملا ةينابرلا ةحفنلاب اهلك لوقعلا قوف وه يدهم

 ةيآلا (ضرألاو تاومسلا رون هللا ةيآ نأ ىلإ مهتضعب بهذ دقو ءءافصلاو فرشلا ةياهن يف يه ةيوبنلا

 ةيبرغ الو ةيقرش ال ةيمأ ةنوتيز ةيوبن ةكرابم ةيرمأ ةرجش نم دقوي حابصم هنأل «يوبنلا لقعلل لاثم يه

 لقعلا نم رون ىلع يبوبرلا رمألا نم رون .ةركفلا ران هسسمت مل نإو ةرطفلا ءوض ءيضي اهتيز داكي . ةيرشب
 لآو ًاحونو مدآ ىفطصا هللا نإ : ىلاعت لاق هللا مهافطضا نيذلا مهف ءءاشي نم هرونل هللا يدهي يوبنلا

Eنجلاو ةكئالملا نأ كش الو هتاقولخم مهو وو و  

 سنالاو نجلا ىلعو هتكئالم ىلع مهافطصا دق ىلاعت هنأ ىلع ةيضاق ةيآلا هذهف ءهتاقولخم نم سنالاو

 ا هلوقب هللا هبطاخ دقو .ءايبنألا رئاس نم لضفأ وهف ةي دمحم انيبن ةصاخبو «ملاوعلا رئاسو

 نأ بجوف مهل ةمحر ةي دمحم ناكف «نيملاعلا ةلمج نم سنالاو نجلاو ةكئالملاو «نيملاعلل ةمحر الإ

 ىلع لدي اذهو «جارعملا ةليل .قاربلا ىلع هبكرأ ىتح هباكرب ذخأ ليربج نأ تبث دقو «مهنم لضفأ نوكي
 ديق توندول :لاقو ليربج هنع فلخت تاماقملا ضعب ىلإ هللا لوسر لصو املو «هنم لضفأ كي انيبن نأ

 ءامسلا يف ناذللا امأ «ضرألا يف نيريزوو ءامسلا يف نيريزو يل نإ» : دك : لَم لاق دقو ءتقرتحال ةلمنأ

 a ىلع ربخلا اذه لدف ««رمعو ركب وبأف ضرألا يف ناذللا امأو ‹ لیئاکیمو ليربجف

 نم لضفأ ةَ دمحم نوكي نأ مزلف ؛ريزولا نم لضفأ كلملاو نيريزولاك اناك ليئاكيمو ليربجو
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 عيمج نم ةبترم ىلعأ تايناحورلا اندنع نإف ؟ىلاعت يرابلا دنع يبنلا ةبترم ام مث
 نإ :نولوقت ةرات مكارنو هيدل نومركملاو ةيهلإلا ةرضحلا يف نوبرقملا مهو «تادوجوملا
 . يبنلا نم ملعتي يناحورلا نأ نولوقت ةرات مكارنو ©') يناحورلا نم ملعتي يبنلا

 نم ةبتر ىلإ لصي مل نمو «بعص بتارملا يف مالكلا نأب :ءافنحلا تباجأ
 ىلإ ةبسنلاب انتبتر انيلإ ةبسنلاب هتبتر نأ فرعن انكل ءاهماسقأ يفوتسي نأ هنكمي فيك بتارملا
 اهفرعي الو تادوجوملا يف اننا فرعن انا امكف ,تاناويحلا نم سنجلا يف اننود وه نم

 هوجوو ءاهراضمو اهعفانمو اهقئاقحو ءايشألا صاوخ نوفرعي مه كلذك ءتاناويحلا .
 كلم ناسنإلا عون نأ امكو « اهفرعن ال نحنو اهماسقأو اهدودحو تاكرحلا يف حلاصملا
 تازجعم سانلا تاكرح نأ امكو «ريبدتلاب سانلا كولم ءايبنألاف .ريخستلاب ناويحلا

 اس اسوم نأل ,.سانلا تازجعم ءايبنألا تاكرح كلذك .تاناويحلا '
 ةيلوقلا تاكرحلا ىلإ غلبت نأ الو ءلطابلا نم قحلا زيمت ىتح ةيركفلا تاكرحلا ىلإ
 نم ريخلا زيمت ىتح «ةيلعفلا تاكرحلا ىلإ غلبت نأ الو . بذكلا نم قدصلا زيمت ىتح
 كلذكو «لعفلاب اهل تاكرحلا هذه لثم الو :دوجولاب اهل يلقعلا زيمتلا الف :رشلا
 يف مهراكفأ تاكرحو هل ةياغ ال مهركف ىهتنم نأل (مالسلا مهيلع) ءايبنألا تاكرح

 هيف ينعسي ال تقو هللا عم يل مهل ملسي ىتح «رشبلا ةوق اهنع زجعت امم .سدقلا لاحم

 اهماظتنا ةياغ ىلإ غلبت ال ةيلعفلاو ةيلوقلا مهتاكرح كلذكو «لسرم يبن الو برقم كلم

 نم ىلوألا ةجردلاو ءايلعلا ةبترلا يف مهو ءرشبلا لك ةكرح ةرطفلا ننس ىلع اهنايرجو
 نود كلذ ىلع ىلاعت برلا مهعلطأ امب ًاملع اوطاحأ دقف ءاهلك تادوجوملا تاجرد
 ديدش هملع » ملعتلا لاح هلاح نوكي لوألا يفف «نييناحورلاو ةكئالملا نم مهريغ

 نأب فارتعا اذهف يحولا دعب الإ مولعلاو فراعملا نم ء ءيشب نوقطني ال مهنأ ىلع ءايبنألا ةملك تقفتا )١(
SSىوقلا ديدش هملعإ : » 

 مدآ ايف هلوق ليلدب مهنم ًاملع رثكأ مدآ نأب ةكئالملا تفرتعا دقف كلذب ملسن ال ملعتملا نم ملعأ ملعملاو
 مدآملع نأب كلذوت مهل ًامولعم كلذ نكي مل ام مالسلا هيلع مدآ لضف نم مهل نيب نأ دعب ( مهئامسأب مهئبنأ
 نم لضفأ ةي دمحمو هنع ملعلا يف مهروصقو هلضف ذ لامك كلذب رهظيل مهيلع مهضرع مث ءاهلك ءامسألا
 ةرثكو ةيلضفألا يضتقي ال كلذ نكل ةكئالملا ملع ديزم انملس ول انأ ىلع هنم ملعاو «مالسلا هيلع مدا
 E نع الضف باوثلا نم ًاثيش قحتسي الو ملعلا قئاقد نم ريثكب أطيحم لجرلا ىرن انف .باوثلا
 نأ ملعن ملو .لاعفألا يف صالخالا بسحب لصحت امنإ لضفلا ميظعو «باوثلا ةرثك رثك نإف ربكأ هلضفو رثكأ
 ۳٠١(. و ۳٠۷ ص لوأ يزارلا) .رثكأ ةكئالملا صالخإ
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 مهئبنأ# مالسلا هيلع مدآ قح يف كلذو ميلعتلا لاح هلاح ريخألا يفو [5 : مجنلا] *ىوقلا

 لاحلا نوكي فيك رظناف فشكلاو روهظلا ودب ىلعرمألا ناك نيح ["* : ةرقبلا] 4 مهئامسأب

 نمحرلل ناك نإ لق# ةصاخلا ةيدوبعلاف ,سدقلا بانج ىلإ مهتفاضإ امأو ,روهظلا ةياهن يف

 متئش ام انلضف يف اولوقو «لوبوبرم دابع انإ اولوق ١ : فرخزلا] #نيدباعلا لوأ انأف دلو

 00 أ ناك مرج ال < .هلوسرو هدبع مهب لاوحألا ا
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 هل ام هنم ةيصوصخلاب دابعلل يلجتلاو ةيبوبرلاو ةيهلإلاب قلخلا ىلإ فرعتلا كلذك « ةفاضإلا

 ةئباصلا يبهذم ةياهن هذهف (نوراهو ىسوم بر) صوصخ هلام اهنمو (نيملاعلا بر) مومع

 «دعب رطاخلا يف ناكو ‹ ىصحت ال دئاوف نيقيرفلا نيب ترج يتلا لوصفلا ىفو «ءافنحلاو

 . ميظعلا سمره مكحركذ ىلإ اهنعتلدعف ءاهيفخأ داكأ ايافخ بلقلا يفو ءاهيلمن ديرناياوز
 بهذم ريرقت ىلع لدي امم همكح نأ ىلع لب هاشاح «ةئباصلا قرف ةلمج نم هنأ ىلع ال

 ةيهلإلا سيماونلا عابتاب لوقلا باجيإو «ةيرشبلا صاخشألا ىف لامكلا تابثإ ىف ءافنحلا

 ظ . ةئباصلا بهاذم فالخ ىلع

 ميضملا سرك كح

 سيردإوه :لاقيو «رابكلا ءايبنألا نم دعي يذلا .هلاوقأ ىضرملا «هراثأ دومحملا

 اهتويب يف اهبترو «ةرايسلا بكاوكلاو جوربلا يماسأ عضو يذلا وهو «مالسلا هيلع يبنلا

 عيبرتلاو سيدستلاو تيلثتلاب رظانملاو ضيضحلاو جوألاو لابولاو فرشلا اهل تبثأو

 ماكحألا امأو ءاهميوقتو بكاوكلا ليدعت نيبو «ةماقتسالاو ةعجرلاو ةنراقملاو ةلباقملاو

 ةقيرط برعلاو دنهللو « عيمجلا دنع.اهيلع نهربم ريغف تالاصتالا هذه ىلإ ةبوسنملا

 تباوثلا ىلع اهبوترو اهعئابط نم ال .بكاوكلا صاوخ نم اهوذخأ «ماكحألا يف ىرخأ

 «مالسلا امهيلع سيردإو ثيش امه سمرهو نوميذاع نإ :لاقيو «تارايسلا ىلع ال

 «لقعلاو ‹ ىلاعت يرابلا ,ةسمخ لوألا ءىدابملا : لاق هنأ نوميذاع نع ةفسالفلا تلقنو

 . سمره نع اذه لقني ملو «تابكرملا دوجو اهدعبو ءءالخلاو «ناكملاو «سفنلاو

 هخنسب دومحملا ءهعابطب لضافلا ءرملا ىلع بجي ام لوأ : سمره لاق

۳٤0 



 دعبو «هتفرعم ىلع هركشو لجو زع هللا ميظعت «هتبقاع يف وجرملا «هتداع يف ىضرملا
 ةحصانملا قح هيلع ناطاسللو .هتلزنمب فارتعالاو «هل ةعاطلا قح هيلع سومانللف .كلذ
 هيلع هئاصلخلو .ةداعسلا باب حتف يف بأدلاو .داهتجالا قح هيلع هسفنلو .دايقنالاو

 الإ هيلع قبي مل .سسألا هذه مكحأ اذإف «لذبلاب مهيلإ عراستلاو دولاب مهل يلحتلا قح
 فيك ةئباصلا رشاعم اورظنا «قلخلا ةلوهسب ةرشاعملا نسحو «ةماعلا نع ىذألا فك
 .لجو زع هللا ةفرعمب سومانلاب هنع ربع يذلا لوسرلا ةعاط نرق ىتح «ةلاسرلا رمأ مظع
 لئسو ah ءاهل ضرعت الو تايناحورلا ميظعت انه اهركذي ملو

 هتلماعمو ءاليمج ءاقل مهل هامل نوكي نأب :لاق ؟ناسنإلا ىف سانلا يأر نسحي اذامب

 .ةرضم نا وأ .ةعفنم ءاجرل نوكي ال نأ ناوخإلا ةدوم لاق .ةنسح ةلماعم مهايإ

 ءايشألا ردجأو ,لقعلا ريخلا نم ناسنإلا يف ام لضفأ :لاقو «هل عابطو هيف حالصل نكلو

 داهتجالا رومألا ريبدت يف هيلإ جاتحي ام لضفأو . حلاصلا لمعلا هبحاص هيلع مدني ال نأ

 يف قدصلا ةثالث ربلا لضفأ نم :لاقو «صرحلا ءايشألا قبوأو .لهجلا تاملظلا ملظأو
 الف هسفن بيع فرعي مل نم :لاقو «ةردقملا دنع وفعلاو «ةرسعلا يف دوجلاو «بضغلا

 لهاجلاو .هل هقطنم لقاعلا نأ «لهاجلاو لقاعلا نيب لصفلا :لاقو «هدنع هسفنل ردق
 . ءاملعلاو ءناطلسلا : ماوقأ ةثالثب فختسي نأ لقاعلل يغبني ال :لاقو «هيلع هقطنم
 اا ءاملعلاب فختسا نمو . هشيع هيلع دسفأ ناطلسلاب فختسا نم نإف ناوحخإلاو

 دحأ وه توملاب فافختسالا :لاقو «هتءورم هيلع دسفأ دايخ فختسا نمو «هنيد

 ال نأب ىلوأ هسفن يف اهتبثيو «ةمكحلا بلطي نأ قيقح ءرملا :لاقو «سفنلا لئاضف
 ريعي الو «فرشلا نم هغلبي اميف ربكلا هذخأي الو ا للا اا نم ورح
 .توافتي ال ىتح «هلوقو هتين نيب لدعي نأو .ںاطلسلاو ىنغلا هريغي الو «هيف وه امب دحأ

 عفنأ :لاقو .ضقتني ال ام هتجحو .هيف فلتخي ال ام هنيدو هيف بيع اال ام هتنس نوكتو
 ةعانقلاب رورسلا لك نوكي امنإو .طخسلاو هرشلا اهرضأو . ىضرلاو ةعانقلا سانلل رومألا

 ةكلهلاو لالضلا لصأ نأ هبتك اميف هنع ىكحيو . طخسلاو هرشلاب نزحلا لكو « ىضرلاو

 رشلا نم هيف ام دعي الو هبهاومو لجو زع هللا ةيطع نم ريخلا نم ملاعلا يف ام دعي نأ هلهأل

 اهتعبت نم صلخي مل ةيرف هيخأ ىلع ىرتفا نمو .هدئاكمو ناطيشلا لمع نم داسفلاو

 رورشلل ًاببس هلعج نأ لجو زع هللا ىلع ةيرفلا مظعأ نم صلخي فيكف ءاهب ىزاجي ىتح
 نمل ليولاو ىبوطف «ةلاحم ال امهلهأ ىلإ نالصاو رشلاو ريخلا :لاقو «ريخلا ندعم وهو

 ل



 ءيش هعطقي ال يذلا مئادلا ءاخإلا : لاقو .هيرلي ىلعو هيلإ الصو نم ىلإ امهلوصو ىرجأ

 .حيحصلا ملعلا يف اهايإ هبيذهتو «هداعم رمأ يف هسفن ءرملا ةبحم امهدحأ «نانثا

 ايندلا يف هاخأ بحاصم كلذ نإف «قحلا نيد يف هيخأل هتدوم رخآلاو « حلاصلا لمعلاو

 امهو .ةقافلا صرحلاو «ةظاظفلا ناطلس بضغلا :لاقو ءهحورب ةرخآلا ىفو هدسجب

 الإ هرييغت قاطي ءيش لك :لاقو .حور لك اكلهمو «دسج لك ادسفمو كس لك انج

 الإ هعفد عاطتسي ءيش لكو ءوسلا قلخلا ريغ هحالصإ ىلع ردقي ءيش لكو . عابطلا

 ءالخ نيذه نأل ءندبلل شطعلاو عوجلا ةلزنمب سفنلل قمحلاو لهجلا :لاقو .ءاضقلا

 قداص ناسل .ضرألاو ءامسلا لهأ دنع ءايشألا دمحأ لاقو ءندبلا ءالخ نيذهو .سفنلا

 ىلع دهش نم ةجح سانلا ضحدأ :لاقو «ةعامجلا ىف قحلاو ةمكحلاو لدعلاب قطان

 هللا هنيدف ىذألا نع فكلاو ةمحرلاو ةمالسلا 500-5 :لاقو « هتجح ضوحدب هسفن

 ىذألاو ةظاظفلاو كالهإلا هنيد ناك نمو ةجحلا “ جلف دهاش هل همصخو .لجو زع

 لمتحت كولملا :لاقو «هسفن ىلع دهاش هتجح 22 ضوحدب وهو .ناطيشلا نيد هنيدف
 نكت ال :لاقو «ةمرحلل ضرعتو ءرسلل ءاشفإو «كلملا يف حدق ةثالث الإ اهلك ءايشألا

 كلم اذإ لهاجلاك الو ؟)ىغط عبش اذإ دبعلاك الو «( ىغص عاج اذإ يبصلاك ناسنإلا اهيأ

 ىضقيف قيدصلا امأ «ةحيصنلاب الإ قيدص الو ودع ىلع نريشت ال « لاقو .() ىغب

 هلقع حص نإو «كدسحو كباه هايإ كتحيصن فرع اذإ هنإف ودعلا امأو ءهبجاو نم كلذب

 ىلعو « ةرسعلا دنع ةحامسلا دوجلا ةزيرغ ىلع لدي :لاقو .كعجارو كنم ىحتسا

 هرس نم :لاقو .بضغلا دنعوفعلا ملحلا ةزيرغ ىلعو «ةرشلا دنع قيدصلا عرولا ةزيرغ

 .مهل كلذ لثم نوكي نأب قيقح «هيف مهنم لوقلا نسحو هايإ مهتنوعمو هل سانلا ةدوم

 هللا جلفأو .هلضفو هبلغ همصخ ىلع هجلفأو زاف ًاجولفو ًاجلفو ًاجلف جلفيو جلفي هتجح يفو «هتجحب جلف )١(

 .اهموقو اهرهظأ هتجح
 هتجح ضحدأو ةلطاب يأ #ةضحاد مهتجح# : ىلاعت لاق . هللا اهضحدأو «تلطب اضوحد هتجح تضحد 6

 | ظ . اهلطبأ اذإ

 هنأ يل رهظيو هعفني ثيحوأ أجلي نم ىلإ ملعأ وه يأ «هدخ ىغصمب ملعأ يبصلا اولاقو «لام يأ ءىغص (۳)
 . توصو ءحاص يأ ائيص ىأصي ىأص

 )٤( ناتهبلاو رفكلا يف الغو عفتراو نايصعلا يف دحلاو «ردقلا زواج انايغط وغطيو ًايغط يغطي «ىغط .
 سانلا ىلع يغبي نالفو .لاطتساو قحلا نع لدع ءايغب انيلع لجرلا ىغب يدعتلاو داسفلاو ملظلا : يغبلا )٥(

 .روجلا مهعم ىتأو « مهاذأ بلطو مهملظأ اذإ

¥ 



 الإ «بياعّملا نم هسفن صلخي نأ الو .ةمكحلاو ريخلا زوجي نأ دحأ عيطتسي ال :لاقو

 هقيدصو «هتفع هيلوو «هلقع هريزوف .قيدصو «يلوو ءريزو ءءايشأ ةثالث هل نوكي نأ
 ردق حلصأ اذإ هنإف «ضرألا نم عاب ردق حالصإب لكوم ناسنإ لك :لاقو . حلاصلا هلمع

 :لاقو ءهسفن كلذ ردقو . عيمجلا عاضأ هعاضأ اذإو ءاهلك هرومأ هل تحلص عابلا كلذ

 :لاقو .هلقع لمكي مل نم ملعلا لامكب الو « هتفع لمكت مل نم لقعلا لامكب حدمي ال
 رجافلاو ءاملاع لهاجلاو ءاقيدص ودعلا اولدبي نأ ءايشأ ةثالث ءاملعلا لامعأ لضفأ نم

 ةا دخلا لك ريخ نعي نو .دحأ لكلا ريخ هريخ دعي نم حلاصلا :لاقو ا

 . ملام بيطب الو .ةملظلا قحمي مل ام رونب الو «لهجلا داعي مل ام ةمكحب سيل :لاقو
 هللاو حلاطلا فلاخي مل ام حلاصب الو «بذكلا ضحدي مل ام قدصب الو «نتنلا عفدي
 . ملعأ

 صاخشألاو لكايهلا باحصأ

 ۰ انه اه اهركذنو ةلمج تارظانملا يف مهتلاقم انجردأ دقو ةئباصلا قرف نم ءالؤهو

 دب الو «طسوتم نم ناسنالل ذب ال نأ اوفرع امل تايناحورلا باحصأ نأ ملعا

 يه ىلا لالا ىلإ وعرف هه داو هي برو .هيلإ هجوتيف «یری نأ نم طسوتملل
 اهتالاصتا املاثو .اهبراغمو اهقلاطم انا .اهلزانمو اهتويب وأ اوفرعتف . عبسلا تارايسلا

 يلايللاو مايألا ميسقت اهبازو اا ىلع ة ةبترم ةفلاخملاو ةقفاوملا لاكشأ ىلع

 اولمعف .اهيلع راصمألاو ميلاقألاو صاخشألاو روصلا ريدقت ااو اهل تاغاتلاو

 هيف اوعارو تبسلا موي الثم لحزل (مويلا) اونيعو «تاوعدلاو مئازعلا اوملعتو « ميتاوخلا

 سابللا اوسبلو .هتعنصو هتئيهو هتروص ىلع لومعملا همتاخب اومتختو « ىلوألا هتعاس
 .هنم مهتجاح اولأسو «ةصاخلا هتاوعدب اوعدو .صاخلا هروخبب اورخبو «هب صاخلا
 .مهتجاح يضقي ناكف هب ةصاخلا هراثاو هلاعفأ نم لحز نم يعدتست يتلا ةجاحلا

 هتعاسو هموي يف يرتشملاب صتخت يتلا ةجاحلا عفر كلذكو مهمارم رثكألا يف لصحيو

 اوناكو « بكاوكلا ىلإ تاجاحلا رئاس كلذكو «هيلإ انركذ يتلا تافاضإلا عيمجو

 سمشلا لعج نم مهنمو .ةهلآلا هلإو «بابرألا بر وه ىلاعت هللاو .ةهلا ااا انوه

 ' نوبرقتيو «تايناحورلا ىلإ برق لكايهلا ىلإ نوبرقتي اوناكف .بابرألا برو ةهلآلا هلإ

۳4۸ 



 «تايناحورلا نادبأ لكايهلا نأب مهداقتعال ,ىلاعت يرابلا ىلإ ًابرقت .تايناحورلا ىلإ

 ةايحب نوقطانلا ءايحألا مهف ءانحاورأ ىلإ انداسجأ ةبسن تايناحورلا ىلإ اهتبسنو

 يف فرصتي امك 0000 از ایا اهنادبأ يف فرصتت يهو ‹تايناحورلا

 نم اوجرختسا مث «هحور ىلإ برقت دقف صخش ىلإ برقت نم نأ كش الو ءاننادبأ

 تامسلطلا هذهو بجعلا هنم يضقي ناك ام .بكاوكلا لمع ىلع ةبترملا ليحلا بئاجع

 RES قف عجم و ادام او لوح ماع اح خا لك او (9 رحسلاو بتكلا يف ة ةروكذملا ')

 07 ةلعفنملا ىوقلاب ةيوامسلا ةلاعفلا ىوقلا ولا اك ا :تامسللا ملع 01(

 يأ .همسا بولقم ليقو «لحني ال دقع وه وأ اهقفاوي امم عنملا وأ ةداعلا فلاخي ام راهظإ نم نكمتلا لجأل

 0 ا يعودوا ع وياسر

 رهظيل «مسلطلا ةيناحورل ةبلاج ةيوقم تاروخب عمد دوصقملا ريثأتلاو «لعفلل ةبسانملا ةنمزألا يف ةلعفنملا

 هئدابم نوكل رحسلا ىلإ ةبسنلاب ذخأملا بيرق وهو ةبيرغ لاعفأ داسفلاو نوكلا ملاع يف رومألا كلت نم
 ىف نفلا اذه دعاوق ىطيرجملا طسب ءءانعلا ةديدش هليضحت قرط نكل ةرهاظف هتعفنم امأو ةمولعم هبابسأو

 ةمالعللو «هميلعت يف هلجن لامكو هتنض طرفل ةقدلاو قالغإلا بناج راتخا هنكل عدبأف ميكحلا ةياغ هباتك
 ءانغلا ةميظع ةرهاظ ملعلا اذه ةعفنمو «اناقبط باتك طبنلا نم ةيشحولا نبا لقنو « هيف ليلج باتك يكاكسلا

 : ةثالث لاوقأ روهشملاو مسلطلا ىنعم يف فلتخا دقو «ءانعلا ةديدش هقرط نكل

 . مسا رثأ ىنعملاف رثألا ىنعمب لطلا نأ :(لوألا)

 . لحني ال دقع هانعم ينانوي ظفل هنأ : (يناثلا)

 .(۲۷۸ ص ناث ء ءاملعلا روتسد ١١5 ص ناث نونظلا فشك) . طلسم نع ةيانك هنأ :(ثلاغلا)

 نأ هتعفنمو ةيفخ بابسأب ةبيرغ لاعفأ ىلع اهب ردتقي ةيناسفن ةكلم لوصح هنم دافتسي ملع وه ؛رحسلا ملع )۲)

 0 اب ا ولا و ري عل «رذحيل ملعي

 لتقي ام هنم ملعي ًاضيأو هعطقيو هفشكي نم ةمألا يف نوكيف ةوبنلا يعدي رحاس دوجول ةيافك ضرف هنأ ىلإ

 هيلإ سوفنلا تداقنا ام لك هتقيقحو لوقعلا رثكأل هطابنتسا بعصو هببس يفخ ملع وهو ًاصاصق هلعاف لتقيف

 ةفرعم نع ثحاب ملعوه ريدقتلا اذه ىلعف رحاسلا نع ةرداصلا لاعفألاو لاوقألا ءاغصإ ىلإ ليمتف ةعدخب

 هجو ىلع ةثالثلا ديلاوملاو ةيضرألا رومألا عم اهنم لك طابترا نعو «بكاوكلا عاضوأو ةيكلفلا لاوحألا
 عمج ينعي اهبابسأو اهللع تيفخ ةبيجع رارسأو ةبيرغ لاعفأ جازتمالاو طابترالا كلذ نم رهظيل صاخ
 رهظيف ضعبب ةثالثلا ديلاوملا ضعب ةيبكوكلا راظنألاو ةيكلفلا عاضوألا نم ةبسانه ل بكرو

 راكفأ اهئافخ لح نع تزجعو لوقعلا اهيف تريحت ةبيرغ لاعفأو ةبيجع عاضوأ نم هببس يفخو هرثأ لج ام
 دنعف ةوبنلا يعدي رحاس عفدل نوكي نأ الإ اعرش مرحم هنأل هلمع نم زارتحالاف ملعلا ةعفنم امأو ءلوحفلا

 ةيافك ضرف رحسلا ملع ملعت نإ : ءاملعلا ضعب لاق كلذلو لمعلاب هعفدل رداق صخش دوجو ضرتفي كلذ

 فلتخاو .فيسلاب هترظانمف ةوبنلا يعدي نم امأ .يبنتملا عفدل نيعت اذإ'الإ هلمع نود نورثكألا هحابأ

 تاقوألا ضعب يف مئازعلا لمعب طبنلا قيرطو سفنلا ةيفصتب دنهلا قيرطف رحسلا قيرط يف ءامكحلا
 ضعب ركذب برعلاو طبقلاو نييناربعلا قيرطو .بكاوكلاو كالمألا ةيناحور ريخستب نانويلا قيرطو ةبسانملا
 نمف .ينجلاب ةرهاقلا ةكئالملا اورخس مهنأ اومعز مئازعلا نم مسق هنأكف يناعملا ةلوهجملا ءامسألا

 = دشانلا ةيغبو «نيطايشلاو نجلا حاورأل سنإلا مادختسال نيتاسبلاو حاضيإلا نفلا اذه يف ةفلؤملا بتكلا

۹ 



 ا ا ا وسل 09 ميزعتلاو 00 ميجنتلاو )١( ةناهكلاو

(۱) 

(۲) 

(۳) 

 سواميط باتكو «ميكحلا ةياغو وطسرأ لئاسرو ءاضيأ ةرهمجلاو نييناربعلا ةقيرط ىلع دصاقلا بلطمو
 ةارمو نييناربعلا ةقيرط ىلع ىمعلا باتكو طبنلا رحس باتكو نيينانويلا ةقيرط ىلع .تافوقولا باتكو
 48١(. ص ناث نونظلا فشك) .دنهلا ةقيرط ىلع يناسنالا ملاعلا كاردإ يف يناعملا
 مهب مالعتسالاو نيطايشلاو نجلا يأ ةدرجملا حاورألا عم ةيرشبلا حاورألا ةبسانم هنم دارملاو .ةناهكلا ملع
 دقو «برعلا يف نوكي ام رثكأو لبقتسملاب ةصوصخملا داسفلاو نوكلا ملاع يف ةثداجلا ةيئزجلا لاوحأ نع
 ةوبنلا مالعأ باتك يف اميس ريسلا يف ةروهشم امهتصقو , حيطس رخآلاو قش امهدخأ نانهاك مهيف رهتشا
 تابيغملا ىلع عالطالا نم مالسلاو ةالصلا هيلع انيبن ةثعب دعب نيمورحم اوناك مهنكل «يدرواملل
 قيدصت نآلا زوجي الف ةوبنلا دعب ةناهك ال هنأ تاياورلا ضعب , يف درو ىتح .ةوبنلا رون ةبلغب اهنع نيبوجحمو

 لزنأ امب رفك دقف لوقي امب هقدصف ًانهاك ىتأ نم» را ع

 نم نوكي مسق :نيمسق ىلع ةناهكلا نأ يزارلل موتكملا رسلا باتك نم موهفملا نكل ؛«دمحم ىلع
 ضعبف امهب لاغتشالاو بكاوكلا ةوعدو مئازعلاب نوكي مسقو «بستكمب سيل وهف «سوفنلا ضعب صاوخ
 هليصحت نع زارتحالا بجو كلذ ىلعف ءانتعيرش يف مرحم قيرطلا اذه يف كولسلا نأو .هيف روكذم هقرط
 ١575(. ص ناث نونظلا فشك) .ةفارعلا ملع يف لخاد لوألا مسقلاو هباستكاو
 تاليكشتلابو داسفلاو نوكلا ملاع ثداوح ىلإ لالدتسالا هب فرعي ملع موجنلا ملع وأ 6 ملع
 وهو كلذ ريغ ىلإ عيبرتلاو سيدستلاو ثيلنتلاو ةلباقملاو ةنراقملاك بكاوكلاو و كالفألا عاضوأ يهو ةيكلفلا
 عنم الف ۾ ةينيقي يهف ا امأ .تايمهوو تايعيبطو تايباسح : ماسقأ ةثالث ىلإ مسقني قالطالا دنع

 رحلاك لوصفلا ىلإ ةيكلفلا جوربلا يف سمشلا لاقتنا نم لالدتسالاك تايعيبطلا امأو ءاعرش اهملع يف
 ىلإ لالدتسالاك (ميجنتلاب ىمسي ام وأ) تايمهولا امأو اشا اغ ةدودرمب تسيلف لادتعالاو دربلاو
 ا ا اا الف سک زا وسلا ی کک تام ًارشوأ اريخ ةيلفسلا ثداوحلا
 يف هب نودتهت ام موجنلا نم اوملعت» : لاقو «اوكسمأف موجنلا ركذ اذإ» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق امك يعرش

 اهنأ دقتعإ نإ اذه اولاق نكل «رفك دقف موجنلاب نما نم» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو ««اوهتنا مث رحبلاو ربلا
 هللا وه يقيقحلا رثؤملا نأ مجنملا دقتعا اذإ : ىلاعت هللا همحر يعفاشلا مامالا لاق « ملاعلا ريبدت يف ةلقتسم
 سأب ال كلذ يفف ةدوهعملا اهعاضوأو اهتاكرحب لاوحألا عوقو ىلع ةيراج ىلاعتو هناحبس هتداع نكل ىلاعت

 صضعب لاقف 27 موجنلا ىلإ ةقيقح ريثأتلا دانسإ نوكي اذه ىلعو «هتاقبط يف يكبسلا هركذ اذك يدنع

 نعطلا ىف بنطأ ةيزوجلا ميق نبا نأ ؛ةداعسلا حاتفم بحاص ركذو مارح اهتاذب ريثأتلا داقتعا نإ :ءاملعلا
 نيدلا يبحمل ريغصلا عماجلاو رايشوكل لوصألا لمجم تارصتخملا نم هيف ةفلؤملا بتكلاو ريبعتلاو هيف
 رشعم يبأل راودألاو عرش نبا عومجم ةطوسبملا نمو ينغملاو عرابلا باتك تاطسوتملا نمو ,يبرغملا
 . ينارصقلل لئاسملاو ءرايزابلل تانارقلاو ,يزجسلل ليواحتلاو يبيصخلل ديلاوملاو ينوريبلل داشرإلاو
 ةداعسلا حاتفم 197١ ص ناث نونظلا فشك) ينوريبلل ميهفتلاو اشولكنتل كلفلا جردو ةينالعلا تارايتخالاو
 .(585 ص لوأ

 ر نقع طفلا فاز ميمصتو مزعلا نم ذوخأم مئازعلا .ميزعتلا وأ : مئازعلا ملع
 ديدشتلاو باجيالا حالطصالا يفو «كيلع تمتحو كيلع تبجوأ يأ كيلع تمزع لاقي ريغلا ىلع
 نق مد از هارش فا ادت ريما نو متم اري متل داي لا ار سلا ىلا ظل
 = امهركنأ نمو ًاعرشو القع زئاجلا نكمملا نم كلذو هسفنل ليلذتلاو ريخستلاو ناعذإلاو ةعاطلا مهيلع بجوأ
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 . مهمولع نم اهلك 2 روصلاو ( صاوخلاو ) ميتاوخلاو

 نم سنإلل مهدايقناو «هيلإ ليلذتلاو ريخستلا نأل ىلاعتو هناحبس هللا ةردق راكنإ ىلإ يضفي هنأل هب أبعي مل =

 :لاقف ؟مالسلا هيلع ناميلس دعب سنإلا نيطايشلاو نجلا عيطي له ايخرب نب فصأ لئسو هعنص عيدب

 007 ماظعلا هماسقأو ىربكلا همئازعو ىنسحلا هئامسأب قستي امنإو ءايقاب ملاعلا ماد ام مهنوعيطي

 امأو .مرحملا ٌرحسلا وه لوألا . حابمو روظحم نيمسق ىلع هتدعاقو هلصأ يف وه مث ةيضرملا ريسلا يف

 نع ةلزعو ةولخ ءافصو لماش فافعو لماك عروب الإ هنم ء يش رمثتسي ال ذإ سكعلاو دضلا ىلعف حابملا

 ةيفيك يف اوفلتخا نيققحملا نأ ريغ ىلاعت هللا ىلإ ريخستلا نأ تملع دقو .ىلاعت هللا ىلإ عاطقناو قلخلا

 هرم «هتباجأو ءاعدلاك ةميزعلاب ليقو « لجو زع هنود دحأل ليبس ال جهن ىلع ليف ىلاعت هنم مهب هلاصتإ

 .رامعلاب ليقو ةرايسلاو ةبستحملاب ليقو .سئيهتملا نييهنملا نيعئاطلا سيساوجلاب ليقو « ةيضرملا ريسلاو

 مئازعلا بوصو ‹طئارشل عمجتسا هنأ «يدنع يذلا امأ : ةمئألا رخ فلا لا مالك نم ديجي اهانه

 الإ عضم الو اجلم مهل ىقبي ليك مهيلع ماعلا راطقأ ةقيضم مهل ةقرحم ةميظع ران هيلع ىلاعت هل اهريص

 ةديمحلا هقالخأو ةيضرلا هريس يف اريسم رهام ناك اذإ هنأ اذه نم ىلعأو هب مهرمأي اميف ةعاطلاو روضحلا

 تبثأو هتمدخو هتعاط ىلإ مهوقوسيو مهرجزيل ًادادش ًاظالغ ءايوقأ ةكئالم مهيلع لسري ىلاعت هنإف ةيضرملا

 هللا ءامسأ نم مالكلا نم نوكي نأ نم عنمي ام اولاق ثيح لوصألا هذه نيققحملا نم مهريغو نوملكتملا

 نجلا ضعب ىلاعت هللا رخس هب ملكتو ناسنالا هظفح اذإ ام تامسلطلاو مئازعلاو بتكلا يف اهريغ وأ ىلاعت

 اذهو .يسنالا هب ربخيل هدهاشو ينجلا هفرع اميف ةنئاكلا رومألا نم هنم بلط امب هراتخاو هتعاط هبلق مزلأو

 نم «عمس الو لقع يف ةعنتمم ريغ سنالل مهتعاطو اولاق سيساوجو نييهنم مهنم نإ لاق نم لوق نايب وه
 فشك) ٤۸۲ ةنس ىفوتملا يسبطلا دمحأ نب دمحم لضفلا يبأ مامالل مئازعلا يف لماكلا رحبلا نم لماشلا

 . ١١۳۷( ص ناث نونظلا

 ةءارق ىلعو ةلزنملا هبتكو ىلاعت هللا ءامسأ ةءارق ىلع ةبترتملا صاوخلا نع ثحاب ملع وهو .صاوخلا ملع 1١(

 : ةداعسلا 7-0 بحاص لاق ءاهل ةبسانم 0 تاوعدلاو ءامسألا كلت نم لك ىلع بترتيو ةيعدألا

 بانج ىلإ هجوتت ةلزنملا هبتك يف ةدراولا تاوعدلاو ىلاعت هللا ءامسأب اهلاغتشا ببسب سفنلا ع

 بسانت راونأو هل كلذ ةطساوبف هنع اهل ةلغاشلا رومألا نع ىلختتو س

 ثيحب ةيودألا صاوخب ةناعتسالا ليبقلا اذه نمو ءةروكذملا رومألا لاقتنا ببسب اهل لصاحلا اهدادعتسا

 اهفوقسو ةعبرألا اهناردج يف لمع مورلا دالبب ةسينك نأ ىكح امك .رحسلا لعفلا كلذ نأ يئارلا دقتعي

 ىواستي ام رادقمب ديدح نم بيلص اهئاوه يف لعجو ردقلا يف ةيواستم سيطانغملا نم ةراجح تس اهضرأو

 بيلصلا فوقو كلذ نم مزلف بذجلا يف اهتيقب اهنم رجح بلغي ال هنآ ثيحب ةتسلا ةراجبحلا كلت بذج هيف 0

 ىلإ مسقنت صاوخلا كلت نأ مث ىراصنلا نم موق هب نتتفاف ًارهاظ هكسمت ةلآ ريغ نم امنإو ءاوهلا ىف

 صاوخو مئازعلا يف ةلمعتسملا ةيعدألا صاوخو ءامسألا اهنم ةبكرملا فورحلا صاوخ اهنم ةريثك ماسقأ

 ةركذت يف نيب امك ةضغابتملاو ةباحتملا دادعألا صاوخ اهنمو ريسكتلاو قفولاو ددعلا صاوخ اهنمو «نآرقلا

 نرل ينشكز كلذ ريغ ىلإ كايلدعملا نم اوخو يكوكلاو جوربلا صاوخو «باحتلا نايب يف بابحألا
 . (*۲ ص لوأ ةداعسلا حاتفم ۷۲۰١ ص لوأ

 ةقطنملا ىلع ام اهنم ا اينامث تباوثلا كلف يف اوروصت نيمجنملا نإف .بكاوكلا روص ملع (۲)

 هذه ضعب جردنيو رمقلا لزانم نييعتل ىرخأ ةروص نيرشعو ةينامثو جوربلا نييعتل ةروص رشع ينثا مهوتي

 يف اهعضاوم اوفرعو ًابكوك نيرشعو نينثاو ًافلأ تباوثلا بكاوكلا نم اوطبض روصلا هذهبو ضعب يف روصلا
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 عفشتي عيفشو هب لسوتي طسوتم نم دب ال ناك اذإ اولاقف ؛ صاخشألا باحصأ امأو

 مهبطاخن ملو ءراصبألاب اهرن مل اذإ انكل لئاسولا يه تناك نإو تايناحورلاو لأ
 ىرت الو تقو يف ىرت دق لكايهلا نكلو .اهلكايهب الإ ءاهيلإ برقتلا ققحتي مل نسلألاب

 برقتلا انل فصي ملف .راهنلاب ًءافخو « ليللاب ا عولط اهل نال «تقو يف

 فكعنف اننيعأ بصن ةبوصنم ةدوجوم صاخشأو روص نم انل دب الف ءاهيلإ هجوتلاو اهب
 ىلإ تايناحورلاب برقتنو ,«تايناحورلا ىلإ اهب برقتنف «لكايهلا ىلإ اهب لسوتنو ءاهيلع
 ىلع. ءاضاخفا ًاناعيصأ ارداف ىز هللا ىلإ انويرقبل هدعتف ىلاعتو هام هل
 ءأ «لكيهلا رهوج كلذ يف اوعارو ,لكيه ةلباقم يف صخش لك ةعبسلا لكايهلا لاثم
 هلاعفأ ردصت يتلا ةئيهلا ىلع هتروصب هوروصو «هريغو ديدحلا نم هب صاخلا رهوجلا

 تافاضإلا عيمجو ةقيقدلاو ةجردلاو ةعاسلاو تقولاو نامزلا كلذ يف اوعارو .هنع

 هيلإ اوبرقتف .هنم يعدتست يتلا بلاطملا حاجن يف رثؤي «دومحم لاصتا نم «ةيموجنلا

 اوعرضتو .هبايث اوسبلو همتاخب اومتختو هب اا روخبلاب اورخبتو «هتعاسو هموي يف
 هذه ةياعر دعب مهجئاوح يضقي ناك نولوقيف. .هنم مهتجاح اولأسو همئازعب اومزعو هئاعدب

 اولاق ذإ ,بكاوكلا “ ةدبع مهنأب مهنع ليزنتلا ربخأ يذلا وه كلذو اهلك تافاضإلا

 ىلعو اهمظعأ اهالوأ بتارم تس يف اهوبترو ًابيرقت رادقملا ةيواستم اهنم ةلمج لك اولعجو ضرعلاو لوطلا =
 يبرغملا نيدلا يسارا اذه يف ةعفان بكاوكلا روص ةلاسر يفوصلا ن نمحرلا دبعلو «سايقلا اذه

 . ١9"( ص لوأ ةداعسلا حاتفم) . بابلا اذه يف ةلاسر ًاضيأ

 طابترا اودقتعا دقو .بكاوكلا لاوحأ تاريغتب طوبرم لفسألا ملاعلا اذه لاوحأ تاريغت موقلا ىأر امل )١(
 ثودح أدبم نأ مهنونظ تبلغف « ةفلتخم لاوحأ ىلع سانلا علاوط يف اهعوقو ةيفيكب تاسوحنلاو تاداعسلا
 نم مهنم مث ءاهميظعت يف اوغلابف ,ةيبكوكلا تابسانملاو ةيكلفلا تالاصتالا وه ملاعلا اذه يف ثداوحلا

 تناك نإو يهو ربكألا هلإلل ةقولخم اهنوكو اهثودح دقتعا س مهنمو ءاهتاوذل دوجولا ةبجاو اهنأ دقتعا
 ربكألا هلإلا نيب طئاسولا نودقتعي نيذلا مه ءالؤهو ملاعلا اذه لاوحأل ةربدملا يهف ربكألا هلإلل ةقولخم
 بيغت دق بكاوكلا هذه اوأر امل مهنأ مث اهميظعتو اهتدابعب اولغتشا دقف لك ىلعو ءملاعلا اذه لاوحأ نيبو

 نم سمشلا منص اوذختاو هيلإ بوسنملا رهوجلا نم امنص بكوك لكل اوذختإ تاقوألا رثكأ يف راصبألا نع ٠

 ةضفلا نم رمقلا منص اوذختاو .ساملألاو توقايلا يهو .سمشلا ىلإ ةبوسنملا راجحألاب هونيزو بهذلا
 كلت ةدابع وه اهتدابع نم مهضرغو مانصألا هذه ةدابع ىلع اولبقأ مث .بكاوكلا رئاس سايقلا اذه ىلعو
 ىوقلا ءامسأب ةفورعم مهل لكايه ءانب ىلإ اودمع ردنكسالا جورخ لبق نوينانويلا ناك دقو «بكاوكلا
 SEE لوألا هلغلا IEEE .مهل تادوبعم اهوذختاو ةرينلا مارجألاو ةيناحورلا
 ناكو اهلك تارودم ةروصلاو ں ا E ةشاشسلا لكيهو حيرصلا لقعلا لكيهو يهلإلا رمألا
 لكيه ناكو ًاعبرم سمشلا لكيهو اليطتسم خيرملا لكيهو ًاثلثم يرتشملا لكيهو ًاسدسم ٍلحز لكيه
 حس باحصأ معز دقو ءانمشم رمقلا ا نظف هوو ىف د ا و رو وا
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 يف .ةهلا اهومس ذإ ناثوألا ٠ ةدبع مه صاخشألا باحصأو ءانحرش امك اهتيهلأب

 ىلإ ةرفس هل تقفتا مارحلا تيبلا رمأ يلوو مهتاقبط ىلع سأرتو هموق داس امل يحل نب ورمع نأ خيراتلا -

 ىفسنف يقستسنو رصننف اهل رصنتسن تابرأ هذه اولاقف اهذع مهلأسف مانصألا نودبعي اموق ىأرف ءاقلبلا

 اعدو ةبعكلا يف هعضوو ةكم ىلإ هب راسف | لبهب فورعملا منصلا هوطعأف اهنم دحاوب هومركي ن نأ مهيلإ سمتلاف

 هانب يذلا نادمغ ةروهشملا مانصألا تويب نمو .فاتكألا يذ روباس كلم لوأ يف كلذو هميظعت ىلإ نالا

 كلملا رهشونم هانب يذلا خلبب راهيون اهنمو «نامع نب نامثع هبرخو ءاعنص ةنيدمب ةرهزلا مسا ىلع كاحضلا

 . 3١9١( ص ۷۲ ص لوأو عبار يزارلا) . ةفورعم ناثوأ برعلا لئابقل ناك مث رمقلا مسا ىلع

 ةعافشلا لوبقم ةوعدلا باجم هنأ دقتعي ريبك لجر مهنم تام ىتم مهرمأ أدبم ناک < ةهلا ناثوألا اوذختا نمو 1١

 ةمايقلا موي مهل ًاعيفش نوكي ناسنالا كلذ نأ داقتعا ىلع هنودبعي هتروص ىلع ًامنص اوذختا ىلاعت هللا دنع

 نكس املو ؛#هللا دنع انؤاعفش ءالؤه# : هلوق يف ةلاقملا هذهب مهنع هللا ربخأ ام ىلع ىلاعت هللا دنع

 بورحلا مهنيب تعقوو .ةكم مهيلع تقاض دالوأ هل دلوو ةكم مالسلا امهيلع ميهاربإ نب ليعامسإ
 نعاظ ةكم نم نعظي ال ناكف .شاعملا سامتلاو .دالبلا يف اوحسفتف اضعب مهضعب جرخأو ,تاوادعلاو

 مهفاوطك هب اوفاطو هوعضو اولح امثيحف ةكمب ةبابصو مرحلل اميظعت مرحلا ةراجح نم ارجح هعم لمتحا الإ

 بلف ا ا انو ر اه اروع نأ ل مهن كلذ جابي ا تر لا ار م انين کا

 مهلبق نم ممألا هيلع تناك ام ىلإ اوراصو .نائوألا اودبعف .هريغ ليعامسإو ميهاربإ نيدب اولدتساو
 دو لثم ةفورعم ناثوأ برعلا لئابقل ناكف اهركذ نم مهيف يقب ام ثرإ ىلع اهنم حون موق دبعي ناك ام اوثحتبأو

 يذل ريمح ضرأب رسنو «ناذمهل قوعيو .جحذم ينبل ثوغيو ليذه ينبل عاوسو بلكل لدنجلا ةمودب

 ىلع ةلئانو فاسأو . ةكم يحاونب ةنانكل ىزعلاو «جرزخلل برثيب ةانمو ,فيقثل فئاطلاب تاللاو ,عالكلا

 نب ديز اذكو ىلاعت هللا ةدابع ىلإ مهوعديو اهتدابع نع مهاهني يي يبنلا دج يصق ناكو .ةورملاو افصلا

 : لوقي يذلا وهو ليفن نب ورمع
 رومألا ت تنا اا ٠ نا بر فلأ مأ او. اا

 رسيصبلا لنجرلا ليغفي كلذك  .عميحخج ىزغلاو تاللا تكرت

 لاقف «مانصألا ةدبع بهذم ةقيقح هبتك ضعب يف يخلبلا مجنملا دمحم نب رفعج رشعم وبأ ركذ دقو ؛اذه

 ةروص وذو مسج ىلاعت هنأ نودقتعي مهنأ ل ةكئالملاو هلإلا نوتبئي اوناك دنهلاو نيصلا لهأ نم ًاريثك نأ

 مرج الف «تاومسلاب انم نوبجتحم مهلك مهنأ الإ ةنسح روص ًاضيأ ةكئالمللو .روصلا نم نوكي ام نسحأك

 :نولوقيو نسحلا ةياغ يف ةروص نوذختيف «لكيهلاو ةيؤرلا ةنسح رظنملا قبلا لاو روض اودخفا أ

 اهتدابع ىلع نوبظاوي مث ةكئالملا ةروص ىلع اهنولعجيو ىلوألا ةروصلا نود ىرخأ ةروصو هلإلا لكيه اهنإ

 يف ببسلاف رشعم وبأ هركذ ام حص نإف :ةكئالملا نمو ىلاعت هللا نم ىفلزلا بلط ةدابعلا كلتب نيدصاق

 ريبدت ضوف ىلاعت هللا نأ دقتعي ناك نم مهنم نإو اذه .ناكم يفو مسج ىلاعت هللا نأ داقتعا ناثوألا ةدابع

 ا ا ل لا د مع ل

 ربدمو كلم قازرألا ربدمو كلم راطمألاو مويغلا ربدمو رخا كلم لابجلا ريدمو كلم راحبلا ربدم نلوقيف

 اصوصخم امنص ةكئالملا كثلوأ نم دحاو لكل اوذختا كلذ اودقتعا املف :رخآ كلم تالتاقملاو بورحلا

 لوأ يزارلا) . تاريبدتلاو راثآلا نم يكلفلا حورلا كلذب قيلي ام منص لك نم نوبلطيو ًاصوصخم الكيهو

 . (5 ص مانصألاو ۷۲ ص ۲۳۲ ص عبارو
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 رظان دقو ١8[ :سنوي] «هللا دنع انؤاعفش ءالؤه» :اولاقو «ةيوامسلا ةهلآلا ةلباقم
 صاخشألا باحصأ بهاذم رسكب أدتباف «نيقيرفلا ءالؤه مالسلاو ةالصلا هيلع ليلخلا
 نإ ءاشن نم تاجرد عفرن هموق ىلع ميهاربا اهانيتا انتجح كلتو ل : ىلاعت هلوق كلذو <
 ام نودبعتأ :  هلوقب الوق مهرسك نأ ةجحلا كلتو [8 : ماعنألا ] ميلع ميكح كبر
 2١ وه رزآ هوبأ ناك املو [45 . 405 :تافاصلا] *نولمعت امو مكقلخ هللاو * نوتحنت
 «ةياعرلا قح اهيف ةيموجنلا تافاضإإلا ةياعرو . مانصألاو صاخشألا لمعب موقلا ملعأ
 تامازلإلا ىوقأو .هعم ججحلا رثكأ ناك هريغ نم ال مانصألا هنم نورتشي اوناك اذهلو

 لاق نم مهنمو . «ةهلآ ًامانصأ ذختتأ رزآ هيبأل ميهاربإ لاق ذإو» :ةيآلا رهاظ هيلع لديو ميهاربإ وبأ رزا 01(
 يف ًانعط اذه لعج نم ةدحلملا نمو «خرات همسا نأ ىلع نيباسنلا نيب فالخ ال : جاجزلا لاق «خرات همسا
 : ناماقم انهه ءاملعللو باوصب سيلو أطخ بسنلا !ذه لاقو .دارقلا
 خرات ناك همسا نأ ىلع نوباسنلا عمجأ مهلوق امأو رزا وه مالسلا هيلع ميهاربإ دلاو مسا نأ :(لوألا)
 ىلإ عامجالا كلذ عجري ةرخآلابو ءأضعب دلقي مهضعب نأل لصح امنإ عامجالا كلذ نأل .فيعض لوقف
 ىراصنلاو دوهيلا رابخأ نم هنودجي امب اوقلعت امبرو ءامهريغو بعكو بهو لوق لثم نينثالاو دحاولا لوق
 ا .نارقلا حيرص ةلباقم يف كلذب ةربع الو

 ' : هوجو انهه انل مث «خرات ناك همسا نأ انملس : (يناثلا)
 لعجو «رزآ ناك يلصألا همسا نأ لاقي نأ لمتحيف نيمسالا نيذهب ىمسم ناك ميهاربإ دلاو لعل )١(

 نأوهو «سكعلاب نوكي نأ لمتحيو .مسالاب هركذ ىلاعت هللاف مسالا يفخو بقللا اذه رهتشاف هل ابقل خرات
 .بلاخلا بقللا اذهب هللا هركذف ابلاغ أبقل ناك رزاو ايلصأ امسا ناك خرات

 هنأك ءىطخملا وهو مهتغل يف مذ مسا رزأ نإ ليقف مهتغل يف ةصوصخم ةفص رزا ةظفل نوكي نأ (۲)
 مرهلا خيشلا وه رزآ : ليقو .قحلا نع هفارحناو هرفكو هفيزب هباع هنأك ءىطخملا هيبآل ميهاربإ لاق ذإو : ليف
 لوقي نم دنع امهيلإ ريصملا زوجي امنإ نيهجولا نيذه نأ ملعاو ,ةيلصأ ةيسراف ًاضيأ وهو ةيمزراوخلاب
 ظ . برعلا ةغل ريغ نم ةليلق ظافلأ ىلع نارقلا لامتشا زاوجب
 ًاصتخم هسفن لعج هنأل .مسالا اذهب هللا هامس امنإو ميهاربإ دلاو هدبعي منص مسا ناک رزآ نأ (5
 لكوعدن موي» : ىلاعت هللا لاق .بحملل امسا بوبحملا مسا لعجي دقف دحأ ةبحم يف غلاب نمو .هتدابعب
 دلاو نإ : ليقو .هماقم هيلإ فاضملا ميقأو فاضملا فذحف ,رزا دباع دارملا نوكي نأ وأ .« مهمامإب سانأ
 دالوأ نع ىلاعت هللا ىكح امك بألا مسا هيلع قلطي دق معلاو هل ًامع ناك رزآو خرات ناك مالسلا هيلع ميهاربإ
 ًامع ناك ليعامسإ نأ مولعمو .قاحسإو ليعامسإو ميهاربإ كئابآ هلإو كهلإ دبعن :اولاق مهنأ بوقعي
 لد ول اهيلإ ريصملا بجي لمنإ تافلكتلا هذه نأ ملعاو ءانهه اذكف بألا ةظفل هيلع اوقلطأ دقو .بوقعيل
 هذه ىلع انلمحت ةجاح ىأف ةتبلا دجوي مل ليلدلا اذهو ؛رزآ همسا ناك ام ميهاربإ دلاو نأ ىلع رهاب ليلد
 نيصيرح اوناك نيكرشملاو ىراصنلاو دوهيلا نأو «ةيآلا رهاظ رمألا ةحص ىلع يوقلا ليلدلاو ؟تاليوأتلا
 نأ ملعف هوبذكي مل مهو .هبيذكت نع اوتكس ام .ًابذك بسنلا اذه ناك ولف .هضغبو لوسرلا بيذكت ىلع
 ش . (77 ص عبار يزارلا) . حيحص بسنلا اله
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 (نيبم لالض يف كموقو كارأ ينإ ةهلآ ًامانصأ ذختتأ » :رزآ هيبأل لاق ذإ هيلع

 : ميرم] # ًائيش كنع ينغي الو و رصبي الو عمسي ال ام دبعت مل تبأ اي لاقو ۷٤[ : ماعنألا]

 ةلباقم يف ًامانصأ تلمع ىتح < ؛ملعلا لك تلمعتساو دهجلا لك تدهج كنأل 7

 رر ااف تحف نأ ىلإ ااا ا كد تفلت ا «ةيوامسلا مارجألا

 تقلخ كنأل اهنم ةجرد فرشأ كتقلخو كترطفب كنإو a E ينغت نأو

 افكت كفيلا اذه ىف انهت نوط كف الا رال و فا رايق اره س

 e كل ادو كيديب عونصملا راص د .ةريح نم اهل ايف د لا

 ا ناك ناطيشلا نإ ناطيشلا“') دبعت ال تبأ اي # عونصملا نم فرشأ

 ةيفينحلا ىلإ هاعد مث [ ٤ه CEE ميرم] «نمحرلا نم باذع كّسمي نأ فاخأ ينإ تبأ

 4 انوي اما ريع كك ينعبتاف كتأي مل ام ملعلا نم ينءاج دق ينإ «(” تبأ اي # ةقحلا

 هتجح لبقي ملف [47 : ميرم] «ميهاربا اي يتهلإ نع تنأ ©” بغارأ لاق 4[  : ميرم]

 يذلا وه ذإ هل ةدابع مانصألل هتدابع نأ ذإ «مانصألا ةدابع يف «هايإ هتعاطب .ناطيشلا ةدابع نع هابأ ىهن )١(

 صاع هنأ نايبب هل ديكأتو . يهنلا بجومل ليلعت ؛ ايصع نمحرلل ناك ناطيشلا نإ ءاهيلع هيرغيو هل اهلوسي

 ةرفنملا لاصخلا مظعأ نايصعلا هنأل هنم لوبقلا نع ةفصلا هذهب هرفنف «هتمعن كتمعو هتمحر كتلمش نمل

iهلل ايضا هنوك الإ ناطيشلا تايانج نم ركذي مل ءافنحلا فنحأ هنأو «صالخإلا يف ميهاربإ ناعمإل  

 N E ركذي ملو

 لعجي الو هيأرل تفتلي ال نأ ًاقيقح ناك كلذك ناك نمو يأرلا فعض نع الإ ردصت ال هللا ةيصعمو هنهذ

 .دزو هلوقل

 ملعلاب هسفن فصي ملو «هاصقأ يف ناك نإو طرفملا لهجلاب هابأ مسي مل .ةيآلا «& ينءاج دق ينإ تبأ اي»

 هتداعس ىلع سانلا صرحأو «هربخب فرعأ وه «هيبأب قيفر ةروص يف هسفن زربأ لب «٠ 0 . قئافلا

 ن اكاوس اص كدهأ ينعبتاف# :لاق ثيح «قفرب هلامتساف .«ليبس ىدهأو قيرط موقأ نايبل «هربو

 : هلوقو .بطاعملاو ىدرلا يواهم ىلإ يدؤملا لالضلا نع ا بلاطملا ىنسأ ىلإ ار امیقتسم

 امو « ىلاعت هلل بجي امب ملعلا وه هءاج امو «مالسلا هيلع ءىبن نأ دعب ناك راوحلا اذه نأ يف رهاظ (ينءاج)

 هدشرأ ام رئاسو ءاهباقعو اهباوثو ةرخآلا رومأب هملع ىلإ «هلمكأو هجو متأ ىلع زوجي امو «هقح يف عنتمي

 ال داشرإ رمأ (ينعبتاو) «نيرادلا ةداعس ىلإ ىيدؤي امو هتدابع يف هلل صالخالا مظتني امم ءهيلإ هاصوأو

 . باجيإ

 ا ,ديحوتلا ىلإ هابأ اعد امل مالسلا غ قازا .ةيآلا .& يتهلا نع تنأ بغارأ لاق» (۳)

 هوبأ هلباق عاضتالاو نيللاو « قفرلاو فطللاب نورقملا . غيلبلا هظعوب كلذ فدرأو لا ةدابع داسف ىلع

 اي يتهلا نع تنأ بغارأ) : هلوق الإ هتجح ةلباقم يف ركذي مل ذإ .ديلقتلاب هتجح لباقو «هدانعو هئافجب

 هقفر لباقو ءهبسو هبرضب هدده ذإ ,.ةهافسب هظعو لباقو ًاديلقتو الهج اهتيهلآ ءاعدا ىلع رصأف «(ميهاربإ

 = اي لاق لب « ينب اي لقي ملف وه امأ اهتمحرو «ةوبألا فطع ًالزنتسم تنا لاق مالسلا هيلع ميهاربإف «هفنعب
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 نم : اولاقف مهل ًاريبك الإ ًاذاذج مهلعجف لعفلاب رسكلا ىلإ مالسلا هيلع لدعف «ةيلوقلا
 ه+ نوقطني اوناك نإ مهولئساف اذه مهريبك هلعف | لب # :لاق ؟ميهاربا اي انتهلاب اذه لعف

 ام تملع دقل مهسوؤر ىلع اوسكن مث *نوملاظلا متنأ مكنإ اولاقف مهسفنأ ىلإ اوعجرف

 ريبك ىلع لعفلا لاحأ ثيح لعفلاب مهمحفاف [15- 57 :ءايبنألا] «نوقطني 2١7 ءالؤه

 .مهيلع مازلإلا قيرط ىلع كلذ لکو «مهنم لعفلا لاحأ ثيح لوقلاب مهمحفأ امك مهل
 هارأ امكو «لكايهلا باحصأ بهاذم رسك يلإ لدع مث .طق ابذاك ليلخلا ناك امف الإو
 تاومسلا توكلم ميهاربا ° يرن كلذكو # :لاق هموق ىلع ةجحلا ىلاعتو هناحبس هللا

 «نيملاعلاو نينوكلا توكلم ىلع هعلطأف ۷٠[ : ماعنألا] 4نينقوملا نم نوكيلو ضرألاو

 وهف ماهفتسالا هح ۾ ىلع ناك لإ (بغارأ) : هلوقو . هتوسفو ةظلغ ىلع 5 « هتولب ىسانت هنأكف ) ميهأربإ =

 ةبغر دشأ كلذ نع بغار هنأ ديفي وهو ةلالدلا ىلع ههيبنتو هظعو نم هنم رركت ام هنم فرع دق هنأل «نالذخ
 امنإو ءاهيف ةدئاف ال ةجح نع ضارتعالا يف بجعت يأف بجعتلا ليبس ىلع داك نإو و ؟لوقلا اذه ةدئاف امف
 لباق هابأ نأكف اهتدابعب ىضري فيك لقاعلا نأ | نم بجعتلا ديفي وهف اهتدابع ىلع مادقالا نم هلك بجعتلا

 اذه نأ كش الو « ةهبشو ليلد يلع ينبم ريغ دساف بحعتب ليلدلا ىلع ينبملا رهاطلا ن فبجعتلا كلذ

 .هنم بجعتي نأب ريدج بجعتلا

 نيعأ ىلع هب اوتأو .هورضحأ : مهنيب اميف اولاف ميهاربإ هلعاف نأ اوفرعو مهمانصأ رسك موقلا دهاش امل )١(
 هنيب نع هلخأ كوكيو يدلعم واهو مقلع هدو كا ىلع مهرظنمب ًانياعم « مهنم ىأ ريد دهام يالا

 هب اوتأف .هلعف لثم ىلع مادقإلا نع مهل ارجز كلذ نوكيف هايإ انتبوقع اوريلو لعف امب هيلع ةجح نوكيف
 بلق ام هنم رهظف هفارتع ءاو «هرارقإب هتيذأ ىلع اومدقيف .هلمعب مهل فرتعيل ؟(اذه تلعف تنأأو» :اولاقف
 مهمازلإ نم هضرغ هيف غلبي ًاضيرعت م هريبك هلعف لب :لاتف .هنم صالخلا اونمت ىتح مهيلع رمألا
 نأ ياك هزت ناو مهمانصأب ءازهتساو «عفني الو رضي ال ام ةدابع ىلع مهل اتيكبتو .ةجحلا
 يصاب يف ببسلا نأل هيلإ لعفلا دئسأف «هايإ مهميظعت ةدايز نم ىأر امل هيلع هدقحل «مهریسکت

 ام مهل لاق هنأك مهدقتعمل ةياكح هلوق نوكي نأ وأ ءهيلإ لماحلا ىلإ دنسي امك لعفلاو اه أيإ هميطحتو

 هلعف نم هلعف وأ .هنم دشأو ءاذه ىلع ردقي نأ ًاهلإ ذختيو دبعي نم قح نمو ,مهريبك هلعفي نأ نوركنت

 يف عقوأ كلذب مهتيكبتو ءرهظأ مهقطن مدع نأ ذإ 2 نوعيطتسي اوناك نإ مهولأساف مالك ءادتبا مهريبكو

 ةرضملا عفد ىلع ردقيال ام نأ اوركذتو نيربدتسم نيركفم مهسفنأ ىلإ اوعجرف < .مهرعاشمل ملاو مهسوفن

 نأ قحتسي الف « هل ةعفنم يلج وأ ءهريغ نع ة ةرضم عفد ىلع ردقي ال هرسك نمب رارضالا ىلع الو هسفن نع
 ميهاربإ مكلاؤسب وأ قطني ال ام ةدابعب نوملاظلا متنأ مكنإ : مهنيب اميف ضعبل نمهضعب ل لاقف .دبعي

 ا يا .مهتلآبو مهب ءىزهتسي ذخأ ىتح مكتهلا يو اهلازس نع مكاودعو
 وه امب ميهاربإ ىلع اوجتحاف ميهاربإ ةجح مهتهدش امل اوتهب دقو لطابلاب لادجلا ىف ذ اوذحأو مهتوفش

 اوفرتعاف ةركفلا مهيلع تبرطضاو «ةريحلا مهب تطاحأ امل نوقطني ء ءالؤه ام تملع دقل : اولاقف اقف هل ةجحلا

 . ةيهلالل حلصت ال اهنأو اهزجعب
 ةغلابملل ءاتلاو .كلملا توكلملاو ضرألاو تاومسلا توكلم هيرن مانصألا ةدابع حبق نم هانيرأ ام لثمو (؟)

 .هنيقي دادزيل عئادبو بئاجع نم ضرألا يف امو تاومسلا يف ام ىأرف ةبهرلاو « ةبغرلل توبهرلاو توبغرلاك

9 

 س
 ےس



 .ةئباصلا بهذم ىلع ءافنحلا بهذمل كو :اهلكايهو تايناحورلا ىلع هل ًافيرشت

 جالو ل ل ل فلا الكتل نأ 0

 الو لوقلا اذه يف بذاك مالسلا هيله ليلخلا ناک امف الإو ا ل اسأل

 نأ حلصي ال هنأب .لاقتنالاو ريغتلاو لاوزلاو .لوفألاب لدتسا مث «ةراشإلا كلت يف ًاكرشم

 ابر هومتدقتعاولاذهو ريغم ىلإ جاتحاف رّيغت اذإو «ريغتي ال ميدقلا هلإلا نإف ٠ اهلإ ابر نوكي

 ًاضيأ لاوزلاو لوفألاف ءةليسوو ًاعيفشو ةلبقو ةطساو هومتدقتعا ولو ءًايلزأ ًاهلإو ًاميدق

 ىلإ برقأ عولطلا ناك نإو , عولطلاب مهيلع لدتسا ام اذه نعو لامكلا نع هجرخي

 ,لوفألاب ريحتلا نم مهارع امل صاخشألا لمع ىلإ اولقتنا امنإ مهنإف لوفألا نم ثودحلا

 كلذو . هتحصب أرفرتعا امب مهيلع لدتساف ‹ مهريحت ثيح نم مالسلا هيلع ليلخلا مهاتأف

 مل نئل لاق ءلفأ املف يبر اذه لاق ًاغزاب رمقلا ىأر 2 امل مث# جاجتحالا يف غلبأ

 فيك ابر فرعي ال نمم ًابجع ايف [۷۷ : ماعنألا] 4 نيلاضلا موقلا نم ننوكأل يبر 20 يندهي

 هعالطا نم هتريصبب يه امنإو «هرصبب تسيل «ةدارإلا نإ : ليقو ,هتمظعو هولعو هسدقو ىلاعت هللا لالجب -

 كلذكو «لقعلاب فرعت امنإو «ىرت ال هللا ةردقو هتردق نع ةرابع هللا كلم نأ ذإ ءاهعئادبو اهقئاقح ىلع

 يهف . رهاظ رصب ةيؤرال « . ةنطاب ةريصب ةيؤر يهف # مسهفنأ يفو قافآلا يف انتايآ مهيرنس# ةمألا قح يف هلوق

 ةفرعملا سمشو . يلجتلا راونأ هقارشإب هتلالجو هتمظعب نقويو ؛ هللا ةردق هل ىلجتتل نيعلاب بلقلاب ةءارإ

 . ديحوتلاو

 يذلا وهو كلذ هيلع زوجي ناك ام ذإ ةديقع نع هلوق سيلو 4 يبر اذه :لاق ًابكوك ىأرو «ليللا هرتس املف )١(

 يف ىلاعت هللا لاق دقو ةصاخبو هنم هللا همصع دقو ءرفك مجنلا ةيبوبرب لوقلاو ديحوتلا ىلإ هموقو هابأ اعد

 : لاقف هحدم هللا نأ قوف «كرشلا نم هتءارب ميلسلا بلقلا بتارم لقأو «ميلس بلقب هبر ءاج ذإ : هتفص

 كرشلا نم هتراهط ملع دقو هتيادهو هدشرب هللا هصتخاف. نيملاع هب انکو لبق نم هدشر ميهاربإ انيتآ دقلو

 ناميإلا ىلإ مهدشريل هموق عم هترظانم يف لاق ام لاق هنكلو «هتلاسر لعجي ثيح ملعأ هللاو هتيفينح لامكو

 لوقي كلذلو اهتيهلإ دقتعي نأ لقاع لقع حمسي ال < ءاهلوفأو اهتبيغ يف بكاوكلا نأ مهل فشكيو ديحوتلاو

 كلذلو مهيلع ةجح : هلوقف .هسفن ىلع لقي ملو «هموق ىلع ميهاربإ اهانيتا انتجح كلتو#» : ىلاعت هللا

 هثيدحب مهجردتسإ دقف مهتديقع داسف ىلع مهل ًاهيبنتو مهيلع أدر «نيلفآلا بحأ ال» : هلوقب كلذ بقعأ

 . مهلوقل الطبم هليلدو ةعراق عتجح نوكتلو هتيفينحو همالسإل نئمطم هبلقو هتجح ىلإ اوعمتسيل

 . (امل مث) لدب (املف) نارقلا يف (۲)
 موقلا نم ننوكأل# ىلاعت هللا نم ةيادهلاف هنع ديحم ال يذلا قحلا هبانج ىلإ € يبر يندهي مل نثل» )۳(

 O ا ةيبوبرلل حلصي ال هتيأر امم ًائيش نإف (نيلاضلا

 تماق نأ دعب انه مهلالضب ضرعي وهف .لاض وهف لوفألا يف بكاوكلا ريظن وهو ًاهلإ رمقلا ذختإ نم نأ

 . هتجح ةعاربو هتعور يف مهل رهظو مهمامأ قحلا جلبتو مهيلع ةجحلا
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 ةياغ ىلاعت برلا نم ةيادهلا ةيؤر «نيلاضلا موقلا نم ننوكأل يبر يندهي مل نئل لوقي
 عد .ةيادبلا جرادم يف نوكي فيك ء ةياهنلاو ةياغلا ىلإ لصاولاو ةفرعملا ةياهنو «ديحوتلا

 ىلع ةرابعلا ىف ةقفاوملا نإف .فاك فاش وه ام ىلإ انب عجراو ,20) فاق فلخ هلك اذه

 امل :لاق اذه نعو . جهانملا حضوأو .ججحلا غلبأ نم مصخلا ىلع مازلإلا قيرط
 سمشلا نأ موقلا داقتعال «[۷۸ : ماعنألا] «ربكأ اذه ىبر اذه لاق ةغزاب سمشلا ىأر

 املف # راثآلا هنم نولبقيو راونألا هنم لوسبتفي نيذلا بابرألا بروهو .كلفلا كلم

 تاومسلا رطف يذلل يهجو تهجو ينإ # نوكرشت ڌ امم ءيرب ين موق اي لاق 2” تلفأ

 .ءافنحلا بهذم ررق .[ ¥4 VA : ماعنألا] a a نم انأ اهو رفا

 ةداهشلا نأو .اهيف ةراهطلا نأو .ةيفينحلا یھ ه ةرطفلا نأ نيبو .ةئباصلا بهذم لطبأو

 ماكحألاو عئارشلا نأو ءاهب ةقلعتم صالخلاو ةاجنلا نأو ءاهيلع ةروصقم ديحوتلاب

 ةحتئتافلا نأو ءاهريدقتو اهريرقتل ةلوعبم لسرلاو ءايبنألا نأو .اهيلإ جهانمو عراشم

 طارصلاو «ميقلا نيدلا كلذو ءاهريرحتو اهصيلختب ةطونم لامكلاو أدبملاو .ةمتاخلاو

 ىفطصملا هيبنل ىلاعتو هناحبس هللا لاق « حئاللا كلسملاو  حضاولا جهنملاو « ميقتسملا
 هللا قلخل ليدبت ال اهيلع سانلا رطف يتلا هللا ةرطف ًافينح نيدلل كهجو <" مقأف # : لك

 الو ةالصلا اوميقأو [هوقتاو] هيلإ نيبينم * نوملعي ال سانلا رثكأ نكلو ميقلا نيدلا كلذ

 طبحملا لبجلا هنأ ىلإ نورسفملا بهذ دقو «ديجملا نآرقلاو ق : ىلاعت هلوق يف نارقلا يف روكذم فاق )١(
 يتلا ا ا اولاق . هترضخ نم ءامسلا ةرضخ نأو ءارضخ ةدجربز نم وهو :اولاق «ضرألاب
 نيبو هنيب نأ مهضعب ر ركذ دقو «فاق لبج قرع نم اهلك لابجلا لوصأو ءاهنم قرع فاق لبج نأو هقوف

 ل ع مهضعب معزو .هيلع ةقبطم ءامسلا لب ليقو < «لجر ةماق رادقم ءامسلا
 ءهنم علطتو هيف برغت سمشلا نأو اهمكح نمو .ةرخآلا نم دودعم هءارو ام نأ معز نم مهنمو <« « ىلاعت هللا

 ٠١(. ص عباس نادلبلا مجعم) .زربلا : : ءامدقلا هيمستو ضرألا نع اهل رتاسلا وهو

 ال بكاوكلا هذهو «ةيلزأ ةيرداق رداق ميدق لعاف ىلإ اهراقتفا ىلع لدي اهثودحو اهثودح ىلع لدي اهلوفأف (۲)
 ةهلاو اتارا اھ عانتما ىلع اهلوفأب مالسلا هيلع ميهاربإ لدتسا دقف «عادبإلاو داجيإلا ىلع اهل ةردق
 ميهاربإ لاقف ءرمقلاو موجنلاو سمشلا ةدابعب لاغتشالا نم ىلوأ ربكألا هلإلا ةدابعف ملاعلا اذه ثداوحل
 ىلإ لاح نم ة ةريغتملا ةثدحملا مارجالا نم #*نوكرشت امم ءيرب ينإ موق اي# : مهينارهظ نيب قحلاب ًاعداص

 اهدجومو تاعونصملا هذه عدبم ىلإ هجوت هنم أربت امم أربت تامل مالسلا هيلع هنأ مث ءاهثدحمل ةرخسملا لاح
 تلا ضرالاو ف ر نی رجالا هذه: ىتلا تارا را ge لاقف
 ٠ يف «نيكرشملا نم انأ اموإ» اهلك ةغئازلا دئاقعلاو ةلطابلا نايدألا نع الئام ًافينح اهئازجأ نم مانصألا كلت
 . نيملسملا ءافنحلا لوأ ناو «خيدلا هل الخ نيدلاعلا تر ىلإ يتعاطو يتدابعب هجوتم لعف وأ لوق

  رطف يتلا هللا ةرطفل عابتا كلذ نأ ذإ هيلإ دوعتف رخآ ءيش كبلق يف نكي الف تانيبملا هتايال ىلاعت هنايب بقع )2
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 مهيدل امب بزح لك اعيش اوناكو مهنيد اوقّرف نيذلا نم # نيكرشملا نم اونوكت
 7٠١-7 ١[. :مورلا] .4نوحرف

 ()ةينانرحلا

 تاذلا يفف دحاولا امأ ءريثك دحاو دوبعملا عناصلا :اولاق:ةئباصلا نم ةعامج مه

 يهو «نيعلا يأر يف صاخشألاب رتكتي هنألف ريثكلا امأو «لزأآلاو لصألاو لوألاو

 باطخ اذهو «هب نيكرشم ريغ هلل ءافنح هتيبوبرب مهرارقإو هايإ مهديحوت نم اهيلع مهأربو مهقلخ سانلا =
 الإ دلوی دولوم نم ام» E E ولو هيلإ نيبينم هتمأل باطخ وهو ايي يبنلل

 نم اهيف نوسحت له ءاعمج ةميهب ةميهبلا جتنت امك « هناسجمي وأ هنارصني وأ هنادوهي هاوبأف ةرطفلا ىلع -

 نا ل ل هترطف موزلب رمألل ليلعت هللا قلخل ليدبت ال ءاعدج
 هقلخ يأ هللا قلخ : ليقو < «نيطايشلا ةسوسو لوبقو ىوهلا عابتإب اهبجومب لالخالاب هللا ة ةرطف ليدبتل ةماقتسا

 رومأملا نيدلا كلذ مهكلامو مهئراب ىلاعت هللا دابع ًاعيمج مهنأ يف ربيغت الو هديبع مهلك مهو هتدابعل دابعلا

 ال سانلا رثكأ SS نع فارسا لو هن رع او دل قرصا ؛ ميقلا نيدلا . هللا ةرطف موزلوأ هب

 ةبوتلاب نيلبقم ىلاعت هيلإ نيعجار هيلإ نيبينم ادودص هنع نودصيف ميقتسملا نيدلا وه كلذ نإ .نوملعي

 ةالصلا ا ی ا ا ااا نيعطقنم لمعلا صالخإو

 اميف مهفالتخإب مهنيد اوقرف نيذلا نم ىلاعت هللا ةرطفل نيلدبملا نم وأ ءاهكرتب نيكرشملا نم اونوكت الو
 اوقرف نيذلا نمو «مهدوبعم داحتا عم مهتاداقتعا يف مهفالتخا :ليقو «مهئاوهأ فالتخا ىلع مهنودبعي

 ىلع لكلا نأ نايبب نيكرشملا بازحأ نم بزح ىلإ ءامتنالا ىلع ريذحت هيف راجلا ةداعإب نيكرشملا نم لدب

 نمم وأ هلوصأ عضوو هررقو اهنيد اهل دهم يذلا اهمامإ ةقرف لك عياشت اقرف ءاعيش اوناكو «نيبملا لالضلا
 كلذ ريغ ىلإ اسمش دبعي مهضعبو أران دبعي مهضعبو ًانثو دبعي مهضعب راصف ةفلتخم نايدأ يوذ اوراص

 (نوحرف) لطابلا معزلاو غئازلا يأرلا ىلع سسؤم جوعم مهنيد ةلم لهأ لك ؛نوحرف مهيدل امب بزح لك
 ( . قح هلإ مهنم ًانظ نورورسم
 ةفص هقحلي ال رثكتي ال ًادحاو لزي مل ةلع ملاعلل نأ ىلع اوعمتجا نيينادلكلا ةئباص نم ةعامج : ةينانرحلا )١(

 ةلالدلل السر ثعبو ,ءليبسلا مهل حضوأو هتيبوبرب رارقالا هقلخ نم زييمتلا لهأ فلك تامولعملا نم ءيش

 نم اودعوأو لوزي ال ًاميعن عاطأ نم اودعوو هبضغ نم اورذحيو هناوضر ىلإ وعدي نأ مهرمأ < ةا او

 نمو ةيفينحلاو هللا ىلإ اوعد نم هتمحرب صتخي نإو كلذ عطقني مث «هقاقحتسا ردقب ًاصاصتقاو ًاباذع ىصع

 ةفلتخم ريغ مهعئارشو مهتنسو ةدحاو مهتوعدو نولوس مهضعب ركذو « سيمرهو نوميذاثاغأ مهيروهشم

 لئاضف نيمزالم ةرطفلا ضقاني ام عفدو ةمكحلا نع ثحبلا نيدصاق لامشلا بطق فا ةدحاو مهتلبقو

 ةكرح كرحتت ءامسلا نإ :اولاقو «ةيئزجلا لئاذرلا نیبنتجم .ةيئزجلا لئاضفلاب نيذخا عبرألا سفنلا

 مهلو .ًاموي نوثالث مهمايصو ءروهط ىلع الإ ةالص الو موي لك ًاثالث ة ةالصلا نم اوضرتفاو .ةيلقعو ةيرايتخا

 نابرقلا ةلالد تناك يرابلا مساب برق اذإ هنإ : مهضعب لوقيو «بكاوكلل نوحبذي امنإو « هب نوبرقتي نابرق

 باوثشلا نأ مهدنعو ءریبدتلا يف ًاطسوتم هلعج امل هنود وه ام كرتو « ميظع رمأ ىلإ ىدعت مهدنع هنأل ,ةيدر

 تالاقم :وهو مهل ًاباتك يدنكلا أرقو «مولعم لجأ ىلإ مهدنع كلذ رخؤي سيلو حاورألا قحلي امنإ باقعلاو

 - فسويوبأ لاقو .اهب لوقلاو اهنع ةحودنم هسفن بعتأ اذإ فوسليفلا دجي ال هنبال اهبتك ديحوتلا يف سمرهل
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 اهب رهظي هنإف «ةلضافلا ةملاعلا ةريخلا ةيضرألا صاخشألاو .عبسلا تاربدملا

 نم هيف ام عيمجو كلفلا عدبأو ه اولاقو « هتاذ يف هتدحو لطبت الو اهصاخشأب صخشتيو

 .تاهمأ رصانعلاو ءابآلا مهو «ملاعلا اذه تاريدم اهلعجو «.بكاوكلاو مارجألا

 يف رصانعلا اهلبقتف رصانعلا ىلإ راثآلا نودؤي « نوقطان ءابآلاو .ديلاوم .تابكرملاو

 اهوفص نم بكرم صخش قفتي دق ديلاوملا نم مث «ديلاوملا كلذ نم لصحيف «اهماحرأ

 لأ مث «ملاعلا يف هب هللا صخشتيف عفادعتسالا لماك جازم لصحيو 4 اهردك لود

 فلأ نيثالثو ةتس لك سأر ىلع ىلع ةنوكسملا ميلاقألا نم ميلقإ لك يف ثدحت لكلا ةعيبط

 ًاركذ .تاناويحلا سانجأ نم عون لك نم نيجوز ةنس نيرشعو ل و اغ راو ف

 همامتب رودلا ىضقنا أدإ مث ةلدئولا كلت عونلا كلذ ىقبيف .هريغو ناسنإلا نم ینو

 ناسنإلا نم رمخا نرق ثدحيو «رحخا رود يدتبيف اهدلاوتو اهلسن عاونألا تعطقنا

 ءايبنألا ناسل ىلع ةدوعوملا ةمايقلا ىه هذهو اولاق ءرهدلا دبأ كلذكو «تابنلاو ناويحلاو

 نومأملا نأ ةئباصلاب انرصع يف نيفورعملا نيينانرحلا بهاذم نع فشكلا يف هباتك يف ينارصنلا عوشي =
 نيينانرحلا نم ةعامج مهيفو هل نوعدي سانلا هاقلتف وزغلل مورلا دالب ديري رصم رايدب همايأ رخا يف زاتجا
 :اولاقف ؟ةمذلا نم متنأ نم : ل يس اس نحل مهروعشو ةيبقألا سبل مهيز
 : اولاق ؟متنأ سوجمف :لاق .ال :اولاق ؟متنأ دوهيف :لاق .ال :اولاق ؟متنأ ىراصنأ :لاقف . ةينانرحلا نحن
 ناثوألا ةدبع ةقدانزلا اذا متنأف :مهل لاقف لوقلا يف اومجمجف ؟ ! يبن م أ باتك مكلف : مهل لاق .ال

 .ةيزجلا يدؤن نحن : :اولاقف . مكل ةمذ ال مكؤامد لالح متنأو . يدلاو ديشرلا مايأ يف ساريإ باحصأو
 هركذ نمم ًانيدوأ مالسإلا اولحتنت نأ امإ متنأف باتكلا لهأ نم مالسإلا فلاخ نمم ةيزجلا ذخؤت امنإ :لاقف

 7 ل را

 | : مهل لاق الام هل اوعمج هيقف نارح لهآ نم خيش مهل بدتنا ىتح نوبرطضيو نولاتحي اوذخأ مهلاحب

 0 يفوت نأ ىضقو .هباتك يف هللا هركذ نيد اذهو نوئباصلا نحن :هل اولوقف هرفس نم نومأملا عجر
 يرسم اوماقأف ,لتقلا ةفيخ دادترالا نم اونكمتي مل ملسأ نمو «ةينانرحلا ىلإ عجرو رصنت نم دتراف هرفس -

 ناسنإ سأر يهف .سنأرلا ةياكح امأو ؛ةينانرح ىئنألاو ًاملسم ركذلا دلولا نولعجي تاينانرح ءاسن نوجوزتي

 اهنومظعيف سأرلا لصف ىلإ ةليحب نولاتحيف بكاوكلا روص يف هنودقتعي ام ىلع ةيدراطع هتروص
 مويو سمشلل دحألا موي مهتانابرقو اهب نوكربتيف ةميدقلا مهاتوم روبق يف اهلثم نوبيصي دقو ءاهنودبعيو
 E ا موا 1 ب اولا را حلا

 حاورألاو نجلاو نيطايشلاو ةعبسلا ةهلآلا بكاوكلا نم مهتهلآل اهيف نوعرضي «دايعأ مهلو «لحزل تبسلا
 ركذامك , ميدنلا نبا اهيف بهسأ رارسأو حئابذو نيبارقو تاداع ةنسلا روهش يف مهلو حئابذلا اهل نوحبذيو

 . مهئاسؤور خيراتو تاداعلا فئارط نم مهل امو هلإ لك صاصتخاو مهتهلا

 - دلوت نأ ىلإ نوبهذي مهف رمعلا لوطو نامزلا رورمو يلايللاو مايألا الإ انتيمي امو رهدلا الإ انكلهي امو )١(
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 مكنأ ًاماظعو ًابارت متنكو متم اذإ 0 هكدا عا غرر ي ني عو ولا

 ربخأ نيذلا مهو ["5 ٠٠١ :نونمؤملا] نودعوت امل تاهيه تاهيه # نوجرخم
 نإف «موقلا ءالؤه نم لولحلاو خساتنلا لصأ أشن امنإو ةلاقملا هذهب مهنع ليزنتلا

 ىلع تاجازتمالا كلت تعفو اذإو عئابطلا تاجازتمال ةبجوملا كالفألا تاكرح بسد ناک امنإ صاخشألا

 تاريثأت توملاو ةايحلل بجوملاف توملا لصح رخآ هجو ىلع تعقو اذإو ةايحلا تلصح صاخ هجو

 ثعبلا راكنإ نيبو هلإلا راكنإ نيب تعمج هذهو «راتخملا لعافلا نوتبثي الف .كالفألا تاكرحو عئابطلا

 ًاقلطم ثداوحلا نودنسي اوناكو «لجو زع هللا رمأب حاورألا قر فر مهنإ ليقو «ةمايقلاو

 يبارعأ مذ .رهدلا ىوكش نم ةءولمم كلذل مهراعشإو ىلاعت هللا دنع نم ةردقم اهنأ مهلهجل رهدلا ىلإ

 :ريثك لاقو ءرهدلا نم ًابونذ رثكأ وه : : لاقف الجر

 تف نا ااا یمر لجرو ةحيحص لجر نيلجر يذك تنكو

 ( :رخآ لاقو

 يمرأ امو ينيمري رهدلاو مهب ةادغلا رهدلا رثأتساف

 مظعلا يف ترقوو انتارسب انفه جت تاكا دف معو: انت

 نولوقي ال رهدلا ىلإ ثداوحلا مهدانسإ عم مهنإف ةيرهدلا ريغ مهف ىلاعت هللا دوجوب نوفرتعم ءالؤهو

 دقو اذه «ريثأتلاب رهدلا لالقتساب لوقي لكلاو ءاريبك ًاولع نولوقي امع هللا ىلاعت . ىلاعتو هناحبس هدوجوب

 لاق «دوادوبأ جرخأو و .«رهدلا وه هللا نإف رهدلا مكدحأ بسي ال» : ملسم جرخأ .رهدلا بس نع يهنلا ءاج

 هليل بلقأ رهدلا انآ ينإف رهدلا ةبيخ اي مكدحأ لقي الف رهدلا ةبيخ اي :لوقي مدا نبا ينيذؤي) : لجو زع هللا

 يردي ال وهو يدبع ین ينمتشو ينضرقي ملف يدبع تضرقتسا )لجو زع هللا لوقي : مكاحلا جرخأو .(هراهنو

 اهددجأ يلايللاو مايألا انأ) : لجو زع هللا لاق .رهدلا اوبست ال : يقهيبلاو . (رهدلا انأو هارهداو :لوقي

 لعاف هنأ ىلع رهدلا متببس اذإف ثداوحلاب يتآلاوه ىلاعت هللا نأ كلذ ىنعمو (كولم دعب كولمب يتاو اهيلبأو

 . لجو زع هللا ىلع بسلا عقو

 e مكدعيأإ

 يف مهدوع اوركنأف «رشنلاو رشحلا ةحص يف اونعط مث هتوبن يف اونعط دقف هداعبتساو ناميالل مهوعدي

 وهو ميظعلا داعبتسالا هب اونرق ىتح ردقلا اذه ىلع اورصتقي مل مث ءاومدق ام ىلع ةازاجملل ةيناثلا مهتايح

 انتايح الإ ةايح الف (ايندلا انتايح الإ يه نإ : مهلوقب ةهبشلا اودكأ مث ,نودعوت امل تاهيه تاهيه مهلوق

 نحن امو :اولاق كلذلف ءرشح الو ةداعإ الف ,نورخآلا ايحيو انضعب تومي «ايحنو تومنإ» ءايندلا

 يف دالوألا ءاقب نإف مهدالوأ ءاقب ةايحلاي اودارأو دوجولا ىلع قباسلا مدعلا توملاب اودارأ ليقو «* نيئوعبمب

 قلعتب مهتايحف خسانتلاب نيلئاق اوناك موقلا نأب لوقلا وجال ب كن ها

 سفنلا كلت اهب قلعتت نأل تدعتسا ىتح راوطألا يف تلقنت ةيرصنع رخآ ىلإ مهنادبأ تقراف يتلا سفنلا

 هسفن قلعتت ًاضيأ تام اذإف دلوي مث قلعتلل محرلا يف دعتسا دق رخاآ ندبب هسفن قلعتت تام اذإ ديزف ةقرافملا

 لك ىلع دق ناک امل یانو هناحبس هنا 30 ىهانتي ال ام ىلإ ,كلذك رخآ ندبب

 ناكل ةداعالا الول هنأ ىلإ .هرشنلاو رشحلا ىلع ارداق نوكي نأ بجو تامولعملا لكب املاع تانكمملا

 نإ# : هلوق يف هناحبس هررقام ىلع ميكحلاب قئال ريغ وهو ًاملظ ايندلا يف فيعضلا ىلع يوقلا هطيلست

 . # ىعست امب سفن لك ىزجتل اهيفخأ داكأ ةيتا ةعاسلا
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 ثدح ام لثم رود لك يف ثدحيو اهل ةياهن ال ام ىلإ راودألاو راوكألا رركتي نأ وه خسانتلا

 يتلا لامعألاو ءاهيف لمع ال ىرخأ راد يف ال رادلا هذه يف باقعلاو باوثلاو .لوألا يف

 رورسلاو ةحارلاو «ةيضاملا راودألا يف انم تفلس لامعأ ىلع ةيزجأ يه امنإ اهيف نحن

 «نزحلاو مغلاو انم تفلس يتلا ءربلا لامعأ ىلع ةبت رم يه اهدجن يتلا ةعدلاو حرفلاو

 ناك كلذكو انم تقبس يتلا روجفلا لامعأ ىلع ةبترم يه اهدجن يتلا ةفلكلاو «كنضلاو

 امأو «ميكحلا نم روصتم ريغ هجو لك نم مارصنالاو رخآلا يف نوكي اذكو «لوألا يف

 لولحب نوكي امبرو «هتاذ لولحب كلذ نوكي امبرو «هانركذ يذلا صخشتلا وهف لولحلا
 لكايهلاب صخشت امنإ اولاق امبرو «صخشلا جازم دادعتسا ردق ىلع ءهتاذ نم ءزج
 .هن هصخشتو هيف هراثا ردقب .دحاو دحاو ىف هلعف رهظي امنإو دحاو وهو .اهلكب ةيوامسلا

 ره اف علا ككاف هلا افغ ناكر, ا اعا لا ل ناك
 بهذيو ءيجيو ءانيديأب طسبيو ضبقيو ءانناذآب عمسيو «اننيعأب رصبيو ءانناسلب قطنيف
 حئابقلاو رورشلا قلخي نأ نم لجأ ىلاعت هللا نأ اومعزو ءانحراوجب لعفيو ءانلجرأب

 بكاوكلا تالاصتاب ةرورض ةعقاو اهلك يه لب .براقعلاو تايحلاو سفانخلاو راذقألاو

 وهف ةوفصو ريخو دعس نم ناك امف «ةرودكو ةوفص رصانعلا تاعامتجاو «ةسوحنو ةداعس

 ردكو رشو ةسوحن نم ناك امو « ىلاعتو هناحبس يرابلا ىلإ بسنيف .ةرطفلا نم دوصقملا

 ىلإ ةدنتسم امإو ,تايرورضو تايقافتا امإ يه لب «هيلإ بسني الف «ةرورض عقاولا وهف

 © نوميذانغأ ىلإ مهتلاقم نوبسني ةينانرحلاو «مومذملا لاصتالاو رورشلا لصأ

 دج نولوس ىلإ بسني نم مهنمو «ءايبنألا نم ةعبرأ 22 يراوأو انايعأو «سمرهو

 بنركلاو لصبلا مهيلع مرح يراوأ نأ اومعزو يبن ناك هنأ معزيو .همأل نوطالفأ
 سم نمو ةبانجلا نم نولستغيو تاولص ثالث نولصي مهلك نوئباصلاو « يلقابلاو
 «بلخم هل ام لك ريطلا نمو بلكلاو روزجلاو  ريزنخلا لكأ اومرحو «تيملا

 .ال دوهشو يلوب جيوزتلاب اورمأو ناتتخالا نعو .بارشلا يف ركسلا نع اوهنو « مامحلاو

 . مالسلا امهيلع مدآ نبا ثيشوهو «نوميذائاغآ تسرهفلا يفو «نوميذاثغأ ليقو نوميذاثوغ يطفقلا 0(

 ٤٤١(. ص تسرهف ۳ ص يطفقلا)
 ينارأ تسرهفلا يفو نيروأ يطفقلا يف (۲)
 يف عقو ام لک مويلا كلذ يف نولكاي اوناكو مهتهلآل اهنوبرقيو ريزانخلاب هيف نوحضي موي ةنس لك يف مهل ناك -

 .(553 4 ص تسرهف) .ريزانخلا موحل نم مهيديأ
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 اهانب يتلا لكايهلا امأو «نيتأرما نيب نوعمجي الو ,مكاحلا مكحب الإ 2) قالطلا نزوجي

 اهنمف «ةيوامسلا بكاوكلا لاكشأو «ةيناحورلا ةيلقعلا رهاوجلا ءامسأ ىلع ةئباصلا

 سفنلا لكيهو «ةروصلا لكيهو ةسايسلا لكيهو «لقعلا لكيه اهنودو ىلوألا ةلعلا لكيه

 عبرم خيرملا لكيهو «ثلثم يرتشملا لكيهو «سدسم لحز لكيهو «لكشلا تارودم

 دراطع لكيهو «عبرم هفوج يف ثلثم ةرهزلا لكيهو «عبرم سمشلا لكيهو «ليطتسم

 . نمثم رمقلا لكيهو «ليطتسم عبرم هفوج يف ثلثم

 ةفساللفلا

 بحملا وه الايفو افوساليف وه فوسليفلاو ةمكحلا ةيحم ةينانويلاب 00 ةفسلفلا

 بلعطل الإ نهؤطي الو نيتأرما نيب تي الو تالا عقار لاو هةوهاللا وفا د لإ قالط الو (۱)

 ٤٤٤(. ص تسرهف) .دلولا

 ايفوسو «بحم ةينانويلا يف اهانعمو سوليف نيعطقم نم ةنوكم ةملك اهنأ ةفسلف ةملك قاقتشا نعروثأملا يأرلا(۲)
 :ةفتسلفب: «فرعلا اهبرعو ةمكحلا بح يفوسليف ناعم «ةمكحلا بحجم فريق يخف «ةمكحلا اهانعمو

 . فوسليفو
 ينانويلا تودوريه خرؤملا ىور دقلو ءاهيلإ يعسلاو ةفرعملا ىلإ علطتلاو قوشلاب رعشي ميكحلا أشنمف

 ةفرعملل ًابلطتم يأ ًافسلفتم نادلبلا نم ًاريثك تبج كنأ تعمس دقل : نولوسل لاق سيسرك نأ : كلذل ًاقيدصت

 . فيقثتلا .ءارودجلا ىنعم يف سيلكرب اهلمعتساو
 عالطتسالا بح ىلع انرطف دقلو ,ةشهدلاب روعشلا وطسرأو نوطالفأ معز امك فسلفتلا ىلع ثعابلاو

 ددعتملا ملاعلا اذه يجاحأو «نوكلا اذه زاغلأ لح ىلإ علطتلاو ةفرعملا ءارو انثحب نأ .هيف كش ال اممف

 تجردف روصعلا.نم رصع يآ يف هحاربي ملو ‹«يرشبلا ركفلا ءوشن ذنم أشن ءريصاعألا بلقتملا رهاوظلا

 يف ةمأ لك عباطب ةعوبطم ليج لكل ةمزالمو ,يناسنالا ركفلا روطتب ةروطتم ةبقح لك يف ةفسلفلا تشمتو

 امك ءاهقالطإ ىلع ةشهدلا نأ ريغ ,تاداقتعالاو تاداعلاو براشملا ةنيابتملا تايندملا ةددعتملا روصعلا

 «ةرم لوأل ةديدج ةرهاظ يأ ةيؤر دنع ةشهدلا انيرتعت : دقف فسلفتلا ىلع ثعابلا نوكت ال نوطالفأ بهذ

 وهف ةفسلفلا ىلع قحلا ثعابلا امأ « «كاذل سفنلا حورتستو «بجعلا لوزي اههنك انتفرعمو اهل انيصقت درجمف

 يهف « هيلع انجردو هاندتعا اميف انككشت يتلا يه لب اندايتعاو انيصقت درجمب لوزت الو ءوبخت ال يتلا ةشهدلا

 وه تريبره ىأر امك ي .نآو تقو لك يف انلوح هارن اميف ككشتنو باترن نأل عفادلا

 ملع نم امف هترئاد عستت تت اروطف فالخلل اراثم ةفسلفلا عوضوم ناكو ؛اهرثأ ثعابو اهراوا لعشمو ءاهظقوم

 هيرو نطل وے اا إ مولعلا نم عرف وأ

 : ةثالث يف اهعوضوم لمجن انإو ةفرعملا

 ىمسي اذهو «ملاعلا ىلع ةايحلا ضيفت يتلا ءيش لك ىلع ةرداقلا للعلا ةلع ينعأ .ةدحولا ةلأسم )١(

 .ةداملا ءارو ام وأ ةعيبطلا ءارو ام

 . ةيعيبطلا ةفسلفلا ىمست ام وهو ةعونتملا ملاعلا اذه رهاظم ينعأ «ةرثكلا ةلأسم (۲)
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 ةيلوقلا ةمكحلا امأ 27 ةيلعفو ةيلوق ةمكحلاو ,ةمكحلا بحم وه يأ ةمكحلا وه افوسو
 امو ناهربلاو «مسرلا لثم هارجم يرجي امو .دحلاب لقاعلا هلقعي ام لك ًاضيأ ةيلقعلا يهو
 هلعفي لعف لكف ةيلعفلا ةمكحلا امأو ءامهب هنع ربعيف .ءارقتسالا لثم هارجم يرجي
 ةياغل اعف لعفي الف ءلامكلاو « «ةياغلا وه ناك امل يلزألا لوألاف ةيلامك ةياغل ميكحلا
 لاج كل ذو لحم لو اخل نه لاسكلاو اغلا وكيف الاب: و
 يفو «ةمكحلا يف قلطملا لامكلا وه كلذو هتاذ لال ايت: تعفو. عف ف کلا
 ااا یتا توانا د نر تاغ خلا نوف ل

 .ةرثك ىصحي ال ًافالتخا ةيلقعلا ةيل ةمل وقلا ةمكحلا يف اوفلتخا ةفسالفلا نإ مث

 يف ةدوصحم نيلوألا لئاسم تاكو لئاسملا رثكأ يف لئارأل اوفلاخ مهنم نورخأتملاو

 . عونلا اذه لمشيو ناسنالا اندنع اهمهأ يتلا تاقولخملا دارفأ ةلأسم (”) =
 .ناسنالل ةيلقعلا ةايحلا ملع يأ سفنلا ملع (أ)

 . ةحيحص ةجيتن ىلإ لوصولل لقعلا اهعبتي يتلا قيرطلا يف ثحبي قطنملا ملع (ب)
 .لامجلا ةركف ةيقرت ةياغو « حيبقلاو ليمجلا سبياقمو ةفطاعلا يف ثحبيو لامجلا ملع (ج)
 .رشلاو ريخلا ةركف لوح رودي وهو يقلخلا ليملاو ةبغرلا يف ثحبيو قالخألا ملع (د)

 لوصح هيف ةياغلا يذلا وه يرظنلا مسقلاو . يلمع مسقو «درجم يرظن مسق : نيمسق ىلإ مسقنت ةمكحلا )١(
 لوصح وه امنإ دوصقملا نوكيو ناسنالا لعفب اهدوجو قلعتي ال يتلا تادوجوملا لاحب ىنيقيلا داقتعالا
 ينيقيلا داقتعالا لوصح هيف ةياغلا سيل يذلا وه يلمعلا مسقلاو ةئيهلا ملعو ديحوتلا ملع لثم طقف يأر
 وهام بستكيل ناسنالا بسكب لصحي رمأ يف يأر ةحص لوصح هيف دوصقملا نوكي امبر لب تادوجوملاب
 ةياغو قحلا وه يرظنلا ةياغف لمع لجأل يأر لوصح لب طقف يأر لوصح دوصقملا نوكي الف هنم ريخلا
 ىمسيو طسوألا ملعلاو «يعيبطلا ملعلا ىمسيو لفسألا ملعلا : ةثالث ةيرظنلا ماسقأو «ريخلا وه يلمعلا
 صاخ وه ام :ةثالثف يلمعلا ةمكحلا مسق امأ . يهلإلا ملعلا ىمسيو ىلعألا ملعلاو ,يضايرلا ملعلا
 لمتشيو «نيرادلا :يف اديعس نوكيل 0 نو ت نأ يغبني فيك ثيح نم .هسفن ناسنالا ريبدتب
 هلزنمل هريبدتك ةكراشمل هريبدت نوكي نأ ىغبني فيك هب فرعي ام يناثلاو ,قالحخألا يف وطسرأ باتك هيلع
 باتک هيلع لمتشيو .ةداعسلا بسك نم نكمتيو هلاح مظتنتل هكولممو هدلوو هجوز نيبو هنيب كرتشملا
 فانصأ هب فرعي امم يندم عامتجاب قلعتي ام ثلاثلاو .لزنملاريبدت يف (يروغاثيفلا نوسبرب) سنورأ
 هلاوز ةلعو اهنم دحاو لك ءافيتسا هجو فرعيو ةيدرلاو ةلضافلا ةيندملا تاعامتجالاو تاسائرلاو تاسايسلا
 قلعتي امو ةسايسلا يف وطسرأو نوطالفأ باتك هيلع لمتشيف كلملاب كلذ نم قلعتي ناك ام هلاقتنا ةهجو
 مئاقلا لاثملاو ةنسلا وه ةفسالفلا دنع سومانلاو سيماونلا يف امه ناباتك هيلع لمتشيف ةعيرشلاو ةوبنلاب
 نبال تايعيبطلاو ةمكحلا يف لئاسر) ااا يحولاب لزانلا كلملا يمست برعلاو يحولا لوزنو تباثلا
 .(77 ص انيس

 أدبي نيتقو ىلع روط لك ناكو .لوبذلا روطو جوضنلا روطو ءوشنلا روط :راوطأ ةثالثب ةينانويلا ةفسلفلا ترم (؟)
 ے نسا تعضو هيفو ملاعلا ريسفت ةلواحمب زاتمي وهو طارقس لبق امب ةداع ىمسملا تقولاب لوألا روطلا
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 اهيف اوداز مت .ملاعلاو ىلاعت يرابلا يف مالكلا وه كلذو .تايهلإلاو تايعيطلا

 مك ملعو فيك ملعو ام ملع : ماسقأ هئاللث لا مسقني ملعلا :اولاقو «تايضايرلا

 تايفيك هيف بلطي يذلا ملعلاو . ىهلإل كا ره ءايشألا تهامه تلي ىلا للا
 ,يضايرلا ملعلا وه ءايشألا تايمك هيف بلطي يذلا ملعلاو « يعيبطلا ملعلا وه ءايشألا
 سيلاط وسرأ مهدعب ثدحأف ةطلاخم تناك وأ «ةداملا نع ةدرجم تايمكلا تناك ءاوس

 ركفلا هاجتاب زاتميو هذيمالت ضعبو طارقسو نييئاطسفوسلا تقو يناثلا تقولاو «ةيلوقلا وأ ؟ةيرظنلا ةفسلفلا: ك

 هؤلمي يناثلا روطلاو .ةيلعفلا وأ ةيلمعلا ةفسلفلا روذب تعضو هيفو قالخألا لوصأو لدجلا جهانم ىلإ

 ىلإ غلبو اهيلع دازو اهصحمو ةيلمعو ةيرظن نم اهلك ةيفسلفلا لئاسملاب نوطالفأ لغتشاف وطسرأو نوطالفأ

 فرصلا لقعلاب لئاسملا جلاعوطسرأ ءاج املف ءةصقلاب ناهربلاو لايخلاب ةقيقحلا جزم هنكلو ةليلج قئاقح

 نم ديفي وه امنإو راكتبا ريبك نع نيبي ال ثلاثلا روطلاو . يئاهنلا عضولا اهماسقأب ةفسلفلا عضو ىلإ عفدو

 روحم اهنم نولعجيو قرشلا ريثأتب قالخألا ىلإ ًالوأ ةفسالفلا هجتيف اهيف لدعيو اهددجيف ةقباسلا بهاذملا

 مهاسيو ,فوصتلاو نيدلا ماقم ىلإ ةفسلفلاب اوعفتري نأ ةفسالفلا ىريف قرشلا ريثأت دتشي مث ةفسافلا

 لبق سماخلاو سداسلا نينرقلا يف ةيلوقلا وأ ةيرظنلا ةفسلفلا تأشنف ةينانويلا اهتغل, ةفسلفلا ىف نويقرشلا

 ىلإ لاح نم ء ءيشلا بالقنا اا ناكأ ءاوس ريغت نم ءايشألا ةقيقح بلط ىلإ ركفلا هجتا دقو ةكاضلا

 كرديف دامرلا ىلإ بشخلاو يحلا مسج ىلإ ءاذغلا لوحتك رخآ ءيش ىلإ ءيشلا لوحت يأ ًايرهوجإ وأ لاح

 اهنم نوكت يتلا ةداملا هذه نع ثحبيف تارييغتلا لدعم هم يه ىلوأ ةدام نم ةعونصم اهفالةخخإ ىلع ماسجألا نأ

 ماظنلا نأ ملعيو دارطإ نم ِاهلاعفأ يفو ماظن نم ماسجألا بيكرت يف امب ينعي نأ امأو . اهيلإ دوعت مث ماسجألا

 ةروريص ريغتلا هل ودبي ذإ ًاضقانت ريغتلا ةركف تاذ يف ىر ري نأ امأو ا ا يف

 ثالثلا تاهجولا يه كلتو تناثلا دوجولاب :لوقيو هركنيف ءيش ال ىلإ ءيش نمو ءيش ىلإ ءيش ال نم

 ثالث ترهظف « ةيقيزيفاتيملا ةهجولاو ةيضايرلا ةهجولاو ةيعيبطلا ةهجولا يهو .دوجولا يف اهنيبت نكمي يتلا
 اهلاجر نم ةثالث يعيبطلا ملعلا تجلاع ةينويإ يف ةسرذه ترهظ بهذمو جازم اهن لكل .«ةرضاعتع راد

 نكلو . سطيلقره وه سوسفأ يف أشن عبارو « سناميسكناو سيردنيمسكلاو سيلاط : مهو ةيطلم يف اوأشن

 كانه غبتف ةيلقصو ةيبونجلا ايلاطيإ ىلإ ةيلقعلا ةايحلا تلقتناف اهرعضخأو ةينويإ ىلع اوراغأ سرفلا
 هتفسلف تناكو تباشلا دوجولاب ةلئاقلا ةيليالا ةسردملا ترهظو «ةيضايرلا ةهجولا بحاص ساروغاثيف

 «سفنلا سيدقتو قالخألا بيذهتل ةلاعف ةليسو ملاعلا نأ يه ةليلج ةركفب اعنتقمو ةيوق ةبنيد ةفطاعب ةبعشتم

 سطيرقوميدو سيلقو ذانبإ : مهو اهنيب قيفوتلا اولواحو فرطب ةهجو لك نم اوذخأ ةفسالف تأشن مث
 aot اا ال ی وكلا يمر ةناب نات يذلا ساروغاسكناو

 يأ فيضي نأ نود اهجذومنو تالآلا ريخ ديلا نأو نيدي هل نأب ناويحلا ىلع ناسنالا ىقرو «ضرألاب طبترم

 عئابط دوجولا روصت ىلإ ةيفيك ةيلا هنأب هبهذم فصو نكمي ثيحب ةمظنم ةكرحم ةلع هب لاق يذلا لقعلل رثأ
 ةفسلفلا امأ ,ةيحورلا ةفسلفلاو ةيطارقسلا ةكرحلا ةعيلط هبهذم دع دقو « ةلوقعمو ةيلقع ءايشأ يأ تايهامو

 نييروغاثيفلا ةيانع نم مغرلاب هنإف داليملا لبق عبارلاو سماخلا نينرقلا يف تأشنف ءةيلعفلا وأ ةيلمعلا

 ملاعلا وحن اخف لوألا هروط يف ينانويلا ركفلا ناك لدجلاو ةيلقعلا ءىدابملاب نييليالاو قالخألاب

 ردصم وه يذلا لقغلا امأو ءاهنطومو قالخألا ردصم وه يذلا يلخادلا ملاعلا امأ ,هيف اف يجراخلا

 = لاغتشالا ىلإ هتقاس لاوحأ هيلع تأرط ىتح الیوط ثبلي مل نكلو تاذلاب اهب نعي ملف اهرقتسمو ةفرعملا

۳10٥ 



 ف ار اسيل مدلك نضر درج رعت ارتا تاهت امر ا قطا لوكا
 يف عوضوملا :لاقف .مولعلا ةلآ اهدع امبرو طق قطنملا نيناوق نع ةمكحلا لخت

 .دوجو وه ثيح نم دوجولا لاوحأ نع ثحبلا هلئاسمو « قلطملا دوجولا وه يهلإلا ملعلا

 وه ثيح نم مسجلا لاوحأ نع ثحبلا هلئاسمو مسجلا وه يعيبطلا ملعلا يف عوضوملاو

 ثيح نم ةيمكلا ةلمجلابو «ريداقملاو داعبألا وه يضايرلا ملعلا يف عوضوملاو « مسج
 (داعبأ ) يه ثيح نم ةيمكلا (داعبأ) لاوحأ نع ثحبلا هلئاسمو ةداملا نع ةدرجم اهنأ

 ثيح نم ناسنإلا نهد يف يتلا يناعملا وه يقطنملا ملعلا يف عوضوملاو ءةيمكلا

 هج واحلا كل ل رحا نع خلا ااو يالا ني درع ىلإ اهنفاك
 .كلذك

 ناسنإلا حدكي امنإو ءاهتاذل ةبولطملا يه ةداعسلا تناك املو : ةفسالفلا تلاق

 يفو لقعلا يف اوككشت ةيئاطسفوسلاب اومس نايبلا يملعم نم ةعامج نأ كلذ ةفسلفلا نم ةيحانلا هذهب =
 ئ وا لئاسم ىف مهلك اوضاخف هذيمالت هلوح فتلاو طارقس مهبراحو قالخألا لوصأ
 هجتي الو جراخلا ىلإ ًالوأ رظني درفلا يف ف يعيبطلا روطتلل ًاقباطم روطتلا اذه ناكو .ةيلعفلا وأ ةيلمعلا ةفسفلا
 .(55و ٠١ ص ةينانويلا ةفسلفلا خيرات) .دعب اميف الإ لخادلا ىلإ

 )١( بتك ةينامث ةيقطنملا هبتكو :
 )١( سويرفرف هرسفو هحرش نممو «ةيبرعلا ىلإ قاحسإ نب نينح هلقن تالوقملا هانعمو سايروفيطاق

 ىبارافلاو يوحنلا ىيحيو

 ) )۲۽ ساينامرأ يراب  SENردتكسالا هرسف نمو ؛ يبرعل ىلإ قاحسإو ينايرسلا ل يس هالك

 ظ . يدنكلاو يبارافلاو يوحنلا ىبحيو
 ) )۳ىلإ هلقن يذلا نينح انما دقو < . يبرعلا ىلإ سرودايث هلقن .سايقلا ليلحت هانعمو اقيطولانأ

 ريسفت يدنكللو ؛رخآلا نم متأ امهدحأ :نيريسفت ةليمجلا لاكشألا ىلإ ردنكسالا هرسف نممو ينايرسلا
 .هل

 )٤( ىلإ قاحسإ لقن ىتم لقنو ينايرسلا ىلإ قاحسإ هلقن ناهربلا هانعمو يناثلا اقيطولانأ وهو ءاقيطقدوبأ

 .يدنكلاو يبارافلاو يوحنلا ىبحيو سوطسماٹ هرسف نممو «يبرعلا 0

 ) )5ىلإ قاحسإ هلقن يذلا يدع نب ىبحي لقنو «ينايرسلا ىلإ قاحسإ هلقن لدجلا هانعمو اقيبوط
 ظ . هيف رصتخم هلو :هل ريسفت يبارافللو يبرعلا

 ) )1ىلإ ةمعان وبأ هلقنو « ىنايرسلا ىلإ ىتم رشب وبأ هلقن ةهومملا ةمكحلا وأ نيطلاغملا هانعمو اقيطسفوس
 ردنكساللو ؛حالصالا قيرط ىلع يبرعلا ىلإ ةمعان نبا هلقن ام يراشعلا ميهاربإ لقنو «ينايرسلا

 باتكلا اذهل ريسفت يدنكلاو .

 ) )۷يبارافلا هرسفو يبرعلا ىلإ قاحسإ هلقن ةباطخلا هانعمو اقيروطير .

 ) )۸يدع نب ىبحي هلقنو يبرعلا ىلإ ينايرسلا نم ىتم رشب وبأ هلقن رعشلا هانعمو اقيطوب لاقيو اقيطوبأ
 ص ميدنلا نبا تسرهف) .هل رصتخم يدنكللو ۳٤۷(.
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 ملعتل امإو ءاهب لمعيل امإ ةمكحلاف «ةمكحلاب الإ لانت ال يهو ءاهيلإ لوصولاو ءاهلينل
 ىلع يلمعلا مدق نم مهنم مث ,«يلمعو يملع نيمسق ىلإ ةمكحلا تمسقناف ىطقف

 OE ا اا

 < « حجارلا يأرلاو «لماكلا لقعلاب هيلإ لصوي امم نامسقلا ناذهو :اولاق «قحلا ملع

 رش «ةيناحور دادماب اوديأ ءايبنألاو ءرثكأ هريغب هنم يلمعلا مسقلا يف ةناعتسالا نأ

 اريرقت «ةيلقع دادمإل اوضرعت ء ءامكحلاو «يملعلا مسقلا نم ام فرطبو «يلمعلا مسقلا

 لك هلقعل ىلجتي نأ وه ميكحلا ةياغف .يلمعلا مسقلا نم ام فرطبو .يملعلا مسقلل

 «نوكلا ماظن هل ىلجتي نأ يبنلا ةياغو .ناكمإإلا ةياغب ىلاعت قحلا هلالاب هبشتيو نوكلا

 كلذو «دابعلا حلاصم مظتنيو «ملاعلا ماظن ىقبي ىتح ةماعلا حلاصم كلذ ىلع رذقيف

 عئارشلا باحصأ هب تدرو ام لكف .ليبختو ليكشتو «بيهرتو بيغرتب الإ ىتأتي ال

 غلب امبر هناف «ةوبنلا ةاكشم نم ذخأ نم الإ ,ةفسالفلا دنع هانركذ ام ىلع ردقم للملاو

 . "7 مهتجرد لامك يف داقتعالا نسحو مهل ميظعتلا ّدح ىلإ

 .ةفسلفلا ةياغو نيدلا ةياغ نيب هباشت نم هيف امب ةفسلفلاو نيدلا نيب ةلصلا كلذب يناتسرهشلا فشكي )١(

 هباتك ىف ىبارافلا راشأ دقو «ریخلا لمعو قحلا داقتعالا قيرط نم ةداعسلا قيقحت ىلإ ىمري امهالكف

 كاف لادن «ةدجاو نوكاواكت امار ولا تاطوضومل ةفسلقلا كاعويضرم راقت ىلإ ةداعسلا ليصخت
 ىوصقلا ءىدابملا يطعت امهالكو اهنايعأب تاعوضوم ىلع نالمتشت امهو مهدنع ةفسلفلل ةيكاحم

 نوك اهلجأل يتلا ىوصقلا ةياغلا تادوجوملل لوألا ببسلاو لوألا أدبملا ملع نايطعي امهنإف تادوجوملل

 ةفسلفلا ىطعت ام لكو .رخألا تادوجوملا نم دحاو لك ىف ىوصقلا ةياغلاو ىوصقلا ةداعسلا ىهو ناسنالا

 ءالؤه ىريو ءاذه .ةلملا نامزلاب مدقتت ةفسلفلاو تاعانقالا هيف يطعت ةلملا نإف ةينيقيلا نيهاربلا هيف
 .لاعفلا لقعلا ةطساوب ءرشبلا لوقع ىلع «دوجولا بجاو نع ضيفب امهالك ةمكحلاو نيدلا نأ ةفسالفلا

 قرف الف «هريغب مأ فراعملا كلت يحوب .لاعفلا لقعلا ةطساوب دوجولا بجاو نع ةرداص اهلك فراعملا ذإ

 يبارافلاو ,ناسنالا ىلإ امهلوصو قيرطو امهردصم ةهج نم الو ءامهتياغ ةهج نم نيدلاو ةمكحلا نيب

 امك ءايشألا ةقيقح يطعت ةفسلفلاو يعانقإف نيدلا قيرط امأ ,ةينيقي ةفسلفلا قيرط نأ ةهج نم امهنيب قرفي

 ةلاصأ ةيلمع نيدلا ةهجو نأ وهو رخآ ًاقرف ىريف انيس نبا امأ .ًالييختو ًاليثمت الإ اهيطعي الف نيدلا امأ يه

 ةعيرشلا ةهج نم دافتسم ةيلمعلا ةمكحلا أدبم : تايعيبطلا ةلاسر ىف لاق . ةيرظن ةلاصالاب ةفسلفلا ةهجوو

 نيئاوقلا ف ركاية a E ون نيبتت اهدودح تالامكو ةيهلالا
 ءهيبنتلا ليبس ىلع ةيهلإلا ةلملا بابرأ نم ةدافتسم ةيرظنلا ةمكحلا ءىدابمو تايئزجلا يف اهلامعتساو

 : يناتسرهشلا لاق «هانعم يفو .ةجحلا ليبس ىلع ةيلقعلا ةوقلاو لامكلاب اهليصحت ىلع فرصتمو

 ام ةفسالفللو «ةيملعلا رومألاب صاح همالك يف لييختلاو ليكشتلاو (مهتجرد لامك يف ىلإ اوديأ ءايبنألاو)

 : لاقف ةفسالفلا نم قيرف نع لوقنملا حيحصل لوقعملا يرض هياتك يف ةيعيت نبا ركذ دقف يأرلا اذهو قفتي

 ب نعو رانلاو ةنجلا نعو .رخآلا مويلا نعو هللا نع اوربخأ ءايبنألا نأ نولوقي نيذلا مه ليختلاو مهولا لهأف
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 ايوا دعب كاصأ ت تاوبنلاب نولوقي ال .ةمهاربلا نم دنهلا ءامكح ةفسالفلا نمف

 ر ) كفلا تارطخو « عبطلا تاتلف مهمكح رثكأ نأل ,ةليلق ةمدرش مهو .برعلا

(۱) 

 مسج ىلاعت هللا نأ هب نومهوتيو هب نوليختي امب مهوبطاخ لب «هسفن يف رمألل ةقباطم ريغ رومأب ةكئالملا
 يف روهمجلا ةحلصمف رمألا سفن يف كلذك سيل رمألا ناك نإو «سوسحم ميعنلاو .داعت نادبألاو ميظع

 انيس نبا عضو دقو «قيرطلا اذهب الإ نكمت ال روهمجلا ةحلصمف «نوليختيو هب نومهوتي امب مهباطخ
 ,ةحلصملل هفالخ رهظأ نكلو قحلا ملعي ناك يبنلا :لوقي نم ءالؤه نم مث ءاذه ىلع مهنوناق هلاثمأو

 نم مهنمو «يبنلا ىلع لماكلا فوسليفلا اولصف ءالؤهو .ةفسالفلا راظن ملع قحلا ملعي ال هنأ مهمو

 نأ هناكمإ ىلإ ةدايزو فوسليفلا هملع ام ملع هنأل فوسليفلا نم لضفأ وهو كلذ ملعي يبنلا نإ :نولوقي

 . فوسليفلا هلثم نع زجعي امب روهمجلا بطاخي
 ةطيحم ةلماك ةمات ةرظن ءايشألا ىلإ رظنلا نع يبرعلا لقعلا زجع ىلإ ا ا ةرابع نم رهظي

 ةدحو ءاكذلا ةعرسب برعلا فصي هنأ ىلع ةلاد اهنأ هترابع ةقيقح هنع فشكتو هارأ يذلا نكلو ةلماش

 يف ظحاجلا لوق هيلع لديو ءةيورو ةانأ لوط ىلإ ردع هلو عاملا ا تع تح نهذلا

 ةولخو داهتجا نعو ةركف لوط نم وه امنإف مجعلل ىنعم لكو سرفلل مالك لك نأ الإ نييبتلاو نايبلا هباتك

 ملع يف ثلاثلا ةدايزو لوألا ملع يناثلا ةياكحو بتكلا ةساردو ركفتلا لوط نعو ةناوعمو ةرواشم نعو

 ماهلإ هنأكو لاجتراو ةهيدب وه امنإف برعلل ءيش لكو مهرخا دنع ركفلا كلت رامث تعمتجا ىتح . يناثلا

 ةمأو ةمأ نيب ب جاوز مث دنهلاو مورلاو مجعلاو برعلا : ةعبرأ ممألا رابك : كاي شالا تاني بحلم ناواادم

 ماكحأب مكحلاو ءايشألا صاوخ ريرقت ىلإ مهليم رثكأو دحاو بهذم ىلع نابراقتي دنهلاو برعلا نأ ركذف

 مهليم رثكأو دحاو بهذم ىلع نابراقتي مجعلاو مورلاو «ةيناحورلا رومألا لامعتساو قئاقحلاو تايهاملا
 هيلإ يمر امو ةينامسجلا رومألا لامعتساو تايمكلاو تايفيكلا ماكحأب مكحلاو ءايشألا عئابط ريرقت ىلإ

 نافاهنع ناملكتي يتلا ةفسلفلا يف امهرظن فالتخا ىلإ عجري اذهو « يناتسرهشلا هيلإ يمر ام فالخ دعاص

 نم هک دب اه ركذي ذإ يملع بولسأ ىلع قئاقحلا فرعت ىلإ هجوملا يلقعلا رظنلا ةقسلفلاب ديري اغا

 اهبراغمو موجنلا علاطمل مهتفرعم ركذي مث ءراصمألاو ريسلا ةفرعمو رابخألا ملعو اهناسل ملعك برعلا مولع
 ىلإ مهجايتحال ةبرجتلا لوطو ةيانعلا طرفب هوكردأ ام بسح ىلع كلذ نأو ءاهراطمأو بكاوكلا ءاونأو
 هنأ ىريوهف مولعلا يف بردتلا ليبس ىلع الو قئاقحلا ملعت قيرط ىلع ال ةشيعملا بابسأ يف كلذ ةفرعم
 امأ SLSR ES ىلابحلا قيرط ىلع ملع برعلا دنع نكي مل

 لاق نأ قبس ذإ لحنلاو تانايدلا لهأ ةلباقم يف هدنع ةفسلفلا نأ رهظي هباتك يف هاحن امب هنإف يناتسرهشلا

 رار ال مهر كارلا اهل وتتم دانا لثم تاوبنلل نوركنملا مه ًاقلطم يأرلاب نوديحسلاف 2 افنأ

 نولئاقلا مه نوديفتسملاو اهيلع شياعتلا مهنكمي ىتح ةيلقع ادد نوعضي لب ةيرمأ ماكحأو عئارشب

 نم ءيشب ةليفك ةيلقع ًادودح مهل نوعضي نم ةمهاربلاو ةئباصلا ريغ نم برعلا دنع ناك دقو اذه تاونات

 مل مادام ةفسلف يناتسرهشلا هامسأ ام اذهو مهماكحو مهؤامكح مه مهشيع بابسأ ريفوتو لدعلاو ماظنلا
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 ء٠" قاورلا باحصأو 20 نوءاشملا مهو مهنم نيرخأتملا ىلإو «ةمكحلا نيطاسأ

 ملف الإو .مجعلا ءامكح مه نيذلاو .مالسإلا ةفسالف ىلإو «سيلاط وطسرأ باحصأو

 ‹ تاوبنلانم ةاقلتم تناك اهلك مهمكح ذإ « ةفسلفلا يف ةلاقم مالسإلا لبق مجعلا نع لقني

 ةمكحلا نوطلخي اوناك ةئباصلا نأ ريغ ءللملا رئاس نم امإو .ةميدقلا ةلملا نم امإو

 بيترتلا ىلع نيينانويلاو «مورلا نم ءامدقلاب ءامكحلا بهاذم ركذن نحنف «ةوبصلاب

 ًادبملاو ةفسلفلا يف لصألا نإف « ءامكحلا رئاس ركذب كلذ بقعنو مهبتك يف لقن يذلا

 . مهل لايعلاك مهريغو .مورلل ةمكحلا يف

 ةعبسلا ءامكحلا

 امأو مهدالب يهو ةينيثأو “ ايماسو 9 ةيطلملا نم ةمكحلا نيطاسأ مه نيذلا

 طارقسو سروغاثيفو سلقذبناو سناميسكناو سروغاسكناو « يطلملا سيلاتف مهؤامسأ

 سيطارقميدو طارقبو سيخرطولف لثم ءامكحلا نم ةعامج مهعبتو .نوطالفأو

 هتطاحإو . ىلاعت يرابلا ركذ ىلع ةفسلفلا يف مهمالك رودي امنإو «كاسنلاو «**ءارعشلاو

 ةسردم أشنأ اهب رقتساو .م .ق ٠٥ ةنس رخاوأ يف انيثأ ىلإ داع امل هنإف سيلاطوطسرأ عابتأ مه نوءاشملا )١(

 ىقليف ذيمالتلا هيفاويف بعلملا بناج ىلإ ىشمم دقي نإ تذاع زيي نادرا يانور ند صاير سلا ىل

 ةصصخعم ةيحابصلا هسورد تناكو نيئاشملاب هعابتأو وه بقلف هلوح نوريسي مهو ىشمتي وهو هسورد مهيلع

 ص ةينانويلا ةفسلفلا خيرات) .ةباطخلا ىلع رودت ةماع تناكف ةيئاسملا امأ ,ةفسلفلا ىلع رودت هذيمالتل

۳ 

 ةنادزم هتدمعأ تناك يذلا (يليكيوب ادوتس) شوقنملا قاورلا ىلإ ةبسن لاظملا لهأ وأ قاورلا باحصأ )٠(

 ىلع دهعلا كلذ يف ةيفسلفلا تارضاحملا ىقلت تناك قاورلا كلذبو (طوبخيلوب) ماسرلا هشير نم شوقنب

 اه ةيقاورلا نكت ملو ةيروقيبالل ةرصاعم ةميدقلا ةيقاورلاو نيئاشملاك ًايشام هذيمالت ملعي ناك نونيز نأ

 ناش يلا برغلاو قرشلا نيب يناثلا ةلصلا ةرمث تناك اهن قلو نيد عيهم تناك امنإو بسحف افسلف

 ةيقرش ندمو راطقأ ىلإ مهلصأ عجريو نييقرشل | نم مه ةيقاورلا راصنأ رثكأ نإ لب ,ردنكسالا حوتف رثأ ىلع

 ١(. ص ةيقاورلا ةفسلفلا) .اديصو صربقك
 ١5١(. ص نماث مجعم) ردنكسالا ءانب نم يهو ماشلا مخاتت ةروكذم ةروهشم مورلا دالب نم ةدلب ةيطلم (۳)

 ىرغصلا ايسا نم برغلا ىلإ اهعقوم يمورلا ليبخرألا يف ةزاتمم ةريزج ماسيس وأ سوماس ةريزج يه ايماس )٤(
 لوا تناكو ءةينانويلا دالبلا ندم لمجأ نم يهو سوماس اهتبصق مسا تناكو لاقيم زاغوب اهنع اهلصفي

 يناتسبلل فراعملا ةرئاد) .م .ق 01ه ةنس سناركيلوب اهيلع ىلوتسا نأ ىلإ ةيروهمج تراص مث ةيكولم

 ١١(. معلا

 نولزنتسي سانرب لبج حفس يف فلذ نوتأي اوناك امك ؛هلكيه ىلإ نوجحيو سوزت نودبعي نوينانويلا ناك ()

 .«بورحلا اهيف فقوت ءامرح مهدايعأ تناكو «مهنابرقب ىربكلا دايعألا يف مهبودنمب نوثعبيو نولوبأ يحو
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 مكو يه ام لوألا يدابملا نأو .ملاعلا نيوكتو « عادبولا يفو < . يه فيك تانئاكلاب املع

 ةكرح عونب ءالعو زع يرابلا يف اوملكت امبرو وه ىتمو وه ام داعملا نأو يه

 ةتكن الإ اسأر مهتلاقم ركذو «مهركذ مالسإلا ةفسالف نم نورخأتملا لفغأ دقو .نوكسو

 قن اهانعبتت نحنو .ًافييزت اهيلإ اوراشأ « مهراكفأ راصبأ ىلع ترتعا امبر «ةردان ةذاش
 لئاوألا مالك نيب ةرظانملاو ,ةعلاطملا يف كيلإ رايتخالا مامز انيقلأو ءادقن اهانبقعتو
 رخاوألاو

 ()سيلات يأر

 نم لوقعلا ةتفص كردت ال اعدبم ملاعلل نإ : لاق ءةيطلملا يف فسلفت نم لوأ وهو

 الإ .هتيوه نع الضف همسا فرعي ال يذلاوهو .هراثآ ةهج نم كردي امنإ «هتيرهوج ةهج

 وحن نم لب «هتاذوحن نم امسا هل كردن انسلف ءءايشألا هنيوكتو .هعادبإو هليعافأ وحن نم

 , عدبأ يذلا عدبأف . عدبم ءيش الو عدبملا هنأ وه.هل درم اليذلا لوقلا نإ: لاق مثءانتاذ
 لاقي سيلف طقف وه ناك اذإو طقف وه امنإ عادبإلا لبق نأل .تاذلا يف اندنع هل ةروص الو

 2 ةروص وذ وه نوكي ىتح ثيحو ثيح وأ ةروصووه نوكي ىتح .ةهجو ةهج ذئنيح

 نوروصملا صرعيو ‹«نونخغملا ىنغيو ءارعشلا دشنيف .نفلاو بدألا قاوسأو ةيضايرلا باعلألا ماقتو <

 نمو ةفسلفلاو ملعلا جرخ اهنمو ,دئاصقلا كلت همظتنت امب ىلجتي ينانويلا ركفلا أدب لقو , مهتايأ نولاثملاو

 فلؤت يهو ينانويلا ركفلا دهاوش نم انيلإ | لصو ام مدقأ ةيريموهلا هدناصقو ‹ سو ريموه مهئارعش رهشأ

 قالخألاو ناسنالاو ةهلآلاو ةعيبطلا يف ًاراكفأ ناتصقلا مظتنتو . يسيذوألاو ةذايلألا امه نيتريبك نيتصق

 «قالخألاو نيدلا نع ملكتيو .ةسدقملا ٍيناسنالا ريمضلا ماكحأب هرعش يف زهجي ناكو دويره رعاشلاو

 ًاناويد نيحالفلل مظنو ةراضحلا جرهب نع ًاديعب ًاحالف اينوي يف أشن «برغلا يف يميلعت رعاش مدقأ دويزهو
 يف حئاصنف « يقلخ سرد ىلإ هناويد مسقنيو «ةلادعلا ة ةركف اهدوست الثمأو ًامكح هألم مايألاو لامعألا هامسأ
 ا ةيعامتجالا سعب جاوزلا يي 0 نم a فا قةحاللملا يف ا ةعارزلا

 ةعومجم فلؤت .a 0 ضعب یری ةهلألا 0 ناويد 0 ,ةيبعشلا

 باتكلاو ءارعشلا نم دحاو ريغ ليلقب هذعبو هذهع يف غبن دقو ةميدقلا فراعملاو ريطاسألا نم ةلوقعم

 سوريموه نيب ةقلح اوناك نيذلاو ةروطسالا ة هروص يف ملعلا e نييتوهاللاب وطسرأ موك 0

 نيعبرأو ةئامتس وحنب داليملا لبق يأ نيثالثلاو سماخلا دايبملالا 75 ىلوألا ةنسلا يف دلو يطلملا )۱( ٠
 سيلاط اهيف دلو يتلا ةيطلمل هلهأ لقتناو ير ل ا مساع ,ةئس

 ملعلاب ةيانعلاب درفنا ةعبسلا ءامكحلا لجأ وهو ةينانويلا ةيطلم ةكلممب اوماقأو . مهدالب كولم روج ببسب

 = نم ةدم اهب ثكمو «مولعلاب اهترهشل رصم ىلإ هجوتو قرشلا يف لاج دقو «قالخألاو ةحايسلاب نونعي اوناكو
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 ناك اذإو «سيأب سيل ام 2) سييأت وه عادبإلاو نيهجولا نيذه يفانت ةصلاخلا ةدحولاو

 نأ ىلإ جاتحي ال ءايشألا سيؤمف . مداقتم ءيش نم ال سييأتلاف «.تايسيألا سيؤم وه

 ادرفنم نوكي نأ هدنع ةروصلا تناك نإ همزل دقف الإو «ةيسيألاب سيألا ةروص هدنع نوكي

 اشار «طقف وه امنإ عادبإلا لبق هنأ انيب دقو .ةروصو وه نوكيف «هدنع يتلا ةروصلا نع

 تناك نإف «ةقباطم ريغ مأ «جراخلا دوجولل ةقباطم تناكأ «هدنع ةروصلا تناك ولف

 لكو اهرثكتب ترثكت امك اهريغتب ريغتتو تايئزجلل ةقباطم اهتايئزجو «تايلكلل ةقباطم
 اذإ تيسيلف جراخبلا دوعجومللا قباطي مل إو لاخلا ةذحولا يفاني هنأل «لاحم كلذ

 تادوجوملا روص هيف يذلا رصنعلا عدبأ هنكل : لاق ءرخآ ءيش وه امنإو «هنع ةروص

 يذلا لاثملا ىلع يلقعلا ملاعلا يف ًادوجوم ةروص لك نم تثعبناف ءاهلك تامولعملاو

 دوجوم نم امو ,رصنعلا تاذ وه اهلك تادوجوملا عبنمو ةروصلا لحمف لوألا رصنعلا يف
 لامك نمو: لاق . هنع لاثموهل ةروصرصنعلا تاذيفو الإ يسحلا ملاعلاو يلقعلا ملاعلا يف

 اهيف نأ ىلاعت هتاذ يف ةماعلا هروصتي امف رصنعلا اذه لثم عدبأ هنأ قحلا لوألا تاذ

 امب فصوي نأ نع هتيوهو هتينادحوب ىلاعتيو هعدبم نم وهف تامولعملا روص ينعي روصلا

 . هعدبم هب فصوي

 ملع اميس ال «مولعلا رئاسب ًاينعم مهتنايد لوصأ .ةسواسقلا : مهو دالبلا ءاملع نع اهيف ىقلت «نينسلا =

 «نييرصملا ءامكحلا عيمج نع يقلتلا يف لاتحي ناكو (ةئيهلا ملع ينعي) .ةيموثورتسالا ملعو ةسدنهلا
 ىركفتلا ريثك مالكلا ليلق ناكو ريبدتلاو لقعلا روفو عم ةبرجتلا ىلع الإ ةفسلفلا يف فراعملا ينبي ال ناكو
 نوراق ةمدخ يف يبرح سدنهمك لمعو مولعلا يف ة رحبتف هسفن ةحلصمب ىنعي الو «هدالب رومأب ىنعي ناكو

 أبنأ دقو «ةمئاق يهف ةرئادلا فصن يف ةموسرملا اياوزلا نأ ىلع نهربو ىرغصلا ايسأ يف ايديل كولم رخآ

 هنطو لهأ ل ةنس ويأم ۲۸ يف عنو يلا يلكلا سمشلا فوسكب

 رصمب ذخأ دقو ءلامشلا ىلع ةلالد بكاوكلا قد أ رعصألا بدلا نأ اهنمو «ةيوجو ةيكلف تاداشرإ هنمض

 اوناكو «مرهلا عافترا سايقل ةقيرط ىلع نييرصملا هتذتاسأ لدو لينلا ناضيف ةلأسمب لغشو ملا مام

 U e .راهنلا نم تقو يف هعافترا يواسي ء ءيشلا لظ نأ ىلإ مههبنف اهنع ثحبلا يف ذ اوبعت دق

 تقو يأ يف ءيشلا عافتراو لظلا لوط نيب ةظوظحم ىقبت ةبسنلا نأو ءاهعافترا رادقم وه تقولا كلذ يف

 ةفسالفلا ءامدق ريهاشم ةمجرت) . ةنس نوعبسو ناتنثإ هرمعو .نيسمخلاو نماثلا دايبملوألا يف يفوت دقو «هب

 . ٠١( ص ةينانويلا ةفسلفلا خيرات ۳ ص

 مل سيلو سيأ ثيح نم هب ءيج لوقت برعلا نإ : ليخلا لاق . هدوجومب سيل ام داجيإ سيأب سيل ام سييأت )١(
 ال ىنعم نإ :لاقو ؛ دجولاو ةنونيكلا لاح يف وه ثيح ىنعمك اهانعم امنإو ةملكلا هذه يف الإ سيأ لمعتسي

 , .دوجوم وهف مدع نع ءيشلا دجوو «دجو ال سيأ
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 لكل لباق ءاملا لاق < ءاملا وه لوألا عدبملا نأ هنع لقن هنأ بجعلا نمو
 ةلعو «عدبم لك ةلع وهو امهنيب امو ضرألاو ءامسلا نم اهلك رهاوجلا عدبأ هنمو «ةروص

 نمو «ضرألا تنوكت ءاملا دومج نم نأ ركذف . ينامسجلا رصنعلا نم .بكرم لك

 تنوكت ةرخبألاو ناخدلا نمو «رانلا تنوكت ءاوهلا وفص نمو .ءاوهلا نوكت هلالحنا
 نارود زكرملا لوح ترادف «بكاوكلا تنوكت ريثألا نم لصاحلا لاعتشالا نمو .ءامسلا

 امهو . ىثنأ ضرألاو ركذ ءاملاو لاق «هيلإ اهيف لصاحلا قوشلاب هببس ىلع ببسملا
 لا ةه اإ لر نار ارلع نا اهو ىلا ءاوهلا وبرك ااو ؛ حاف نارك
 رصنع هن أ ال ةينامرجلاو ةينامسجلا رصنع وه لامكلاو ًادبملا وه يأ ءرخاو لوأ وه يذلا

 ا نوا هوفص نم ناک امف ءردكووفص هل رصنعلا اذه نأ مث ةطيسبلا ةيناحورلا

 .رهاظ فيثك مرجلاو .رثدي ال مسجلاو رثدي مرجلاف و هنإف هردك نم ناك امو

 مسجلا نوكيو . مرجلا رثديو .مسجلا رهظي ةيناثلا ةأشنلا يفو ,نطاب فيطل مسجلاو

 راو ملاوع ء ءامسلا قوف نإ لوقي ناكو ًارثاد فيثكلا مرجلاو ءارهاظ فيطللا

 ةفسلفلل قشف < نييتوهالاو ءارعشلا تالواحتم دعب ًايرظن ًاعضو ةيعيبطلا ةلأسملا عضو هنأ ةفسلفلا يف هرثأف )١(
 ناكو .ءايشألا هنم نوكتت يذلا دحوألا رهوجلاو « ىلوألا ةداملا وه ءاملا نإ : لاق «همساب تأدبف ءاهقيرط
 يف ءاج لبق نمو ءايشألل لوألا ردصملا سونايقأ نإ : سوريموه لاق . نيمدقألا دنع ًافولأم لوقلا اذه
 ىف ءاجو ءرحبلا ناكو طيحملا ناك «مسإ ضرألل فرعي نأو ءامسلا ىمست نأ لبق ءدبلا يف )ةيلباب ةروطسأ
 ةهلآلا عناص لوألا هلالا هدحو نوتأ ناك ثيح لوألا ءاملا وأ ملظملا طيحملا ناك ءدبلا يف ةيرصم ةصق
 ةيلاخ ةيواخ ضرألا تناكو .ضرألاو تاومسلا هللا قلخ ءدبلا ىف» :ةاروتلا يف ءاجو . (ءايشألاو رشبلاو
 نيوكت نأ نآلا انئاملع لوق لاوقألا هذه لداعيو «هايملا هجو ىلع فري هللا حورو مالظ رمقلا هجو ىلعو
 اهنع تردص يتلا ىلوألا ةداملا وه سيلاط دنع ءاملاف «ءام ىلوألا ةرخبألا تلوحت نأ ذنم أدب ملاعلا
 قوف حبسي «دمجتم صرق ضرألا نأ هيلإ ليخ ىتح هركف باعش ءاملا هيلع ألم دقو .دوعت اهيلإو تانئاكلا
 أدبمو .ةبوطرلاب ىذتغي ناويحلاو تابنلا نإ :لاقف ليلدلاب هيأر معد دقو « ةياهن اهداعبأل سيل ةيئام ججل
 نإف ةبوطرلا نم دلوي ناويحلاو تابنلا نأ مث ةرورضلاب هنم نوكتي وهف ءيشلا ىذتغي هنم امف ءاملا ةبوطرلا
 ئيش هيلع ىغطيو ءاملا نم نوكتي بارتلا نأ لب .هنم نوكم وهف ءيشلا دلوي هنم امو ةبطر ةيحلا ميثارجلا

 هذه يف دهاشي امو ماع دعب ًاماع ىمطلا مكارتي ثيح ةيلوي رهنأ يفو ةيرصملا اتلدلا يف دهاشي امك ًائيشف
 ههجو ىلع ًايفاط ًاصرق تراصو ءاملا نم تجرخ اهنإف لامجالاب ضرألا ىلع قبطني ةيوجلا لاوحألا
 ءاملاف اهيلإ رقتفت يتلا ةيذاغلا رصانعلا يهانتماللا طيحملا اذه نم دمتست يهو ميظع رحب يف ىربك ةريزجك

 هلوقك ناويح لك ءاملا نم انقلخ يأ «ءىش لك ءاملا نم انلعجو# :لوقي ىلاعت هللا نأ امأو ءايشألا لصأ

 ايمان راص ءاملا نم هنأل رجشلاو تابنلا هيف لخدي لب :نورخآ لاقو «ءام نم ةباد لك قلخ هللاوإ : ىلاعت
 ٠١ ص ةينانويلا ةفسلفلا خيرات) .هقلاخو ؛نوكلا عدبم وه هللاف رمثلاو رونلاو ةرضخلاو ةبوطرلا هيف راصو
 ١١5(. ص سداس يزارلا ۲١ ص ةينانويلا ةفسلفلا ةصق

۲ 



 يهو ءاهيلاو نسحلا كلذ كاردإ ىلع لقعلا ردقي الو «راونألا كلت فصي نأ قطنملا

 .هنودو هتحت ةعيبطلاو سفنلاو قطنملاو «هرون رصبي الو ءهروغ كردي ال رصنع نم ةعدبم

 وهو «سفنألاو لوقعلا قاتشت هيلإو .هلوأ وحن نم ال هرخآ وحن نم ضحملا رهدلا وهو

 هنأ تاراشإلا هذهب رهظو ةيناثلا 2) ةأشنلا ّدح ىف ءاقبلاو دمرسلاو ةموميدلا هانيمس يذلا

 يف لوألا أدبملا ال ةينامسجلا تابكرملا ًادبموه يأ لوألا عدبملا وه ءاملا هلوقب دارأ امنإ

 عبنم يأ .ةروص لك لباق وه «لوألا رصنعلا نأ دقتعا امل هنكل «ةيولعلا تادوجوملا

 دجي ملو ءاهلك روصلا لوبق يف هيزاوي الاثم هل ينامسجلا ملاعلا يف تبنأف اهلك روصلا

 هنم أشنأو ةةاكرملا يف لوألا عدبملا هلعجف ءءاملا لثم جهنلا اذه ىلع اري

 لآ الا رفسلا يف ةاروتلا يفو «ةيضرألاو ةيوامسلا مارجألاو ماسجألا

 ret تراضف .ةؤارجأ تا ةبيهلا رظن هيلإ رظن مث «ىلاعت هللا هقلخ رهوج

 .رحبلا دبز لثم دبز ءاملا هجو ىلع رهظو تاومسلا هنم قلخف «ناخدلا لثم راخب ءاملا

 هذه نم هبهذم ىقلت امنإ يطلملا سيلات نأكو «لابجلاب اهاسرأ مث «ضرألا هنم قلخف

 حوللاب هبشلا ديدش ةروصلا عبنم وه يذلا لوألا رصنعلا نم هتبثأ يذلاو «ةيوبنلا ةاكشملا

 روصو تامولعملا ماكحأ عيمج هيف ذإ .ةيهلإلا بتكلا يف روكذملا .ظوفحملا

 يذلا ءاملاب هبشلا ديدش يناثلا لوقلا ىلع ءاملاو .تانئاكلا نع ربخلاو .تادوجوملا

 ۰ .ءاملا ىلع 29 هشرع ناكو «شرعلا هيلع

 يف ةيطيلم لهأ نم لجر هيلع لخد دقو .ةيقاب ةيلزأ ىه يه لب ةيناف ريغ حاورألا نإ و )۱)

 عيمج نأل ادبأ اذه نظت ال : سيلاط هل لاقف هلالا لغ ااا ىفخت نأ نكمي له هلأسو مايألا ضعب

 لام یل لكيت انناد نا الاول ذأ و ناك لااا ىلع ت ا يدل را أا

 ؟ةايحلا ىلع توملا راثيإ ىلع ينلمحي امف نييوتسم ةايحلاو توملا ناك ثيح هلوقب باجأف ؟كسفن لتقت

 ا دا يذلا نأب انملع دحأ نم ةبيصملا لولح دنع انيلسي يذلا نإ :لوقي ناكو

 .(5© ص ةفسالفلا ءامدق ريهاشم ةمجرت) .انم

 ناك ءاوس .ءاملاو شرعلا نيب لئاح نكي ملو «ضرألاو تاومسلا قلخ لبق يأ .ءاملا ىلع هشرع ناكو (۲)

 قلخي نأ لبق انبر ناك نيأ هللا لوسر اي يك هللا لوسر لكس دقو تلعب ىلع اعوضوم وأ ؛ ةجرف امهنيب

 لهأ لاقو . «ءاملا ىلع هشرع قلخو .ءاوه هقوف امو ءاوه هتحت ام ءامع ىف ناك» : لاق ؟ضرألاو تاومسلا

 هشرع ناكو ءيش لك لبق ىلاعت هللا ناكو ناقة اك قع راه ا عن لا لا

 نم رابحألا بعك نع يورو ««ضرألاو تاومسلا قلخو ءيش لك ركذ ظوفحملا حوللا يف بتكو ءاملا ىلع

 ىلع ءاملا لعجف حيرلا قلخ مث ءءام تراصف ةبيهلاب اهيلإ رظنف ءارضخ ةتوقاي قلخ ىلاعتو هناحبس هنأ

 ب تاومسلا قلخ لبق نيدوجوم اناك ءاملاو شرعلا نأ ىلع ةياوهو ءاملا ىلع شرعلا عضو مث .اهنتم

VT 



 سروغاسكنا يأر

 الا يف هفلاخو «سيلات ىأر ام لثم ةينادحولا يف ىأر «ةيطلملا نم ًاضيأ وهو

 اهكردي ر ةفيطل ءازجأ ىو .ءازجألا هراشتم وه تادوجوملا أدبم نإ ٠ لاق لوألا

o 
 هتردق لامکب هكسمي ىلاعت هللا ناك لب رارق عضوم ريغ ىلع ىلاعت هللا ةردقب ًامئاق اق ءاملا ناكو «ضرألاو سعت

 4 نوشرعیاممو# : هلوق هيلع لدي هؤانب هشرع هلوقب دارملا نإ ليقو ءراكنالا لهأل رابتعالا مظعأ كلذ يفو
 ءاملا نوك ىلإ مهضعب بهذو .بجعأو عدبأ ءاملا ىلع ءانبلا نإف ءاملا ىلع هؤانب ناكو ىنعملاو نوني يأ
 ىلع ناك هشرع نأ د نأ ىلإ يزارلا بهذو . ماسجألا هنم تبنت هنأو ءةايحلا ةفص ىنعمب
 :هوجو نم ةردقلا لامك ىلع ةلالدلل وه امنإ .ءاملا

 كاسمإ ىلع رداق ىلاعت هنأ الولف ءاملا ىلع ناك ضرألاو تاومسلا نم مظعأ هنوك عم شرعلا نأ ١١(
 . كلذ حص امل دمم ريغب :ليقثلا

 . ةيهانتم ريغ ملاعلا ماسقأ نوكي نأ مازلإلاو رارق ىلع ال ءاملا كمسمأ ىلاعت هنأ (۲)
 الو ةماعد ريغ نم تاومس عبس قوف ىلاعت هللا هكسمأ دق تاقولخملا مظعأ وه يذلا ةرعلا نأ (۳)
 . ىلإو هيلإ جوحأ تناك مارجالا تدادزا املكو هتردقب كلذ لك كسمم هللاف ناك امميكو اذه .هقوف ةقالع
 . هكاسمإ

 ةنس دلو «ريمزأ نم برقلاب ىرغصلا ايسا دالب نم ينيموزالك يف دلو «ساروجسكانأ وأ .ساروغاسكنإ
 بلط نع هؤارثو هانغ ههلي ملو .ءارثلا عس يل a .م.ق و٠
 ساروغاسكنأ علوأ دقو «سيلاط ةذمالت دحأ سينيمسكنأ نع ةفسلفلا ذأ نأ دعب ان ىلإ لحرف < ملعلا
 نيبو هنيب ةلصلا رصاوأ تقثوت دقو ,نانويلا دنع ركفلل ازكرم تحبصأف .انيثأ يف اهروذب سرغف ةفسلفلاب
 يف ماقأ دقو «فورعملا رعاشلا سديبيرويو ميظعلا يسايسلا كلذ سيلكربل ًاميمح ًاقيدص ناكف اهمالعأ
 عيمج يف ةيلج ةقيرطب ةفسلفلا ملع رهشأ نم لوأو «ةيركفلا ةكرحلا بطق اهلالخ يف ناك ءةنس نين  انيثأ
 هقيدص موصخ هل داك لوفألا ىلإ سيلكرب هقيدص مجن نذأ املو .ءامكحلا نم نيملعملا رئاس نود نانويلا
 رمقلا نأ نم هيلإ بهذ دق ناك امب هايإ مهماهتا ىلع اودهشتساو سانلاو هللا ةنعل هيلع قحتل داحلإلاب هومرف
 ةيضرألا ماسجألا ةعيبط نع اهتعيبط فلتخت ال ةبهتلم مارجأ بكاوكلاو سمشلا نأو و نايدوو لابج اهيف ضرأ
 لثم نوقيطي نوينيثآلا نكي ملو ,راجحأ نم اندنع امب ءامسلا نم ةطقاستملا راجحألا ةلباقم نم نيبتي امك
  رصحأف سيدقتلا لزانم ىمسأ مهبولق نم لزنت ةهلآ بكاوكلاو رمقلاو سمشلا نأ مهداقتعال لوقلا اذه
 ةمكحلا نأ ملعأ انأ :لاقو كلذل ثرتكي ملف «توملاب هيلع اومكحف ةاضقلا يدي نيب داهشألا سوؤر ىلع
 ىلإ باقعلا ففخف .رمألا يف سيلكريب هذيملتو هقيدص لخدت مث < «ليوط نمز ذنم كلذب تمكح ةيهلإلا
 فرعتو «ءاملعلا اهيف طلاخ .تاهجلا نم اهريغو رصم ىلإ اهرداغف < ءانيثأ ةرداغم مزتعا مث نمو .ةيلام ةمارغ
 املو .م .ق 478 ةنس اهيف تام نأ ىلإ اهيلإ داعف .هدلب ىلإ ةدوعلا ىلإ رمألا هب رقتسا مث .دالبلا لاوحأ
 ةذمالتلل نولعجي مهنأ مهاصوأف ؟هب انرمأت ءيش يف كل له ه هولأسو ,ةنيدملا رباكأ هدنع رضح هتافو تبرق

 يذلا مويلا لثم يف ماع لك يف بعللاب مهل نونذأيو هيف نوحورتيو نوهزنتي نمزلا نم ارادقم ةنس لك يف
 ةفسالفلا ءامدق ريهاشم ةمجرت ۸۲ ص ةينانويلا ةفسلفلا ةصق 4١ ص ةينانويلا ةفسلفلا خيرات) . هيف تومي
 .(7ل ص
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 تابكرملا نأل «يلفسلاو هنم يولعلا هلك نوكلا نوك اهنم .لقعلا اهلاني الو ءسحلا

 امنإ اهلك تابكرملا تسيلأ «تاهباشتملاب ًاضيأ ةقوبسم تافلتخملاو طئاسبلاب ةقوبسم

 لكو تابنلاو ناويحلا سيلو « ءازجألا ةهباشتم طئاسب يهو رصانعلا نم تبكرتو تجزتما

 مث «ةهباشتم ريصتف ةدعملا يف عمتجتف ةهباشتم ريغ وأ .ةهباشتم ءازجأ نم يذتغي ام

 .7©2 مظعلاو محللاو مدلا لثم ةفلتخم ءازجأ ليحتستف .تانايرشلاو قورعلا يف يرجن

 هنا

 ريغ © لاعفلا لقعلا هنإ لوألا أدبملا يف ءامكحلا رئاس قفاو هنأ ًاضيأ هنع يكحو

 نوكسلا يف لوقلا حرشنسو «كرحتم ريغ نكاس قحلا لوألا نإ هلوق يف مهفلاخ

(1) 

(1) 

 ءازجأ ىلإ أعاد يهتتت تغلب ام ةغلاب ماسجألا ةمسق نأوانلودبت امك ةقيقحلا يف ةئبابتم ءايشألا نأ دقتعيوه

 ةريغص ءازجأ نم بكرم مسج لك نأ معزيف < .مظعلا يف مظعو محللا يف محل ىلإ ىهتنت هنت لكلل ةسناجم

 رئاس اذكهو .ءاملا نم ةريغص ءازجأ نمءاملاو مدلا نم ةريغص ءازجأ نم بكرم ًالثم مدلاف ةسناجتم

 ىلع هب ضرتعا اممو .ةدعاقلا كلت ىلع هبهذم ةقربول سسأ دقو «ةيسنج ماسقألا تيمس مث نمو .ءايشألا

 نأل ةسناجتم ريغ ءازجأ نم ةبكرم ماسجألا نوكت نأ مزلي ناك ةرورضلاب هنأ معزلا اذه يف فوسليفلا اذه

 قورعلا ىطاعتي نأ ريغ نم ظلغتو لوطت هقورع كلذكو مظعب ىذغتي ال هنأ عم مرجلا يف ديازتي ناويحلا مظع

 مات مسج ةقيقحلا يف دجوي ال قيقدتلا دبع هنأ ملسن انأب هباجأف أمد برشي نأ نم رثكيو همد ديزيو هئاذغ يف

 مظعو مدو محل هيف الثم شيشحلاف .هسنج ريغ نم ءازجأ هب طلتخي نأو دب ال لب .ءازجألا يف سناجتلا

 هسنج نم شيشحلا ىف ام هيلإ بذجي ناويحلا ءازجأ نم ءزج لكف هب يذتغت تاناويحلا ىرن انأل قورعو

 شيشحلا عون نم هئازجأ مظعم نوك اهتحص يف يفكي الثم بشخ وأ شيشح مساب مسجلا هيمستف ذئنيحو

 ةفسلفلا خيرات) . يئرملا ىلعألا مسجلا حطسل رتاسلا وه مظعلا كلذ نوكيو رخا ءيش ال بشخلا وأ

 . ۷٤( ص ةفسالفلا ءامدق ريهاشم ةمجرت 4١ ص ةينانويلا

 ةداملا عفدت يتلا ة ةوقلا نأ ىلإ بهذف ةداملا ىوتسم نع اهب تمس «ةديدج ةوطخ ةفسلفلاب اطخ دق هارنف

 . ملاوعلا اهنم نوكتت ىتح ًارابدإو ًالابقإ ةداملا يف ةكرحلا دلوي ريصب يكذ ديشر ميكح لقع يه اهريستو

 ءايشألا فطلأ وهو لقعلا لعافلا امنإ ءارعشلا هعرتخا فوجأ ظفل الإ ردقلا امف ردقلا لعافلا سيل نأ ىريو

 وهو عاطتسا املو ءايشألا رئاس هبشل ناك ًايأ رخآ ء ءيشل ًاجزتمم ناك ول ذإ اهلك عئابطلل قرافم طيسب اهافصأو

 .هتاذب كرحتم ءيش لك ىلع ريدق ءيش لكب ميلع صلاخ وهو اهب لعفي يتلا ةردقلا سفنب لعفي نأ جزتمم

 نكي ملو هب هلوقل لقعلاب هرصع ءامكح امس اذهلو .ةروصلا نم اهب قيلي ام ةدام لك ىلع ضيفي لقعلاو

 رئاس نأب هلوق كلذل لديو اهبترف ةقرفم دوجولا زيح يف تناك امنإو مدع نم تادوجوملا زربأ لقعلا نأ هدصق

 ضعب نع اهضعب لقعلا اهزيم ىتح فصولا اذهب تثكمو ضعبب اهضعب ةطلتخم اهرهاوج تناك ءايشألا

 دئاصق ة ةامسملا هدئاصق أدبم ىف بهذملا اذه سيديوأ رعاشلا نيب دقو « هتبترم يف سنج لك بترو ًاسانجأ

 هلإ نإ : : مهضعب لاق ىتح ةيلهاجلا ةهلآ عيمج ىلع عنشو مدقتملا لقعلا ريغ ةيهولأ# لوقي ال وهف خسانتلا

 ةينانويلا ةفسلفلا ةصق) . هراكنإ ىلع هل ءازج هكلهأف ءامسلا نم ةقعاص فوسليفلا اذه ىلع لزنأ قعاوصلا

 . (72© ص ةفسالفلا ءامدق ريهاشم ةمجرت ٤١ ص ةينانويلا ةفسلفلا خيرات 8656 ص
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 نإ :لاق هنأ هنع 2) سويروفرف ىكحو .كلذ يف مهحالطصا نيبنو « ىلاعت هل ةكرحلاو
 نم وهأ ءمسجلا كلذ ام نيبي ملو .هل ةياهن ال لكلا عوضوم دحاو مسج ءايشألا لصأ

 ةينامسجلا ىوقلاو «ماسجألا عيمج جرخي هنمو :لاق ,كلذ نم جراخ مأ رصانعلا

 ةنماك اهلك ءايشألا ردق ثيح .روهظلاو نومكلاب لاق نم لوأ وهو .فانصألاو هل

 الكشو راد ًافنصو ًاعون مسجلا كلذ نم اهروهظ دوجولا امنإو لوألا مسجلا يف

 ةاونلا نم ةقسابلا ةلخنلاو ,ةدحاولا ةبحلا نم ةلبنسلا رهظت امك تقيل اكو
 كلذ لكو ضيا نم ريطلاو ءةنيهملا ةفطنلا نم ةروصلا لماكلا ناسنإلاو .ةريغصلا

 ملو .دحاو عادبإلا امنإو «ةدام دادعتسا نع ةروصو «ةوق نع لعفو « نومك نع روهظ

 .لوألا مسجلا كلذ ىوس رخا ءيشل نكي

 نسحأ ىلع ًابيترت اهبتر لقعلا نإ مث «ةنكاس ءايشألا تناك :لاق هنأ هنع يكحو
 نمو .كرحتم نم مث .طسوتم نمو «لفاس نمو .لاع نم اهعضاوم اهعضوف «ماظن
 نمو «نارودلا ىلع ةكرحتم كالفأ نمو ءرئاد نمو .ةكرحلا يف ميقتسم نمو « نكاس
 مسجلا اذه يف امل تارهظم بيترتلا اذهب اهلك يهو ,ةماقتسالا ىلع ةكرحتم رصانع

 وه بترملا لوقي امبرو ةعيبطلا وه بترملا نأ هنع ىكحيو . تادوجوملا نم لوألا

 م 788 ةنس روص يف دلو نيطالفأ ذيمالت رهظأ ءسويروفروفب بقلملا يروسلا سوخلموه .سويروفروف )١(
 نم حرشو ىربكلا نوطالفأ تارواحم حرش دقو «هتقیرط عبتاو همزلف 577 ةنس امور يف نيطالفأ فرعو
 اهنا تاكو لئاسرلا عمج - نوطالفأ ةافو دعبو تايهلإلاو ةعيبطلاو قد ألاو .تالوقملا وطسرأ تک
 يم رد ا ل ل يع نيطالفأ ةايحل ةمجرت اهل مدقو « نيسمخو
 اهتعزو ينكلو اهرودص تاقوأ بسح ةطلتخم اهبترأ نأ بسانملا نمرأ مسل كلذ يف لاق دقو ةةتايعاشتلاب
 سفن جلاعت يتلا لئاسرلا ةيعاست لك يف تعمجف ةعستو ةتس نيلماكلا نيددعلل اميركت تايعاست تس ىلإ
 ملاعلاب ةثلاثلاو ةيناثلاو ناسنالاب ةصاخ ىلوألا ةيعاستلاو اذه ةيمهأ اهلقأ لوألا يف امئاد اعضاو عوضوملا
 لخدملا عضوو « يولعلا کک مئادلا دوجولاب ةسداسلاو لقعلاب ةسماخلاو سفنلاب ةعبارلاو سوسحملا
 يف اباتكو تايعاستلا نع اذخأ لوقعملا ملاعلاو سفنلا ةعيبط ىلع مالكلا هيف لمجأ تاالوقعملا ىلإ
 هلو ءازجأ هنم يقب نوطالفأ ةياغل ةفسالفلا رابخأ يف رخاو ةيروغاثيفلا عزنم هيف عزن موحللا نع عانتمالا

 تاسايقلا ىلإ لخدملا باتك وطسرأ تالوقم ىلإو ةيقطنملا بتكلا ىلإ لخدملا يف يجوغاسيإ تانك
 يف سوسحس ىلع درلا باتكو ميدق لقنب لوقعملاو لقعلا باتكو , يقشمدلا نامثع وبأ هلقن ةيلمحلا
 عفادو ةينارصنلا دض ًاضيأ بتك دقو .ينايرسلاب تاقستسالا باتكو . ينايرس تالاقم عبس لوقعملاو لقعلا
 ۲۹۸ ص ةينانويلا ةفسلفلا خيرات) ٠٠٠١. ةنس يفوت .اهبراحت ةسينكلا تناكو ميجنتلاو ةفارعلاو رحسلا نع
 . (70 4 ص ميدنلا نبا تسرهف
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 نوكي نأ هبهذم ىضتقمف مسجلا كلذ هدنع لوألا أدبملا ناك اذإو « ىلاعت يرابلا

 ةأشنلا نوكت نأ يضتقيف «روهظلا يه ىلوألا ةأشنلا تناك اذإو مسجلا كلذ ىلإ داعملا

 اهيف تثدح يتلا ىلوألا ىلويهلاب لوقي نم بهذم نم بيرق كلذو «نومكلا يه ةيناثلا

 ال ىلويهلا باحصأو ءءازجألا هبإشتم وه .لعفلاب هانتم ريغ ًامسج تبثأ هنأ الإ ءروصلا

 . لعفلاب ًامسج نوتبشي
 ةيوامس ةروص هل نيعي مل ًاقلطم ًامسج هتابثإ يف نورخأتملا ءامكحلا هيلع تدر دقو

 بيترتلا ببس هنايب يفو «روهظلاو نومكلاب هلوق يفو .هنع ةياهنلا هيفن يفو « ةيرصنع وأ

 يف نابراقتم «هيطلم لهأ نم امهنأل سيلات يأرب هبهذم تبقع امنإو «بترملا هنييعتو

 ىكحو « ةنماك هيف تادوجوملاو لوألا مسجلاو ةلثمتم هيف روصلاو لوألا رصنعلا تانثإ

 نأ ىلإ ءىموأو : لاق ة ةرثكلل لباق ريغ ءايشألا هنم نوكت يذلا مسجلا نأ هنع سيلاطوطسرا

 . ىلاعت ىرابلا لبق نم تءاج ةرثكلا

 (22سنامسكنا يأر

 يرابلا نإ :لاق مهدنع ريخلاب روكذملا ةمكحلاب فورعملا نييطلملا نم ًاضيأوهو
 وه هنأ هقلخ نم كردملا وه «هل ءدب الو ءايشألا أدبم وه ءرخآ الو هل لوأ ال ىلزأ ىلاعت

 نأل دادعألا دحاو سيل دحاولا وه «هنم ةعدبمف ةيوه لكو .ههبشت ةيوه ال و لفت

 تناك دقف « عادبإلا ذح يف هتروص ترهظ عدبم لكو .رثكتي ال وهو ءرثكتي دادعألا دحاو

 نيلوق دحأ الإ يأرلا يف زوجي الو :لاق «ةياهن الب هدنع روصلاو «لوألا هملع يف هتروص

 نم اذهو اهملعي ال ءايشأ عدبأ امنإ لوقن نأ امإو «هملع يف ام عدبأ امنإ لوقن نأ امإ

 هتاذ رثكتت سيلو هتيلزأب ةيلزأ ةروصلاف «هملع يف ام عدبأ انلق نإو «عشبتسملا لوقلا

 لقعلا ةروص مث «رصنعلا ةروص هتينادحوب عدبأ لاق ءاهريغتب ريغتت الو تامولعملا رثكتب

 يأر ىلإ داع الخ قيضأو مولعلا 25 ًاقيفوت هئم لقا ناك دقو سيردنميسكنأ دیملت وه :سناميسكلا 19

 لدبتساو اهتحت نم اليل سمشلا ةكرح ركنأو ةدعاق ىلع مئاق حطسم صرق اهنأ دقتعاف ضرأل يف سيلاط
 راظنألا نع اهبجحت ةقهاش ًالابج نأب حابصلا ىلإ ء ءاسملا يف سمشلا ءافتخا للعو اهلوح ةيبناج ةكرح اهب

 دنع افورعم لوقلا اذه لثم ناك دقو راهنلا يف اهنم ليللا يف ضرألا نع دعبأ اهنأب وأ لامشلا ةهج نم

 مالعأ نم دودعم وهو ءةيحانلا هذه نم ملعلا دافأ هنأ حولي الو ةيوجلا رهاوظلاب لغتشاو «نييرصملا

 ٠:دوجولا لصأ ءاملا "نأ ضيلاط ئأر دقو ءنستعسكلاو نسردتمسكناو نييلاظ الفلا ةيئانويلا :ةسردلملا

 يفوتو .م .ق ٥۸۸ ةنس دلو ءاوهلا هنأ سناميسكنا نلعأو دودح اهدحت ال ةدام وه لب سيردنمسكنأ لاقو

 .(77 ص ةينانويلا ةفسلفلا ةصق ١5 ص ةينانويلا ةفسلفل هلا خيرات) ..م .ق 078 ةنس
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 اهيف ام ردق ىلع روصلا ناولأ لقعلا يف رصنعلا بترف ىلاعت يرابلا ةعدبب اهنع تثعبا
 ,ةدحاو ةعفد ةريثك 0 تاقبطلا تكا ترا «راثآلا فانصأو «راونألا تاقبط نم

 نأ ريغ .ضضعب ىلع ضعب بيترت الو نامز الب < ,ةليقصلا ةارملا ىف روصلا ثدحت امك

 راع انيق وصلا كلت قرد ناو د بيرت ل ر عقد وعلا متنا لل
 راونأ تلق ىتح « ملاوعلا تاقبط ردق ىلع ملاعلا دعب ملاعلا يف لقعلا لزي ملو بيترتلا
 مل يتلا ةفيثكلا ةلذرلا ةروصلا هذه اهنم تراصو « ىلويهلا تلقو . ىلويهلا يف روصلا
 وهف «سحو ةايح لوبق ىلع وه ام لكو « ةيتابن الو تاريخ ايه :ةيناخور اسفت لبقت

 نم «مدعلاو داسفلا هلخديو «رثدي ملاعلا اذه نإ :لوقي ناكو ناونألا كلت رانا يف دعب

 «ىمري رشقلاو ءرشقلا ىلإ بللا ةبسن هيلإ اهتبسنو ءاهلقثو ملاوعلا كلت لفس هنأ لجأ
 ةفرط تبث امل الإو .ملاعلا كلذ رون ليلق نم هيف ام ردقب ملاعلا اذه تابث امنإو :لاق
 اهءزج ىفصت نأ ىلإو «هب جزتمملا هءزج لقعلا ىفصي نأ ىلإ هتابث ىقبيو «نيع
 ةملظم تيقبو تدسفو «ملاعلا اذه ءازجأ ترثد هنع ناءزجلا يفص اذإف «هيف طلتخملا

 الب ةملظلا هذه يف ةثيبخلا ةسندلا سفنألا تيقبو .اهيف رونلا نم ليلقلا كلذ تمدع دق
 .ةولس الو نوكس الو .ةحار الو < حور الو رورس الو رون

 0 اي يو دوام نإ هنوع

 رق او ترا لقتال يل دب الا ار

 ثيحب لومشلا نم سيل هنأل ًانانئمطا لقعلا نم فداصي مل نوكلل لصأ سيلاط هضرف يذلا ءاملا ناك اذإ ()
 دقف ءدقنلا نم ملست ملو دودح الو لكش اهل سيل يتلا سيردنمسكنأ ةدام تناك اذإو ءهرسأب نوكلا عسي

 ةدام روعت يتلا تافصلا اهيفو ءاملا صقني يذلا لومشلا اهيف ةعلام ةدام راتخاو نستيمسكتأ ضهن

 دوجولا ءاحنأ و PN م وواسع
 ىف ةايحلا تسيلأ تقد امهم ءايحألاو ءايشألا يف لغلغتيو لب .ءامسلا بناوج هرظن يف الميو ضرألا فلغي

 عيمج هنع تردص يذلا لوألا رهوجلا وهف نذإ ا اعيش زوضلا يف ددرتت اینا نم ااا م

 اذإف ًاران بلقنا هلخلخت يف نعمأ اذإ ءاوهلاو رخاآ ًائيشن وكيف ًانيح لخلختيوأئيش نوكيف ًانيح فئاكتي تانئاكلا

 دمجت مث ءام باحسلا لزنأ مث ًاباحس بلقنا فئاكتلا يف نعمأ وه اذإو رامقألاو سومشلا تنوك تعفترإ
 يف سيلاط عم قفتا دقف ءءاوه يف حبسي ًاحوطسم ًاصرق الإ ضرألا تسيلو اذه .روخصو ةبرت وه اذإف ءاملا

 دعب مامألا ىلإ ةوطخ ةفسلفلاب مدقت دق وهف ةدودخم ةنيغم ةدام ناك نوكلا هنم اشن يذلا لوألا رصنعلا نأ

 ٠١(. ص ةينانويلا ةفسلفلا ةصق) . فثاكتلاو لخلختلاب ءايشألا عونت للع دقو : نير دتمسكلا
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 نم ءاوهلا قوفامف ‹«ثبخلاو سندلا لبقيو ,داسفلا هلخديو «رثدي ىنامسج فيثك ءاوهلا

 نم وهف ملاوعلا نم ءاوهلا نود امو «تايناحورلا ملاع كلذو «هوفص نم وهف ملاوعلا

 هعنميف «هيلإ نكس نم هب ثبشتي راضوألاو خاسوألا ريثك .تاينامسجلا ملاع كلذو «هردك

 مئاد .ةفاطللا ريثك ملاع ىلإ دعصف .هيلإ نكسي مل نم هنم صلختيو ءًأولع عفتري نأ نم
 رصنعلا لعج امك « ينامسجلا ملاعلا تادوجومل لئاوألا لوأ ءاوهلا لعج هلعلو ءدورسلا

 رصنعلا تبثأ ذإ «سيلات بهذم لاثم ىلع وهو ,يناحورلا ملاعلا تادوجومل لئاوألا لوأ

 ملقلا ةلزنم رصنعلا لزنو « هتلباقم يف ءاوهلاو رصنعلا تبثأ دق وهو هتلباقم يف ءاملاو

 ا كل لع تا ملا ترو روض شقنل لباقلا حوللا ةلزنم لقعلاو لوألا

 . سبتلا موقلا تارابعبو «سبتقا ةوبنلا ةاكفف اا رهو

 27سيلقودابنا يأر

 .لامعألا يف لاحلا قيقر مولعلا يف رظنلا قيقد .ةعامجلا دنع رابكلا نم وهو

 نامقل ىلإ فاتخاو ءهنم ىقلتو هيلإ ىضم .مالسلا هيلع يبنلا دواد نمز يف ناكو

“uلزي مل ىلاعت يرابلا نإ :لاق ىدافأو 9 ىلإ داع مث .ةمكحلا هنم سبتقاو . ميكحلا  

 لدعلاو ةردقلاو زعلاو دوجلا وهو «ةضحملا ةدارإلا وهو .ضحملا ملعلا وهو طقف هتيوه

 طقف عدبم اهلك هذه وهو وه يه لب «ءامسألا هذهب ةامسم ىوق كانه نأ ال .قحلاو ريخلاو

 طيسبلا لوأ وه يذلا طيسبلا ءيشلا عدبأف .هعم ناك ًائيش نأ الو ءيش نم عدبأ هنأ ال

 نم ةرسأ يفو ا لق ندب مظعأ نم تناكو ءاتنيرغأ يف أشن دقو . م .ى ٤۹۰٩ دلو سيلقوذابنأ )1(

 ةمكحلا نيطاسأب نيفورعملا ةسمخلا ء ءامكحتلا لوأ وهو هنامز غبنأ نم ناكو .ًاذوفنو ةورث ةنيدملا رسأ عسوأ

 ءالؤهف سيلاطوطسرأ مث نوطالفأ مث طارقس مث سروغاثيف مث اذه سيلقذبنأ : مه ةسمخلاو .ًانامز مهمدقأو ّ

 .ةباطخلاو بطلاو ةفسلفلاب رهتشا دقو نيينانويلا دنع ةمكحلا مسا مهقاقحتسا ىلع عمجملا مه ةسمخلا

 ىلإ ةينيدلا ةفطاعلا يوق ناكف « يحاونلا نم رثك يف سروغاثيف هبشأ نايبلا ملع ء ىشنم هنإ :وطسرأ لاقو

 لج امنيأ هيلإ نوقباستي اوناكو هاوعد سانلا قدصف ريخلا لس يف هملع مدختسا دقو ةوبنلا ءاعدا دح
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 ىعسيو بعشلا ىلع فطعي ناك هنأ هب مهقلعتو هايإ سانلا مارتحا يف دازو . ضيرملا يفشت ت يتلا ةملكلا

 بوجي عرش مث « ىبأف ةنيدملا ىلع ًاكلم جوتي نأ هيلع اوضرعف ناسحالا يف هلام لذبيو «ةاواسملا قيقحتل

 يف ناك دقو .م .ق 57١ ةنس يفوتو «ةروملا ىلإ رحبلا ربعو هتلاسر يدؤي ةيبونجلا ايلاطيإو ةيلقص ءاحنأ
 ملكتف نانويلا دالب ىلإ فرصنا مث ماشلاب ميكحلا نامقل نع ةمكحلا ذخأ هنإ ليقو .مالسلا هيلع دواد نامز

 خيشلا بتك يف هتيأر .كلذ يف فينصت هلو مهضعب هرجهف داعيملا رمأ يف هرهاظ حدقي امب ملاعلا ةقلخ يف
 = ةينطابلا ةقرفلا نمو ؛دودرو مالك هيلع وطسرألو سدقملا تيبلا ىلع اهفقو يتلا يسدقملا رصن حتفلا يأ
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 دحاولا طيسبلا عونلا كلذ نم ةطوسبملا ءايشألا رثك مث «لوألا رصنعلا وهو .لوقعملا

 يركفلاو يلقعلا ءيشاللاوءيشلا عدبم وهو« تاطوسبملا نم تابكرملا نوك مث لوألا

 نإ :لاقو «ةيسحلاو ةيلايخلا ةلوقعملا تالباقتملاو تاداضتملا عدبم يأ . يمهولاو

 ملعلا وهو طقف ةلع هنأ عونب لب ءةفنأتسم ةدارإ عونب ال روصلا عدبأ ىلاعت يرابلا

 الإو لولعم الو ةلعلاف ءاهل ةلع هنأ عونب روصلا عدبأ امنإ عدبملا ناك اذإف ةدارإلاو

 ذئنيح لولعملاف ةلعلا EC نإ لاقي نأ زاج نإف «تاذلاب ةيعم ةلعلا عم لولعملاف

 اهنوكب ةلعلا الو ةلعلا نم الولعم هنوكب ىلوأ سيل لولعملا نوكي نأو «ةلعلا ريغ وه سيل
 ى هك للا عة لاو كه ةغرو ةلعلا تحت اذإ لرلخمملاف «لراغملا عم ناوآ لر *

 ءةتبلا تاهجلا نم ةهجب ةلعلا عم نكي مل لولعملا نأ ةلاحم الف ءاهتحت لولعم لك ةلع

 يناثلا لولعملاو « رصنعلا وه لوألا لولعملاف «لولعملاو ةلعلا مسا لطب دقف الإو
 «تابكرم اهدعبو «تاطسوتمو طئاسب هذهو .سفنلا هطسوتت ثلاثلاو «لقعلا هطسوتي

 ءطيسب هنأ لجأ نم قطنملا نم ربكأ لقعلا نأل لقعلا دنع امع ربعي ال قطنملا نأ ركذو
 قطنملل سيلف «تائزجتملا عمجيف دحيو دحتي لقعلاو أزجتي قطنملاو «بكرم قطنملاو

 ملاوعلا هذه نم ءيش الو ءوه هنأ كلذو .ةدحاو ةفص الإ ىلاعت ll فصي نأ اذإ

 لاق مث «نيعدبم ءيشاللاو ءيشلا ناک دقف ءيش الو وه لاق اذإف بكرم الو« طيسب
 اس هنود وه سیلو «هنود يذلا لقعلا تاذ وحن نم طيسب لوألا رصنعلا : سلقدبنا

 وأ ًايلقع ًابيكرت بكرم وهو الإ لولعم الف ةلعلا تاذ وحن نم ًاتحب ًادحاو يأ ًاقلطم

 ةطيسبلا رهاوجلا تعدبأ امهنعو < (') ةبلغلاو ةبحملا نم بكرم هتاذ يف رصنعلاف ايس

 ا ىلبحلا ا ع ىلإ ءامتنالاب ةنمالسالا ةلملا يف رهتشا اوا

 رهظأو سلدنالا ىلإ داع مث قرشملا ىلإ رفف ةقدنزلاب مهتاف اهتساردل ًامزالم هتفسلفب ًافلك ناك ةبطرق لهأ

 اونادو نورخا همزالو مهضعب هنع ضبقناو هنم اوعمسو هيلإ اوفلتخاف هرهاظب سانلا رتغاو عرولاو كسنلا

 ىلاعت هللا تافص نيب عمجلا ىلإ بهذ نم لوأ هنأ سيلقذبنأ نع رهتشملاو 5١9 ةنس يفوت دقو .هتلحنب

 مذهب نفخ ةريمتم ناعم اذ وه نسلف ةرادقلاو دولا و ملعلاب فضو نإ هنأو دحاو ءيش نإ يدؤت اهلك اهنأو

 نإف تادوجوملا رئاس فالخب صا ام هجوب رثكتي ال يذلا ةقيقحلاب دحاولا وه لب 2 ةفلتختملا :ءاهسألا

 ىلاعتو هناحبس يرابلا تاذو اهرئاظنب امإو اهيناعمب امإو اهئازجأب امإ رثكتل ةضرعم ةيملاعلا تاينادحولا
 . يرصبلا فالعلا ليذهلا نب دمحم ليذهلا وبأ بهذ تافصلا يف بهذملا:اذه ىلإو .هلك اذه نع ةيلاعتم

 ١7(. ص ءامكحلا رابخأ ”ه ص ةينانويلا ةفسلفلا خيرات)
 مادا ا اذإ سيلقذبنأ مالك نم يناتسجسلا رهاط نب دمحم ناميلس يبأ ىلع ءىرق (1١
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 نيتروص وأ نيتفص ةبلغلاو ةبحملا تراصف ءةينامسجلا ةبكرملا رهاوجلاو «ةيناحورلا
 .ةصلاخلا ةبحملا ىلع اهلك تايناحورلا تعبطناف .تادوجوملا عيمجل نيعدبم رصنعلل

 .ةبلغلاو .ةبحملا يتعيبط ىلع اهنم تابكرملاو «ةبلغلا ىلع اهلك تاينامسجلاو

 يف تايجر ريداقم فرعي تابكرملا يف امهرادقمبو .داضتلاو جاودزالاو

 و . عونب ًاعون ضعبب اهضعب تاجودزملا تفلتئا ىنعملا اذهلو :لاق تاينامسجلا

 نع انفو .عون نع اعون ضعب نع اهضعب رفانتف «تاداضتملا تفلتخاو .فنصب

 فالتخالا نم اهيف داك امو تايناحورلا نمف ةبحملاو فالتئالا نم اهيف ناك امف «فنص

 امبرو «نيتفلتخم نيتفاضاب ةدحاو سفن يف ناعمتجي دقو تاينامسجلا نمف ةبلغلاو

 اصخشت امهنأكو .خيرملاو لحز ىلإ ةبلغلاو «ةرهزلاو يرتشملا ىلإ ةبحملا فاضأ

 سفنلا رشق ةيمانلا سفنلا نإ :لاق ءرخا قاسم سلقذبنا مالكلو نيسحنلاو نيدعسلاب

 لكو ةيلقعلا رشق ةيقطنملاو «ةيقطنملا سفنلا رشق ةيناويحلا سفنلاو ةيناويحلا ةيميهبلا

 دسجلاب بللاو رشقلا نع ربعي امبرو .هبل ىلعألاو ىلعأ وه امل رشق وهف لفسأ وه ام

 ىتح كلذ ىلعو «هل ًاحور هذهو ةيناويحلا سفنلل ًادسج ةيمانلا سفنلا لعجيف «حورلاو

 ةلوقعملا روصلا نم هدنع ام لقعلا يف لوألا رصنعلا روص امل لاقو « لقعلا ىلإ ىهتني

 ةعيبطلا يف ةيلكلا سفنلا و جماجم ا ف ذ لقعلا روصو :ةيناحو لا

e lSةهيبش يه الو اههبشت ال ةعيبطلا يف روشق تلصحف «  

 داسجألا يف بوبللاو حاورألا رصبأو اهيلإ لقعلا رظن املف .فيطللا يناحورلا لقعلاب

 ةلكاشملا سوفنلا روص يهو «ةيهبلا ةفيرشلا ةنسحلا روصلا نم اهيلع حاس «روشقلاو

 روشقلا نيب زييمتلاب اهيف فرصتيو اهربدي ىتح «ةيناحورلا ةفيطللا ةيلقعلا روصلل

 ةيلكلا سفنلا ءازجأ ةيئزجلا سوفنلا تناكو اهملاع ىلإ بوبللاب دعصيف «بوبللاو

 نيب قرفو «سفنلل ةلولعم ةيلكلا ةعيبطلاو «تيبلا ذفانم ىلع ةقرشملا سمشلا ءازجأك

 نئاكلا ملاعلاو تاصقتسالا اهنم ناك ةبلغلا تلوتسا اذإو ىركلا ملاعلا اهنم ناك ملاعلا بيكرت اهنم يتلا =

 عيمجب طيحت يتلا يه اهنإف ةيلقعلا ةوقلا ءاليتسا ملاعلا ىلع ةبحملا ءاليتساب دارأ هنإ : :ارسفم لاقف دسافلا

 ركألا فيلأتب هيبش اهنم لغفلا اذهو اهئازجأ عيمج نيب ًاقفوم ًايماظن افيلأت اهب فلؤتو ةبلك ةطاخإ تاذرخوملا

 ةبلغلا تلوتسا اذإ هلوق ىنعمو : لاق .رخا ءيش اهللختي ال ىتح ضعبب اهضعب ةطاحإو ضعب عم اهضعب

 اذهو ءاهريغ اهنم دحاو لك نيابملا ضعب نم اهضعب زيمتملا راطقألا ةدعابتملا تاصقتسالا اهنم ثدح

 أطخلا نم اهيف عقي ام عم تادادكالا نم اهصخني اننف اض اهضعي قرافملا ةينشتملا حلا ئرقلاب هشت

 .(5187 ص تاسباقملا) .ةرفانتملاو ةبلاغتملا ءايشألا ةفص هذهو .ناصقنلاو ةدايزلاو طلغلاو
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 یک نقلا تمار کی اھا ىف ا نرالا نير لا
 «هقوشعمل قشاع قماو بح هتبحأ هئاهبو هنسحو لقعلا ىلإ ترظن امل اهنأل .ةبحملا

NNEو يخل لكلا ةعيلفلا ةضاخر  
 ىوق امهنم تسجبنا لب .ءامهقشعتو امهبحتف لقعلاو سفنلا اهب كردت رصبو رظن اهل نكي
 ىوقلا تاداضتمف اهتابكرم ىف امأو ,ناكرألا تاداضتمف اهطئاسب يف امأ «ةداضتم
 اهتعواطو ءاهتيلك نع ا اهيلع تدرمف ةيناويحلاو ةيتابنلاو ةيعيبطلاو ةيجازملا
 .يرم معطم نم «ةيسح تاذل ىلإ تنكرف رارغلا اهملاعب ةرتغم ةيناسفنلا ءازجألا

 نم هيلع تعبط دق ام تيسنو « يهش حكنمو « يهب رظنمو « يرط سبلمو « ينه برشمو
 ةيلكلا سفنلا تأر املف .يلقعلا يناسفنلا يناحورلا لامكلاو نسحلاو ءاهبلا كلذ
 اه نم هفردغاو فطلاو كذآ وه.« اهئازخأ نيف ًاءزج اهيلإ تطبهأ اهرارتغاو اهدرمت
 ءامهدرمت نع نيسفنلا رسكتف اهب ةرتغملا سوفنلا كلت نمو «ةيتابنلاو « ةيميهبلا نيسفنلا
 اهرهطتو «تلهج ام اهملعتو «تيسن دق ام اهركذتو ءاهملاع ةرتغملا سوفنلا ىلإ ببحتو
 يف ثوعبملا يبنلا وه فيرشلا ءزجلا كلذو هب تسجنت امع اهيكزتو هيف تسندت امع
 ,«2ةيلغلاو ةبحملا ةياعر نم لوألا رصنعلاو لقعلا ننس ىلع يرجيف ,راودألا نم رود لك
 :ةبلخلاو رهقلاباهضعب ىلع ددشيو,ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب سوفنلا ضعب تلات
 ًافنع ةبلغلا نم فيسلاب وعدي ةراتو ءًافطل ةبحملا ةهج نم ناسللاب وعدي ةراتو
 هيومتلا نع نيتيجازملا نيسفنلا تاهيومتب ترتغا يتلا ةفيرشلا ةيئزجلا سوفنلا صلخيف
 ,ةفيرشلا سفنلا ةوسك نيتلفاسلا نيسفنلا وسكي امبرو «لئاسلا ليوستلاو «لطابلا
 ةيبضغلا ةفص بلقنتو «قدصلاو قحلاو ريخلا ةبحم .ةبحملا ىلإ ةيوهشلا ةفص بلقنتف
 هلاع ىلإ ةفيرشلا ةيئزجلا سفنلا دعصتف «بذكلاو لطابلاو رشلا بلغيف ةبلغلا ىلإ
 اذه يف اهل ًادسج اتناك امك ملاعلا كلذ يف اهل ًادسج نانوكيف اعيمج امهب نييناحورلا

 . هدادضأ هل مهتبحمب بلغيف « ءهلاكشأ هبحأ دحأل دجلاو ةلودلا تناك نإ ليق دقو « ملاعلا

 ةبحملا امهيمسي نييربك نيتوق لعفب قرتفتو «رانلاو بارتلاو ءاوهلاو ءاملا» رصانعلا و )۱)
 تارذلا مضت ةبحملاف ناودعلاو ةبحملاو ةبلغلاو ةبحملا ةيبرعلا بتكلا يف درو امك وأ .ةيهاركلاو
 نود ملاعلا راودأ نم دحاولا رودلا يف انيح امهنم لك بيلغتبو ءاهنيب لصفت ةهاركلاو قرفتلا دنع ةهباشتملا
 ةبحم رودب ملاعلا رميف ةبرطضملا ةرثكلا دوستف ةيهاركلل وأ ةنكاسلا ةدحولا دوستف ةبحملل ةبلغلا رقتست نأ
 ةرثكلا عجرت ةراتف هحالصإ ىلع لمعتو ةبحملا هللختت ةيهارك رودت مث «هداسفإ لواحتو ةيهاركلا هللختت
 بقاعتتو ةرثكلا ىلإ ةدحولا قرفتت ًاروطو اهعيمج رصانعلا اهيف دحتت ةيهلإلا ةيلصألا ة ةركلا يهو ةدحولا ىلإ
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 سيل هنإف 2') عبرألا تاسقطسالا نم بكرم ملاعلا : لاق هنأ سلقذبنأ نم لقن اممو

 داسفلاو نوكلا لطبأو « ضعب يف اهضعب ةنماك ءايشألا نأو ءاهنم طسبأ ءيش اهءارو

 .ومنلاو ةلاحتساالاو

 ‹لخلختو فئاكتب كلذ نكلو ءاوه ءاملا الو ًاران ليحتسي ال ءاوهلا :لاقو

 «نوكي ةبحملاب تابكرملا يف بيكرتلا امنإو ءللحتو بيكرتو «روهظو نومكبو

 ورک فلا تالالعشملا ت خفا

(1) 

 رةوقلا نأ ىري وهف ةيهاركلا هيلع رطيست هيف نحن يذلا رودلاو ةياهن ال ام ىلإ مامتلاب ناك امك اهنم لك راودألا

 اهلاصفنا يف وأ رصانعلا لاصتا يف امإ يه ةداملا ةكرح تناك املو ءاهنع ةجراخ ةوق يه ةداملا كرحت يتلا

 ةمث نوكي نأ نذإ دب الف ةدحاو ةوق نع اشني نأ نكمي الف نيفلتخم نيدض لاصفنالاو لاصتالا ناك املو

 بحلا ةبلغلاو بحلا وأ ناودعلاو بحلا وأ ضغبلاو بحلا اتوق سيلقوذابنأ دنع امه كلذك ناتداضتم ناتوق

 لالحنالاو ككفتلاو رفانتلا ىلإ يدؤي يذلا ضغبلاو رصانعلا نيب داحتالاو قسانتلاو مغانتلا ىلإ يدؤي يذلا

 ةسكعنمةروص الإ امه نأ ناسنالا قالخأ نم امه ناذللا ةيه ةيهاركلاو بحلاف لوقلا يف ًاططش كلذ سيلو اهنيب

 اننا ةفسلفلا خيرات) اه نکلا ىلع نارطيست نيتللا نيتداضتملا نيتوقلا كنيت نم

 a ص ةينانويلا ةفسلفلا

 .عئابطلا ةفلتخملا ماسجألا هنم فلأتت يذلا لصألا وهو ةيبرعلا ىف رصنعلاك ؛ ةينانويلا ىف سقطسألا

 ةعبرأب ىمست ةعبرألا هذهو .بارتلاو ءاملاو ءاوهلاو رانلا ا ىهو رصانعلاو تاسقطسألا هعمجو

 نم ةر الا هذهف ةف كاراقعاب وكل فالو نوكلا لوضاو ناكر الار فا طس لاو اعلا امسا
 N NE ا و لا ل ا حا هن ثيح

 تابكرملا ءازجأ اهنأ ثيح نمو .داسفلا ىنعم رصنعلا قالطإ يفو نوكلا ىنعم سقطسالا ظفل قالطإ يف

 ءزج يماسأ داسفلاو لوصأ ىمست رخآلا ىلإ امهنم لك بلقني هنأ ثيح نمو هؤ زج ء ءيشلا نكر ذإ ًاناكرأ ىمست

 رثكأ ناكام فيفخلاف ليقثو فيفخ رصنعلاو ءلحادلا ىف ةفلتخم تارابتعاب بكرملا

 وهو ةفاضإلاب فيفخف الإو «رانلا وهو قلطم فيفخف قوفلا ىلإ هتكرح عيمج ناك نإف قوفلا ةهج ىلإ ةكرح
 ليقثفالإو بارتلا وهو قلطم ليقثف هيلإ هتكرح عيمج ناك نإف لفسألا ىلإ هتكرح ناك ام ليقثلاو .ءاوهلا

 ظ .ءاملا وهو ةفاضإإلاب

 نوكلا أدب دقف أدبي ثيح نم يهتنيو يهتني ثيح نم أدبي ةلصتم ةقلح يف رئاس سيلقوذابنأ دنع ملاعلا

 نكي ملف ةكسامتم ةدحو يف ةجمدنم ضعب يف اهضعب الخدتم ةفلتؤم اهيف ةعبرألا رصانعلا تناك ةيوركةلتك

 ولو اهتايصخش هيف تحمنا ًاجيزم اهلك تناك لب بارتلا نع الصفنم ءاوهلا الو ءاوهلا نع الصفنم ءاملا

 تناك دقو ٍءرصانعلا كلت نم ةياوستم تايمك نم فلأتت اهنأ دجول اهرصانع ىلإ تللحو ةضبق هنم تعزتنا

 ةوق نكلو ادعا اقل تاك تاتشألا هذه نيب فلأ يذلا بحلا يه كاذ ذإ نوكلا ىلع ةرطيسملا ةوقلا

 يعسلل زفحتت نوكلا دودح جراخ ءىبتخت تناك ككفتلا وحن نوكلاب وحنت يتلا ضعغبلا ةوق ينعأ ىرخأ

 ذئدنعو هزكرمو هبلق ىلإ رمألا رخأ تذفن ىتح يجراخلا نوكلا طيحم نم ًائيشف ًائيش للستت تذخأف لمعلاو

 ةوقلا كلت تثبلو ةقناعتم ةيخاتم ةدحو تناك نأ دعب لاصفنالاو رفانتلا ةكرح رصانعلا نيب بدت تذحأ

 = نأ ىلإ ءاهليبقو اهرصنع ىلإ ىعست ا ا ا رضاع اا
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 كرحتم هنإ لاقف نوكسو ةكرح عونب ىلاعت يرابلا يف ملكت هنأ ًاضيأ هنع لقن اممو

 عدبملا ةلاحم الو ءامهعدبم وهو نوكس عونب ناكرحتم رصنعلاو لقعلا نأل «نوكس عونب
 نم هدعب نمو 2. سروغاثيف يأرلا اذه ىلع هعياشو .نكاسو كرحتم لك ةلع هنأل رکا

 ىلاعت هنأ ىلإ اوراصف نويرعاشلاو «طارقميدو .ربكألا نونيزامإو نطالفأ ىلإ ءامكحلا

 ال ةكرحلا نآل «كرحتي ال نكاس وه : لاق هنأ سروغاسكنا نع لقنلا قبس دقو «كرحتم

 كلذ نإ امك ءةكرحلا هذه قوف ةكرحلا كلت نإ اولوقي نأ الإ : لاق مث .ةثدحم الإ نوكت

 ثسللاو « ناكم نع ةلقنلا نوكسلاو ةكرحلاب اونع ام ءالؤهو ,نوكسلا اذه قوف نوكسلا

 ةلاح ىلع ماودلاو رهوجلا تابث نوكسلاب الو «ةلاحتسالاو ريغتلا ةكرحلاب الو ,ناكم يف

 رثكتلا نع زارتحالا كلذ زرتحي نمو ءاهلك يناعملا هذه يفاني مدقلاو ةيلزألا نإف ةدحاو

 .ريغتلا يف ةفزاجملا هذه فزاجي فيكف

 نأ كلذو .لاعفنالاو لعفلا هب اونع امنإف سفنلاو لقعل اقعلا يف نوكسلاو ةكرحلا امأف

 اهب ريصي ةكرح نع نغتسم دحاو نكاس وه اولاق .لعفلاب الماك ًادوجوم ناك امل لقعلا

 ةجرد ةبلاط ةكرحتم يه اولاق « لامكلا ىلإ ةهجوتم ةصقان تناك امل نينفنلاو العاف

 نم جرخم لعاف «لعفلاب لماك هتاذ يف وه يأ ,ةكرح عونب نكاس لقعلا اولاق مث «لقعلا

 وه يأ «ةكرح يف نوكس عون لامكلاو «نوكس يف ةكرح عون لعفلاو «لعفلا ىلإ ةوقلا

 نوكسلاو ةكرحلا ةفاضإ فلا ا يا اا قا «هریغ لمكمو لماك

 ,ىلاعت قدابلا ىلإ

 ىلإ ضعب 6 ىتح للملا بابرأ يف دجو دق فالتحخالا اذه لهنا تجعل نمو

 هنأ ىلإ ضعب راصو .«نوكسلا ىلإ ةراشإ كلذو .ناكم ىلعوتسمو «ناكم يف رقتسم هنأ

 ةدحو يف هلك ءاوهلا ىقتلاو ةيناث ةدحو يف اهلك رانلا تعمتجاو .ةدحو يف هلك ءاملا لقتساو لاصفنالا مت 5

 شمكناو بحلا رحدناو رفانتلاو ضغبلل رصنلا ءاول دقعناو رمألا مت كلذبو ةعبار هعومجم بارتلا نوكو ةثلا

 ةدحو ةرفانتملا رصانعلا كلت فلؤي نأ لواحو ناطلسلاو ذوفنلا هسفنل ديعيل نوكلا يف لغلغتف داع هنكلو

 ضغبلا همامأ مزهو دارأ ام هل مت ىتح طونق الو سأي هينثي ال هيعس يف لزي ملو اهرمأ لوأ تناك امك ةقسانتم

yS 

 لماكلا فلاتلا نيب طسو ماتلا لاصقنالاو ماتلا لاصتالا نيب ةطسوتم ةلحرم يف ىرث امك مويلا وهو لالحنالاو

 هنم ككفتلا ىلإ برقأ نوكلا ىرنل ىتح ةيهاركلا ةفك حجرت نأب ىضق دق ريسلا قطنم نم الإ لماكلا رفانتلاو

 فقي الأ ىلع ضعب نع اهضعب رصانعلا لقتست ىتح اهتياغ ىلإ قيرطلا يف رئاس دب ال وهو ةدحولا ىلإ

 ١/(. ص ةينانويلا ةفسلفلا ةصق) .ارج ملهو ديدج نم طوشلا أدبيس لب دمجيو ةمتاخلا هذه دنع نوكلا
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 حيحص ىنعم ىلع لمحي نأ الإ ,ةكرحلا نع ةرابع كلذو دعصيو لزنيو بهذيو ءىجي

 . قحلا لالحب قيقح سدقلا بانجب قئال
 يذلا هجولا ىلع ملاعلا اذه ىقبي لاق ءداعملا رمأ يف ' ناقد نع لقن اممو

 ىتح «كابشلاب تقلعت (يتلا) حاورألاو «عئابطلاب تشبشن ”شبشت يتلا سوفنلا نم هاندقع

 ا ىلإ سفنلا عرضتتف ءاهلك يه يتلا ةيلكلا سفنلا ىلإ رمألا رخآ يف ثيغتست

 ىلع لقعلا حيسيو .لقعلا ىلع «يرابلا حيسيف «ىلاعت يرابلا ىلإ لقعلا عرضتيو

 فرشتو «ةيئزجلا سفنألا ء ءيضتستف اهرون لكب ملاعلا اذه ىلع سفنلا حيستو «سفنلا

 لصتف ةكبشلا نم صلختيف اهلك تايئزجلا نياعت ىتح ءاهبر رونب ملاعلاو ضرألا

 رون نم هل امف ارون هل هللا لعجي مل نمو » # ةروبحم ةرورسم اهملاع يف رقتستو ءاهتايلكب

 ٤١[. :رونلا]

 'سروغائيف يأر

 ةمكحلا ذخأ دق مالسلا هيلع ناميلس نمز يف ناكو ايماس لهأ نم سخراسنم نبا

 هنأ يعدي «نيصرلا لقعلاو «نيتملا يأرلا وذ لضافلا ميكحلا وهو «ةوبنلا ندعم نم

 ا ىلإ ةضايرلا يف غلبو (يكلفلا) «هسدحو هسحب ملاوعلا دهاش

 (طق) ائيش تيأر الو اهتاكرح نم ذلأ طق ايش تعمس ام لاقو .كلملا ماقم ىلإ لصوو

 ال دحاو ىلاعتو هناحبس يرابلا نأ تايهلإلا يف هلوقو .اهتائيهو اهروص نم ىهبأ

 .ق ٥۷١ و 08١ يتنس نيب ايماس يناتسرهشلا اهيمسي يتلا ؛سوماس ةينويالا ةريزجلا يف دلو : ساروغاثيف )١(

 زهان املو «قرشلا ءاحنأ يف فوط «اهيف نونفلا مدقتو اهتراجتو اهتيرحبب ةرهاز ةريزج يهو اهب أشن دقو .م

 .ةفاقثلاو ةنيدملا نم ةيلاع ةجرد اهيف اوغلب دق نانويلا نورجاهملا ناكو ةيبونجلا ايلاطيإ ىلإ دصق نيعبرألا

 هتيصخش ةوقلو لضفلاو ملعلاب فرع نأ ثنل امو ریه هبط ةسزدم تناك ريح ءانوطورقأ رغث لزنو

 حبصأ ىتح اهيبتاك مهو ءاش ام تازجعملاو رابخألا نم اهيف هل لحتنا ‹«صصقو ريطاسأ هنع عاش ةعئارلا

 بعشلا ظعي نأ خويشلا سلجم هيلإ بلط دقو خيراتلا صاخشأ ىلإ هنم لايخلا لاطبأ ىلإ برقأ ساروغائيف .

 ةينيد ةقرف أشنأف امور ندمو ةيلقصو ةيبونجلا ايلاطيإ ندم فلتخم نم نوديرملا هيلع لبقأو همسا عاذف لعفف

 مراكمو ينيدلا حالصإلا ىلإ وعدت ةيعمجلا تناكف رضاحلا انتقو يف ةينوساملا ةيعمجلا هشت ةيملع

muيف اورثا دقو مهل اراعش ضيبأ ًاسابل نودتري اهؤاضعأ ناكو سندلاو سجرلا نم  

 نم مطحن نأ يغبنيف يغبنيف «حورلا هيف سبح ًانجس الإ مهيأر يف نكي مل مسجلا نأل فشأتتلاو ةنوشخلا منهشيع

 تركي لاقا ىلع اهنجس نع اهصيلختل ليمس لك مرتب كلسن نأ ندب الو يطحتلا تهس ا هلالخأو دو

 ذنم اهقيقحت ىلإ حمط ةبغر الإ ةيعمجلا هذه ءاشنإل هادح امو «هلل كلم ناسنالا نأل» اعورشم اليبس راحتنالا

 ے يف ساروغاثيف زفح امم باذعلاو لذلا هتيعر موسي ارابج ةيغاط ناك سوماس مكاح سناركيلوب نإف « هبابش
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 ركفلا الف .سفنلا ةهج نم الو ‹ لقعلا ةهج نم كردي الو «ددعلا يف لخدي الف 2'”داحآلاك
 نم كردم ريغ «ةيناحورلا تافصلا قوف وهف «هفصي يسفنلا قطنملا الو «هكردي يلقعلا
 راثآلا ردقب هكردي ملاوعلا نم ملاع لكو < هلاعفأو هعئانصو هراثآب كردي امنإو «هتاد وحن
 ملاعلا يف تادوجوملاف .هعنص نم هصخ يذلا ردقلا كلذب هفصيو , هتعنيف هيف رهظت يتلا
 ةياده نأ كش الو ءراثآلا كلت ثيح نم هتعنيف «ةيناحور ةصاخراثآب تصح دق يناحورلا
 راثآلا ىلع ةردقم ناسنإلا ةيادهو ءاهيلع ناويحلا لبج يتلا راثآلا ىلع ةردقم ناويجلا
 . هتافص صئاصخ نع هسدقيو هتاذوحن نم هفصي لكف اهيلع ناسنإلا رطف يتلا

  ىلاعت يرابلا ةدحو يهو «ريغلا نم ةدافتسم ريغ ةدحو ىلإ مسقنت ةدحولا لاق مث
 يف داحآلا اهنع ردصت ةدحو ءيش لك ىلع مكحلا ةدحو ءيش لكب ةطاحالا ةدحو
 .تاقولخملا ةدحو كلذو (ريغلا نم) ةدافتسم ةدحو ىلإو .اهيف ةرثكلاو تادوجوملا
 .رهدلا عم ةدحوو ,رهدلا لبق ةدحو ىلإ مسقنت قالطإلا ىلع ةدحولا لوقي امبرو
 ةدحو رهدلا لبق يتلا ةدحولاف .نامزلا عم ةدحوو .نامزلا لبق ةدحوو .رهدلا دعب ةدحوو
 دعب يه يتلا ةدحولاو .لوألا لقعلا ةدحو رهدلا عم يه يتلا ةدحولاو . ىلاعت يرابلا
 نامزلا عم يه يتلا ةدحولاو ‹(سفنلا يه نامزلا لبق يتلا ةدحولاو) «سفنلا ةدحو رهدلا
 ىلإ ,مسقنت ةدحولا لوقيف ىرخأ ةمسق ةدحولا مسقنت امبرو «تابكرملاو رصانعلا ةدحو

 هجوضن لمتكا امف ءداسفلاب تبيصأ اهيحاون يأ نمو ةمئاقلا ةيعامتجالا مظنلا يف ريكفتلا ىلإ هتايح لهتسم =
 قيرطلا ىلإ مهاعدو ءاخإلا ةطابرب اهئاضعأ نيب قثو ةيلاثم ةعامج نوك ىتح ةماعزلا هل تبتكو يلقعلا
 تقرحأف نييروغاثيفلل ةموكحلا داهطضا ىلإ ىدأ امم ةسايسلاب مهمظنو مهرئاعش تمدطصاف .يوسلا
 تناك دقو اهدعب مهتوق اودرتسا مهنأ ريغ نيرخا تدرشو مهضعب تلتقو . مهلمش تقرفو مهعامتجا ناكم
 ةضايرلاو نونفلاو تاعانصلاب اوقرف «ريدقتلا قحتست ةينفو ةيملع ةعزن مهل تناك امك ةضماغ ةيفوص مهتعزن
 تايرظن نم ةيرظن ٤١ ركتبا ساروغاثيف نأ اوور ىتح ةضايرلاو مولعلاو بطلاو ىقيسوملاو ةيندبلا
 باوبألا ةحتفم ةيعمجلا كلت تناكو ؛ ساروغاثيف راكتبا نم لوألا ءزجلا نأ مهضعب ىري ىتحو < سديلقوأ
 ريغ نورمؤي امب نوعدصي اقيقد اميظنت نيمظنم اوناكو .ءاوسلا ىلع بناجألاو نانويلا نم ءاسنلاو لاجرلل
 4٠ ص ةينانويلا ةفسلفلا خيرات) .م .ق ٤4۷ ةنس ساروغاثيف يفوت دقو (لاق دق ملعملا نأ) ىلإ الإ نيرظان
 .(79 ص ةينانويلا ةفسلفلا ةصق

 ؛ ةيهولألا يف نييروغاثيفلا ةديقع نع ةحيرص صوصن انيلإ لصت ملو ۲٤ ص ةينانويلا ةفسلفلا خيرات يف لاق )١(
 ليوأتف ًاعيمج اهردصم هنولعجيو تادوجوملاو دادعألا قوف دحاولا نوعضي اوناك مهنأ نم ركذي ام امأ |

 مهب تقحلأ امع ةهلآلا اوهزنو .هناردأ نم يبعشلا كرشلا اورهط مهنأ لاقي هنأ نكمي ام لكو ينوطالفأ
 نأو ةفسالفلا ءامدق ريهشم ةمجرت ىفو .ًايزاجم ًاليوأت ريطاسألا ليوأتب كلذو .صئاقن نم ةماعلا ةليخملا
 . يغبني امك هتدابعو هلإلا ةعاطب كسمتلا ىلع هتذمالتىشحي ناك ساروغاثيف
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 يذلا لكلا عدبمل الإ تسيل تاذلاب ةدحولاف «ضرعلاب ةدحو لاو «تاذلاب ةدحو

 ددعلل ًأدبم وه ام ىلإ مسقنت ضرعلاب ةدحولاو ءدودعملاو ددعلا يف ةينادحولا هنم ردصت

 هنأل «لاعفلا لقعلل ةدحولاك لوألاو . هيف لخادوهو ددعلل أدبم وهام ىلإو هيف الحاد سیلو

 امنإ نينثالا نإف .هل ءازجلاك هيف لخدي ام ىلإ مسقني يناثلاو .دودعملاو ددعلا يف لخديال

 ددعلا ىقترا امثيحو ةلاحم ال داحأ نم بكرمف ددع لك كلذكو ‹ نيدحاو نم بكر موه

 كلذو « هيف ءزجلاك ال هل مزاللا هيف لخدي ام ىلإو «ىلقأ ىلإ هيلإ ةدحولا ةبسن لزن ءرثكأ ىلإ
 نينثا امهنوك يف ةثالثلاو نينثالا نإف ةمزالم ءةدحو نع طق ولخي نل دودعم ددع لك نأل

 يف وأ سنجلا ىف امإ ءةدحو طئاسبلاو تابكرملا نم تادودعملا كلذكو ةدحو ةئالثو

 :ناسنإ هنأ يف ناسنإلاو «قالطإلا ىلع رهوج هنأ يف رهوجلاك «صخشلا يفوأ . عونلا
 نع ةدحولا كفنت ملف «دحاو هنيعب صخشلا كلذ هنأ يف ديز لثم نيعملا صخشلاو
 نإو ءاهلك تادوجوملا مزل ىلاعت يرابلا ةدحو نم ةدافتسم ةدحو هذهو «طق تادوجوملا

 نم دعبأ وه ام لكو «هيف ةدحولا ةبلغب دوجوم لك فرش امنإو «ةرثكتم اهتاوذ يف تناك

 | ظ . لمكأو فرشأ وهف ةرثكلا

 .هلبق ءامكحلا عيمج اهيف فلاخ دق دودعملاو ددعلا يف ًايأر سروغاثيفل نأ 5

 .ةداملا نع ةروصلا ديرجت دودعملا نع ددعلا درج هنأ وهو «هدعب نم اهيف هفلاخو

 2 ددعلا وه تادوجوملا أدبم لاقو ءاهققحتو ةروصلا دوجو ًاققحم ًادوجوم هروصتو

 دادعألا ءىدابم نإ : اولاقو بارتلا وأ رانلا وأ ءاملاب هنم دادعألا ملاعب هبشأ ملاعلا اذه نأ نويروغاثيفلا ىري )١(

 جذامن دادعألا نإ :اضيأ اولاق وأ مغنو ددع ملاعلا نأو دادعأ تادوجوملا نأ وأ تادوجوملا رصانع يه

 دحاو ىلإ ناعجري نالوقلاو .نهذلا يف الإ اهروصل ةقرافم جذامنلا هذه نوكت نأ نود تادوجوملا اهيكاحت

 دولثمتي اونوكي مل مهنأ روصتلا اذه ىلع دعاس دقو ءدادعألا ملاعو تادوجوملا ملاع نيب ديحوتلا هادؤم

 هيفام ردق ىلع طقنب هنوروصي اوناك لب ماقرألاب هل نوزمري اونوكي ملو الكشو اردقم لب ايباسح اعومجم ددعلا

 ةعبرألاو «ثلثملا ةثالثلاو ءطخلا نانئالاو ءةطقنلا دحاولاف يسدنه لكش يف طقنلا هذه نوبتريو داحأ نم

 ةليطتسملاو ةعبرملاو ةثلثملا دادعألا نولوقيف لاكشألاب دادعألا نوفصي تمث نم اوناكو اذكهو . عبرملا

 هل دادتما ال ام ناكملا ىف اوددمو ةسدنهلاو باسحلا نيب اوطلخف صوصخم لكشب ةبترم طقنب روصت ىتلا

 ريسفت يف ائيش كلذ مهدجي مل مث ءةلصتملا ةيمكلا وأ رادقملا ىلإ ةلصفنملا ةيمكلا وأ ددعلا اوو

 ةكرحلا اورسفي ملو يعيبطلا مسجلا صئاصخ ال يضايرلا مسجلا صئاصخ اوباصأ امنإ مهنأل ةعيبطلا

 رئاسو رانلا ةفخو ءاملاو بارتلا لقث ةلع اونيبي ملو «سوسحملا ملاعلا يف ةيداب رومأ يهو داسفلاو نوكلاو

 ءايشأ اوبكر مهنأ الإ دادعألا نم ةيعيبطلا ماسجألا اوبكر مهنكلو ةسوسحملا ماسجألا يف صئاصخلا

 . ةفخ الو لقث اهل سيل ءايشأ نم ةفخلاو لقثلا ىلع ةلصاح
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 له هنأ يف يأر فالتخا هلو «دحاولا وه ددعلا لوأف « ىلاعت يرابلا هعدبأ عدبم لوأ وهو
 نم ددعلا ءىدتبيف ددعلا يف لخدي ال هنأ ىلإ رثكأ هليمو «قبس امك ددعلا يف لخدي
 طيسبلا جوزلاو «نانثا لوألا طيسبلا ددعلاف ءدرفو جوز ىلإ مسقنم وه و
 ناك نيدحاو ىلإ مسقن ةنا ول هنإف ءاجوز نينثالا لعجي ملو نييواستمب مسقنملا وهو .ةعبرأ

 هماسقأ نم مسق جوزلاو « نينثا نم ددعلا يف انأدتبا نحنو .ددعلا يف الخخاد دحاولا
 وهف هءارو امو كلذب ةمسقلا متتو لاق « ةثالث لوألا طيسبلا درفلاو «هسفن نوكي فيكف
 ءةيعابرلاب مسقي ناك اذه نعو .لامكلا يهو ددعلا ةياهن يه ةعبرألاف .ةمسقلا ةمسق
 .درفلا جوزف كلذ ءار امو لكلا لصأ يه يتلا ءانسفنأ ربدت يه يتلا ةيعابرلا قحو

 يف اهتبرض اذإ اهناف ًارئاد ًاددع ةسمخلا ىمسيو ءدرفلاو جوزلا جوزو «جوزلا جوزو
 نراس احا جا قا 00 اودع احلا صو از نم ةسمخلا تداع ًادبأ اهسفن
 (ىرخأ) ةياهن يهو .جوزلاو درفلا عومجم اهناف داماك ًاددع ةعبسلاو .اهتلمجب

 نم ىرخأ ةياهن يهو ة ةرشعلاو «دارفأ ةثالث نم ةعستلاو . نيجوز نم ةبكرم ةأدتبم ةينامثلاو

 ,ةعبرأ «تاياهن عبرأ ددعللف .ىرخأ ةياهن يهو ةعبرألا ىلإ دحاولا نم ددعلا عومجم
 اميف تابيكرتلا ددعتو ءرشع دحأ لوقنف دحاولا ىلإ دوعي مث « ةرشعو «ةعستو .ةعبسو
 يف (الخاد) دحاولا ىري ال نم بهذم ىلع ةسمخلاف .ىتش ءاحنأ ىلع ةعبرألا ءارو
 « نيجوزو درف نم ةبكرم يهف كلذ ىري نم بهذم ىلعو «درفو ددع نم ةبكرم يهف ددعلا
 ةثالث نم ةبكرمف يناثلا ىلعو < جوزو ددع وأ ن نيدرف نم ةبكرمف لوألا ىلع ةتسلا كلذكو

 .جاوزأ ةثالثو درف نم يناثلا ىلعو «جوزو درف نم ةبكرمف لوألا ىلع ةعبسلاو «جاوزأ
 ةعستلاو «جاوزأ ةعبرأ نم ةبكرمف يناثلا ىلعو .نيجوز نم ةبكرمف لوألا ىلع ةينامثلاو

 ىلع ةرشعلاو «جاونأ ةعبرأو درف نم يناثلا ىلعو «دارفأ ةثالث نم ةبكرمف لوألا ىلع

 ةرابع ضعب ىلإ اهضعب ءايشألا ةبسنف ؛هل ًاساسأ ددعلا ىرت ءيش لك يف ركف ةينانويلا ةفسلفلا ةصق يفو =
 ىلوألا ةرجشلا يف ةيلوطلا ةدحولا نأ كلذ ىنعم ناك كلت نم لوطأ ةرجشلا هذه نإ :تلق نإف ددع نع
 نيح كنأل ًاضيأ اددع هتقيقح يفوه نوكلا لمشي يذلا ماظنلا اذهو « ةيناثلا ةرجشلا تادحو نم ًاددع رثكأ
 نع يدنج لك لصفي ةيواستم داعبأ 2 كلوقب ينعت امنإف ةمظنم ةبكرم دنجلا فوفص نأ لوقت

 اهرمأ يف ركفو ىقيسوملا تامغن ىلإ عمتس عمتسا مث .اذكهو هيلي يذلل واسم ةيسايقلا تادحولا نم ددع رخألا

 يف ةفورعم تادحوب ساقت ةيرتو تازازتهاو ,ةيتوص تاجوم الإ عقاولا يف تسيل اهنأل كلذك ًاددع اهدجت

 رابتعا يف ةيروغاثيفلا ةسردملا ددرتت مل اذهلف .تادحولا كلت ددعب ضعبب اهضعب نراقيو توصلا ملع

 .(7” 4 ص ةينانويلا ةفسلفلا ةصق ۲۲ ص ةينانويلا ةفسلفلا خيرات) . هتدامل الصأو «نوكلل ًاساسأ ددعلا
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 دحاولا نم بسحي امف يناثلا ىلعو «نيدرفو جوز وأ «نيجوزو ددع نم ةبكرمف لوألا

 . سايقلا اذه اهسايقف رخألا دادعألا مث « لامكلاو ةياهنلا وهو ةعبرألا ىلإ

 رادقملاو دودعملا ىلع ددعلا بكر هنأ مث «تادوجوملا لوصأ يه هذهو :لاق

 .لقعلا اهؤدبمو تادودعملا لصأ وهو «هينينثا هيف يذلا دودعملا لاقف ءرودقملا ىلع

 نم رابتعاو «هتاذب دوجولا نكمم هنأو .هتاذ ثيح نم رابتعا «نيرابتعا هيف نأ رابتعاب

 وه ةيثالث هيف يذلا دودعملاو «.نانثالا هلباقف ءهب دوجولا بجاو هنأو «هعدبم ثيح

 داز ذإ ةعيبطلا وه ةيعبرأ هيف يذلا دودعملاو ءًائلاث ًارابتعا نيرابتعالا ىلع داز ذإ «سفنلا

 دوجوم نم امف تابكرملا هدعب امو ءىدابملا ةياهن ينعي ءةياهنلا مثو ًاعبار ةثالثلا ىلع

 . عبسلا ىلإ يهتني ىتح رثأ وأ نيع امإ ءيش لقعلاو سفنلاو .رصانعلا نم هيفو الإ بكرم

 اهكالفأب ةعستلا سوفنلاو لقعلا دعبو ةرشعلا ىلإ يهتنيو .كلذ ىلع تادودعملا ردقيف

 فرعتي امنإ ةلمجلابو ,ضارعأ ةعستو رهوجلاكو «ةقرافملا اهلوقعو اهنادبأ يه يتلا

 عيمجب ملاع ىلاعت يرابلا لوقيو .لوألا ريداقملاو « ددعلا نم تادوجوملا لاح

 فلتخت ال يهو «ريداقملاو دادعألا يه يتلا اسال ةطاحإلا قيرط ىلع تامولعملا

 سينامسكنا لاق امك .لوألا رصنعلا وه دحاولل لباقملا لوقي امبرو .,فلتخي ال هملعف |

 .داحآلاك ال وه يذلا دحاولا نأل دافتسملا دحاولا وه كلذو والا 277 ناويهلا ةو

 الف «تادوجوملا مزالت يتلا ةدحولا هنم ةرثكلا ديفتستو .ةرثك لك هنع ردصي دحاو وه

 ىلع ظح لقعلا ةياده نم مث .هدادعتسا ردق ىلع ظح هتدحو نم هيفو الإ دوجوم دجوي

 تابكرملا يف ءىدابملا راثا كلذ ىلعو هتئيهت ردق ىلع ظح سفنلا ةوق نم مث «هلوبق ردق

 ةوق وأ لامك نع لادتعا لكو ام لادتعا نع ىرعي ال جازم نع ولخي نل بكرم لك ناف

 غلب اذإف «سحلا أدبم وه يناسفن لامك نعامإو « ةكرحلا أدبم وه ىلإ يعيبط امإ لامك
 .هتياده لقعلاو «هتدحو رصنعلا هيلع ضافأ «لامكلا اذه لوبق ّدح ىلإ يناسنإلا جازملا

 ةيمسجلا يأ نيتروصلل لحم يهو لاصفنالاو لاصتالل لباقلا رهوجلا يه ءامكحلا فرع يف ىلويهلا )١(

 يتلا بشخلا عطقك ءرخآ مسج هنم بكرت مسج يهف ةيناثلا ىلويهلا امأو ىلوألا ىلويهلا يهو ةيعونلاو
 . ىلوأ ةئيه لصألا يف ىلويهلا : مهضعب لاقو .ةداملاو لصألا هانعم ينانوي ظفل يلويهلاو ريرسلا اهنم بكرت

 ةلعفنم روصلا لعجت ةعوضوم ةوق يه باوجلاو « ىلويهلا ام تاسباقملا يفو «رهوجلا ىنعمب انهه ةئيهلاو
 5 لصحي امنإ لعفلاب هدوجوو رهوج يهف ةقلطملا ىلويهلا امأ» :ةعبارلا ةلاسرلا يف انيس نبا لاقو

 اهل يلوق ىنعمو «ةوقلا ىنعم الإ .هصخت ةروص هتاذ يف هل سيلو ءروصلل ةلباق هيف ةوقل ةيمسجلا ةروصلا

 و اروع
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 ةيددعلا تالداعملا ىلع ةبترم ةيسدنهلا تافيلأتلا تناك املو :لاق هتمكحو هقطن سفنلاو
 ىه ءىدابملا نأ ا نييسروغاثيفلا نم ةفئاط تراصف < ءىدابملا نم اضيأ اهانددع

 تاذ ةيومسلا تاكرحتملا تراص اذهلو .ةيددع تابسانم ىلع « ةيسدنهلا تافيلأتلا
 كلذ نم اودعت مث تافيلأتلا فطلأو .تاكرحلا فرشأ يه .«' ةينحل ةبسانتم تاكرح
 نع ةدرجملا فورحلا ىه ءىدابملا نأ ىلإ مهنم ةفئاط تراص ىتح ءلاوقألا ىلإ
 نم كلذ ريغ يلإ «نينثالا ةلباقم يف ءابلاو دحاولا ةلباقم يف فلألا اوعقوأو «ةداملا
 فالتخاب فلتخت نسلألا ناف ,«ةغلو ناسل يأ ىلع اهوردق يردأ تسلو .تالباقملا
 طئاسملاف ا تاك لا ناف بکرا نم هجو يأ ىلع وأ .ندملاو راصمألا

 اذإ مسجلا نأ كلذ يف مهتجحو «تامغن كالفألا تاكرحل نإ : مهلوق نييسروغاثيفلا نع روثأملا نم )١(
 يف كالفألا تاكرحل نوكي نأ دب الف «ريثألا وأ ءاوهلا زازتها توص وه ًاتوص ثدحأ ةعرسلا نم ءيشب كرحت
 تازازتهالا ةعرس دوعلا ىف توافتت امك اهتافاسم توافتب كالفألا ةعرس توافتتو .تاوصأ يولعلا ريثألا
 اننأل كلذف ءاهب رعشن ال انك نإو .دوعلا ناحلأك ناحلأ ءامسلا يف نوكي نأ دب الف راتوألا لوط توافتب
 لوقلا اذه نم نوجرخي اوناك مهنأ دعبي الو «توكسلا ىلإ ةفاضإلاب الإ هب رعشي ال توصلا لاصتاب اهسحن
 نكي ملول هنأ هنم حورب انايإو هللا كديأ يخأ اي ملعا :اولاق ثيح ءافصلا ناوخإ هيلإ جرخ ام لثم ىلإ
 نإف .مهيف ةدوجوملا ةعماسلا ةوقلا نم ةدئاف اهلهأل نكي مل تامغن الو تاوصأ كالفألا صاخشأ تاكرحل
 ماق دقو .دوجولا تاصقانلا تادماجلا .تادامجلا لاح هذهو .يمع مكب مص مهف عمس مهل نكي مل
 هللا ةكئالم مه كالفألا ناكسو تاومسلا لهأ نأ يفسلفلا قطنملا قيرطب ناهربلا حيحصو ليلدلا
 .نورتفي ال راهنلاو ليللا نوحبسيو نوأرقيو نوملعيو نولقعيو نورصبيو نوعمسي هدابع صلاخو
 ةحيصفلا ناديعلا راتوأ تاحفن نم ذلأ تامغنو بارحملا يف روبزلل دواد ةءارق نم بيطأ ناحلأ مهحيبستو
 روعشلاو ملعلاو ءةيورلاو ركفلا مهتهكافو ليلهتلا مهبارشو حيبستلا مهءاذغ نأ ذإو .يلاعلا ناويإلا يف
 بكاوكلاو كالفألا تاكرحل نأ انركذ امب نابتساف ةحارلاو رورسلاو حرفلاو ةذللاو ساسحالاو ةفرعملاو
 يتلا ةطيسبلا سوفنلا ركذت ناحلألاو تامغنلا كلت نأو ءاهلهأ سوفنل ةحرفم ةذيذل «ةبيط اناحلأو تامغن
 سوفنلا ملاع وهو ,كالفألا ملاع رهاوج نم فرشأ اهرهوج يتلاو كلفلا قوف يتلا حاورألا ملاع رورس كانه
 ملاع يف دجو املو «نارقلا يف هللا ركذ امك ,نانجلا تاجرد يف ناحيرو حور هلك اهميعن يتلا ةايحلا رادو
 ةلصتملا ةمظتنملا تاكرحلا كلتل كالفألا ملاع يف نأ ىلع تلد ةبسانتم تامغن اهل ةمظتنم تاكرح نوكلا
 ملعو . كلذ هل نيبت ربتعاو بللا وذ ركفت اذإ هنأو ءاهقوف ام ىلإ اهل ةقوشمو اهسوفنل ةحرفم ةبسانتم تامغن
 ةهومملا ةهبشلا لوزتف كلذب نقيتو اهفلأ ًافيطل ًافلؤمو ءاهبكر ًاقذاح ًابكرمو ءاهعنص ًاميكح ًاعناص اهل نأ
 كلت تاكرح يف نأ ًاضيأ اهل نيبتيو قحلا حضتيو كوكشلا عفترتو نيباترملا نم ريثك بولق ىلع تلخد يتلا
 اهلهأل رورسو ةذل ناديعلا راتوأ تامغن ىف ام لثم اهلهأل رورسو ةذل تاكرحلا كلت تامغنو ‹صاخشألا
 سفن تدعص امكاهيلإ رظنلاو اهل عامتسالاو كانه ىلإ دوعصلا ىلإ هسفن تقوشت كلذ دنعف «ملاعلا اذه يف
 هانعفرو# : هلوقب راشأ هيلإو مالسلا هيلع يبنلا سيردإوهو كلذ تأرو تفص امل ةمكحلاب ثلاثلا سمره
 .(158 ء۲١٠٠ ص لوأ ءزج ءافصلا ناوخإ لئاسر 7١ ص ةينانويلا ةفسلفلا خيرات) . «ايلع اناكم
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 ءالصأ فلتخي ال هنإف ءددع كلذك الو :كلذك تانكرملاو ءاهيف فام فورحلا نم

 ءاهنع بكرم مسجلاو «ةثالثلا داعبالا وه مسجلا أدبم نأ ىلإ ًاضيأ مهنم ةعامج تراصو

 ةثالثلا ةلباقم يف حطسلاو نينثالا ةلباقم يف طخلاو «دحاولا ةلباقم يف ةطقنلا عقوأو

 فيعاضتو « ماسجألا بيكارت يف تالباقملا هذه اوعارو ةعبرألا ةلباقم يف مسجلاو

 ,ةعبرأ ًاضيأ انيف يتلا سوفنلاو «ةعبرأ عئابطلا نأ سروغاثيف نع لقني اممو «دادعألا

 ىلع يناحورلاو «دودعملا ىلع ددعلا هيف بكر مث ساوحلاو ملعلاو يأرلاو لقعلا

 نوك لاقي نأ «لوقلا اذه هيلع لمحي ام لثمأو : 27 ايس ني ىلع وا لاف .: ىتامنسحلا

 ال دحاولا ناويحلاف ءامهنم مدقأ هتاذ يف وهو ءاناسنإ وأ ادوجوم هنوك ريغ آدحاو ءيشلا

 نم . خلب لاجر نم هوبأ ناك ؛ يراخبلا انيس نب هللا دبع نب نيسحلا يلع وبأ كلملا فرش ريزولا ميكحلا )١(

 نم نتيمرخ ةيرقب لمعلاو فرصتلاب لغتشاو .روصنم نب حون ريمألا مايأ ىراخب ىلإ لقتناو .لامعلاو ةافكلا

 اهبو ,ىراخب ىلإ هوبأ لقتنا مث «ةثامئالثو نيعبس ةنس رفص يف يلعوبأ هل دلوف ءاهب جوزتو ىراخب عايض
ءايشأ ظفح نيرشع غلب املف ءفسبدألا ملعمو «نارقلا ملعم ىلع ىلع وبأ أرق

 ناك هوبأو «بدألا لوصأ نم 

 باسح فرعي لاقب ىلإ ههجوي هوبأ ناكو ءاهلمأتي انايحأ اضيأ وهو ءاقصلا ناوخإ ةلاسر لمأتيو ملاطي

بع وبأ ميكحلا ىراخب ءاقلت هجوت لقو ءةلباقملاو ربجلاو ةسدنهلا
 دقو .همركأو هاواو «هوبآأ هلزنأف ىلتانلا هللا د

 نمو يطسجملا مث ‹ سديلقوأ باتك مث .ةمكحأ ىتح . ىلتانلا ىلع ىجوغاسيإ باتك ةءارقب ىلع وبأ أدتبإ

 ةفنصملا بتكلا لمأتو بطلا ملع يف بغر مث «يهلإلاو يعيبطلا نم مولعلا ليصحتب يلع وبأ لغتشا مث

 يف فلتخي كلذ عم وهو ءابطألا هيلإ فلتخي ناكو «ريظنلا عطقنم هيف ناكف « هيف
 دهازلا ليعامسإ ىلإ هقفلا

 عيمجو قطنملا ةءارق داعأف , مولعلا ىلع ةنس فصنو ةنس لبقأ هرمع نم ةرشع ةيناثلا زواج املو . هيقفلا

 . كلذ يف ارافسأ هيدي نيب عمج دقو « ةعلاطملا ريغب هراهن يف لغتشإ الو ءاهلوطب ةليل مان ام ,ةفسلفلا ءازجأ

 ىتح «هرم نيعبرأ .ةعيبطلا دعب ام باتك أرقو . يهلإلا ملعلا ىلع لبقأ مث «مولعلا عيمج مكحأ ىتح

هيلع ريسفس ضرعف نيقارولا قوس يف ناك هنأ ىلإ هسفن نم سيأو همهفي ملف كلذ عمو . هرهظتسإ
 هدرف اباتك 

 مهارد ةثالثب صيخر هنإف هرتشا :لالدلا لاقف ءملعلا اذه ىف ةدئاف ال نأ ًادقتعم « مربتم در يلع وبأ

 يف عرسأو ت عجرف «ةعيبطلا دعب ام ضارغأ ىف یبارافلل باتكوه ادإف هارتشاف هنمثل جاتحم هبحاصو

 هتمدخب مسوف « هيلع لد ءابطألا سطن هئافش نع زجعو
 اليق اوناكو «كولملا ةمدخب مسوت ميكح لوأ راصو ‹

 تويب اهيف هل راد ىلإ لوخدلا يف هل نذأي نأ ريمألا لأس مث « نيطالسلا باوبأ نوبرقي الو «كلذ نع نوعفرتي

 نم هملع يف لجر لك ةبترم فرعو اهدئاوفب رفظف .هيلإ جاتحا ام ةعلاطم ىلع لبقأف « هباجأف بتكلا

 دقو ءاهسئافنو اهمولع هسفن ىلإ فيضيل ءاهقارحإب هومهتاف «بتكلا راد تقرتحا نأ قفتاو «نيمدقتملا

 تفرصت مث لوصحملا باتك يمزراوخلا ركب وبأ هيقفللو .عومجملا يضورعلا هراجل فنص
 لاوحألا هب

 هل تبثأف «مزراوخ ةمصاع جناكرك ىلإ جرخ ةيناماسلا رومأ تبرطضا املو .ناطلسلا لامعأ نم المع دلقتو

هنع لقتنا مث « هلثم ةيافكب موقت هرهاشم اهيف
 نب سوباق يلاعملا سمش ريمألا دصقي ناكو ءدالبلا ضعب ىلإ ا

 ‹ هئامدن نم راصو .ةلودلا سمش جلاعو .«نادمهف ‹« نیوزقف «يرلا سا لقتنا مث «هلزن مركيف ريكمشو
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 .هدوجو حصي مل هالولو ءأدحاو هب راص يتلا ,ةدحولا ىنعم همدقت دقو الإ ًادحاو لصحي
 هذه نم دحاولا نوكي نأ بجي لقعلاف لقعلا ةروص هذهو .لوألا طسبألا فرشألا وه اذإف

 ىلإ درفتي يذلا نانثالا وهف لقعلا نمو .لقعلاب هنأل ةبترلا يف كلذ نود ملعلاو .ةهجلا
 ,حطسلا ددع يأرلاو نظلا ىنعمو لقعلا ىلإ لوؤي ملعلا كلذك هنم ردصيو «دحاولا

 معأوه يذلا نظلا ةعيبط وه «تاهج ثالث اذ هنوكل حطسلا نإ .,تمصملا ددع سحلاو

 ءيشلا ىلإ بذجني يأرلاو نظلاو  نيعم مولعمب قلعتي ملعلا نأل كلذو «ةبترم ملعلا نم

 نع لقن اممو .تاهج عبرأ هل مسج يأ تمصملا وهف ,نظلا نم معأ سحلاو ,هضيقنو

 دادعألا نأ ركذيو ءةيناحورلا ةطيسبلا نوحللا نم فلأ امنإ ملاعلا نأ سروغاثيف
 وحن نم أزجتت الو «لقعلا وحن نم أزجتت ةدحتم ال ةعطقنم ريغ ةيناحورلا
 جاهتباو «عادبإلا لصأ يف ضحم رورس وه ملاع هنمف' ۳ ريثك ملاوع دعو «ساوحلا

 نإف «ةيلاعلا ملاوعلا قطنم لثم سيل اهقطنمو هنود وه ملاع هنمو ةرطفلا عضو يف حورو
 ,ةبكرملا ةيناحورلا نوحللاب نوكي دقو .ةطيسبلا ةيناحورلا نوحللاب نوكي دق قطنملا
 نأل «بيكرتلا يف صقان دعب وه ام نوحللا نمو « عطقنم ريغ ًامئاد اهرورس نوكي لوألاو

 هيلع نوسردي هتبلط ةليل لك هراد يف عمتجي ناكو .ءافشلا باتك نم تايعيبطلاب أدتبا مث «ةرازولا هل دلقتو 95

 يف لزن دقو .فيلأتلاو فينصتلا يف ذخأ مث بارشلاب لغتشاو نونغملا رضح اوغرف اذإف ًاراهن هلاغتشال اليل

 اودافتسا ملكت اذإو .ةدلبلا ءاملع عم «ةلودلا ءالع سلاجم تاعمجلا يلايل يف رضحي ناكف .ناذمه ةعلق

 يف رظني ناكو ءاهريغو «ةئيهلاو « ىقيسوملا يف فنصو .ءافشلا باتك مامتإب لغتشاو «نف لك يف هنم
 امب كراشف « ةيوغل ةلأسم تضرعف ريّمألا يدي نيب رضحو .ةلكشملا اهلئاسمو ةبعصلا اهعيضاوم يف بتكلا
 خيشلا فكنتساف .كمالك هب يضري ام ةغللا نم أرقت ملو «ميكح كنإ : نابجلا روصنم وبأ هل لاقف .هرضح

 يا ل ل ل ا ب يع كرك
 ا ا و ل م ا يد أشنأو ءاهلثم قفتي املق ةقبط

 .روصنم يب أ ىلع اهضرع ريمألا لأس مث ءاهدلج قالخاو اهديلجتب رمأو « يباصلاو بحاصلاو .ديمعلا

 بتك نم اهنطاوم ىلإ هدشرأف ءاهنم ريثك هيلع لكشأو ,روصنموبأ اهيف رظنف «ءارحصلا يف اهب رفظ هنأ ركذو
 يف ًاباتك خيشلا فنص مث «هيلإ رذتعاف ٠ .يلع يبأ ءاشنإ نم لئاسرلاو دئاصقلا نأ روصنم وبأ نطفف « ةفورعم
 ةئام براقت هتافنصمو هفيناصتو هئاكذو هملع يف ه هرصع ةردان ناكف «هلثم فنصي مل برعلا ناسل هامس ةغللا

 هيلإ بسنيو «نيملسملا ةفسالف دحأ وهو هبتكب سانلا عفتنا ةعيدب لئاسر هلو رصتخمو لوطم نيب ام فنصم

 :امهو مادقالا ةياهن باتك لوأ يفو ءانه يناتسرهشلا امهركذ ناذللا ناتيبلا
 ملاعملا كلت نيب يفرط تريسو اهلك دهاعملا كلت يف تفط دقل
 ٠ مدان نس ًاعراق وأ نقذ ىلع رئاح فك ًاعضاو الإ رأ ملف

 داوم ضرب ةئامعبرأو نيرشعو نامث ةنس ناضمر رهش نم ةعمجلا موي ناذمهب يفوتو .ةروهشم هلئاضفو -

 ١5٠(. ص لوأ ناكلخ نبا ۳۸ ص ةمكحلا
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 ةياغب سيل نحللا نأل ؛لامكلا ةياغب رورسلا نوكي الف لعفلا ىلإ جرخي مل دعب قطنملا
 ,ةنيزلاو ءاهبلاو نسحلاب ملاوعلا لضافتتو «ةبترلاب لوألا نود وه ملاع لكو .قافتالا

 ةروضلا دحتت ملو «عامتجالا لك عمتجت مل كلذكو ءاهلفسو اهلقثو ملاوعلا لفث رخآلاو

 اليلق ارون هيف نأ الإ رخآلا ء ءزجلا نع كاكفنالا هنم ءزج لك ىلع زاجو داحتالا لك ةداملاب

 كلذو «نيع ةفرط تبثي تبثي مل كلذ الولو تاي عون هيف نجو رونلا كلذلف .لوألا رونلا نم

 مكحب نإسنإلا نأ ركذو .ملاعلا اذه يف امهل لماحلا لقعلاو سفنلا مسج ليلقلا رونلا

 راص كلذلو «ريبك ناسنإ ملاعلاو ءريغص ملاع وهو «هلك ملاعلا ةلباقم يف عقاو ةرطفلا '

 هلاوحأ ةيكزتو .هقالخأ بيذهتو .هسفن ميوقت نسحأ نمف ذ ءرفوأ لقعلاو سفنلا نم هظح

 نم اهحلاصمب مقي ملو . هسفن عيض نمو .هفيلأت ةيفيكو , ملاعلا ةفرعم ىلإ لصي نأ هنكمأ

 .رودقملاو ردقلا طابر نع لحناو .دودعملاو ددعلا دادع نم جرخ واو بيذهتلا

 اذهلو . ةينحل وأ هيددع تافيلأت .ةيناسنإلا 6 سفنلا لوقي اميرو ءالمه اعايض راصو

 اهعامس تدجاوتو تشاطو اغا تذتلاو .ناحلألا تابسانم سفنلا تا

 ‹ ىلوألا ةيددعلا تافيلأتلا كلت نم تعدبأ دق نادبألاب اهلاصتا لبق تناك دقلو «تشاجو
 تدرجتو «ةرطفلا بسانت ىلع ةيقلخلا تابيذهتلا تناك ناف «نادبألاب تلصتا مث

 ةئيه ىلع اهكلس يف تطرخناو ءاهملاعب تلصتا «ةجراخلا تابسانملا نع سوفنلا
 ةوقلاب تناك ثيح هجو نم ةصقان تناك دق لوألا تافيلأتلا ناف .لوألا نم لمكأو لمجأ

 مهضعبل ًايأر نوطالفأ دنع دجن نحنف اهيف ةنيابتم لاوقأ نييسروغاثيفلا نع انيلإ تلصو دقف سفنلا امأ )١(
 سبايلاو درابلاو راحلا) ةداضتم تايفيك نم بكرم يحلا نأ كلذ ىنعمو مغنلا نم عون سفنلا نإ :لوقي >

 ريغ نم اذهو ,همادعناب مدعنتو مغنلا اذه مادام ةايحلا مودت ثيحب اهبسانتودادضألا قفاوت مغنلاو (بطرلاو

 ارتا اوفلاخو (مغنو ددع ملاعلا) ةماعلا مهتركف نع اهيف اوردص مهنم رفن وأ ةقرفلا ءابطأ ةيرظن كش

 دوجو اهل سيل نأ ةهج نم مزل ًامغن سفنلا تناك اذإف .دادضألا قفاوت ةجيتن مغنلا نإف مهبهذم يف ةيرهوج

 ةيروغاثيفلاو ندبلا رصانع ىلع قباس دوجو اهل سيل نأ ىرخأ ةهلج نم مزلو دولخلاب نمؤت ةيروغائيفلاو « يتاذ
 ةحارص مهيلإ فيضي هنكلو نييسروغاتيفللااهوزعي ال ةيرظنلا هذه ركذي ذإ وطسرأ نأ ىلع خسانتلاب نمؤت |

 الإ رصبت الف «ساوحلا كاردإ نع قدت ىتلاو ءءاوهلا ىف ةرياطتملا تارذلا هذه ىه سفنلا نأ دحاولا : نيلوق
 ةكرحلا اورسفي نأ اودارأ يأرلا اذه باحصأ نأكف «ءاوهلا نوكس دنع ىتح آمئاد كرحتتو سمشلا عاعش يف
 اذه نأ اونظ مهلعلو هكرحتو همسج لخدت ًامئاد ةكرحتملا تارذلا هذه نأ اودقتعاف ناويحلا يف.ةيتاذلا

 مهيرصاعم نوعباتي لاح لك ىلع مهو هيف لحت ًاسفن هداليم ةعاس دجي دولوملا نوك ًاضيأ رسفي روطتلا
 يذلا أدبملا يه سفنلا نأ ىلإ رخآلا لوقلا بهذيو «ادج ةفيطل ةدام اهولعج نإو ةيدام سفنلا نوروصتيف

Eءامهل عماجو نيقباسلا نيلوقلا نم ىقرأ وهو .قحلا مهب ل م وع دوا  
 ةفسلفلا  خيرات) . هي ا ل ل وأ أدبم مهدنع سفنلا نوكت ثيحب

 . ( 737 ص ةينانويلا
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 ىلإ ةوقلا دح نع ةجراخ .لامكلا دح ىلإ تغلب .ملاعلا اذه يف ةدهاجملاو ةضايرلابو

 «تادابعلا رئاسو ٠تاوكزلاو تاولصلا ريداقمب تدرو يتلا عئارشلاو لاق «لعفلا دح

 ريرقت يف غلابي امبرو «ةيناحورلا تافيلأتلا كلت ةلباقم يف تابسانملا هذه عاقيإل يه امنإ
 تافيلأت ضارعألاو ماسجألاو ,فيلأتلا ىوس ملاعلا يف سيل لوقي داكي ىتح فيلأتلا

 ىلع فيلأتلا ريدقت معن كلذ ريرقت رسعلا لك رسعيو .تافيلأت لوقعلاو سوفنلاو

 نونيزو سوبسرخ ناكو «هيلع لوعيو هب ىدتهي رمأ ردقملا ىلع ريدقتلاو . فلؤملا
 ىلاعت يرابلا :الاق امهنأ الإ < عدبملاو عدبملا يف هيأر ىلع سروغاثيفل نيعباتم رعاشلا

 ام ءدب يفو ءامهطسوتب امهتحت ام عي عيمج عدبأ مث « ةدحاو ةعفد لقعلاو سفنلا عدبأ

 ةرهاط تناك اذإ سفنلا نأ اركذو E امهيلع زوجي الو «ناتومي ال امهعدبأ

 . اهسناجيو اهلكاشي يذلا اهنكسم ىلإ ىلعألا ملاعلا يف تراص « سند لك نم ةيكز
 .ردكو لقث لك نم ابذهم ملاعلا كلذ يف اهمسج ءاوهلاو رانلا نموه يذلا مسجلا ناكو
 مسجلل لكاشم ريغ هنأل « ىنفيو رثدي كلذ نإف .ضرألاو ءاملا نم يذلا مرجلا امأف

 ملاعلا اذه يف مسجلاف سملي الو هل نزو ال فيطل يوامسلا مسجلا نأل ,يوامسلا

 مرجلا لب «مسجلا لكاشي ال ملاعلا اذهو .ةيناحور دشأ هنأل « مرجلا يف نطبتسم

 بلغأ ةيمسجلا تناك بلغأ هيلع ةيئاوهلاو ةيرانلا ءازجألاو بكرم وه ام لكو .هلكاشي

 ملاعلا اذهو .بلغأ ةيمرجلا تناك بلغأ هيلع ةيضرألاو ةيئاملا ءازجألا وأ « بكرم وهو

 ندب يف “ رشحت ملاعلا كلذ يف سفنلاف مسجلا ملاع ملاعلا كلذو «مرجلا ملاع

 ,ىرخأ ىلإ ةهج نم ءاوهلا يف حوست اهنأ ريغ ىنفت ال حاورألا نأب لوقي ناكو « خسانتلاب نمؤت ةيروغاثيفلاف )١(
 يف لخدت نأ قفتيف ناسنإلا دسج نم حورلا تجرخ اذإ ًالثمف هيف لخدتف ناك أيأ ًامسج فداصت نأ ىلإ

 اهنأ قفتي امك تاناويحلا عاونأ يقاب نم كلذ ريغ وأ ةكمس وأ ءرئاط وأ ءرافوأ ٍءرامحوأ بئذوأ سرف مسج

 O امك قرف ريغ نم ًاضيأ ناسنالا دسج يف لخدت

 وأ ةبابذلا لتقي نم بنذ نأ معزي ناكو «تاناويحلا لكأ عنم يف ددشي سروغاثيف ناك كلذلف ناويح وأ

 نوع نب دنس الط درا فاس نأ فظيع اناستنإ لش ب ىذا بنذ لثم ماوهلا نم امهريغ وأ روبنزلا

 دسج يف ًاقباس ناك هنأ مهربخأف حا اورألا خسانت يف هبهذم ةعامجل تبثي نأ سروغاثيف دارأو ‹تاناويحلا

 بحت ام ينم لس : ا 1 و لال نسا

 يتلا .ءايشألا عيمج ركذت ةوق هيطعي نأ هنم بلطف كدوصقمو كضرغ متي ىتح ماودلاو ءاقبلا ادع ام هطعت

 مهربخأو ءايندلا يف عقي ام عيمجب ًاملاع راص تقولا كلذ نمو «هتامم دعبو هتايح يف ايندلا يف هل لصحت

 هحرجو ةداورت ندم راصح يف ارضاح ناكو هيروفوأ مسج ىلإ لقتنا سيديلاثيإ مسج نم جرخ امل هنأب اضيأ

e CCے تبثي نأ دارأ نمزلا اذه يفو  ' 
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 اهلمت ال ةمئاد نوكت هتذلو .روثدلاو ءانفلا هيلع زوجي ال امنإو ‹ ىنامرج ال ينامسج

 يتلا ةلعلا غلبي هنأل :لاق ؟ملاعلا لاطبإب تلق مل : سروغاثيفل ليقو «سوفنلاو عابطلا

 .دوجوملا كلذ

 أدبم نإ اولاقو «نييسروغاثيفلا نم اناك دقف ©) سيسابأو(') سطيلقاريا امأو

 ناک يتلا ةيلبلا هتقرد هيف مهارأو نولوبوأ لكيه لخدو سديخناريإ دلب ىلإ بهذف دراطع هبهو ام نمانلل =

 ىمسي دايص مسج ىلإ لقتنا مث .هترصن ىلع اليلد لكيهلا كلذل اهرذنو هحرج نيح ساليئبم اهبلس

 رعاشلا حور ىأر منهج ةيدوأ يف ور ا لاتدلو ‹ سروغاثيف وه يذلا دسجلا كلذ ىلإ مث سوروب

 يف ةقلعم سريموه حور ًاضیأ یارو .دئادشلا يساقتو ةناوطسا يف ةبولصمو لالغألا يف ةلسلسم سدويزه

 0 ىأرو «ةهلآلل اهبسني ناك يتلا هبيذاكأ ىلع هل ًاباقع بناج لك نم يعافألا اهب تطاتحا دقو «ةرجش

 و ‹ منهج ةيدوأ يف «باذعلا نم ةدش يف نهنوئيسيو مهئاسن عم ةرشعلا نونسحي ال اوناك نيذلا لاجرلا

 ا ىلإ دوعت مث «باذعلاب رهطتت ميحجلا ىلإ طبهت نأ دعب سفنلا نأ ىري

 ىلإ اوبهذ نيذلا ةيفروألا تلاق ام لثم اهرهطت متي ىتح ميحجلاو ضرألا نيب دده لات لو انان وأ انا

 ةايح ايحتف ةيهلآلا اهتعيبط ديعتستو تادالولا بالود نم ةحلاصلا سفنلا هيف وحنت يذلا مويلا يتأيس هنأ

 ناويحلاو ناسنالا يف تدجو امثيح ةايحلا مارتحا اشا مهئدابم نمو روظنملا ريغ ع ملاعلا يف ةيحور

 .(۷و ۲٤ ص ةينانويلا ةفسلفلا خيرات <17 ص ةفسالفلا ءامدق ريهاشم ةمجرت) . تابنلاو

 .م .ق ٥٥ ةنسوأ ٠ ةنس يلاوح ىرغصلا ايسا لامعأ نم سوسفأ يف دلو سطيلقره وأ . سطيلقاريإ

 ىمسأ لح ىتح ةنيدملا فئاظو يف ًادعص جرد دقو ءةنيدملا لهأ نيب ةيلاعلا اهتلزنم اهل ةليبن ةرسأ نم

 بعشلا ةماع نكت ملف ءءايربكلاو ةمظعلاب هروعش هقلخ يف ام زربأ ناكو ناطلسلا اذ اهمكاح ناكف اهبصانم

 يف مهو شيعلا بابسأ اهرطاشيل هئايلع نم اهاوتسم ىلإ لزني نأب ةريدج يه الو فطع ةرظنب هدنع ةقيلخ
 هفراعم تناك امنإو .دحأ ذيمالت نم ةقيقحلا يف نكي ملو «ناوهلاو ةعضلا مهيلع تقح منغ ناعطق هيأر

 ىمسي ناكو «ملعم ىلع روضحلاو يقلتلاب ال «هتنطف ةوقو هلقع نم ةئشان هتعاربو هتحاصفو ةميظعلا

 نم هنأ يناتسرهشلا هنع لقن نم هربتعا اذهلو .زاغلأب الإ ملكتي الو تمصلا ريثك هنأل يمعملا فوسليفلاب

 درط مزلي هنإ لوقي سطيلقره ناك دقو اذه «زاغلألاو تاراشالا يف هتقيرط ىذتحا هنأل ساروغائيف ذيمالت
 رارمتسا يف سطيرقمود اذه يف نيابيو «ءاكبلا مئاد ناكو ا راموم يسولكراو « سو ريموأ بتك

 ل ا دقو مهلاعفأ يف .سانلا ىلع هكحض

 صخريف سانلا ةماع هيلع علطي ن أ نم ةفيخ كلذو ءاملعلا رباكأ الإ همهفي مل ثيحب ةبعص ًاقيرط ةتباتك

 يناعم همهفي هبلطف «مجعلا كلم سويرد هب عمس دقو «ةميظع ةرهش رهتشاو «هيف ةبغرلا لقتو مهدنع
 ةيفسلفلا هءارا اهنمض ةيرثن ةلاسر بتكو «كلذب سطيلقريه ضري ملف «ةميظع ةأفاكم هئفاكيو «باتكلا

 ريهاشم ةمجرت 08 ص ةينانويلا ةفسلفلا ةصق) .م .ق ٤۷٥ ةنس يفوت دقو «طارقس دهع يف ةفورعم تناك

 .(14 ص ةفسالفلا ءامدق
 ةريغص ةيروهمج مهنم فلأتف ذيملت ةئامثالث نم رثكأ هل نومزالملا ناكو .ةريثك ةذمالت ساروغاثيفل ناك (۲)
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 رانلاب ضرألا نم للحت امو .ضرألا وهف رجحتو اهنم فئاكت امف «رانلا وه تادوجوملا

 اهدعبو .ءضرألا اهدعبو أدبم رانلاف ءءاوه راص رانلاب ءاملا نم للحت امو .ءام راص

 .نوكلا اهنمف « ىهتنملا اهيلإو “" أدبملا ىه رانلاو رانلا اهدعبو ءءاوهلا اهدعبأو ءءاملا

 ۰ .داسفلا اهيلإو

.~~ 
 مدد

 )0غ(

 ةاواسملا ثرت ةبحملا نأو « مهنيب عويش نيبحملل ام عيمج نإ :لوقي ساروغاثيف ناكو ءًانسح ًابيترت ةبترم
 هنوكلمي ام لك ناك لب هيفخي ءيشب مهنم دحأ زيمتي ال ,.نيدحتم هتذمالت تناك كلذلف .بابحألا نيب

 لوصأ عامتسا يف لوألا هتاونس سمخ ثكمي ذيملتلا ناكو «ةدحاو مهريناندو مهمهاردف مهعيمجل

 ةدشلا كلت ةاساقمو ليوطلا ناحتمالا اذه دعب مت «ةدحاو ةملكب ةدملا كلت يف هوفتي نأ ريغ نم «هملعم

 يف سرقوا ادع زير تيار ناك وتعب ةرواحجلاو هنراي) اروع كيف دنع صحتي ناوي داعلا يتاكد

 يف اوطسقت الأ مكل يغبني ال eS ءأاضعب مهضعب بح مهسوفن

 دازلا اولعجت ال 8 ناكون ادا اينغ اوديحت ال نيناوقلا دح نع اوجرخت ال كلذب ينعي .نازيملا

 ‹ لبقتسملا ىلإ فرشتسي د نأ يغبني لب .ةنهارلا ةلاحلاب ءافتكالا مدع نع كلذب ينكي مكءاطو رضاحلا

 بساحي هموي رخآ نم ًاتقو هسفنب يلتخي نأ بجو مهنم الك نأ ىلإ مههبني ًامئاد ناكو مااا بحير

 ناكو ؟رش وأ ريخ نم هيف ثعنص اذامو « هيف تنك نيأو !ذه كموي تيضق فيك سفن اي : اهبطاخيو «هسفن هيف

 ىتح ةيضايرلا باعلألا ىلع اونرمتي لاو نيدلاولا ريو مهيب ةقفاومو:« مهلاوجا رهاوظ يفد اب مهرمأي

 يف ريبك رثأ هذيمالتل ناك دقو .رفسلا يف مهرامعأ اولتقي الو «مهرابك اومرتحي نأو «مهماسجأ ظلغت ال

 . ىمادقلا هذيمالت ىلإ ابتک مهضعب وزعي .«سيسابإو سالوليف نيلوألا هذيمالت رهشأ نمو , مولعلاو ةفسلفلا

 ةفسالفلا ءامدق ريهاشم ةمجرت) . يناثلا دهعلا يف الإ نيي نييساروغاثيفلل بتك رهظت ملف < .ةلوحنم اهنأ قحلاو

 7١(. ص ةينانويلا ةفسلفلا خيراتو ٦۱ ص

 فئاكتلاب ريغتي رانلا رصنع نإ : لوقي ناكو ءايشألا عيمجل لوألا لصألا يه رانلا نأ معزي سطيلقريه ناك

 .ًابارت فئاكتلاب ريصي ءاملا رصنع كلذكو ءا ضب وأ كناكتلا:ريغفي ضيا ءاوهلا ادعو اوه ويضر: تح

 لوألا نضألاف هب ارات ءاوهلاو ةاوه قرطلاب فاملا مث ءام راصو ريغت بارتلا قرفت اذإف ريغتلا سكعني مث

 اذه نأو هنم عدبأ الف داجيالا مت دقو ءاذه ريغ ملاعلا يف دجوي ال هنإ :لوقي ناكو «رانلا وه ءايشألا عيمجل

 زيمي يذلا يلقعلا طاشنلا اذهو ءايحألا يف بدت يتلا ةايحلا هذه تسيلف «رانلا نم بكرتو أشن دق ملاعلا

Syءيشلا ملظأ املكو ير ل ع ا  

 ةيناسنالا سفنلا هذه تناك اذإو .دوجواللا ملاع يف لخدأو توملا ىلإ برقأ ناك ءران نم هيف ام لق يأ

 اهئاذغ ىلع لصحت يهو اهيذغي دوقو ىلإ ةجاحب يهف ةيدبألا رانلا كلت نم ةلعش كيبنج نيب اهلمحت يتلا

 ارا ى ءارقو ةحان نم اروص ةيحراخلا ةايحلا خم اهلا نالقتي امف .: نيفتلاو نياوحلا + نيقيرط نق اذه
 ماعلا ايلا a راجل بشل كح ايفل GG ىرحا حان نب
 امهيف تعطقنا ام اذإو اهب ةطبترم اهنم ءزج يه لب هئاحنأو .هئازجأ يف لغلغتو دوجولا رمغت يتلا ةينوكلا

 .لوقعلاو نجلا نم ء ءىلتمم نوكلا نأ معزي ناكو «توملا اهكردأو اهتيويح سفنلا تدقف لاصتالا بابسأ

 تينفأ ينإ : لوقي ناكف حورلا يف همالك امأ < تا دل كاتا هدو الرا نفق امل ا نأو

 ص ةفسالفلا ءامدق ريهاشم ةمجرت) .اهئافخ ةدشل اهتقيقحب رفظأ ملف < ءلئاط الب اهنع ثحبلا يف يرمع

 . ٦۳( ص ةينانويلا ةفسلفلا ةصق ۷١
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 )١( ءىدابم نأ یری ناكو سيطارقميد مايأ يف فسلفت يذلا سروقيبأ امأو

 الإ ,هل ةياهن ال ءالخلا يف ءالخلا نم كرحتت تناك يهو ءالقع كردت ماسجأ تادوجوملا

 . لقثلاو مظعلاو لكشلا ءايشأ ةثالث اهل نأ

 ماسجألا كلت نأ ركذو « طقف لكشلاو مظعلا « نيئيش اهل نأ ىري ناك سيطارقميدو

 ملاعلا اذه روص اهكاكطصا نم لصحف .ًاقافتاو ًارارطضا اهتاكرح يف ءازجألا كلت

 1 مهنأ مهنع يكحي يذلا وه كلذو .كرحتلا تاهج نم ءاحنأ ىلع تكرحتو ءاهلاكشأو

 ا بل هذه دجوأو كاكطصالا بجوأ اناس اا ي ملف قافتالاب اولاق

 .قافتالاب اهيف اولاق دقف اهكاكطصا امأو ءرهاوجلا كلت تاكرح ببس اوتبثأو عناصلا

 مدعلا ىلإ دوجوم لوؤي الو مودعم نع دوجوم ردصي ال ةعيبطلا ةداع هب ترج امبسح هنأ ىلع ةفسالفلا قفتا )١(

 وه ببسلا اذهو ًاببس اهل نأ اذه نم جتنيف «ضعب راثآ نم اهضعب نوكتي ماسجألا نأ ةبرجتلاب حص دق امل

 ةقيقد ماسجأ ينعي تارذلا اهنأ روقيبأ معزف ةيلوألا ةداملا هذه نایب يف اوفلتخاو .ةيلوأ ةدام هنومسي يذلا

 الصأ هلعجي مل نكلو غا ارفلاوهو نان صا ىلإ اا ذو ءاهنم بكرتت ماسجألا رئاس اس نأ معزف .ةطيسب

 عيمج يف راشتنا ةريغصلا تاغارفلل نكي مل ول هنأل ءاهتاكرحل لصأ هنأ لوقي امنإو ماسجألا بيكرتل
 الف ةدحاولا ةرخصلاك .ضعبب اهضعب ةقصالتم ىقبت ةداملا مارجأ تناك لب ءيش كرحت نكمي مل . ماسجألا

 لكل نكلو .هرصح نكمأ نإو اهروص ددع لقعي ال هنأو تارذلا هذه مدقب لوقي ناكو .ءيش اهنع دلوتي

 اهمداصتف اهتاكرح يف ببسلا وه تارذلا هير نأ معزو «تارذلا نم ىصحي ال ام روصلا هذه نم ةروص

 راثآلا نم نوكلا يف هدهاشي ام هنع دلوتي اهماظتناو اهبيترت قرط فالتخا نأو .ضعبب اهضعب كبتشت

 نم ريداقم ةدع نيب عقت يتلا ةمداصملا كلت ريغ ةلعل الولعم راثآلا هذه نم ءيش نوكي نأ ريغ نم ةفلتخملا

 ىلع ةفلتخم تاملك اهنع ثدحي ثيح ينابملا فورحب تايرذلا هذه هبشي ناكو .روصلا ةفلتخم تارذلا

 تامل نار صرتر ترو ملكا تدررحل ل١ يف تاملكلا اهنم بكرتت يتلا ةداملا فالتخإ بسح

 رخآ هجو ىلع تبتر اذإو اذك ةزوص اهنم نوكت نيعم هجو ىلع ةبترم تناك اذإ ماسجألا ضعب اهنم مدقتي يتلا

SS 

 امك «ساملل نوكت نأ جمب او نوكت يتلا تارذلا نأ رهاظلا نمف تناك اأ مسجلا اا

 ةمئاد ةريغصلا تارذلا هذه نأ مهرب ناكو .هفورح رئاس يف .هريغ نيابي تاملكلا نم اريثك نأ دهاشن

 ىرخأ مظعيو ةرات رغصي لب ةدحاو ةلاحب مودي ال ثداوحلا نم دوجولا يف ام نوك يف ةلعلا وه اذهو ةكرحلا

 كلذ ىلع ءانبف امويف اموي «ةوقلاو ةدايزلا يف ذخأي رخآلاو .مدقي اهضعبو رخآلا نم صقن امم هيلإ مضني امب

 .رخآ لإ تمضناو ءازجأ هنم تعزتبا داسفلا يف ذخأ املكو دحاو نمز الإ دحاولا ءيشلا ىلع رمي ال

 امئإو ًادحاو ًانمز الإ قبي مل نإو ءًادبأ ءيش دسفي ال اذهبف .هنم تللحت ام فلاخي ًامسجةداعلا يف تعنصو

 ١7١(. ص ةفسالفلا ءامدق ريهاشم ةمجرت) . ةيلكلاب مدعلا هنأك لاوزلل لوزي ء ءيشلا نأ ىءارتي
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 ىعدي ناديشر ناذيملت سروغاثيفل ناكو .(" ةطبخلاو قافتالاب ملاعلا لوصح مهمزلف
 . سروغاثيف ةمكح ىلإ سانلا اعدو ,سراف لخد دق شونزرمب فرعيو سكنلف امهدحأ

 ىلإ سانلا اعدو دنهلا لخد سونالق ىعدي رخآلاو .موقلا ةيسوجم ىلإ هتمكح فاضأو :

 3 لاقي امك سوجملا نأ الإ موقلا ةيمهرب ىلإ هتمكح فاضأو (سروغاثيف) ةمكحل

 : لاق «هب ىصوأو سروغاثيف هنع ربخأ اممو «هتيناحور اوذخأ دنهلاو .هلوق ةينامسج

 - ملاع نع تعفتراو «ةغلابلا ) ةضايرلا دعب سحلاب ةيولعلا ملاوعلا ا

 نم اهلامو « ةدرجملا روصلا نم اهيف ام ىلإ ترظنف «لقعلا ملاعو سفنلا ملاع ىلإ
 ةيجشلا تاوصألاو «ةفيرشلا نوحللا نم اهل ام تعمسو «رونلاو ءاهبلاو نسحلا
 لولعم هنوكل نسحلا نم ريسي رادقم ىلع لمتشي ملاعلا اذه يف ام نإ :لاقو «ةيناحورلا
 ملاع ىلإ فصولا لصي نأ ىلإ «نسحأو فرشأو ىهبأ ملاوعلا نم هقوف امو ةعيبطلا

 نسحلاو مركلاو فرشلا نم اهيف ام فصو قطنملا نكمي الف « فقيف لقعلاو سفنلا
 مكؤاقب نوكي ىتح «ملاعلا كلذب لاصتالا ىلع مكداهتجاو مكصرح نكيلف ءاهبلاو
 ءاهبو هلك نسح وه ملاع ىلإ 00 ,روثدلاو داسفلا نم مكملاع دعب اليوط مكماودو

 نمو :لاق .ةعطقنم ريغ ةمئاد مكتذلو مكرورس نوكيو هلك قحو زعو هلك رورسو «هلک

 ا تركو ال ار فكم تدع ,ةقرفتم يهو نمز تارذلا ىلع رم هنأ معزي روقيبأ ناك ©

 اهتقرحأف ضرألا نم ًادج سمشلا تند اذإ امك ران ةطساوب امإ لاوزلا اذهو ءاذكهو اهريغ نوكتت اهلاوزبو
 نم ببسب لصحي ايند لك كالهف ؛ ةلمجلابو «ملاعلا بالود دسفتو ءايشألا عيمج بلقت ةلوهم ةزهب امأو

 ام راثا عامتجا يه امنإ نآلا اهب نحن يتلا ايندلاو «ىرخأ ايند بكرتت اهكاله راثا نم نكلو ةديدع بابسأ
 ال يتلا يواهملا نم راحبلا يف دهاشي ام كلذل دهشي امك نامزألا فلاس يف تعقو ةلوهم ثداوح نم يقب
 ةنيابتملا عاضوألا ةفلتخملا .ةضيرعلا ةليوطلا تارخصلا تاقبطو ةخماشلا لابجلا لسالسو اهل عاف

 00 تحن رهنألاو «نداعملا ن نم ضرألا 0-0 ام فالتخا ًاضيأ كالذلت 0 000

 00 ءةسفن ءافضي ناستالا اهيلغ ا ةداعسلا ىلإ ةينيدلا 00 ىف نويساروغاثيفلا 9 )"(

 هتفسلف يف بهذي ساروغاثيف ناكو .ةضايرلاب اوحصن مهبرأم ىلع لوصحللو «قفاوتلاو ماظنلاو لادتعالاب

 مدعو ةحصلا نم هيلع بترتي امل نسحألاو مهب ىلوألا هنأل ليلقتلا ىلإ ءالتمالا نع سانلا لوحي نأ ىلإ
 الإ برشي نأ داكي ال ناكف «هسفنب لثملا برضي نأ بحأو .هفئاظول لقعلا عرفتيف ركفلاو لابلا لغش
 الو هنع دعابتي ناك هنإف لوفلا ادع ام رضخلاو ةهكافلاو لسعلاو شيعلا هئاذغ ىف زواجتي ال ناكو «حارقلا
 جرخيل «ةيقيسوملا ةيبرتلا ىلع مهضح ىلإ اهئاقنو سفنلا ءافص نم ليلقتلا يف ام هلب «ببس كلذل ملعي
 . ناسحإو ميعنو ناحيرو حور يه ةايح ىلإ ةايحلا هذه نم ناسنالا
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 يف ًارقتفم ندبلا ناك اذإو صقنأ ةيدوبعلا ةبتر يف وهف «رثكأ هالوم نيبو هنيب طئاسولا تناك
 ‹سفنلا ريبدت ىلإ اهلاعفأ ةيدأت ىف ةرقتفم ا تناكو « ةعيبطلا ريبدت ىلإ هحلاصم

 حتاف لقعلا قوف نكي ملو + لقعلا ةانغوإ ىلإ لضفألا اهرايتخا يف ةرقتفم سفنلا تناكو

 فراعملا ةفاك يف لقعلا حيرصب نيعتسملا نوكي نأ يرحلابف ءةيهلإلا ةيادهلا الإ

 ةعيبطلا يعاودل داقنملا ندبلا ةوهشل عباتلإ نوكي نأو «هالومب ءافتكالا ةنطفب هل ًادوهشم

 . هتبتر يف ًاصقان هالوم نم ًاديعب سفنلا ىوهل يتاؤملاو

 طارقس يأر

 دق ناكو «ةينيتأ لهأ نم «دهازلا لضافلا ميكحلا سوقسينرفس نب ٠ طارقس

 ف 00 ةنسلا يف دلو «هرمع ةدم ندلا وهو ًابح نكس هنأل «بحلا طارقسب فرعيو :طارقس )١(

 .ةلباق م أو ليثامتلا ةعانص فرتحي بأ نش اا م. .ق ٤۷١ ةنس يلاوح .نيعبسلاو عباسلا دايبملوألا

 ا اک ةلقع اخو ایک اقلخ للا هبهو دقو «ةمكحلل ًابحم أشن «نيزورفوس هيبأ مساو

 ًائيش فرعأ انأ» :لاق ام ًاريثكف (ةمكحلل بحم) فوسليف هنكلو ًاميكح سيلو ‹ًائيش فرعي ال هنأ نلعي

 ذخأف .فداصي نمم اهدشني , ىحنم يأ نم ةمكحلا سمتلي ذخأ دقو .«ًائيش فرعأ ال ينأ وهو ًادحاو

 الو.ًاعفن يدجي ال تايعيبطلا يف رظنلا نأ ىأر هنأ ريغ« يعيبطلا سوبايخرأ ىلع مب ,ساروغسكنأ نع
 ةيلمعلا ةمكحلا عضاو هنأ ليق ىتح .قالخألاو بادآلا مولع يف ذخأف ةديمح الاصخ يفسلفلل لعجت

 جرختساف «ةفورعم ةحيحص ةيضق اهنأك ةجيتنلا هنم صخلتسي ىتح راوحلا ةقيرط يف رهم دقو .ةيبدألا

 ءاهميمذو «لاصخلا ديمح نع ثحبلاب لغتشاف «هؤاذتحا يغبني ام فشك ءافخلا زيح نم ةفسلفلا

 ىودج ال هنأو ءةفرعملاو كاردإلا نع اهدعبل بكاوكلاو موجنلاب قلعتي امع دعبو «رشلاو ريخلا نعو
 سانلا ىلإ ببحتو «لاتقلاو ءرشلا نع سانلا دعبأ ناكو ءاهئاقنو قالخألا بيذهتل ءاهنافرع يف

 سوطيلام همهتا دقو «ميوقلا عبطلاو ميلسلا لقعلا هيلإ هدشري ام كلسي نأ لقاعلل يغبني :لوقي ناكو

 لك رمأي ناك طارقس نأ عقاولا نكلو ًادوبعم هل ثدحأ هنأو ءانيثأ دنع ةدوبعملا ةهلآلا ربتعي ال هنأ اهنم مهتب

 هتقيرطو نيينيثألا ادوبعم امهو «سيفلد سمشلا لكيه ةنهك هب قطني ام عابتاب كلذ نأش يف هلأسي نم

 نابرق نم برقأو مظعأ ءارقفلا نابرق نأ معزيو .هعسو يف ام برقي مهتقيرطك نابرقلا يف
 نم لهسأو «نيدلل قفوأ ءيش ال نأ ىريو حالصلا لهأ نم ردصي ام دوبعملا دنع ىضرملا نأو ءءاينغألا
 E ا م دوبعملل ءاعدلاو ةالصلا

 امنإ ملعلا نأ ىري هنأ نم هانركذ ام قوف ,نيصلخملا نيدحوملا بهذم ردقلاو ءاضقلا يف بهذي ناك هنإو

 كسفن فرعأ : يهو «فلد دبعم يف اهأرق ةملك هل ًاراعش ذختا دقو اهميوقت لجأل سفنلاب ملعلا وه

 عال لغ اهورا ىوقلا ةه اغ هو داخلا هسا دت ا ناك ااا هار كش

 نلعيو ؛ناجملاب هتمكح لذبي ادهاز افويع ناكو «لغاش قحلا نع هلغشي ال هنأ هنع فرع دقو «لقعلا

 : ثالث مهتب هايإ مهماهتا هيلع رج امم ةيطارقوميدلا مكح ماظنلو مهدادبتساو نايعألا فلصل هتهارك

 _ فتلاو هب نتف يذلا بابشلا داسفإ : ةثلاثلاو .ةديدج ةهلا ىلإ هتوعد : ةيناثلاو .نانويلا ةهلآ هراكنإ : ىلوألا
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 تايهلإلا ىلع اهفانصأ نم رصتقاو سوالاسراو 2) سروغاثيف نم ةمكحلا سبتقا

 ذالم نع ضرعأو «قالخألا بيذهتو سفنلا ةضايرو دهزلاب لغتشاو .تايقالخألاو

 نع هنامز يف اوناك نيذلا ءاسؤرلا ىهنو «هبراغ يف ماقأو «لبجلا ىلإ لزتعاو ءايندلا

 )0غ(

 يهف ةهلآلا راكنإ يهو ىلوألا ةميرجلاف ةحصلا نع وبني ساسأ ىلع ةمئاق اهلكو «هراوح رحسب ًاناتتفا هلوح
 وحن ناسللا فع ناك هنإف طارقس اهب مهتي نأ زوجي ال اهنإف ةفسالفلا نم هقبس نم ىلإ | اههيجوت زاج نإ

 هيلإ بهذ ام ىلع ةمئاق اهنإف .ةديدج ةهلآل ةوعدلا يهو ةيناثلا امأ < . مهسيدقت يف مهاس ام أريثك لب < .ةهلألا

 هداسفإ يهو ةثلاثلا امأ .هماهتال هيف ءافك ال اذهو .لعفب امو لوقي امب هيلإ يحوي ينطاب توصب ريسم هنأ نم

 امل هنأ ريغ حالصإلاو بيذهتلا وهف رثأ نم بابشلا سوفن يف طارقسل ناك ولف «دودرم لطاب لوقف «بابشلل
 .هئادعأ نم ةثالث هدض ةمهتلاب مدمر رهاب SE ض ءةيطارقتسرألا دقنو .ةيطارقوميدلا مجاه دق ناك

 فطعلل ةراثإ هءانبأو هجوز مدقي نأو امرت افطعتسم اكان هتاضق مامأ مهتملا فقي نأ فولأملا ناكو

 مهترئاث تراثو ةاضقلا ةشهد تداز دقو ‹«ممشو فوزع يف هتلوجر ىلع كلذ ىبأ طارقس نكلو ةمحرلاو

 يف هتاضقل e .هماهتا درل فرصنم ريغ .هسفن نع عفادي طارقس فقو امدنع

 اهأدب يتلا ةمهملا ممتي نأ عاطتسا ول نأ دويو ءداسف نم سفنلا باصأ امل هعجوت رهظيو يزخملا مهفقوم

 يف كلذ نع ىماست TT رفلطل هتاضق محرتسا هنأ ولو .داسفلاو رشلا ةعزن نم بابشلا ريهطت يهو

 صني نوناقلا ناكو .ءازجلا هيف ددحي هيلي مكحل ًاديهمت ٠ ءهيلع ةمهتلا توبثب مكحلا ردصف «ةابإو ممش

 ام رايتخا ء ءاضقلل كرتي مث ,ىرخأ ةبوقع هيلع يعدملا حرتقي نأ بجو , مهتم ىلع ةمهت تتبث اذإ هنأ ىلع

 0 يف باجأف ءهحارتقا ءادبإ طارقس ىلإ بلطو «مادعالا ةبوقع هومهتم حرتقاف ‹ نيتبوقعلا نم هاري

 وهف ءازجلا نم قحتسي اميف هيأر ءادبإ نم دب ال ناك اذإو «حالصالاب ىنع هنكلو ًامرج بكتري مل هنأب عذال

 yy ءريخ نم بعشلل مدق امل اقافو ءازج ءاضقلا سلجم يف ابصنم عبرتي

 رارفلا ناكو ,رارفلاب اهلالخ هنورغي هؤاقدصأ ناكو «توملا ذيفنت رظنني اموي نيثالث هنجس يف طارقس يضق

 تناك «سراحلل مدقت ريناندلا نم ًاليلق نإو ءزيلك ةر هس م سارو کان ا رق اميدقو اس اھ

 بجاوو روخو نبج كلذف .توملا نم رارفلا ضفرو «مهئارغإ ىلإ عمتسي نأ ىبأف برهلا ديهمتل يفكت
 هل مدق موتحملا هلجأ ءاج املف ,ةعئاط سفنلا مدقت نأ بجو توملاب ىضق ام اذإف ,نوناقلا ةعاط درفلا ىلع
 ص ةفسالفلا ءامدق ريهاشم ةمجرت) : م .ق ٤٠١ ةنس يلاوح هتافو تناكو .مادقإ يف هعرجت مسلا نم حدق
 ٠١9(. ص ةينانويلا ةفسلفلا ةصق ١75 ص ءاملعلا رابخخأ ۷

 هنأ نم يطفقلا هيلإ بهذ امو .ساروغاثيف نم ةمكحلا سبتقا دق طارقس نأ نم يناتسرهشلا هيلإ بهذ ام
 ةنس يفوت سروغاثيف نأ عقاولا نكلو هنم ذخأو , سروغاشيف رصاع هنأ هنم رهظي «سروغاثيف ذيمالت نم ناك
 .ةنس نيرشعو عبس يلاوحب سروغاثيف توم دعب طارقس ةدالوف ٤۷١ يلاوح دلو طارقسو .م .ق ۷

 نم ةبيرق تافصلا يف بهاذمو ةروهشم مكحو «ةلضاف بادأو «ةفيرش اياصو طارقسل ناك امل هنأ رهاظلاو
 ىذيمالت نم هنأ ىطفقلا بهذ امك «هنم ةسبتقم هتمكح نأ ىلإ ىناتسرهشلا بهذف «ساروغاثيف بهاذم
 نرو ىف قوطالفا طس ام نا اخو هلو تراب نيمو: دیر نم اوناك قيووغافيفلا نأ ةضاخيو
 ۰ . ةيروغاثيفلا ميلاعت عم قفتي طارقس هذاتسأ ىلإ هدنسي نيدلا يف يأر نم نورفيطوأ
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 هاقس مث كلملا هسبحف .هلثق ىلإ اوأجلاو 20) ةغاغلا هيلع اوروثف « ناثوألا ةدابعو .كرشلا

 رهوج وهو « طقف هتيوه لزي مل ىلاعت يرابلا نإ :طارقس لاق .ةفورعم هتصقو «مسلا

 < هانتكا نع ارصاق لقعلاو قطنلا اندجو هيف لوقلاو فصولا ةقيقح ىلإ انعجر اذإو .طقف

 يي .هرهوج ءاقلت نم اهلك قث وئاقحلا نأل .هكاردإو هتيمستو هققحتو «هفصو

 نأ ىمسملا ردقي فيكف .ًامسا دوجوم لكل يمسملاو «ًافصو ءيش لكل فصاولاو
ETEهراثا ةهج نم هفصيف عجريف ا طعم نأ طاحملا ردقي فيكو  

 نع ربخملا رهوجلا ىلع ةعقاولا ءامسألا نم تسيل اهنأ الإ تافصو ءامسأ يهو هلاعفأو

 زيزعو .ءيش لك ردقم يأ قلاخو .ءيش لك عضاو يأ ملاع هنإ انلوق لثم كلذو ‹ هتقيقح

 . تافصلا رئاس كلذكو , ماظنلا ىلع هلاعفأ مكحم يأ ميكحو « ماضي نأ عنتمم يأ

 اهفصوولو ءاهفصي نأ لقعلا غلبي الو «ةياهن الب هتمكحو هدوجو هتردقو هملع نإ :لاقو

 تادوجوملا ىرن دقو ةياغ الو ةياهن الب اهنإ لوقت كنأ هيلع مزلاف , ةيهانتم تناكل

 كسلا وب ةرذاقلا تجب او لنا لا لاا نيب افا اهنا لاف اهات
 يف لخب ةهج نم ال روصلا تهانتف ةياهن الب ًاروص لمتحت مل ةداملا تناك املو «دوجولاو

 اتاذ تهانت نإو اهنأ ةيهلإلا ةمكحلا تضتقا اذه نعو «ةداملا يف روصقل لب بهاولا

 روصتي مل نإو .اهلوأ وحن نم الإ اهرخآ يف ًانامز ىهانتت ال اهنأ الإ اناکمو ًازيحو ةروصو

 اهلاثمأ ددجتب كلذو عاونألا ءاقبب صاخشألا ءاقبتسا ةمكحلا تضتقاف .ءصخش ءاقب

 ىلإ ةردقلا غلبت الف ‹ صاخشألا ددجتب عونلا ىقبتسيو عونلا ءاقبب صخشلا ظفحتسيل

 هب فصوي ام صخأ نأ طارقس بهذم نم مث «ةياغ ىلع فقت ةمكحلا الو الا (

 هنوك تحت جردنت ةمكحلاو دوجلاو ةردقلاو ملعلا نأل ف احترت قف ىلاعت يرابلا

 اسو هنوك تحت جردني ماودلاو دمرسلاو ءاقبلاو «لكلل ةعماج ةفص ا

 انتايحو «هتاذ نم يأ هرهوج نم قطان يح وه لوقي امبرو «لكلل ةعماج ةفص ةيمويقلاو

 ىلإ نيعرستملاو سانلا نم ةلفسلل ريعتسا مث ناريطلل فخي نيح دارجلا ءاغوغلا لصأو .ءاغوغلا :ةغاغلا )١(

 نبا هل لاق رمع ثيدح يفو «مهحايصو مهطغل ةرثكل ةبلجلاو توصلا ءاغوغلا نم نوكي نأ زوجيو رشلا

 ( . سانلا ءاغوغ كرضحي :فوع ٠
 « يدبأ يلزأ وهف هيلع ةينيقيلا ةفرعملا قبطنت الو .ههنكي نأ لقعلل نكمي ال ىدحاو هلإب نمؤي طارقسف (۲)

 ةايح كانه نأ دقتعي هنأ امك < هلاعفأو هراثاب يه امنإ ةت ماف رعف انداح هلغجي هيلع ناكملاو نامزلا قيبطتو

 ل اسوار .ملظلا نم ةنايصو كشلا نم ةاجنو قلقلا نم ءافش اهيف دجو ذإ ةديقعلا هذه ىلإ لام دقو « ةيناث

 . ةليضفلا نامأو ناميإلا ةوق نم كشلا هايإ مهدقفك ام نيينيثألا بابشلا ىلإ
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 قرطتي الو ءداسفلاو روثدلاو مدعلا انقطنو انتايح ىلإ قرطتي اذهلو ءانرهوج نم ال انقطنو
 هنأ ءىدابملا يف هنع (١)سيخرطولف ىكحو .سدقتو ىلاعت هقطنو هتايح ىلإ كلذ

 يح هللاف ءةروصلاو رصنعلاو ةلعافلا ةلعلا يهو «ةثالث ءايشألا لوصأ :لاق

 ةعيبطلا :لاقو . مسج ال رهوج ةروصلاو داسفلاو «نوكلل لوألا عوضوملا وه رصنعلاو .
 هدم نم لوألا . عدبملل ةمأ لقعلاو .لقعلل ةمأ 227 سفنلاو .سفنلل ةمأ

 ةياهن هل سيل امو «ةياهن الو هل ةياغ ال عدبملا :لاقو .لقعلا ةروص لوألا عدبملا هعدبأ

 ةروص اهل ناكل تققحت ول تادوجوملا رئاس يف ةياهناللا :لاقو .ةروصو صخش هل سيل
 تادوجوملاف ءايهانتم راص بيترتو عضوو ةروص هل ققحت امو «بيترتو عضوو ةعقاو ش

 الب تاهجلا يف بهاذ وه هنأ ىلع سيل «ةياهن يذب سيل لوألا عدبملاو «ةياهن الب تسيل

 الف «ةياهن الو ةياهنب هفصي ىتح لايخلا هيلإ يقتري ال لب مهولاو لايخلا هليختي امك ةياهن
 ةياهن هل ا اا - نم هل ةياهن

 ° سدقتو ىلاعت ةيلقع وأ «ةيسح ةيدوجو وأ «ةيلايخ ةروصو صخش هل سيلف

 ءارآلا باتك اهنم ءامكحلا قرف نيب ةروكذم فيناصت هلو «هرصع يف ًاروكذم افوسليف ناك سيخرطولف )(۱)
 ص يطفقلا) سفنلا ملع يف باتكو ةضايرلا باتكو ةيعيبطلا رومألا يف ةفسالفلا ءارا ىلع يوحي ةيعيبطلا

¥ 

 ناكو «ناسنالا ةقيقح ةفرعم ىلإ فرصناف «ضرألا ىلإ ءامسلا نم ةفسلفلا ل دعا نم لوا طارقس ناك )2
 سفنلا نأ دقتعأو دولخلاب نماف .كسفنب كسفن فرعا :ةميدقلا ةمكحلا هذه يفلد دبعم ىلع ًابوتكم
 . اهتعيبط ءافص ىلإ دوعتو اهنجس نم توملاب صلخت لب .هداسفب دسفت الف «ندبلا نع ةزيامتم

 ام هيلع يلمي يحوب ريسم هنأ دقتعي ناك لب «لعفی اميف ريخم هنأ یری نكي ملق .ردقلاب نمؤي طارقس ناك )۳(
 هيلع اهتضرف ةلاسر يدؤي امنإ وهو اهثودح لبق لامهإلا جئاتن ىلع هعلطيو «ريسملا قيرط هل مسريو «لوقي
 . يحو نم طارقسل ثدح امع ًاثيدح هلوصف دحأ يف نوطالفأ ىور دقو .صيحم اهئادأ نع هل سيل ةهلآلا
 نم ةمكح رثكأ وه نم لاجرلا نين ب له ةنهاكلا لأسف «يفلد دبعم ىلإ ًاجاح نوفيرش بهذ .هصن هصن اذه
 ؟باوجلا اذهب هلإلا ينعي اذام يسفن تلأس ثيدحلا ّيلإ ىمن املف : طارقس لاق .ال : : تباجأف ؟طارقس
 يننأب باجأ نيح ينعي هاسع اذامف ًائيش ةمكحلا نم تغلب يننأ طق يدلخب ردي ملو دصقي ءيش يأ ىلإو
 ڈايوط ةريحلا هذه يف تبل دقلو « هللا ىلع ليحتسم بذكلاف بذكلا هيلع زوجي ال هنأ ةمكح سانلا عسوأ
 نمم الجر تسمتلا ةيتآلا ةبرجتلاب تمق ليوط ريكفت دعب ًاريخأو «هلإلا هب قطن ام ىنعم نع يسفن لئاسأ
 ام ةمكحلا نم غلب دق لجرلا لوق نأ اهغلبأو ءةهلآلا لوق دنفأ نأ عيطتسأس ينأ تننظو ةمكحلاب نورهاظتي
 مالعأ نم ًانطاوم ناكو - همسا ركذأ نلو  لجرلا ربتخأ تدك امف «سانلا مكحأ يننأ كلوق مغر ا
 ل : يسفن يف تلق ىتح اننيب رودي ثيدحلا دكي ملو ءانيثأ
 يف عضوت نإر اميكح سيل نأ ىلع لدا ذئدعب تلواحو ءريثك الو ليلق يف ةمكحلاب لصتي ال هسفن مامأو
 ے مكحأ ين : ايدج : تلقو تفرصناف < E a اراك يمر يع SC ‹ةمكحلا هسفن
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 ىلع نادبألا دوجو لبق ةدوجوم تناك ةيناسنإلا سوفنلا نأ طارقس بهذم نمو

 تلصتاف ءاهصاوخو اهتاوذب ةزيامتم امإو ءاهلكب ةلصتم امإ دوجولا ءاحنأ نم وحن

 ىلإ سوفنلا عجرتو نادبألا لطبتف: ءاهتالآو اهبلاوق نادبألاو ةمادتساو ًالامكتسا نادبألاب

 يف طارقس نإ :لاقف «هلتق ديري هنأ هسبح يذلا كلملاب فوخي ناك اذه نعو .اهتيلك

 ءرحبلا ىلإ ءاملا عجريو رسكي 2327 بحلاف «بحلا رسك ىلع الإ ردقي ال كلملاو بح

 .ةيلمعلاو ةيملعلا ةمكحلا لئاسم يف ليواقأ طارقسلو
E Vr 

 نم معأ قحلا نأب هيف لوقلا حضوأو ؟ةمكحلا لبق قحلا مأ قحلا لبق ةمكحلا نأ

 الإ .قحلا نم صخأ يهف ةمكحلا امأو : اين نوكي دقو الج نوک ف هلأ الإ .ةمكحلا

 يف ةضيفتسملا ةمكحلا ىلع لمتشم « ملاعلا يف طوسبم قحلا آذإف ةيلج الإ نوكت ال اهنأ
 ام ةمكحلاو «ءيشلا هب ام قحلاو .ملاعلا يف طوسبملا قحلل ةحضوم ةمكحلاو «ملاعلا

 ندإف .باتك يف اهلحو ‹سناخزأ ه هذيملت ىلإ اهاقلأ زومرو زاغلأ طارقسلو .ءيشلا هلجأل

 امدنعو «توملا تيفلأ ةايحلا ةلع تشتف امدنع : هلوق اهنم «ةدوقعم ةلسرم اهدرون نحن

 ءاوهلا يف وه يذلا ءاضوضلا نع تكسا :اهنمو . ةمئادلا ةايحلا تيفلأ توملا تدجو

 eT ءيضيل ىوكلا سمخلا ددساو «شيفافخلا شاشعأ نوكي ال ثيح يلايللاب ملكتو

 باب ىلع سلجاو «ةغرافلا لالقلا نم ثلثملا ضوحلا غرفاو ًابيط ءاعولا ًالماو ةلعلا

 لكأت الو «بكاوكلآ ماظن ىرتف بعصي الل وخرلا ماجللا رذحلا مم كسمأو «مالكلا

 ىلع سلجت الو «نيكسلاب رانلا نطوتست الو «نازيملا زواجت الو «بنذلا دوسألا

 ريغ وأ نيرملا نيكسلاب هلتاق نكو ءهتومب ىبحي يحلا تمأو ةحافتلا مشت الو .«لايكملا

 . ةلمن نكت ال توملا دنعو ا نك ةلعلا ة ةهج نمو .عبرألا اذ دوسألا رذحاو «نيرملا

 ندع نكتار اهم نکو ءًاركاذ نوكيل تيملا تمأ.ةايحلا نارود ركذي امدنعو

وهو ًائيش فرعي هنأ نظي هنكلو ,«ريخلا وأ لامجلا نع ًائيش دحأ فرعي ال دقف لاح لك ىلع لجرلا اذه نم =
 

 تدصقو ًاليلق هنم مكحأ انأف ًاذإو يردأ يننأ لقألا ىلع ضرفأ تسلف يردأ ال تنك نإف انأ امأ فرعي ال

 هعم بضغو ينم بضغف اهسفن ةبرجتلا تيرجأو هقباس نم مكحأ هنأ فورعملا ناك رخآ الجر ذئدعب .

فسأ ةقيقحلا تملعو ًاعيمج مهتلمكأ ىتح ًادحاوف ًادحاو ةمكحلا يعّدم تسمتلا اذكهو نتورك
 نقيأف « ءا

 ١١7(. ص ةينانويلا ةفنسلفلا ةصق) .ريخم ال رّيسم هنأ نقيأو ءريسفتلا اذهب ًاقح هنامز لهأ مكحأ هنأ طارقس

 وهو هعوني ملف ءاملا هيف لعجي يذلا وه ديرد نبا لاق .ندلاو ةيباخلاو ةمخضلا ةرجلا ءءاحلا مضب بخلا )1(

 مهنأل اينخ لجرلا يمس هنمو بح اولاقف نونلا اوفذحو ءاح ءاخلا اوبلقف برعف بنخ هلصأ برعم يسراف ظ

 . ةببحو بابح هعمجو بابحألا يف نوذبتني اوناك
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 عوبني ىلع تبثاو كئادعأ باب ىلع سعنت الو أسوق كئاقدصأ عم نكت الو« يطئارشب
 .عيبرلا نامز هيف دقفي ةنمزألا نم نامز سيل هنأ ملعت نأ يغبنيو «كنيمي ىلع ائكتم دحاو
 برضاو «قرغتسملا مون اهل مانت نأب ضراف اهدجت مل اذإف لبس ثالث نع صحفاو
 «شحو رامح نكف أكلم نوكت نأ تببحأ نإو «موصلاب برقعلا لتقاو « ةنامرلاب ةجرتالا
 دصحاو دوسألاب عرزاو ءرشع ينثا نتقا رشع ينثالابو .دحاولا نم لمكأب ةعستلا تسيلو

 دوجوم تنأو ريخلل كمدعب ًايضار نفقت الو .هكتهت الو ليلكإلا نبلست الو . ضيبألاب
 نإو هزيمف ءاذغلا اذه نم هيطعت نأ لئاس كلأس نإو ءاناكم نيرشعو عبرأ يف كل كلذ
 يذلا نوللا نأل هعنصاف كنيمي ءاذغ ىلإ جاتحا نإو .هطعأف يرملا ءاذغلل اقحتسم ناك
 هل لاقو ءاهرون رانلا ججأت نم يفكي :لاقو < نيغلابلل وهف ءاذغلا لامك نم كلذ بلطي
 ريغ قالطالاب دحاولا نأ ملعأ ينأل «لاقف ؟دحاو هيلإ راشملا اذه نأ يل نيأ نم لجر
 ىلإ «ةتبلا هيلإ جاتحي ال ام عضاوك تنك .دحاولل ابيرق هتضرف ىتمف , يناثلا ىلإ جاتحم
 ةهج نم بتارم هّدح ةهج نم ةدحاو ةبترم هل ناسنإلا :لاقو عةتبلا هنم دب ال ام بناج
 «رهسلا هنم ضرعي مهلاو مونلا هنم ضرعي مغلاف مهلاو مغلا ناتفا بلقلل :لاقو .هتئيه
 لوقعلا تمدخ تربدأ اذإو ,لوقعلا تاوهشلا تمدخ تلبقأ اذإ ةمكحلا :لاقو
 ,مكنامز ريغ نامزل نوقولخم مهنإف مكراثآ ىلع مكدالوأ اوهركت ال :لاقو :تاوهشلا
 : لاقو . ىيحنل تومنو تومنل ىيحن انأل توملاب حرفتو ةايحلاب متعت نأ يغبني :لاقو
 روبق تاوهشلاب نيذذلتملا نوطبو .ةكئالملا ربانم قئاقحلاب ةفرعملا يف نيفرتغملا بولق
 اهؤاقب لوألابف «لجألا يناثلاو لمعلا امهدحأ نادح ةايحلل :لاقو . ةكلاهلا تاناويحلا
 ةدرفم ةكرح اهب كرحتي ىوق عبس وذ طيسب رهوج ةقطانلا نمفنلا : لاقو “4 اهؤانف رخآلابو
 اهتكرح امأو ,لقعلا وحنو اهتاذ وحن تكرحت اذإف ةدرفملا اهتكرح امأف «ةفلتخم تاكرحو
 علاوط ىلع تايبأ ةثالث اونب نوينانويلاو . سمخلا ساوحلا وحن تكرحت اذإف ةفلتخملا

 «برخ دقو هيف نيبارقلا نوبرقيو هنومظعي اوناكو اهلبج ىلع ةيكاطناب تيب اهدحأ .ةلوبقم
 طارقس مهاهن يتلا يهو .دبعت مانصأ هيف تناك تيب رصمب يتلا مارهألا ةلمج نم يناثلاو
 : لاقيو مالسلا امهيلع ناميلس همتأو دواد هانب يذلا سدقملا تيب ثلاثلاو . اهتدابع نع
 ميظعت نوينانويلا همظع دقو هانب كاحضلا نإ نولوقي سوجملاو «هانب يذلا وه ناميلس نإ

 . باتكلا لهأ |
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 (227نوطالفأ يأر

 لئاوألا نيمدقتملا نما وهو ةا نم سيلق وطسرأ نب نطسرا شا يهلإلا

 تس ةنس يف اراد نب ريشدرأ نامز ىف دلو «ةمكحلاو ديحوتلاب فورعم «نيطاسألا

 ماق تامو مسلاب طارقس ليتغا املو « طارقسل ذملتت ًاملعتم ًاثدح ناك ءهكلم نم نيرشعو

 ةينيثأ بيرغ نيبيرغلاو سواميطو طارقس نم ملعلا ذخأ دق هيسرك ىلع سلجو «هماقم

 نماشلا دايبملالا نم ىلوألا ةنسلا يف ءانيثأ ةلابق ةعقاولا ةريزجلا انيجأ ىف وأ ءانيثأ يف نوطالفأ دلو )١(

 اذ ناك امل هنكل سيلقوطسوأ هدج مساب هامس دقو نوطسيرأ هوبأو . م. .ق ٤۲۷ ةنس يلاوح يأ «نينامثلاو ش

 ةقيرع ةرس أ يف أشن دقو ءهب رهشو نوطالفأ مساب يمس فاتكألا ضيرع امخض ةهبجلا ميظع .ةليوط ةماق

 «ينانويلا رعشلا أرقو «ةيلاع ةفاقث فقثف ءةينيثألا ةسايسلا يف ريبك نأش اهدارفأ ضعبلو «نايعألا نم

 0 نيتديصقو ةنزحم اتايبأ مصنف .هابص يف رعشلا مظنو ‹ سوریموه رعش ةصاخبو

 «طارقسل هوبأ هملس نيرشعلا زهان املو «هميظن رانلاب قرحأ ,ةفسلفلا يف ذخأ نيح هنأ ريغ هفورصو نمزا |

 رثاف هبسانت ًالامعأ هودلقي نأ يف هترسأ تبغر ىتح «هرمع نم نيرشعلاو ةثلاثلا غلب امو .همزلف هب بجعأو

 فاع «هلتق نم طارقس هذاتسأب قحل ام ىأر نيح نكلو «ةسايسلا رامغ يف لخدي نأ دعب دارأو .راظتنالا

 ىضقف < ميلعتلاو ةيبرتلاب اهل ديهمتلا بجي امنإو الجال ال ةلداغلا ةموكحلا نا نقيا دقو ؛ ةسايسلا

 ءادعلا سينيد هبصان املو اهيف ةيلمع ةكراشم طق هل نكت ملو .ةفسلفلاب اهل دهميو ؛ ةسايسلا يف ركفي هتايح

 كرتي مل سيئيد نإ : نوطالفأ لاقف هركف نم هحرطو هلمهأ كلملا سينيد نأب هئادعأ ضعب نوطالفأ ريع

 اديعب افيفع رازإلا رهاط هتايح ةدم بزعأ شاع دقو ءهلمهأو كلملا كرت يذلا وه نوطالفأ نإ لب نوطالفأ

 هذيمالتل هميلعت ناك دقو ءأدبأ بضغ ام ظيغلا ميظك ردصلا بيحر هاوهل ًاكلام اهتاوهشو سفنلا تاوزن نع

 ةدامب صتخم مهنم لك ءاملعلا نم ددع هتسائر تحتو نوطالفأ بناج ىلإ ناكو ةفرعملا عورف عيمج لوانتي

 خيراتلاو ةيفارغجلاو ةسايسلاو قالخألاو لدجلاو نايبلاو ىقيسوملاو كلفلاو تايضايرلا نوحرشي اوناكف

 ةمات ةيانع ىنعي نوطالفأ ناكو يلقعلا ينانويلا ثارتلا ةعماج نوطالفأ ةسردم تناكف ميجنتلاو بطلاو

 ملع يف رهاملا الإ اهلخدي ال ةسردم باب ىلع بتك ىتح .ةفسلفلا ميلعتل مزال كلذ نإ :لوقيو ةسدنهلاب

 يهو تابطاخملا جهن ىلع تناك يتلا هلئاسر ضعب الإ قبي ملو هبتكو هتافنصم عيمج تعاض دقو ةسدنهلا

 . ةيئاطسفوسلا هبش در يف )١(
 . نابشلا ميلعت ةقيرط يف 22

 هذاتسأ ناسلب وه ام اهنمو هسفن نع هاكح ام اهنم تابطاخملا هذهو ةلوجرلا نس غلب نمب قيلي اميف )۳)

 رعشلا ةبتر ىلإ قترت ملو تاياكحلاو رثنلا ةبتر ىلإ طحنت مل ًاطسو ةغيلب فيلأتلا يف هتقيرط تناكو طارقس

 ناسل ىلع يحولا نم ءيش لزن ولف ةفينم ةفيرش نوطالفأ ةرابع : بيدألا نورقيف لاق هتغالبو هغوص يف

 مهضعب حدم دقو مهغيلب يأ ةفسالفلا سوريموه نوطالفأ ىمسي سويسناب ناكو همالك نع زيمت امل رشبلا

 را GS i بيلا اح رع قا دعب نال نع يعاتب نود دقوا EL :لاقف هتمكح

 نيناوشلا < عبتو تايلقعلا يفو ةعيبطلا ءارو اميف سروغاثيف عبتو تاسحملاو تايعيبطلا يف

 هنأو يهلإ هنأ نوطالفأ نع نولوقي سانلا ناكو . كلذ يف هدحو هب ىدتقاف نينثالا ىلع هلضفو بادآلاو
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 هدهاش نمم موق هنع ىكح .ةيضايرلاو ةيعيبطلا مولعلا هيلإ مضو 2227 سطانلا بيرغو
 اثدحم © ملاعلل نإ :لاق هنأ . 2” سوطسرفواثو سواميطو سيلاط وطسرأ لثم هل ذملتو
 لوألا يف ناك «ةيلكلا بابسألا تعن ىلع هتامولعم عيمجب املاع هاذي اج والا اعدم
 رصنعلاب هنع زبعي امبرو « (ىلاعت) يرابلا دنع لاثم الو لظ الو مسر دوجولا ىف نكي ملو
 لوألا لقعلا عدبأف لاق « هملع يف تامولعملا روص ىلإ ريشي هلعلو « ىلويهلاو
 امهطسوتيو «ةارملا يف ةروصلا ثاعبنا لقعلا نع تثعبنا دق يلكلا سفنلا هطسوتيو

 نوطالفأ ناكو ,نييناربعلا بتك نم هيلع علطا امم وأ .هنهذ ةدوج نم امأ «ةمات ةفرعم يقيقحلا هلإلا فرعي 5

 ةمجرت) .م .ق "41 يلاوح يفوتو .داعيملاو تايهلإلا يف يأر هلو ناحلألا ملع هئاكذب جرختساو .نانويلا
 ١7١(. ص ءاملعلا رابخأ 5” ص ةينانويلا ةفسلفلا خيرات 0 ص ةفسالفلا ءامدق ريهاشم

 قيرط عبتتي ناك يذلا سيلوطارقأ نع ذخأ طارقس تام نأ دعب هنإف نيديدع ةفسالف نع نوطالفأ ذخأ دق )١(
 عم ىقلتيل «يراغيم ىلإ انيثأ رداغ مث «سدينمرب قيرط عبتي ناك يذلا سينيجوموهب عمتجاو « سطيلقريه
 مولعلا اهيف ملعتف «ناوريقلا ةنيدم ىلإ لحر مث ؛ًانس طارقس ذيمالت ربكأ «سديلقإ ىلع طارقس ةذمالت رئاس
 ‹نسويلوليف مهو نيروهشملا نييروغاثيفلا عمسيل ايلاطيإ ةكلمم ىلإ هجوت مث .سرودويت ىلع ةيسدنهلا
 ءرصم ىلإ ليحرلا عمزأف ىرابكلا ةذتاسألا ءالؤه نم هملعت امب عنقي ملف .«سونيرأو «يتنرطلا ساطيخراو

 0 ,.(45 ص ةفسالفلا ءامدق ريهاشم ةمجرت) .ايسا يف بورح الول اهئامكح
 هنأ ةفسالفلا خيرات يفو .هتخأ نبا هنأ تسرهفلا يفو سيلاطوطسرأ ىخأ نبا ناك ميكحلا .سطسرفوا ()

 ١ مهيلإ ىصو نيذلا ءايصوألا ءايفصألا دحأو «هنع ةمكحلا نيذحخألا هذيمالت دحأ ناك لقو اذه « هقيدص

 ةريثك هفيناصتو «هنع تلقنو هنم ديفتساو ةليلجلا فيناصتلا فنصو .همع بتك هيلع .تئرقو باشلا اذهل

 دعب ام باتك «ةدحاو ةلاقم بدألا باتك .ةدحاو ةلاقم سفنلا باتك .ةدحاو ةلاقم ةيولعلا راثآلا باتك اهنم
 باتكو «.تاالاقم عبرأ سوسحملاو سحلا باتک . يدع نب یحی ايركز وبأ اهلقن .ةدحاو ةلاقم ةعيبطلا

 ص ءاملعلا رابخأ) . سايروغيطاق باتك ريسفت هيلإ لحني اممو . سوكب نب ميهاربإ امهلقن تالا بابسأ
 ۰ - ٠٠۴۳(. ص ميدنلا نيا تسرهف 6

 ىلع ةبرطضم ةهوشم ةكرح كرحتت ةداملا تناك دقف «نوكلا اذه ماظن عدبأ يذلا عناصلا وه «نوطالفأ هلإف )۳(

 وه رخآ ملاع سوسحملا ملاعلا اذه قوف ماظن ىلإ ماظن ال نم ملاعلا عدبأو ءاهبترو عناصلا اهمظنف ماظن ريغ
 ناسنالا امأ «ريغتت الو لدبتت ال ةدلاخ ىهو .روصلا هذه ىدحإ يه الثم ةيناسنالا نأو ةدرجملا روصلا ملاع
 ةيانع لوألا أدبملا اذهل نأ مث ةفرعملا ًادبم يه لثملاو ؛لاح ىلع موي لك يف وهف هيلإ ريشنو هارن ىذلا
 يف انيس نبا لاق امك نوطالفأ لاق ارش ملاعلا يف نإ لبق اذإو «ريخلاب امعفم هلاثم.ىلع هعنص دق وهف ملاعلاب
 لقاعلا ىلع نأو «ناك امم عدبأ ناكمالا نف سيل هنأو قلطملا رشلل دوجو ال هنأو يبسن رشلا اذه نإ :ةاجنلا
 ٠ ىضتقم ريخلا نأل رشلا ىلع ابلاغ اهيف ريخلا دجو ءايشألا عومجم رظن اذإف .ءزجلا ىلإ ال لكلا ىلإ رظني نأ
 ( . يئزجلا دوجولا الإ قحلي ال لئاز ضرع وهو ضرعلاب دوصقمف رشلا امأ تاذلاب
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 .رصنعلا كلذ ريغ ةيسحلا روصلا عوضوم يه يتلا ىلويهلا نأ هنع ىكحيو «رصنعلا

 يف صخشم دوجوم لكل تبثأو « رهدلا وهو « ءىدابملا يف نامزلا جردأ هنأ هنع يكحيو

 © لثملا كلذ ىمسي ‹ يلقعلا ملاعلا يف اضخم ا الاثم « يسحلا ملاعلا

 ‹تابكرم صاخشألاو .تاطوسبم لثملاو «طئاسب لوألا ءىدابملاف «ةينوطالفألا

 نم عون لك كلذكو .لوقعملا طوسبملا ناسنإلا كلذ ءزج سوسحملا بكرملا ناسنإلاف

 كلذ يف تادرخوملا زاثآ ملاعلا اذه يف تادوجوملاو : لاق «نداعملاو تابنلاو ناويحلا

 لقعلا ناك املو :لاق .ةهباشملا نم ام ًاعون ههباشي رثؤم نم رثأ لكل دب الو ملاعلا

 لاثملا قباطي ع ةداملا نم اعزتنم الاثم سوسحملا نم كردأ ملاعلا كلذ نم يناسنإلا

 الولو as سحلا ملاع يف يذلا دوجوملا قباطيو «هتيلكب لقعلا ملاع يف يذلا

 قفاوي ء یل اكرام نركر امن «جراخ نم الباقم ًاقباطم لقعلا هكردي امل ناك امل كلذ

 روصلاو «ةيلقعلا لثملا هيفو لقعلا ملاع «ناملاع ملاعلاو :لاق كردملا ةقيقح هكاردإ

 ةولجملا ةأرملاك ةينامسجلا روصلاو «ةيسحلا صاخشألا هيفو «سحلا ملاعو «ةيناحورلا

 يف رصنعلا كلذك صاخشألا لثم اهيف روصلا .نإف .تاسوسحملا روص اهيف عبطنت يتلا

 نأ قرفلا نأ ريغ ءروصلا عيمج هيف لثمتي ملاعلا اذه روص عيمجل ةأرم ملاعلا كلذ

 اهنكلو دسفت الو رثدت ال يهو .هلإلا ملاع يف ةدرجملا روصلاو «ةدلاخلا قئاقحلا يه نوطالفأ دنع لثملا 01

 كلذو نوطالفأ ىلإ ةبسنلاب نذإ دجويف «سوسحملا نئاكلا اذه وه امنإ رثديو دسفي يذلاو ةيدبأ ةيلزأ

 لك نع ةدرجم اهنأ الإ ةميدق ةداملاو همظنو هبتر عناصلا نأ ىنعمب ثداح نذإ ملاعلاف «ينامز ريغ عاديالا

 لب ساسحإللا ىلع موقي ال ملعلا نأل < .اهقارشإ اهردصمو مدعلاو ناكمإلا رقم ليق امك يه لب ال ةيرهوج ةقيقح

 ( نع لب ةمكاحملاو ءارقتسالا قيرط نع ال ملعلا ىلإ يأرلا نم ركفلا يقتريف ءركذتلاو فشكلاو لمأتلا ىلع

 نم اهتايهام هيلع يوتحت امب الإ ةسوسحملا ءايشألل ةقيقح ال هنأل دوجولا أدبم يه لثملاو .سدحلا قيرط

 لامجلا ىلع يوتحي هنأل ال طارقس نم لمجأ ًالثم نوديف نإ .لائملا ملاع نيبو اهنيب لصت يتلا روصلا

 بيصن نم رثكأ ةدلاخلا هتقيقحو لامجلا لوقعم نم هبيصن نأ ىلع لدي ًايبسن ًالامج هيف نأل لب قلطملا

 يئزج لامج لك قوف وه لب « يبسنلا نوطالفأ لامج نع ةرابع تسيل قلطملا لامجلا ةروص نإ . طارقس
 نإ .ةسوسحملا ءايشألل قرافملا لامجلا لوقعم يه «ريغتت الو لدبتت ال يتلا ةدلاخلا لامجلا ةقيقح يه

 قرشي امب الإ مدعلا تيبثت نكمي ال مدعلا رقم ةداملا نأل روصلا يف لب ءةداملاو ثداوحلا يف تسيل ةقيقحلا

 ةياهن يه لب ال.ةيلقعلا تايلكلا ءىدابم يه لثملا نإ.. ةسوسحملا ءايشألا قئاقح نأك روصلا نم هيلع

 رودص نم مغرلاب مسقنت يهو .نهذلا جراخ ةدوجومف لثملا امأ نهذلا يف نوكت ةيلقعلا تايلكلا ءاهلامك

 هريخ وه ءيش لكل دلاخلا لاثملاو ءركفلا ءاضق قوف وه تالوقعملا ءاضق نإ ءاهنع ةفلتخملا روصلا

 وه لاثملا اذهو اهمظنتو اهنيب دجوت يتلا اهتياغو اهلك لثملا ًادبم وه ىلعأ لاثم لثملا هذه قوفو «صاخلا

 ٠١(. ص انيس نبا ىلإ نوطالفأ نم) .هلإلا وأ ىلعألا ريخلا
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 و خا اک واوا یر او ا ا )فر عطنا
 ةدوجوم يه ةيناحور ةيقيقح روص ةيلقعلا ةارملا يف لثمتلا نإف كلذك ةقيقحلا يف

 ىلإ ةآرملا يف روصلا ةبسن اهيلإ صاخشألا ةبسنف ؛كرحنت الو صاخشألا كرحت «لعفلاب
 زيامت اهقئاقح يف زيامتت يهو .مئاقلا تابثلا اهلو مئادلا دوجولا اهلف .صاخشألا
 لك نأل «ةمئاد ةيقاب ةيلك ةدوجوم روصلا هذه تناك امنإو :لاق ءاهتاود ىف صاخشألا
 روصلاو ,قحلا لوألا ملع يف هتروص تناك دقف عادبإلا دح يف رود ترها عد
 ةمئاد نكت ملولو « ىقبتل نكت مل هملع يف ةيلزأ هعم روصلا نكت مل ولو «ةياهن الب هدنع
 الو ءاجر ناك امل ىلويهلا روثد عم 22 رثدت تناک ولو « یلویھلا روثدب رثدت تناكل اهماود

 نأ كلذو امهيف هيأر فالخ ىلع وطسرأو امهتبثي هنأ نوطالفأ ىلإ بسنت يتلا لثملاو روصلا كلذ نمو )١(
 لثملا اهيمسي امبرو هلالا ملاع يف ةدرجم ًاروص تادوجوملل نأ ىلإ ءىموي هليواقأ نم ريثك يف نوطالفأ
 ةنئاك يه يتلا تادوجوملا هذه يه امنإ دسفيو رثدي يذلا نأو ةيقاب اهنكلو دسفت الو رثدت ال اهنأو ةيهلالا
 مث ءًاكالفأو ًاحوطسو ًاطوطخ كانه نأ بجي هنأ تاعانشلا نم اهمزلي ام نيبو ةدساف ريغ هلإلا ملاع يف ةمئاق ةدوجوم اهنإ لاقي يتلا روصلاو لثملاب نيلئاقلا ىلع هيف عش ًامالك « ةعيبطلا دعب اميف هئزج يف ركذ وطسرأو
 .ةفلتؤم تاوصأو ناحلألا ملعو موجنلا ملع لثم مولع كانه دجوي هنأو راودألاو كالفألا نم تاكرح دجوت
 ةلمجلابو «ةدراب ءايشأو ةراح ءايشأو ةجوعم ىرخأو ةميقتسم ريداقمو ةسدنهو بطو ةفلتؤم ريغ تاوصأو
 يف وطسرأ نإو اذه ؛اهركذ لوطي ىرخأ تاعانشو روصو داومو تايئزجو تايلكو .ةلعفنمو ةلعاف ةيفيك
 تفلتخا نإو اهنطاوب قفتت تاليوأتو ناعم اهل نوكي نأ امإو .هل سيل اهضعبو وطسرأل اهضعب نوكي نأ امإو .ًاضعب ًاضقانم اهضعب نوكي نأ امإ ثالث ىدحإ نم لاوقألا هذه رهاظ ولخي الف ,ةيبوبرلا يف هباتك
 ملعلا وهو دحاو ملع يف هسفن ضقاني هنأ هتعارب عم وطسرأ نظي نأ امإف قفتتو كلذ دنع قباطتتف اهرهاوظ
 عيمجل ًانيابم هتاذو هتينآب هلالج لج يرابلا ناك هنإ :لوقنف ةريحلا عفرت تاليوأت اهل نوكي نأ ديعبف , يبوبرلا
 بجاولا نم نإف هيلع ةثطاوتملا ظافلألا هذه نم هيف ظفل قالطإو هفصو نم دب نكي مل كلذ عم مث ءأزاجم الو ةقيقح ههباشي الو هلكاشي الو هتينآ ىف هبساني ال ثيحب ىلعأو لضفأو فرشأ ىنعمب هنال كلذ هاوس ام
 نمهروصتن يذلا ىنعملا نم ديعب هتاذب ىنعم هفاصوأ نم ءيش يف اهلوقن ةظفل لك عم نأ ملعي نأ يرورضلا
 هنودوه يذلا ىحلا نم فرشأ ىنعمب يح هنأ انلق اذإ ىتج ىلعأو فرشأ ىنعمب انلق امك كلذو ةظفللا كلت
 ن نأ ار عيدجي ملاعلا اذهل ًادجوم ًايح ىلاعت هللا ناك املو هتافص رئاس يف رمألا اذكو
 «ريغتلاو لدبتلا هيلع زوجي ال ةيقاب تناك امل هتاذ نإف ًاضيأو .هابتشا نع هللا لج هتاذ يف هداجيإ ديري ام روص
 ىحلا دجوملا تاذ يف راثآو روص تادوجوملل نكي ملولو ںیغتم الو رثاد ريغ قاب كلذك ًاضيأ هزيجيوه امف
 باتك ىف نوطالفأ لاوقأ اذه ىلع هنأو «هعدبیو هلعفي امب وجني لاثم يأ ىلعو هدجوي ناك يذلا امف ديرملا
 ملاوعلا كلت نأو رخآلا ملاع ىوس ًاملاع امهنم دحاو لكل نأو لقعلاو سفنلا رمأ يف هبتك نم سواميط
 داريو بيغلا ملاعو ملعلا ملاعو .لهجلا ملاع لاقي امك لقعلا ملاع هلوقو « يحطسلا ناكملا ال فرشلاو ٠ ةليضفلا لفسألاو ىلعألاب ديري امنإو «ةيناكم لفسلاوولعلاب ديري الو ,.لفسأ اهضعبو ىلعأ اهضعب ةيلاتتم
 . ١”( ص يبارافلل نيميكحلا يأر نيب عمجلا) .اهنم دحاو لك زيح كلذب
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 امنإو .اهئاقب ىلع هب لدتسا فوخو ءاجز ىلع ةيسحلا روصلا تراص ام نكلو ,فوخ

 ٠ (اهنع) فلختلا فاختو ءاهب قوحللا وجرت ماعلا كلذ يف ةيلقع روص اهل تناك اذإ ىقبت

 سحلاب اندهاشو 0 القعو خو < نأ ىلع ء ءالقعلا تقفنا ادإو : لاق ¢

 لقعلاب دهاشي نأ بجيف .ناكملاو نامزلاب ة هروصحم ةدودحم يهو تاسوسحملا عيمج

 ,ةيلقع ًالثم نوكتف .ناكملاو نامزلاب ة هروصحمو ةدودحم ريع يهو .تاالوقعملا عيعج

دوجوم نوطالفأ هتبثي اممو
 5 داو كرك لا لجن انإ لاق + تنيقتلا اذهب هققحم تا

 ةين الويه يه ام طئاسبلا نمو ءاهصاخشأو اهعاونأ تابكرملا نمو «تابكرملاو طئاسبلا

 حطسلاو طخلاو ةطقنلا لثم . تايئزجلا موسر يهو عوضوملا نع ىرعت يتلا يهو

 لثم ةدرفم مسجلا عباوت كلذكو ءاهتاوذب ةدوجوم ءايشأ هذهو : لاق . يميلعتلا مسجلاو

 .ىرخأ ةبكرمو .ةرم طئاسب انناهذأب اهظحلن انإف «لاكشألاو ناكملاو نامزلاو ةكرحلا

 يه تسيل ام طئاسبلا نمو « تاعوضوم الو لماوح ريغ نم اهتاوذ يف قئاقح اهلو
 نيلباقتم نيقباطتم ًاعيمج نيمسقلا كردي لقعلاو ءرهوجلاو ةدجولاو دوجولا لثم ةينالويه

 هيفو سحلا مااعو «ةيسحلا صاخشألا اهقباطت يتلا ةيلقعلا لثملا هيفو لقعلا ملاع <

 , ملاعلا 2 يف راثا ملاعلا كلذ نايعأف «ةيلقعلا لثملا اهقباطت يتلا ةيسحلا تالثمتملا

 حرش لصفلا اذهلو «ريدقتلاو ةرطفلا عضو هيلعو .ملاعلا كلذ يف راثا ملاعلا اذه نايعأو ٠

 مهنأ الإ .يلكلا ىنعملا اذه يف هنوفلاخي ال سيلاط وطسرأو نيئاشملا ةعامجو ريرقتو

 يف هل دوجو ال يلك وه ثيح نم يلكلا نهذلا يف دوجوم لقعلا يف ىنعم وه نولوقي
 وهو ورمع ىلعو ديز ىلع قبطني دحاو ءيش نوکي نأ روصتي ال ذإ ‹نهذلا نع جراخلا

 ءيش هل نوكي نأ بجي لقعلا يف هتبثأ يذلا ىنعملا كلذ لوقي نوطالفأو «دحاو هسفن يف

 ذإ ضرع ال رهوج وهو لقعلا يف يذلا لاثملا وه كلذو «هيلع قبطنيف جراخلا يف هقباطي

 ىلع لقعلا مدقت ةيئزجلا صاخشألا ىلع مدقتم وهو ,عوضوم يف ال هدوجو روصت
 تأدب اهنم ةيسحلا تادوجوملا ءىدابم لثملا كلتو ءأعم يفرشو يتاذ مدقت وهو «سحلا

 ريبدت لاصتا نادبألاب ةلصتم يه يتلا ةيناسنإلا سوفنلا نأ كلذ ىلع عرفتيو دوعت اهيلإ

 يلقعلا دوجولا ءاحنأ نم وحن اهل ناكو نادبألا دوجو لبق ةدوجوم يه تناك فرصتو

 يف هفلاخو ‹ ضعب نع اهضعب داوملا نع ةدرجملا روصلا زيامت ضعب نع اهضعب زيامتو

 ثودح عم تثدح سوفنلا نإ :تلاقو ءامكحلا نم هدعب نمو سيلاط وطسرأ هذيملت كلذ

 ىلإ ليمي امبر هنأ هتياكح يف يتأي امك سيلاط وطسرأ مالك يف تيأر دقو «نادبألا
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 ههه



 ام نيرخأتملا لقن نأ الإ“ ناذبألا دوجو لبق ةدوجوم سوفنلا نوك ىف نوطالفأ بهذم
 لوأ ال ثداوح دوجو ليخت نوطالفأ نإف ”ملاعلا ثودح يف ًاضيأ هفلاخو «هركذ انمدق

 ‹« لكلل تبث دحاو لكل تبثي امو ةيلوألا تبثأ دقف ثداح تلق اذإ كنأل اهل

 ال ثداحلا نأل ةميدق سفنلا نأ معز يذلا نوطالفأ اذه يف فلاخيو ءةثداح سفنلا نأ ىلإ وطسرأ بهذ )1(

 تدجو دق نوطالفأ دنع سفنلاف «ةيدبأ نكت مل ةيلزأ سفنلا نكت مل ولف < ءاينغ ناكملا نع الو أيدبأ نوكي

 نذإ يهف دسجلاب تلصتاو سوسحملا ملاعلا ىلإ هرك ىلع تطبه لثملا ةقيقش يهو < «دسجلا دوجو لبق

 سفنلا نإ : هلوقب هيأر حضوأ دقو ,ةثداح سفنلا نأ ىلإ انيس نبا بهذ دقو « ىلعألا 0

 عيمج نأش اذهو ءاهل دادعتسالا ثودح دنع الإ دسجلا ىلإ ضيفت أال ةروصلا هذه نأ الإ دسجلا ةروص

 ءىيهي لب ةحصلا ةروص عدبي ال الثم بيبطلاف هيقحتسم ىلع الإ رونلا شري ال روصلا بهاو نإ .روصلا

 لقعلا نم سفنلا هيلع ضيفت لب هتاذب سفنلا ءىشني ال وهف دسجلا كلذكو ,ةحصلا ةروص لوبقل ةداملا

 ةثداح ةيناسنالا سفنلا نأ ىلع ليلدلاو : هلوقب اهثودح ىلع نهرب دقو .ةثداح نذإ ةيدرفلا سفنلاف .لاعفلا

 وأ تاذلا ةرثكتم نوكت نأ امإف ندبلا لبق تدجو نإف < ىنعملاو عونلا يف هعم ةقفتم اهنأ ندبلا ثودح عم

 e ةرثكتم ندبلا لبق نوكت ال سفنلاف « ةلاحم نيتيضرفلا نيتاه نم ةيضرف لكو فدو اا5 نركت

 لطبلو ءةداملاو رصنعلا ىلإ ةبسنلا ةهج نم نوكي نأ امأو ,ةروصلاو ةيهاملا ةهج نم نوكي نأ امإ اهرثكت
 لبق ةدوجوم نوكتو ددعلاب تاذلا ةدحاو نوكت نأ زوجي ال سفنلاو اذه .دوجوم ريغ .ضرف ندبلا نأل يناثلا

 كلتل ًامسق نيسفنلا نيتاه نم سفن لك نوكي نأ امإف ناسفن نيندبلا يف لصح ناندب لصج اذإ هنأل «ندبلا

 ال .مجحو مظع هل سيل يذلا ءيشلا نأل لطاب اذهو ا ام دحاولا + ءيشلا نوكيف ةدحاولا سفنلا

 يف فلكت ريثك ىلإ جاتحي ال اذهو نيندب يف ةدوجنوم ددعلاب ةدحاولا سفنلا نوكي نأ امإو امس تلم نوكَي

 ءاهتلاو اهتكلمم دسجلا نوكيو اهل حلاصلا مسجلا ثدح املك ثدحت يهو ةئداح نذإ سفنلاف هلاطبإ

Sm ES CLE 

 : رهاظلا a نع روحي باو نعل

 انيس ننال
 ہنمتو ززعت تاذ  ءاقرو عفرألا |احملا نم كيلإ تطبه

 ا ملاوي اع ىلا ىبضو فراع ةلقم لك نع ةبوجحم

 عجفت تاذ يهو كقارف تهرك امبرو كيلإ هرك ىلع تلصو

 عسقلبلا بارخلا ةرواسجم تقلا . لصاروخ تا اتوا
 ا :لوقي نأ ىلإ

 عسضوألا ضيضحلارصعق علا ماس قهاش نم تطبمأ ء يسش يألف

 عورألا بيبللا نطفلا نع تيوط ةمكحل هلالا انهلسرأ ناك نإ

 عمست تاج هجياج نركب بزال ةبرض ناك نإاهطوبهف

 عقريملاهقرخف نيملاعلا ىف ةيفخ لكل ةملاع دوعتو

 اهسابتقاو .ةفرعملا اهباستكاو دسجلا ثودحب الإ ثدحت ملو ءروصلا بهاو نع تضاف دق سفنلاف

 . سحلا كارتشإب نوكي امنإ مولعلا

 يذلا نإ :لوقأف ,ثدحم ملاعلا نأ ىري هنأ نوطالفأبو ميدق ملاعلا نأ ىري هنأ سيلاطوطسرأب نظي اممو (۲)

 = دجوت دق هنأ ايقبوط باتك يف هلاق ام وه ميكحلا سيلاطوطسرأب ركنتسملا حيبقلا نظلا اذه ىلإ ءالؤه اعد

e 



 تبثأف اهرصنعو اهالويه يف مالكلا نكل ةئداح نوكت نأو ٌدب ال اهروص نإ :لاقو

 تبثأ اذإ وهو مدقلاو ةيلزألاب هيلع مكح.هنأ ءالقعلا ضعب نظف « اهدوجو لبق ًارصنع

 لب «هتاذب ةيلزألا نع هجرخأ دقف رصنعلا ىلع عادبإلا ظفل قلطأو .هتاذل دوجولا بجاو

 اهثودح الو اهدوجو الو ةينامز تسيل يتلا ءىدابملا رئاسك دوجولا بجاؤ دوجو نوكي

 طئاسوب اهثودح تابكرملاو «ينامز ريغ يعادبإ اهثودح طئاسبلاف « ينامز توا

 نع هلاؤس يف هنع ىكحيو ءًايلك ًاداسف دسفي ال ملاعلل نإ : : لاقو « ينامز ثودح طئاسبلا

 ءيشلا امو «قابب سيلو ثداحلا ءيشلا امو هل ثودح ال يذلا ءيشلا ام سواميط

 دوجو يناثلابو , يرابلا دوجو لوألاب ىنعي امنإو ؟دحاو لاحب ادبأ وهو لعفلاب دوجوملا

 ءىدابملاو طئاسبلا دوجو ثلاثلابو .ةدحاو ةلاح ىلع تبثن ا يتلا تادسافلا تانئاكلا

 ارم NET نكمي اهنيعب ةدحاو ةيضق =

 رحب ال لالا ليس ىلع هب يام نأ وأ أ لا ل

 رمأ هضرغ نكل ملاعلا رمأ نايب وه سيل ايقبوط باتك يف وطسرأ ضرغ نإف ااو .داقتعالا ىرحم

 مأ ميدق وه له ملاعلا رمأ يف نورظانتي هنامز لهأ دجو دق ناكو .ةعئاذلا تامدقملا نم ةبكرملا تاسايقلا

 ةلأبسم لك نم نيفرطلا الك ىلع نوتأي اوناكو ؟رش ْمأ ريخ يه له ةذللا يف نورظانتي اوناك امك ؛ ثدحم

 اهيف يعاري اال ةروهشملا ةمدقملا نأ ,هبتك. نم هزيغ يفو باتكلا كلذ يف وطسرأ نيب دقو ةعئاذ تاسايقب

 هترهشل لمعتسنيفًاقداص ناك امبرو هبذكل لدجلا يف حرطي الو ًابذاك ناك امبر روهشملا نأل بذكلاو قدصلا

 لاثملا اذهب ميدق ملاعلا نأب داقتعالا هيلإ بسني نأ نكمي ال هنأ رهاظف «ناهربلا يف هقدصلو لدجلا يف

 8 . باتكلا اذه يف هب ىتأ يذلا

 .نونظيف « ينامز ءدب هل سيل لكلا نأ ملاعلاو اا باتك يف هركذي ام ًاضيأ نظلا كلذ ىلإ مهاعد اممو

 ةيعيبطلا بتكلا نم هريغو باتكلا كلذ يف نيبف مدقت دق ذإ كلذك رمألا:سيلو ملاعلا مدقب لوقي هنأ كلذ دنع

 .ءيشلا كلذ لمشي ال ء ءيشلا نع ثدحي امو ثدحي هنعو ERE ةيهلإلاو

 ناويحلا وأ الثم تيبلا نوكتي امك هئازجأب ًالوأف لوا نوكتي مل هن e هلوق ىنعمو

 كلفلا ةكرح نع ثداح نامزلاو نامزلاب ًاضعب اهضعب مدقتي هءازجأ نإف «هئازجأب ءالوأف وأ نوكتي يذلا

 الب ةعفد هايإ هلالج لج يرابلا عادبإ نع نوكي امنإ هنأ كلذب حضيو « ينامز ءدب هثودحل نوكي نأ لاحمف

 ٠ . نامزلا ثدح هتكرح نعو نامز

 عناصلا هتابثإ يف هرمأ هيلع هبتشي مل ايجولوثأب فورعملا «باتكلا يف ةيبوبرلا يف هليواقأ يف رظن نمو
 0 ىلويهلا نأ نيبت كانهو ىفخي نأ نم رهظأ ليواقألا كلت يف رمألا نإف ملاعلا اذهل عدبملا

 نأ يعيبطلا عامسلا يف نيبت دقو بيترت مث هتدارإ نعو هناحبس يرابلا نع ثمسجت اهنأو ءيش نع ال هؤانث“

 لدتسيو ملاعلاو ءامسلا باتك يف لوقي ةلمج ملاعلا يف كلذكو «قافتالاو تخبلاب هثودح نكمي ال لكلا

 ركذ يف ةدرفم ةلاسر سوينومالو ؛ ضعب عم اهضعب ملاعلا ءازجأل دجوي يذلا عيدبلا ماظنلاب كلذ ىلع

 لا ا ب احضوأ دق امهف ةروهشم عناصلا تابثإ يف نوطالفأورطسرا ليواقأ

 یار نيب عمجلا) .ملاعلا ثودحو عناصلا تابثإ نم هنادقتعي ام يىرتعي داسف امهب نظي ن اکل

 . ۲١( ص يبارافلل نيميكحلا
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 نوک الو دوجوملا ءيشلا امو « هل دوجو و E نمو . ريغتت ال م

 اهل ذإ دوجولا مسا اهل قحو ةعيبطلاو ةكرحلاو نامزلا قوف يه يتلا ةيلقعلا --

 كرحتت لزت مل 2) تاسقتسالا نإ :لاق هنأ هنع ىكحيو «رهدلاو ءاقبلاو دمرسلا

 . امبرو «ملاعلا اذه ناكف ءاهبترو اهمظن ىلاعت يرابلا نأو مظن تاذ زيغ ةبرطضم ةهوشم

 ' نع ةيراعلا ةيلزألا ىلويهلا اهب ىنع هنأ ليقو «ةفيطللا ءازجألاب تاسقتسالا نع ربع

 هنأ هل "٩ زومار يف تيأرو « تمظتناو تبترتف اهب لاكشألاو روصلا تلصتا ىتح روصلا

 ةجهبلاو حورلا نم هيف امو اهملاعب ةجهتبم ةطبتغم ركذلا ملاع يف تناك سوفنلا نإ :لاق

 اهشير يوتسي ىتح تطبهاو .طوبهلا لبق اهشاير طقسو تطقسف ةيسحلا ىوقلا ةطساوب

 أ هنأ هنع سيلاط وطسرأ يكحو 3 ملاعلا اذه نم ةدافتسم ةحنجأب اهملاع ىلا بطن

 رسف مث .نوكسلاو .ةكرحلاو فالتخالاو .قافتالاو .رهوجلا «سانجأ ةسمخ ءىدابملا

 هللا نم اهنأب ةقفتم ءايشألا نألف قافتالا امأو . دوجولا هب ينعيف رهوجلا امأ :لاقف همالك

 نم ءيش لكل نألف ةكرحلا امأو ءاهروص يف ةفلتخم اهنألف فالتخالا امأو « ىلاعت

 لعفلا ا اذإو .ةلقنلا ةكرح ال ةكرحلا نم عون كلذو ًاصاخ العف ءايشألا

 قطن وهو e اعيش اا فشلا تبثأو :لاق .ةلاحم ال كلذ لعب نوكس هلف لعفو

 ضعبو لكلل ةربدم ةيناحور ةوق هنأ ” سيجرج لاقو .لكلا ةعيبطل سومانو يلقع
 نأ مهضعب معزو «ةلولعملا ءايشألا للعل ماظن هنأ نويقاورلا معزو ءأدج هيمسي سانلا

 اهل سقطسأ هل لاقي عونلا يف هل ةفلاخم ىلوأ ماسجأ ىلإ هعامتجاب يذلا لوألا مسجلا وه سقطسالا )١(
 تافيرعتلا يفو ةيهانتم ءازجأ ىلإ الإ ةمسق هيف دجوت الف ماسجألا ليلحت هيلإ | يهتني ام رخا هنأ ليق كلذلف
 ضرألاو ءامسلا يه يتلا ةعبرألا رصانعلا ىمسنو لصألا یعمب ينانوي ظفل وه تاسقطسالا يناجرجلل

 يف لئاسر) .نداعملاو تاتابنلاو تاناويحلا يه يتلا تابكرملا لوصأ اهنأل تاسقطسأ رانلاو ءاوهلاو
 . ٠١( ص تافيرعت 088 ص انيس نبال تايعيبطلا
 نإ لاقو يناغاصلا قن جذوملاو لصأل يف نودلوملا هلمعتسا دقو «هجومتل ميظعلا رحبلا : هلصأ زومارلا
 . ةدلوم ةملك

 تالا نالطب كلذب تبثيل نوكلا لمآ ىف هئارا ودا ا يف هلق نق نونا

 ءيش ال ثالثلا اياضقلا هذه ىلع ليلدلا ميقي نأ هيف لواح دوجواللا وأ ةعيبطلا هناونع اباتک عضو دقو
 نم وهف ءريغلا ىلإ هلاصيإ نكمي الف فرعي نأ نكمأ اذإو «فرعي نأ نكمي الف ءيش دجو نإ «دوجوم

 .(١١؟ ص ةينانويلا ةفسلفلا ةصق) .ةيردأاللا نم وأ .كاكشلا
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 ةماع ةعيبط ملاعلا يف نإ : نوطالفأ لاقو .تخبلاو ةعيبطلاو ىرتشملا : ةثالث ءايشألا للع

 ةكرحلا أدبم اهنأب ةعيبطلا دحو .ةصاخ ةعيبط تابكرملا نم دحاو لك يفو «لكلا عمجت

 تانكسلا نوكت اهلك تادوجوملا يف ةيراس ةوق وهو ريغتلا أدبم ءايشألا 9 نوكسلاو ؛

 لاو اكان وك نأ تحت لوألا دلا ‹لكلي ةكرحم لكلا ةعيبطف اهب تاكرحلاو

 . هل ةياهن ال ام ىلإ هيف لوقلا لسلست

 ظ نوط نأ ةعيبطلا دعب ام باتك نم ىربكلا فلألا ةلاقم يف سيلاط وظسرأ ىكحو

 | سطيلقره نع يور ام هنع بتكف 2) سوليطارقا ىلإ هتثادح يف فلتخي ناك

 ا ىلإ هدعب فلتخا مث ءاهب طيحي ال ملعلا نأو ةدساف ةسوسحملا ءايشألا عيمج

 نوطالفأ نظف ءاهريغو تاسوسحملا عئابط يف رظنلا نود دودحلا بلط هبهذم نم ناكو

 عقت امنإ اهنأل تاسوسحملل تسيل دودحلا نأل ةسوسحملا ءايشألا ريغ يف طارقس نأ

 ةيلكلا ءايشألا نوطالفأ ىمس ام كلذ دنعف « عاونألاو سانجألا ينعأ ةيلك ةمئاد ءايشأ ىلع

 روصلا تناك اذإ روصلا ةكراشمب الإ نوكت ال تاسوسحملا نأ ىأرو «ةدحاو اهنأل ًاروص

 رابتعاب ال ًاقلطم دودحلا طارقس عضو امنإو ‹"اهيلع ةمدقتم اهل تالايخو ًاموسر

 غم اهتمئأف تاسوسحملا ريغل اهعضو نأ نظ نوطالفأو نا ر سرصتملا

 سوليطارقإ ىهتنإ دقو «نوطالفأ هنع ذخأ دقو هعابتأ دح oe :ىنوليطارقا 61

 هعبصأ كيرحت ىلع رصتقي ناكو مالكلا ميرحت ىلإ
 .م .ق ۷٥(٤ ةنس يفوتو .م ق 014٠ ةنس يف دلو يذلا سطيلقريه وه «سطقرأ (۲)

 نييأر نيب هسفن دجو ءاهتاهج عيمج نم اهيف ضافأو ءاهتاذل ةفرعملا ةلأسم ثحب فوسليف لوأ ,نوطالفأف (۳) -
 ساسحإلا ىلإ ةفرعملا نودري نيذلا ةيسطيلقرهلا نم امهلاثمأو «سوليطارقأو ساروغاتورب يأر نيضراعتم

 ةيهاملا اهعوضوم لعجيو لقعلا يف ةقحلا ةفرعملا عضي يذلا طارقس ىأرو «هلثم ةريغتم ةيئزج اهنومعزيو
 وأ ماسجألا ضراوع كاردإ وهو .ساسحالا لوألا ةعبرأ تناكف ةفرعملا عاونأ ىصقتساف ةيرورضلا ةدرجملا

 كلذك يه امب تاسوسحملا ىلع مكحلا وهو نظلا : يناثلا .مانملا يف اهروصو ةظقيلا يف اههابشأ

 كاردإوهو لقعتلا : عبارلاو . تاسوسحملا يف ةققحتملا ةيضايرلا تايهاملا ملعوهو لالدتسالا :ثلاثلاو

 يذلا ىلإ دحاولا نم سفنلا يدانت .ضعب قوف اهضعب ةبترتم عاونألا هذهو ةدام لك نم ةدرجملا تايهاملا

 نأ نوطيلقريهلا يعديو «ةفرعملا لحارم لوأ ساسحالاف ءريخألا دنع نئمطي نأ ىلإ ةيرورض ةكرحب هيلي

 ا ل رهاوظلا ىلع ةفرعملا ترصتقال كلذك ناك ولو هيلع ةروضقم ةفرعملا
 وأ اهظافلأ ةيؤر الثم ةغللا مهمل يفكي سيلف «ساوحلا اهكردت ال .تاعوضوم كردت ةوق انيفف دودرم اذهو

 يف لهاجلاو ملاعلا كارتشا عمو أ مهف ناك ام اهالول سفنلا يف ةوق هبني ساسحالا امنإو ءاهعامس

 ملعت ةوق دوجو ىلع لدي امم .هعقوت لبقتسملا ديؤيو هملعب لبقتسملا عقوتي هدحو ملاعلا نإف ساسحالا

 سحلل ةرياغم | اماكحأ اهيلع ردصتو ضعبب اهضعب تاساسحالا يهاضت ةوقلا هذهو ءايشألل ةتباث نيناوقو

 . ةرملاب
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 نأ اهنم ءاهلهجي نأ ناسنإلل ىغبني ال ءايشأ نإ : سيماونلا باتك ىف نوطالفأ لاقو .ًاماع

 هل هيبش ال يأ . بلسلاب فرعي امنإ ىلاعت هللا نأ ركذو «هلاعفأ ملعي هعناص نأو «ًاعناص هل

 امه له عدبملاو عادبإلا يف اوفلتخا لئاوألا نأ مث ,ءيش نع عدبي ملو نامز ملاعلا

 وأ دارملا اهنأ ةدارإلا يف كلذكو . عدبملا ىلإ ةبسن عادبإل مأ ,دحاو ربعم نع ناترابع

 مأ قلخ اهنأ ةدارإلاو قولخملاو قلخلا يف مالسإلا يملكتم فالتخا بسح ىلع ؟ديرملا

 ىه تسيل ةدارإلا نأ سيخ رطولف بهذم : سروغاسكنا لاق « قلاخلا ىف ةفص مأ ةقولخم -

 ناموقي انمنإو «ةيتاذ امهل ةروص ال امهنأل لعفلا كلذكو «ديرملا ريغ الو دارملا ريغ

 .امأو .لعفلا كلذكو .دارملا يف ةرهاظ ةرمو ديرملا يف ةطبنتسم ةرم ةدارإلاف .امهريغب

 لعفلا ةروصو ةدارإلا ة ةهروض نإ : : الاقو ؟لوقلا اذه نالبقي الف سيلاط وطسرأو نوطالفأ

  .ءيشلا يف هرثأو رثؤملا وه ءيشلل عطاقلاك دارملا ةروص نم طسبأ امهو «ناتمئاق

 ىتح سكعنا الإو «هيف رثؤملا الو رثؤملا وه سيل رثألل لباقلا هيف رثؤملاوه عوطقملاو

 ةروصو ةلعاف عدبملا ةروصف .لاحم وهو «رثألا وه هيف رثؤملاو «رثألا وه رثؤملا نوكي
 «رثأو ةروص لعفللف «لوعفملاو لعافلا نیب ةطسوتم عادبإلا ةروصو : ةلوعفم عدبملا

 يرابلا لقح يف عدبملا ةهج نم ةروصلاو « عدبملا ةهج نم هرثأو عدبملا ةهج نم هتروصف

 ةقيقح امه لب .ناقرتفم ريثأت ةروصو ةدارإ ةروص لاقي ىتح هتاذ ىلع ةدئاز تسيل ىلاعت

 : لاقو « لعفلا يف زجي ملو .ةدارإلا يف مهلوق زاجأ دقف رغصألا 22)سدنيمرب امأو .ةدحاو

 ناك كلذك يه ثيح نم ةريغتملا تاسوسحملا عوضوملا ناك اذإف .هعوضوم فالتخاب فلتخي مكحلاو <

 ىوتت يذلا ملعلا سيل نظلاو ءاهللعب رومألا نيبتت ميلعتلاب نكل < ةلعلاب ةطوبرم ريغ ةفرعم يأ < ءانظ مكحلا

 باستا يربي سفالا يفر نإ «ارررشلاب قدامي رنملار داك درك دلو اقا نركي نقف . سفنلا هيلإ

 تاعوضوم اهل نأ الإ اهب نيعتسيو تاسوسحملا نم اكن اهنأ ولو هذهف ‹ ىقيسوملاو كلفلاو ةسدنهلاو

 « ةريس دارطإ ىلع ركفلا ثحتست ةيضاي رلا مولعلاو ةيسحلا براجتلاو اذه «تاسوسحملا نم ةزيامتم

 لدجو ةنطاب ة ةوقب اعوفدم ضحملا لقعتلا ىلإ يلالدتسالا ملعلا كا نظا ىل ساسحالا نم ركفلا جردتيف

 as خيرات) .هريغل اضاف حلصيو هسفن يفكي يذلا لماكلا ملعلا بلطي ةقيقحلا يف هنأل «دعاص

 “٠ ىح ةناتوبلا

 ركنأف راذقألاو رعشلل لثم كانه له : : هذاتسأ لأس دقو ءريغصلا طظارقسل اذيملت ناك ءريغصلا سدينمراب )١(

 ةبترم ىلإ عفترا اذإ هنإ : الئاق سدينمرأب هححصيف لثم ةعيضولا ءايشألا هذه لثمل نوكي نأ هباوج يف طارقس

 نأ نكمي ال ةقيقحلا نأ ىلإ هتفسلف يف بهذ دقو .نآلا اهيردزي امك ءايشألا هذه يردزي نلف ايلعلا ةفسلفلا

 : ١55 ص ةينانويلا ةفسلفلا ةصق) .ةعداخ ةشاغ ساوحلا نأل هدحو رم قيرطب الإ ناسنالا اهيلإ لصي

 .(١5#”و
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 نوكيف لعفلا امأو .هللا هعضو ام زئاجف « ىلاعت يرابلا نم طسوت الب نوكت ةدارإلا نإ

 الإ ققحتي نل طقف لعفلا لب ءطسوتب نوكي يذلاك طسوت الب وه ام سيلو «هنم طسوتب
 عدبملا ةهج نم ةدارإلا اولاق سلقذبنأو يلات لثم نولوألا امأف «سكعني الو ةدارإلا طسوتب

 يه ةروصلا ةهج نم اهنإ لاقي نأ زوجي الو «عدبملا يه رثألا ةهج نمو «عدبملا يه
 ءيشلا ةروص تاذ نوكي نأ زئاج ريغف عدبي نأ لبق عدبملا دنع ةدارإلا ةروص نأل عدبملا .

 نوظالفأ بهذمو «لوعفملا يه ةروصلا تاذ رثأ ةهج نم لب لوعفملا يه لعافلا

 . قالغنا لصفلا يفو «هنيعب اذه سيلاط وطسرأو

 لوصألا ءامكح

 مكح ريغ ةروكذملا لئاسملا يف أيأر مهل دجن مل امبر انإ الإ ءامدقلا نم مه نيذلا
 كلت نع باتكلا ولخي الو ء«ةمسقلا نع مهبهاذم ذشت المل اهاندروأ ةيلمع ةلسرم

 الو «ةيفاقو نزو ىلع مهرعش سيلو مهرعشب نولدتسي نيذلا ءارعشلا مهنمف «دئاوفلا
 ' ةليخملا تامدقملا داريإ رعشلا يف نكرلا لب .مهدنع رعشلا يف انكر 0 نزلا
 اهدروي يتلا ةمدقملا تناك نإف .ليختلا يف نينيعم ةيفاقلاو نزولا نوكي دق مث «بسحف

 يعانقإ لوق اهيلإ مضنا نإو ًايرعش سايقلا ضحمت طقف ةليخم يرعشلا سايقلا يف
 تك تاش الرق هلا ميمضلا ناك نإو يعانقاو يرعش نيينعم نم ةمدقملا تبكرت

 .ةيعرش ال ةيلقع مهتدابعو مهكسنو كاسنلا مهنمو يناهابو يرعش نم ةمدقملا

SKS akةلضافلا ةياملا ةسانسو دال  

 ينعأ ةزوكذملا لئاسملا ضعب ' يف ًايأر مهضعبل اندجو امبرو .ةيناسنإلا ةنجلا يه يتلا

 داعملا نإو 2. يه مك ءىدابملا نإو ءاذام هعدبأ ام لوأ نإو ملاع هنأو «عادبإلاو عدبملا

 .هتلاقم انركذو .همسا اندروأ «نيروكذملا لئاوألل قفاوم يأرلا بحاصو «نوكي فيك

 .رخا أدبم سخرطولف لعجننو مهب ىدتبنو ةرركملاك تناك نإو

 ‹“)سخرطولف يأر

 ىلإ راس مث رمت تاق ةيكحلا ا : ليق

 )١( قرف نيب ةروكذم فيناصت هلو نأشلا اذه نم ارفوتم اءزج ملعي هرصع يف اروكذم افوسليف ناك سخرطولف -
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 يه يتلا ةيلزألاب لزي مل ىلاعت يرابلا نإ :لاق نيطاسألا نم دعي دقو اهب ماقأو ةيطلم

 تناك دقف عادبإلا ّدح يف هتروص ترهظ عدبم لکو «طقف عدبم وهو قنابل ألا ةيلرأ

 : لاق «ةياهن الب تامولعملا يأ «ةياهن الب هدنع روصلاو هل ةمولعم تناك يأ هدنع هتروص

 ةمئاق ةيقاب نكت مل ولو «عدبملل ءاقب الو عادبإ ناك امل هعمو هدنع روصلا نكت مل ولو
 تناك امل نكلو «فوخلاو ءاجرلا عفترال كلذك ناك ولو ىلويهلا روثدب رثدت تناكل
 اهنع لدع املو رثدت ال اهنأ ىلع اليلد كلذ ناك فوخلاو ءاجرلا ا او ارا
 : لاق < ىلاعت هملع يف ةيلزأ روصلا نأ ىلع اليلد كلذ ناك اهيلع ةوق هل نكي ملو .روثدلا

 اذهو ةتبلا نم ًائيش ملعي ال ىلاعت يرابلا نإ لاقي نأ امإ .لاوقألا دحأب لوقلا الإ هجو الو

 ال يذلا صقنلا نم اذهو ضعب نود روصلا ضعب ملعي لاقي نأ امإو ‹ عينشلا لاحملا نم

 ىأرلا وه اذهو تامولعملاو روصلا عيمج ملعي لاقي نأ امإو «لالجلا لامكب قيلي

 اذإو ء.رانلا دجو فاض لجل اذإف ءاملا وه تابكرملا لصأ نإ : لاق مث < ‹ حيحصلا

 ااا ا فلاب E اذإو .ءاوه راص لقثلا ضعب هيفو لخلخت

 رهوجو «تخبلاب تمظتنا امنإ ءايشألا نأ معز سطيلقريا نأ سخرطولف ىكحو
 .ىلحلا ريرخلا يد بع و ا

 () سنافونسكا يأر

 ةفص عونب كردت ال ,مدقلا ةيموميد ةمئاد ةيلزأ هتياوه لوألا عدبملا نإ لوق ناك
 نإ انلوقف اذكه اذه ناك اذإف . يلقعو يقطنم تعن لكو ةفص لك عدبم «ةيلقع الو ةيقطنم

 هلقن : تالاقم سمخ وهو ةيعيبطلا رومألا يف ةفسالفلا ءارا ىلع يوتحي ةيعيبطلا ءارآلا باتك اهنم ءامكحلا =
 هب عافتنالاو ودعلا ةارادم نم هيلع هلد اميف ايلايروم ىلإ باتكو .بضغلا باتكو , يكبلعبلا اقول نب اطسف

 باتك ريسفت يزارلا ركب يبألو .ةلاقم وهو رفا 2 باتكو .ةلاقم وهو «اطسق هلقن ةضايرلا باتكو

 ص لوأ ءابنألا نويع ۳٠۵١ ص ميدنلا نبا تسرهف ۱۷۰ ص ء ءامكحلا رابخأ) . سواميط باتكل سخرطولف
248 . 

 0 A هدالبل سرفلا وزغ نأ حجريو «سوسفأ

 ىتح ينغيو ديكو و فوطيو لوجي لزي ملو عا لفاحملا يف رعشلا دشتي ا مابا ءاحنأ يف

 . هتروص یف وه هعضو مث ا لصأ نلعأ يذلا نافوناسكأ 7 ذخأ يذلا“ 2" ةسردملل 00
 نسمي نأ نود ليدعتلا ضعب هيلع لخدأ سوسيلم مث هلع عافدلل هسفن بضنف نونيز هدعب ءاجو .ةلماكلا
 نوضرفي نيذلا ةعيبطلاك ال اذه نولوقي .ةذحاو ةعيبطو لحاو دوجوم ملاعلا نإ : نولوقي مهلكو هرهوج

 ( ٦

 مدس
 مس



م عدبأ فيك وأ تناك وأ هدنع نكت مل ةعدبملا لاوعلا اذه يف ام روص
 لقعلا نإف ؛لاح

 em زوجي الف ءادبأ قباسلا كردي ال قوبسملاو ‹ عدبملاب قوبسم عدبملاو عدبم

 هعم ءيش الو وهف ءاش امفيكو بحأ امفيك عدبأ عدبملا نإ .لوقن لب «قباسلا قوبسملا

 قف هعم ءيش الو تلق اذإ كنأل ملعلا نم هبلطن ام لك عمجم وهو .هعم بكرم الو طيس

 ةروص نم عدبم لكو « ىلويهو ةروص نم عدبم لكو ىلويهلاو ةروصلا ةيلزأ هنع تيفن

 وه سيلف .ةريثك ءايشأو وه لب طقف وه سيلف هتينأ عم ةيلزأ ةروصلا نإ : لاق نمو «طقف

 ءملاوعلا هذه ترهظ اهتاذ اهراهظإ دنعف ءاهتاذ ترهظأ امنإ ةروص لك لب ةروصلل عدبم

 لوقعم الو ةتبلا لئاوأ تسيل لوقي نوميذاعو سمره ناكو .لوقلا,نم نوكي ام عنشأ اذهو

 لعف الو ثدح الب تاذ نم خرفي يذلا لث ءايشألا ةعدب لثم لب لاحب سوسحملا ل

 عامتجا) «يضرعلا ريغتلاو ةكرسلاب ءايشألا ةرثك هنن: نوجيرقيتتيو رأت وأ نار ءا داو ادو كن

 . ةكرحلاو ةرثكلا نوركني مهف نكاس ملاعلا نإ نولوقي لب (لخلختو فئاكت وأ .لاصفناو

 سانلا ميركت نم ًارخاس لاق دقنلا رم ءركفلا رح سفنلا فيرش ًاميكح ًارعاش نافوناسكأ ناك دقو اذه

 هداقتعال ساروغاشيف ىلع مكهتي لاقو (ليخلاو لاجرلا ةوق نم ىقبأو ريخ انتمكح نإ) : نيعراصملل

 اهنإ « . اذهاي هبرض نع كسمأ بحتني وهو حاصف ةقفشلا هتذخأف ابلك برضي لجرب موي تاذّرم هنإ : خسانتلاب

 . (هتوص نم هتفرع دقل «يل قيدص سفن
 حالصإإاب وهو .دوصقم ريغ ضرع اهنأك «ةرثنم تءاج ةفسلفلاو نيدلا يف هءارآ هراعشأ ايانث يف ثب دقو

 يتلا ةهلآلا لزلزو دئاقعلا عزعز ًافينع ًاموجه مهنيد يف نانويلا مجاه دقف ءةفسلفلاب هنم ةلص دشأ ينيدلا

 ا جلا ةروص .يف ةميدقلا راعشألاو ريطاسألا يف اهوروص يتلاو نانويلا اهذختإ

 نأ مهلوقع تحابتسا نيذلا ءالؤه نم رخسي سنفوناسكأ ذخأف ءبحتو ضغبتو ‹ ىضرتو بضغتو

 نيذلل .دويزهو رموه ىلع ةرملا ةمئاللاب وحنيو هيف نوبرطضي اميف رشبلا عم برطضتو تومتو دلوت ةهلآ
 هبشي الوهو ددعتي ال لامكلا نأل دحاو هلإ نوكلا بر امنإ الك < ةهلالل ةئئاشلا ةروصلا كلت امهرعش يف اقاس

 ىقلي ال ءايشألا يف ركف اذإ وهو «لقع هلكو نذأ هلكو «نيع هلك وهف «ريكفتلا عون يف وأ «ةروصلا يف رشبلا
 ناسنالا انمهتا اذإ انكلو .«سمشلا نع ء ءوضلا ردصي امك هنم ردصي ريكفتلا نأل ءءانع الو .ةّقشم ريكفتلا ىف

 ةقيقحلا ةفرعم ىلإ CN E لع رهط رم اعلا

 الجر دبألا ىلإ ىرت نلو ايندلا رت مل : لوقيف هسفن سنفوناسكإ بيجي انهو .ناسنالا ركف نع ةدرجم ةقلطملا

 الماك قحلا هللا يف لوقي نأ ناسنال ةفداصملا تءاشول ىتحو ,ةقيقد ةحيحص ةفرعم هلإلا فرعي نأ عيطتسي

 . قحلا لوقي هنأ فرعي نل هسفن وهف
 وو را TS «رحخا ءيش هللا ءيش ملاعلا نأ سنفونزكأ دقتعي ملو

 نع دوجولا ةدحو ذخأ هنأك وأ وأ لولحلا ىلإ ءيش برقأ هبهذم ناك دقف نذإو .ةدحاو ةقيقح ملاعلإو هللا لب

 عضاو هنم لعجت نأ ةريدج يهو هاه هتذيقعلف أ لغو اور اروضت وجو لا رونو ةا هنطو ةا

 .م .ق 58١ ةنس يفوت دقو . يهلالا ملعلا

 "٤(. ص ةينانويلا ةفسلفلا ةصق 77 ص ةينانويلا ةفسلفلا خيرات)
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 ءيش سیلو هكرديو هسحيف لمكيف دجوي ىتح لعفلا ىلإ ةوقلا نم هجرخي لازي الف رهظ
 الإ رثدي العف لعفي نأ زوجي ال عدبملا نإف ىنفي الو لوزي ال مئاد ملاعلاو ةتبلا لوقعمب
 . لاحم كلذو هلعف روثد عم رثاد وهو

 ٠ ركألا ںونیز يأر

 لك روثد ةروصو رهوج لك عادبإ ةروص هملع ناك لوألا عدبملا نإ :لوقي ناك

 روص كلذكو «ةيهانتم ريغ عادبالا دح نم هيف يتلا روصلاو هانتم ريغ هملع نإف «رهوج
 انكردأ انل الكاشم اهنم ناك امف ءرهد لك يفو نيح لك يف ملاوعلاف «ةيهانتم ريغ روثدلا
 هجو ركذ هنأ الإ ,هكردن مل انل لكاشم ريغ ناك امو .لقعلاو ساوحلاب هروثدو هدوجو دودح

 روثدبف اهروثد امأو ءاهروص ددجتبف اهؤاقب امأف ةرثاد ةيقاب تادوجوملا نإ :لاقف .ددجتلا
 لاقو .(ًاعم) ىلويهلاو روصلا مزلي دق روثدلا نأ ركذو .ىرخألا ددجت دنع ىلوألا ةروصلا
 لا تا اك ىفامسلا هح نم لا ب نك لاو رمتلاو نيالا نإ: اضيأ
 ملعلاو «ىلاعت يرابلا ملع يف اهروثدو اهؤاقب اهلك روصلا هذه مث ءأاضيأ موجنلا تريغت
 لضفأ لاحلا اذه ىلع اهءاقب نأل كلذ يضتقت ةمكحلا كلذكو امئاد اهؤاقب يضتقي
 لإ لامي نت 0یا اهو ا نإ ام امور. ملا وغلا ج نأ ىلع و ذاق ياس يزال

 .سدينمراب ذيملت وهو .م .ق ٠ ةنس وأ .م .ق 489 ةنس ءايليإ يف دلو يليالا نونيز نإ .ريبكلا نوئيز )١(
 لطاب مهو سحلا ملاع نأ يفو .دوجولا ةيرظن يف هآترا ام ىري وهف هذاتسأ يأر اهب ديؤي لب ًاديدج ةفسلفلا ىلإ اهيف فيضي ال ًالوصف بتكي ذخأو «هيلإ بهذ اميف هذاتسأ ىلإ بهذي نأ ىلإ هثبعو هتسارد تهتنا
 هتايح نم ءيش فرعي داكي ال نونیزو «لوزت الو ريغتت ال ةدلاخلا ةقيقحلا نأ عم .لاوزلاو ريغتلا هيرتعي
 اذإو «توملا ىتح ميظع تابثب هلمتحا ًاميلأ ًاباذع قيذأف .هرمأ فشكناف هتنيدم ةيغاطب رمتئا ا
 هنم اورخس نيذلا دض هملعم بهذم دييأت ىلإ دصق هبابش يف ًاباتك عضو هنإ انلق نوطالفأ ةياورب انذخأ
 نوفلؤي نيذلا نويروغائيفلا مه ءالؤهو هل ةضقانمو ةكحضم جئاتن عبتتسي ةدحولاب لوقلا نأ اونيبي نأ اولواحو
 نأ نيبو تالاحملا مهمزلأ نأب ةرثكلا باحصأ براحف .ةلصفنم تادحو نم يأ دادعأ نم ملاعلا

 ىلإ يمريو فلخلا ناهرب ىلع موقي ًاثحب ًايلدج ًاجهنم جهن دق وهف ,كحضلل ىعدأ يه جئاتن مهبهاذمل
 ص ةينانويلا ةفسلفلا ةصق) .م .ق 47١ ةنس يفوت «ةكرحلاو ةرثكلا عانتما يف هججح ضعب دروأ وطسرأ نكلو هلاوقأ بيترتو هباتك نع ةطوبضم ةركف نيوكتل يفكي ام تامولعملا نم أنيلإ لصي ملو مصخلا ماحفإ
 . 7١( ص ةينانويلا ةفسلفلا خيرات ۷

 هسمتلي ملو ءديلاب سحيو نيعلاب ىري امم ءاوه الو ءام يف نوكلا ةلع سمتلي مل هنأ يف هذاتسأ بهذم بهذ )۲(
 مدعلا مكح يف اهربتعاو اعيمج ءايشألا ركنأ لب .ةقيثو ةلص ةسحملا ءايشألاب لصتي يذلا ددعلا يف
 ىلإ ةنونيكلا اهب ينعأ ؛صلاخلا رحلا لقعلاب لب «ساوحلا قيرطب اهيلإ لصن مل ةدحاو ةقيقحب فرتعاو
 - ًادحاو ًائيش الإ ةيناف ةريغتم تافصلا هذهو ءاهتافص اهنم سحي امنإ هنأ كردأف ءايشألا ىلإ رظن هنأ ذإ دوجولا
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 نأ معزي ناك نونيز نأ سيخ رطولف ىكحو «نييهلالا نود نويلدجلا نويقطنملا ءامكحلا

 . لعفنملا وه رصنعلاو ةلعإفلا ةلعلا وه ىلاعت هللاف طقف رصنعلاو ىلاعت هللا وه لوصألا

 ءافش نأ امك «ناوخإإلا ءاقبب سوفنلا ءاقب نإف ناوخإلا نم اورثكأ :لاق : (همكح)

 ءايندلا نع فيات اوم وخلا ءىطاش ىلع ىتف نونیز ىأر : ليقو «ةيودألاب نادبألا

 ةجل يف بكار تنأو ىنغلا ةياغ ىف تنك ول ؟ايندلا ىلع كفهلي ام ىتف اي :هل لاقف

 SEEN ىلع قرف روب بل هوس نر وحلا
 ناك كلتق ديري نم كب طاحأو ايندلا ىلع اكلم تنك ول :لاق .معن :لاق ؟كدي يف ام لك

 . ىتفلا ىلستف نآلا كلملا تنأو ينغلا تنأف :لاق . معن :لاق ؟هدي نم ةاجنلا كدارم

 ام لكو .ةقيقحلا اهدحو يه لب ًاعيمج تانئاكلا ل اأ ف نکلا ره وه دج لا ةقصق .ةةوسولا رک اا <

 نذإو ةيناف اهنأل سحلا تحت عقت يتلا ءايشألا هباسح يف لخدي الف دوجولا ركذ ذإو هو «عداخ مهو اهادع

 هل سيلو ىنفي الو أشني الو ريصي الو «ريغتي ال ةنونيك يأ دوجو ينعي امنإ «دوجولا دولخ عم ميقتست ال يهف
 نمزلا نأل «نمزلا ىنعم فرعي نأ نود «لزألاو دبألا بعوتسي ىتح دتميوه لب لبقتسم الو رضاح الو ضام

 لوحتلل ةروص امهنأل بارطضالاو ةكرحلا اهيلع أردت الو أزجتت الو مسقنت ال ةدحو دوجولاو «لوحتو ريغت

 .دوجولا يه ةدحاو ةفص الإ تافص دوجولل تسيلو «هتافص نم لوحتلا سيلو
 ريغتم هنأ ظحالن ءءايحألاو دماوجلا نم نايوحي امو ءامسلاو ضرألا ءءايشألا ملاع يحلا ملاعلا ىلإ رظنا
 الو «لوحتلاو ريغتلا كلذ فرعت ال نوكلا ةقيقح نإ انلقو سانجألاو عاونألاو دارفالا نم ةرثك وهو .لوحتم

 1 فتحا وكلا ركرج نإ يل رك الا لطا وزو ىلا يور ةلساو هروب ىلع ةتباث يهف «ةرفانتملا ةرثكلا هذه

 نإ هنإف ءامهل ةقيقح الو «ساوحلا ةعدخ نم امهف امهارن نيذللا ددعتلاو ةكرحلا امأف .ددعتت الو كرحتت

 يف ًايهانتم ال نوكلا ناك ةقيقح هن هنأول <« ,ةمكارتم ةريثك تادحو لب أدحاو ًائيش سيل نوكلا نأ يأ ةرثكلا تناك

 ةكرحلا نالطب امأ .ةلطاب ةرثكلاف « نيتضقانتم نيتجيتن ىلإ كلذ ىدأف .دحاو تقو يف رغصلا يف الو ربكلا

 اذه فصن عطقت مث يناثلا اهفصن كمامأ ىقبيو لوألا اهفصن عطقتسف ام ةفاسم عطقت نأ تدرأ اذإ كنإف

 ىلإ لصت نلف نذإو ءةياهن ال ام ىلإ فصن ىقبيو ًافصن عطقت كيلاود اذكهو .رخآلا فصن ىقبيو فصنلا

 ال ذإ نيعم ناكم ىف ًاتباث ةينامز ةظحل ةيأ يف نوكي نأ دب الف ءاوهلا يف مهس قلطنا اذإو دبألا ىلإ كتياغ

 يف ًانكاس ينمز ءزج لك يف مهسلا ناك اذإ نکل «نيفلتخم نيناكم يف ةدحاولا ةظحللا يف نوكي نأ زوجي

 دلوي الو انوكس جتني نوكسلا رارمتسإ نأل كلذك ًانكاس ةينمزلا ةرتفلا عومجم يف نوكي نأ مزل ديعب ناكم

 نم اهضرف هجتني امل ةعقاو ةقيقح اهنأ انيلإ ليخ نإو ثودحلا ةليحتسم ةكرحلا نأ حضتي نيذه نمف «هتكرح
 نامزلا ةلكشم يه «رظنلاو ثحبلا لاجم مويلا ىتح لازت ال ةلكشم هضورفب نونيز راثأ دقو ضقانتلا

 ةرثكلا ةلاحتسإ ىلع ةنهربلا ددصب وهو ةلكشملا هذه راثأ .نايئاهن ال مأ نادودحم امه له ناكملاو

 دحاو نئاك دوجولا يف نوكي نأ دب الو نيتقيقح انوكت نأ نكمي الف «ضقانت امهضرف يف ماد امو .ةكرحلاو

 ٤٤ ص ةينانويلا ةفسلفلا ةصق) . ةكرحلا فرعي ال نوكس يفو ددعتلا فرعت ال ةدحو يف هسفن دوجولا وه

 .(57 صو
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 : هل ليقو .ًاروبحم رشلا نم بنتجت امبو ءًارورسم ريخلا نم يتأت امب نك :هذيملتل لاقو
 لئسو .هيضغو هتوهش كلم نم : :لاق ؟سرفلا كلم مأ نيينانويلا كلم لضفأ كولملا يأ
 نمف تم اذإ : هل ليقو ءلهم ىلع ًاليلق ًاليلق (تومأ اذوه) : لاق ؟كلاح ام : مره نأ دعب
 غلبأو دسحلاو بضغلا : لاق ؟مرهي يذلا ام لئسو < يتفيج نتن هيذؤي نم : : لاق ؟كنفدي
 امنإ يلع كلذ بهذ ام : :لاقف هنبا هيلإ ىعنو «يريبدت تحت كلفلا :لاقو يدل! اعيد
 بجي نكلو ندبلا توم فخت ال :لاقو .توميل الإ دلو دلو امو .تومي ادلو تدلو
 ةقطانلا سفنلاو .سفنلا توم فخ :تلق ؟مِل :هل ليقف «سفنلا توم فاخت نأ كيلع
 نإو ةيميهبلا ٌدح ىلإ قطنلا دح نم ةقطانلا سفنلا تلقتنا اذإ :لاقف .تومت ال كدنع
 نإف .كسفن نم قحلا طعأ :لاقو .ىلقعلا شيعلا نم تتام دقف لطبي ال اهرهوج ناك
 قلعتي تافآلا رئاس نأل ءرشلا دتو لاملا ةبجم :لاقو .هقح هطعت مل نإ كمصخي قحلا
 ةرواجم نسحأ :لاقو اهب ةقلعتم بويعلا رئاس نأل بويعلا دتو (تاوهشلا) ةبحمو ءاهب
 اذإو ,هتحرج اهنم براهلا ايندلا تكردأ اذإ :لاقو .كب أسيف اهب ءىست الو «معنتف معنلا

 . كضغبي كلملا نإ .هموي توق الإ ينتقي ال ناكو ىهل ليقو ءهتلتق اهل بلاطلا اهكردأ' ,
 نامزلا اذه يف سانلا فلاخت ءيش يأب لئسو ؟هنم ىنغأ وه نم كلملا بحي لهو : لاقف
 الإ ىرخأ ةياور يفو .لهجلل ًامداخ الإ طق لقعلا انيأر امو : لاق .رورشلاب :لاق ؟مئاهبلا
 لقعلا ىلع ةيلوتسم تناك اذإ اهمزاولو ةعيبطلا نإف ءرهاظ امهنيب قرفلاو .دجلل امداخ
 ناك يلقعلا هريبدت قوف رشلاو ريخلا نم ناسنالل مسق ام ناك اذإو ,لهجلا همدختسا

 اذهلو .دجلاب لقعلا مظعي سيلو .لقعلاب ناسنإلا دج مظعيو .لقعلل ًامدختسم دجلا
 هقفي ال سرخأ مصأ دجلاو .لقعلا بحاص ىلع فخي مل ام دجلا بحاص ىلع فيخ

 .عنمي ملحو .ضرعي وحصو «حولت رانو .عملي قربو «بهت حير وه امنإو .هقني الو
 ىري نأ لقعلا ضرعي دقو طق لقعلا انيأر ام :لاقف مكحلا ممع هنإف ء ىلوأ ظفللا اذهو
 اهسأر ةربابج ةعبس ةقلخ ةدارجلا يف نونيز لاقو ءرثكألا وه كلذو لهجلا همدختسي الو

 اهالجرو .رسن احانج اهاحانجو ىدسأ ردص اهردصو «روث قنع اهقنعو «سرف سأر
 . ةيح بنذ اهبنذو « لمج الجر

Ah 



 . هتعيشو ١2)سيطارقميد ىأر

 لب «طقف لقعلا الو طقف رصنعلا وه سيل هنإ لوألا عدبملا يف لوقي ناك هناق

لا تعدبأ اهنمو) اهلك تادوجوملا لئاوأ تاصقتسألا ىهو ةعبرألا طالخألا
 ةطيسبلا ءايشأ

 اهروثدو عونب اهتموميد نأ الإ ةرئاد ةمئاد تناك اهنإف ةبكرملا امأو .ةدحاو ةعفد (اهلك

 ملاعلا كلذب لصتم ملاعلا اذه نأ ركذ هنأ الإ شاد ريغ قاب هتلمجب ملاعلا نأ مث « عونب

 نإو رصانعلاو اهيف ةنئكاسلا اهحاورأ فيطلب ةلصتم ءايشألا هذه رصانع نأ امك « ىلعألا

 سيلف كلذك ناك اذإف ءاهيف يذلا طيسبلا حورلا نم اهوفص نإف رهاظلا ىف رثدت تناك

 اهوفص ناك اذإ ملاعلا اذه رثدي سيل هنإف «لقعلا وحن نم امأف «ساوحلا ةهج نم الإ رثدي

 لوأ نإ :هلوق ةهج نم ءامكحلا هيلع عنش امنإو «ةطيسبلا ملاوعلاب لصتم هوفصو ءاهيف

 « ىلعألا ىلإ لفسألا نم يقتري وهف ةيناحورلا طئاسبلا تعدبأ اهدعبو .رصانغلاوه عدبم

 ىقلت ءاريدبأ ىلإ رجاهو ةيطلمب ليقو «ةيقارت لامعأ نم اريدبأ يف .م .ق 417١ ةنس دلو «سطيرقوميد )١(
 يف هدنع لزن نيح فوسليفلا اذه دلاو دنع سيكيرجا كلملا امهفلخ نيذللا ةينايدلكلاوةيجاملا ىلع ملعلا

 هنم ةبغر يقلتلا يف دهتجاو «بيسول ىلع ةعيبطلا يقلت مث «ةئيهلاو قطنملا امهنع ذخأف «نانويلا ةبراحم

 همهتلي ىتح ةفرعملا عاونأ نم عون همامأ عقي الف ابقاث اركفو «ةذفان ةريصب هللا هبهو دقو ةراح ةبغر «ملعلا يف

 ساجو رصم رازف راطقألا يف قوطي نأ ىلإ ليصحتلا يف ةخلملا ةبغرلا هتزفح دقو .هنم ءزج وه اذإف ًاماهتلا

 نم دافأو دافتساو ءاهيلإ لحر يتلا راطقألا ءاملعب عمتجاو اهئاحنأ يف فوطف لباب ىلع جرعو ءاهلالخ

 تالحر نم هب ماقام لثمب مقي مل هنامز لهأ نم ادحأ نأ» : هسفن نع ركذ دقو اهيف حاس يتلا راصمألا ءامكح

 يف هيلع قوفتي ملو .«ءاملعلا لاوقأ نم هيلإ عمتسا ام لثم ىلإ عمتسي ملو «نادلب نم ىأر ام لثم ري ملو

 .ًاشنأ دقو دقو «سوبيقول «مهملعب دافتسا نيذلا ةمدقم يفو نويرصملا نوسدنهملا الو ىتح ةسدنهلا ملع

 سطيرقوميد مساب امئاد همسإ نرقي هسفن وطسرأو ةفسلفلا خيرات يف ناكم هل درفي ملو اريدبأ يف ةسردم

 ةدش هكحض ةرثك أشنمو ,كحضلا مئاد سيطارقوميد ناكو ادحاو ابهذم امهيلإ فيضيو .هقيدصو هذيملت

 عم هريبدتب اهكردي نأ هنم انظ ةيئزه ةريثك ءايشأ ايندلا يف هيلإ ليخي يذلا هراختفاو ءناسنالا فعض يف هلمأت

 يقافتا هلوصح ايندلا يفء يش لك نأ عم هريبدتب اهكردي نأ هنم ًانظ ةيئزه ةريثك ءايشأ ايندلا يف ءيش لك نأ >

 انونج هب نأ هدلب لهأ نظ كحضلا ىلع هرارمتسالو  ةفداصم ضعبب اهضعب ملاعلا تارذ يقالت نم ءىشان

 املف ءنبللا الوأ هيلإ مدقو ةيودألا هعمو ةريدبأ ةنيدم يف طارقبأ هيلإ بهذف .هتجلاعمل طارقبأ هل اولسرأف

 هنافرع نم طارقبأ بجعف .لاق امك رمألا ناكو ءركب ءادوس ةزنع نم نبللا اذه نإ :لاق سطيرقميد هرظن

 «جالعلل نوجاتحملا مه ةريدبأ ةنيدم لهأ نإ :لاقو ,ةداعلل ةقراخلا هتمكح نم بجعف «هثیدح يف ذخأف

 هعولو نع ببست دقو بجعلا دشأ هب بجعم وهو طارقبأ عجر مث ءاونظ امك فوسليفلا اذه ال ءءاودلاو

 ةعشأ هرصب ىلع سكعي ناكف «سمشلا ةهج ساحن نم احول عضو هنإف ءىمعلا هباصأ نأ هتساردب

 . م .ق 71١ ةنس تام دقف ءاليوط رمعي نأ هل ضيق دقو «هرصب باهذ يف اببس ةعشألا رح ناكف .سمشلا

 ةصق ۲۸ ص ةينانويلا ةفسلفلا خيرات ۷۸ ص ةفسالفلا ءامدق ريهاشم ةمجرت) .نيعستلا ىلع ىفوأ دقو

 . (۷۳ ص ةينانويلا ةفسلفلا
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 لاقو ءلوألا عدبملا يف هفلاخ هنأ الإ سخوملق هتعيش نمو 27 ىفصألا ىلإ ردكألا نمو
 .ىلويهلا نود طقف روصلا عدبم وه لوألا عدبملا نإ : لاق هنأ ريغ «ءامكحلا رئاس لوقب
 تلبق امل ةميدق ةيلزأ تناك ول ىلويهلا نإ : اولاقو «هيلع اوركنأف «عدبملا عم لزت مل اهنإف
 اذهو ريغتي ال يلزألا ذإ ءاهريغ لعف تلبق املو «لاح ىلإ لاح نم تريغت املو روصلا
 ريغ هيلإ ةوزعلاو فيزم هسفن يف يأرلاو .يهلالا نوطالفأ ىلإ ىزعي ناك امم يأرلا
 . هحيحص

 نإ :نولوقي اوناك. مهنأ سروغاثيفو ربكألا نونيزو سيطارقميد نع لقن اممو
 «نيبهذملا ىلإ انرشأ دقو «ةينامزلا ةكرحلا هذه قوف ةكرحب (7 كرحتم ىلاعت يرابلا

 سطيرقميدامأ سبسويل هسسأ عضو دقو ءدرفلا رهوجلا بهذموأ .يرذلا بهذملاوه سطيرقميد بهذم )١(
 يتفسلف نيب تقفو يتلا سيلقوذابنأ ةفسلف يف صقنلا لمكأ وهو هعورفو هلوصف هنم جرخو هءانب ماقأ دقف
 ماودلاب تصخف هتروريصو هلوحتب يناثلا عمو هتوبثو دوجولا ماودب لوألا عم تفرتعاف . سطيلقريهو زدينمراب
 سيلقوذابنأ در دقو اهلاصفناو ضعب ىلإ اهضعب ءازجألا مامضنا لوحتلاو ريغتلابو .تارذلا وأ دوجولا ةدام
 ام يه ميسقتلا لبقت ال تادحو ىلإ يدؤي ةداملا ليلحت نأ ىلإ سطيرقميدو سيسويل بهذ دقو .ةبلغلاو بحلاو «روفنلاو بحلا يتوقب اهروفنو اهماثتلاو رانلاو ءاوهلاو ءاملاو بارتلا ةعبرأ رصانع ىلإ نوكلا
 ذإ سناجتم دحاو رصنع يه لب ةعبرأ رصانعلا تسيلو «ساوحلاب اهكاردإ هعم رذعتي ًادح ةقدلا نم غلبتو ,ددعلا ةيئاهن ال ىهو .نوكلا ةدام اهعومجم نم نوكتت ىتلا يهو .ةدرفلا رهاوجلا وأ تارذلا هيلع قلطأ
 نم تأشن امنإ ةهلآلا ةركف نأ معز نأ ىلإ هرفك يف نعمأ دقو «هوجري لمأ هتهلآ يف ناسنإلل نكي ملف اه ءاقلت نم ريست تناك ذإ ملاوعلا نإف مهتهلآ مدهو نانويلا نيد ةعزعز يف قيمع رثأ هيأرل ناك تمث نمو اهكرحي ىتلا ىه اهدحو ءايمعلا ةيلآلا ةرورضلا اهنكل ةموسرم ةكرحل آقفو تسيل اهتكرح نأ سطيرقميد ىربو نوكسلا هيلع ًارطي الو ةكرحتم ةداملاو اذه بنج ىلإ انج نيتقيقحلا نيتاه اوتبثأف نويرذلا امأ .هوجوملا وه ةدحو دوجولا نأ ىلإ تبهذو .دوجواللا تركنأ ةيليالا نأ ريغ دوجواللاو دوجولا ةيليالا ةسردملا دنع ىمسي ام نالباقي امهو مدعلاو ةداملا يأ غارفلاو تارذلا مظتني نوكلاف ءغارف تمث نكي مل اذإ متت ال ةكرحلا هذهف رفانتت وأ فلآتف ضعب ىلإ اهضعب ىعس تارذلا نأ اذإو ءالخلا وأ قلطملا غارفلا اهتبث نوكي نأ دب الو ء ضعب نع اهضعب لصفنم نذإ يهف اهب ةطيحم حوطس اهل ةقيقد ًامارجأ تارذلا تناك اذإو ءنزوو لقث تاذ اهنأ ىلإ .ةبلص يهف ةئزجتلا لبقت ال تماد امف نيتفص وأ ةفص اهيلإ فيضن نأ نم صانم ال هنأ ريغ ءالكشو ابلاق نيابتتو ًامجح فلتخت اهنأ الإ صئاصخلاو تافصلا مادعنا يف ىواستت ةسناجتم ةهباشتم ىلوألا تارذلا
 ايران ًاسبق الإ تسيل ةيناسنالا سفنلاو ةريدتسم ةمعان اهتارذ نأ الإ ءتارذلا نمرانلا نأ ىلإ بهذو ةرلا بولق اهل علخنت امم اهريغو .تابنذمو بهشو نيكاربو لازلز نم ةيوامسلاو ةيضرألا رهاوظلا نم فوخلا
 « ساوحلا لاعفناب امنإو اهسفن ءايشألاب موقت الف ءةحئارلاو معطلاو نوللاك ءايشألا تافص امأ نهذلا ةحفص يف اهتروص سكعنتف اهيف رثؤتف ساوحلا ىلع عقت روص اهنع ثعبنت ةجراخلا تابترملا نأ ىلإ بهذ دقؤ
 . (۷۳ ص ةينانويلا ةفسلفلا ةصق)

 ب دادتما ءيش لك نإ :لاقف ةيئاهنلا هتغيص يف هعضوو ىصقألا هدح ىلإ . ىلآلا بهذملاب سطيرقميد ىضم ١) |
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 قيرف لك جاجتحا نم ًاحرش هديزنو « ىلاعت هيلإ نوكسلاو ةكرحلا ةفاضإب دارملا نأ انيبو
 ةكرحلاو نوكسلا دض الإ نوكت ال ادبأ ةكرحلا نإ :نوكسلا باحصأ لاق «هبحاص ىلع

 امإو «ةلقتنم ةيناكم الإ نوكت ال ةكرحلاو «لبقتسم امإو ضام امإ «نامز عونب الإ نوكت ال

 «نامزلا عم نوكت ةيناكملاو «ةجوعملاو ةميقتسملا ةكرحلا نوكت ةيوتسملا نمو «ةيوتسم

 نإ :ةكرحلا باحصأ لاق «نامزلاو رهدلا ىف ًالخاد ناكل ًاكرحتم ىلاعت يرابلا ناك ولف

 يذلا وه كلذ هعادبإو «ناكملاو رهدلا عدبم وهو هومتركذ ام عيمج نم ىلعأ هتكرح

 . ملعأ هللاو ,ةكرحلاب ينعي

 (')ايمذاقأ ةفسالف يأر

 نيرهوج نم ابکرم نوكي نأ زوجي الو «لحنی بكرم لك نإ :نولوقي اوناک مهنإف
 لحنا اذإ هنأ ةلاحم الف اذكه اذه ناك اذإف «بكرمب سيلف الإو تاهجلا عيمج يف نيقفتم

 قحل ًايناحور ًاطيسب اهنم ناك امف هنم ناك يذلا لصألاب لصتاف .رهوج لك لح بكرملا

 اطلع ايناع 0 ناك امو اق قاب يناحورلا 0 .طيسسلا 00 هملاعب

 نيدحتم نانوكيف « هب 0 لوألا فيطللاب دحتا ءیش ا ءفيطل

 رهاوج نم نوبكرم مهنأ ىلإ بهذف ةهلألا نثتسي مل امك ةيناسنالا سفنلا نثتسي د ملو ؛بسحف ةكرحو -

 مهنإف نودلخي ال مهنكلو «ريثكب ريع لوطأو «ردقأو مكحأ كلذل مهف قدأ مهبيكرت نأ الإ ءرشبلاك

 نم ةئشان ةقلطم ةرورض بسح ىلع رودلا فانثتساو نوكلا دعب داسفلل يأ .ماعلا نوناقلل نوعضاخ

 ةلع ةيأ نودو «ةيهاركلاو ةبحملا لثم رهاوجلا نع ةجراخ ةلعوأ ةياغ ةيأ نود < مداصتلاو ةكرحلاو ةمواقملا
 . تابوعصلاب لفاح هنكلو ةطاسبلا يف ةياغ بهذملاف «ةيفيك ةيأ نودو «لخلختلاو فئاكتلا لثم ةنطاب

 ٤١(. ص ةينانويلا ةفسلفلا خيرات)
 هسفن اهيف صصخ «.هتايح يف ةريخألاو ,ةثلاثلا ةلحرملا ءانيثأ ىلإ داع نوطالفاف ةيميداكأ وأ ءايمذاقأ )١(

 ابيرق عقي ةينيثألا بعالملا دحأ وه ءاهجيجضو ةيندملا ةبلج نع ًأديعب ًائداه ًاناكم ىحتناو ميلعتلاو ريكفتلل

 مسا بعلملا ىلع قلطأف سميداكأ وه ءامدقلا لاطبأ دحأ مساب ىمسي ناكو يبرغلا اهلامش يف ةنيدملا نم

 ةمكحلا مهملعي ذخأ ذيمالتلا نم ةفئاط هلوح فتلاو .هاصع فوسليفلا ىقلأ انهو « ةيميداكأ وأ « يميداكأ

 اهيمسي ةسردم مهنم ماقأ نم لك ناك نييميداكألاب نوفرعي هعابتأ ناك املو ةيميداكألا ةسردملا هتسردم يف

 ةفلؤم ةيعمج ىلع امإو نابشلا بيذهتل ةيلاع ةسردم ىلع امإ ةجنرفلا دنع نآلا مسالا اذه قلطيو « ةيميداكأ

 يناتسبلا فراعم ةرئاد ١847 ص ةينانويلا ةفسلفلا ةصق) . نونفلاو بادآلاو مولعلا حالصإل ماقت ءاملعلا نم
 ٠١(. 7 ص عبار

۳ 



 ره الاغ ىقبيف هعدبم رونب قلعتم لوألا عدبملا كلذ نأ ةلاحم الف طسوتم رخآ رهوج

 يئاشم نومسي ءالؤهو .أدبملاب ال داعملاب قلعتي وهو 0 دق لصفلا اذهو .روهدلا

 ظ 0 . ايمذاقأ

 اهل اميظعت شام ةهكحلا عقلي: قوطالفأ 0 .نيقول لهأ مهف قلطملا نوؤاشملا امأو
 لهأو قاورلا باحصأو نيئاشملا هباحضأو وه ىمسيف سيلاط وطسرأ كلذ ىلع هعباتو

 ال يذلا يناحورلا وهو )7 سيلك ميلعت امهدحأ :ناميلعت نوطالفأل ناكو 2')لاظملا

 . تاينالويهلا وهو سيلاط ميلعتو «ةفيطللا ةركفلاب نكلو رصبلاب كردي

 © ميكحلا لقره يأر

 تعدبأ اهنأل ءانلوقع ةهج نم كردي ال < قحلا رونلا لئاوألا لوأ نإ :لوقي ناك هنإف

 عدبم هنأ ىلع لدي امنإو ةينانويلاب هللا مسا وهو .ًاقح هللا وهو «قحلا لوألا رونلا كلذ نم

 عدبأ ء يش لوأو قلخلا ءدب نإ لوقي ناكو چ ر مهدنع مسالا اذهو .لكلا

 ثيح سلق بنأ يأرلا اذه يف قفاوو .ةعزانملاو ةبحملا وه ملاعلا اذهل لوأ وه يذلاو

 اهتاذ نم ةكرحتم (ةرك) ءامسلا : لقره لاقو «ةلبغلاو ةبحملا وه عدبأ يذلا لوألا :لاق

 ,ةبوطرلا نم اهيف ام لك تللح سمشلاو ءاهتاذب ةدماج ةنكاس ةريدتسم ضرألاو
 نم ًائيش هيف رذت مل ىتح هيف تذفنو سمشلا ترجح يذلاو «رحبلا راصف تعمتجاف
 هنع عزني ملو رثكأ سمشلا هيف ذفنت مل امو لبجلاو ةراجحلاو ىصحلا هنم راص ةبوطرلا

 .«بكاوك الب ريصي ىرخألا ةأشنلا يف ءامسلا نإ :لوقي ناكو «بارتلا وهف اهلك ةبوطرلا

 «ضعبب اهضعب ًالصتم ريصتف بهتلتو «ضرألاب طيحت ىتح الفس طبهت بكاوكلا نأل
 ضو ةضخيم ران ا ا نم ناك ان اين طف امنا و رر ا لوعة رئادلا وكت ضح
 .- هب طاحأ يذلا ملاعلا اذه يف ةئيبخلا ةسندلا ةريرشلا سوفنلا ىقبتف ءأضحم ًارون ناك ام

 ملاعلا ىلإ ةبيطلا ةصلاخلا"ةفيرشلا سوفنلا دعصتو ,دمرسلا باقع يف دبألا ىلإ رانلا .

 ناك ءامدقلا ةيقاورلا خيش * نونيز نأ ةفسالفلا ةايح هباتك يف يسيريالل سناجويد ةياور نم رهظيف كلذ عمو 0١

 . نيئاشملاك ًايشام هذيمالث ملعي

 سيلك نأ رهظيو .هل فنصملا مساب باتكلا كلذ ىمسيو موق نع اهيكحي ًالاوقأ اهلعج بتك نوطالفأل 69

 . (7 55 ص ميدنلا نبا تسرهف) . ةفسلفلا يف باتك وهو « سناجويد نع هفرحم

 . ءابنألا نويع) . كلذ يف دهتجاو سانلا عفن يف ىنع نممو «نانويلا ءامكح نم «يداهلا سيلقريإ وأ «لقره (۳)
 ! ١18(. ص لو
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 ءرصبلا تاذل ناسحلا روصلا كانهو «دمرسلا باوث يف ًانسحو ءاهبو ًارون ضحمت يذلا

 .تاصقتسأ بيكرتو «ةدام طسوت الب تعدبأ اهنألو «عمسلا تاذل ةيجشلا ناحلألاو

 رهد لك يف سفنألا كلت حسمي يرابلا نإ :لاقو «ةينارون ةيناحور ةفيرش رهاوج يهف

 ذلتسي ذئنيحف , قحلا هرهوج نم جراخلا ضحملا هرون ىلإ رظنت ىتح اهل ىلجتيف ةحسم

 .دبألا دبأ امئاد كلذ لازي الف اهدجمو اتار ف

 98 “)سروقيبأ يأر

 ءالخلا امأ روصلاو ءالخلا نانثا (9ءىداسملا :لاق « لئاوألا یف لئاوألا فلاخ

 ام لكو تادوجوملا تعدبأ اهنمو «ءالخلاو ناكملا قوف يهف روصلا امأو « غراف ناكمف

 يف مزعت ةرحاس همأ تناكو ءًاملعم املعم هوبأ ناكو .ةينيثأ ةرسأ نم . .م .ق 5١" ةنس سوماس يف روقيبأ دلو )١(

 نوفولوك ىلإ دصق مث ءًأادحاو ًاماع اهب ىضقف ءانيثأ دصق ةرشع ةيناثلا غلب املو ءريهطتلاو بيبطتلل لزانملا

 جرخ .«.بهذملا اذهل هسفن نئمطت مل املو ينوطالفألا سيلفمب ملعملا نع الوأ ذخأ دقو .ىرغصلا أنها

 اهب عفتنا يتلا سطيرقميد بتك نم رسي ناكو ةن هفت املعم خلا: ةسارذلا ىف ذا و هيام نم

 انيثأ ىلإ داع مث .ةفسدفلا ةسارد يف ذخأ ىتح نيثالثلاو ةيناثلا غلب امو ءهبهذم نيودت ىلع هتدعاسو .ًاريثك

 قلطأ مث نمو ءةسردملل صصخت نأ «هتوم لبق ىصوأو .هتقيدحو هراد يف ۰ ٦ ةنس ةسردم اهب حتتفاو

 . ةايح هنم نوملعتي هيلع اولبقأ ديبعلاو ءاسنلا ¿ نم ًاريثك اهدارفأ نيب تعمج دقو .ةقيدحلا ةفسالف هذيمالت ىلع

 نيل ناكو سفنلا ءافصو «ةقادصلا هقلخ روقيبأ 0 ةقيدحلا يف مهعامتجا رثكأ ناكو «ةلهسلا ةذللا

 هذي ذا مما رفا يع ناكر ‹ هياحصأو هله أ ىلع ةقفش اذ ناكو «سانلا عيمجل ًابوبحم بناجلا

 مهميلعتب متهيو ميلعتلا يف يف مهل نذأيو رحلا ةلماعم مهلماعي هكيلامم ىلع فطعي ناكو هلنع امب مهيلإ

 الو غهركف'ديلو ةيهذم نأ نلعي ءهسفنب دادتعالا ريثك < ‹ سفنلا يوق ناكو «هذيمالتب هتيانع مهب ىنعيو « هسفنب

 رظن دقف ءةبوبحم ةيصخش اذ ناك دقو ًاعيمج مهاجه دقو «لصفب هرصاع نمم الو همدقت نمم دحأل فرتعي

 اوحن هتسردم تيقبو ًالالجإو ًابح هتوم دعب هل اودادزا لب « «هتلزنمب هتوم بهذي ملو سيدقتلا ةرظن هذيمالت هيلإ

 ءوه هعضو ام ىلع ةميق اذ ًائيش هبهذم وقنتعم دزي ملف « ءهلمكأو هبهذم,ساسأ عضو يذلا وهو «نورق ةتس نم

 الإ اهنم قبي ملو ءاهمظعمب نامزلا ثبع «دلجم ةثامثالث جرخأو ءًاريثك فلأ دقو هئارا نم اوریغ الو

 يف بغر هتفسلفل ًاصخلم عضوو .ًاءزج نيثالثو ةعبس يف عقي (ةعيبطلا ي يف) باتك : هبتك مهأ ن نمو «ليلقلا

 دقو «هتافو دعب ليوط دهع ىلإ سانلا نيب هتاملك ةروريسو هئارآ عويذ يف ًاببس ناك اذه لعلو اهراهظتسإ

 بجي امو «ىمسألا ريخلا ىف ا وال ا روب ب اجعل

 نيرشعو ىدحإ يف به لا فم هس ةزاع يهو ةيسيئرلا راكفألا مث «ةايحلا عاونأ ىفو «هبنجتن نأ

 نع هسفنب لدعبي ناكو « لبق نم ةفورعم تناك نوعبرأو ۱۸۸۸ ةنس تفشك اهنم نونامثو ىدحإ «ةركف ةئامو ۷

 دقو . م . ق ۲۷۰ ةنس تام مث RE .هتفسلفب هتلزع ًارثؤم روهمجلا مكح يف لوخدلا

 ريهاشم ةمجرت) .هبهذم لوصأ اوسني الو هوسني ال نأب .هتوم تقو نيرضاحلا هذيمالتو هءاقدصأ ىصوأ

 ۳٠۹(. ص ةينانوهلا ةفسلفلا ةصق 7١4 ص ةينانويلا ةفسفلا خيرات ١14 ص ةفسالفلا ءامدق

  ماسجألا رئاس اهنم بكرتت ةطيسب ةقيقد ماسجأ يأ تارذلا يه ةيلوألا ةداملا وأ ءىدابملا نأ ىلإ روقيبأ بهذ (۲)
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 سيلو دسفي لكلا لوقي امبرو ءداعملا اهيلإو أدبملا اهنمف ءاهيلإ لحني هنإف اهنم نوكي
 ناسنالاو ءرثدتو لحمضت اهلك لب .ءازج الو ةأفاكم الو ءاضق الو باسح قارفلا دعب
 ملاعلا اذه يف سفنألا ىلع درت يتلا تالاحلاو «ملاعلا اذه يف لمهم لسرم ناويحلاك
 رورس اهيلع دريف ًانسحو ًاريخ تلعف نإف ءاهليعافأو اهتاكرح ردق ىلع اهئاقلت نم اهلك
 سفنألاب سفن لك رورس امنإو .حرتو نزح اهيلع دريف ًاحيبقو ارش تلعف نإو «حرفو
 نم ةعامج هعبتو ءاهليعافأ نم اهل رهظي ام ردقب ىرخألا سفنألا عم اهنزح اذكو ىرخألا
 . يأرلا اذه ىلع ةيخسانتلا

 ول هنأل اهتاكرحل لصأ هنإ لوقيإامنإو ماسجألا بيكيوتل الصأ هلعجي مل نكل ؛ءالخلا وأ غارفلا وه ناث لصأو
 ىقبت ةداملا مارجأ تناك لب ءيش كرحت نكمي مل ماسجألا عيمج يف راشتنا ءالخلا وأ غارفلل نكي مل
 لقعي ال هنأو تارذلا هذه مدقب لوقي ناكو ,ءيش اهنع دلوتي الف ةدحاولا ةرخصلاك ‹ ضعبب اهضعب ةقصالتم
 لقث نإو ءتارذلا نم ىصحي ال ام روصلا هذه نم ةروص لكل نكلو «هرصح نكمأ نإو اهروص ددع
 دلوتي اهماظتناو اهبيترت قرط فالتخا نإو ضعبب اهضعب كبتشي اهمداصتبف اهتاكرح يف ببسلا وه تارذلا
 ةمداصملا كلت ريغ ةلعلالولعم راثآلا هذه نم ءىش نوكي نأ نم ةفلتخسملا راثآلا نم نوكلا يف هدهاشن ام هنع
 ثدحي ثيح « ىنابملا فورحب تارذلا هذه هبشي ناكو ,روصلا ةفلتخم تارذلا نم ريداقم ةدع نيب عقت يتلا
 فلتخستف «فورحلا ىف تاملكلا اهنم بكرتت يتتلا ةداملا فالتخا بسح ىلع ةفلتخم تاملك اهنع
 هجو ىلع ةبترم تناك اذإ ماسجألا ضعب اهنم مدقتي تارذلا كلذكف ريخأتلاو ميدقتلاب بيكرتلا ةئيه فالتخاب
 تسيل تارذلا نأ ىلع ,ىرخأ ةروص اهنم تنوكت رخآ هجو ىلع تبتر اذإو ءاذك ةروص اهنم نوكت نيعم
 ساملا نوكي نأ حلصت الو فوصلا ورف نوكي ام اهنمف ماسجألا رئاس بيكرت يف لوخدلل ةحلاص اهعيمج
 رسلاوه اذهو «ةكرحلا ةبئاد ةريغصلا تارذلا هذهو «هفورح رئاس هريغ نيابي تاملكلا نم اريثك دهاشن امك
 هيلإ مضني امب ىرخأ مظعيو ةرات رفصي لب .ةدحاو ةلاح ىلع مودي ال «ثداوحلا نم دوجولا يف ام نوك يف
 الإ دحاولا ءيشلا ىلع رمي الف ءامويف اموي ةوقلاو ةدايزلا يف ذخأي رخألاو مدقي اهضعبو رخآلا نم صقنامم
 ا فلاب امج ةداعلا يف تعنمو رخآ فا تمضناو ءازجأ هنم تعزتنا داسفلا .يف ذخأ املكو دحاو نمز
 نأك لاوزلل لوؤي ءيشلا نأ ىءارتي امنإو ًادحاو ًانمز الإ قبي مل نإو ًادبأ ءيش دسفي ال اذهبو هيف تللحت
 يأ نإو هل فارطأ الو طسو ال ميظعلا ملاعلا اذه نأو «هل ةياهن ال ملاعلا نأ ىلإ بهذي ناكو .ةيلك مدعنا
 تمث یری الف ًايدام روقيبأ ناكف رخآ اهل دجوي الو عطقت ىرخأ نكامأ تم, هنإف ملاعلا يف اهروصتن ةطقن
 تارذلا هذهو سطيرقميد بهذم وه امك تارذ نم ةنوكم ءايشألا لكو .ةداملا ريغ ائيش الو .ةدرجم احاورأ
 : لوقيو توملا دنع قرفتت تارذ الإ تسيل اهتاذ سفنلاو اهتيفيك يف ال اهنزوو اهلكش يف فلتخت روقيبأ دنع
 انتم اذإ اننأل ًارش توملا سيلو اهنم فوخلا نم انررحيو ءاذعس انلعجي اذهو .هرخآ يف ركفن نأ حصي ال هنإ
 :لاقف ىنعملا اذه يبنتملا ذخأ دقو .توم الف انك اذإو نوكن الف
 2 قارفلا دعب نوكي.ال ىسألاو زجع حورلاةقرف لبق ىسسألاو
 ال ءيجي امدنع نأ ملعن امم فاخت الأ ةمكحلا نمو «روعشلا ةياهن توملا نأل روعش الف توملا ءاج اذإف
 ال ةهلاب فرتعا دق لب ءاهدوجو ٌركني مل وهو ةهلآلا نم فوخلل  ىننعم ال هنأ ىلإ روقيبأ بهذ «كلذك رعشن
 - نوملكتيو نوبرشيو نولكأي مهو دوجولا يف لكش لمجأ هلكش نأل ناسنالا لاكشأ اهل نإ : لاق هنكلو دعت
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 ('”رعاشلا نولوس مكح

 ىلع اوعمجأو «طارقس لبقو «سمره دعب ماظعلا ءايبنألا نم ةفسالفلا دنع ناكو

 نأ نم كل ريخ لبقم تنأو ريخلا نم دوزت :هذيملتل نولوس لاق «هلئاضفب لوقلاو هميدقت

 نإ :لاقو رش نعد الإ و اخ اب ف رخ دقت ف لا «ربدم تنأو دوزتت

 كل تضرع اذإ :لاقو « ىفو دقف ىضق نمو ضقيلف فلسأ نمف ءاضقو قح ايندلا رومأ

 ثدحأ امب كيأر ميركل كريغ ىلع ةمئاللاب عجرت الو كسفن نع اهعفداف ءوس ةركف

 .هسفن مذي نأ بدألا بلاط لعفو .هريغ مذي نأ هئطخ يف لهاجلا لعف نإ :لاقو «كيلع

 رسكنأو بارشلا قيرأو نهدلا بصنا اذإ:لاقو «هريغ الو هسفن مذي ال نأ بيدألا لعفو

 ال نارسخلا كلذك ىرتشي دو عابي اميف الإ نوكت ال حابرألا نأ امك لق لب متغت الف ءانالا

 ۶یچ سیلو انمٹ لکل نإف .٠ كنع ةراسخلاو مغلا يي فئاف تادوجوملا يف الإ نوكي

 لدي ءايحلا نأل ءءايحلا : لاق ؟فوخلا مأ ءايحلا يبصلا يف دمحأ اميأ لئسو «ناجملاب

 نولخدتي ال مهو ةيدبأ ةئداه ةديعس ةشيع نوشيعي مهو ءءوضلاك رصنع نم نوكتي مهمسجو ةينانويلا ةغللا <

 aS اذه ءاضوض يف مهسفنأ نوجزي ملف ةداعس يف مهنأل ملاعلا اذه نوؤش يف

 يتلا همايأ 00 ل ل ا ل

 قالخألا ساسأ نأ ىلإ روقيبأ بهذف «قالخألا ملع ةفيظو اذه يف ثحبلاو «ضرألا رهظ ىلع شيعي

 هبنجتيو ناسنالا هنم رفي يذلا رشلا وه هدحو ملألاو ريخلا اهدحو يهو ناسنالا ةياغ اهدحو ةذللاف ءةذللا

 لب «ةيمسجلا ةذللا ىلع رصتقي ملو «ةذللا نم هيلع لمتشت اميف اهتميق امنإو ةيتاذ ةميق اهل تسيل ةليضفلاو

 لقعلا امأ ةرضاحلا ةذللاب الإ سحي ال مسجلا نأل ةيمسجلا ةذللا نم ةميق ربكأ ةيلقعلا ةذللا نإ :لاق

 يعسلا نم ريخ ملألا نم رارفلا نأ ا ل

 اذكهو «ةيباجيالا ةذللا داجيإ ىلع لمعلا نم لضفأ اهنمأو سفنلا ءودهو ملألا مدعف «ةذللا ليصحت ف

 تربتعا اهنآل «هتيسدق ىلع تمجهتو نيدلا ةاداعمب حيرصلا اهداحلإو ةيداملا اهتعزنب ةيروقيبالا تدهاج

 هب ناميالا نم ناميالل ىعدإ نيدلا يف داقتعالا نع فقوتلا نأ ىلإ اهب ىدأ امم ىلعألا اهلثم نمألا سامتلا

 ةمجرت) .رش لك ثعبم نيدلاب ناميالا نأ ىلإ هئاولغ يف نبيروقيبالا ضعب ردس لب ةئيطخ نيدلاب ناميالاف
 . (59 ص ةفسلفلاو نيدلا نيب عازنلا ةصق ۳٠٤١ ص ةينانويلا ةفسلفلا ةصق ٠۷١ ص ةفسالفلا ءامدق ريهاشم

 .رصمل هابص يف رفاس «سوردق ىمسي ينانوي كلم لسن نم ناكو . ب .ق ٦٤٠ ةنس انيثأ ةنيدمب نولوس دلو )1(

 زعلا باحصأ نم راصف ءانيثأ ىلإ داعو عئارشلا نم مزلي امب ملأو ءاهئامكح نع ملعتف < «ملعلل ًاناديم تناكو

 ارهام ًارعاش ناكو «تابثو قدص عم «میلس مسجو ميكح لقع اذ ناكو «بصانملا عفرأ منستو ىاجلاو

 هنطو نع بذلا يف هتايح ىضمأ دقو «برحلا يف اعاجش :كيناوقلاب امله: اميل اهنقفو اه اشو

 ا و يهو «ةروهشملا ةمكحلا هلو ةسايسلاو قالخألا يف هتمه فرص دقو «هتيرحو

 ‹«تجوزت الهف كجاوز مدع نم تبجع ينإ :سيلاطل لاق دقو «هنع ذخأو هيلإ لحر سيلاطب عمس املو

 بهل ايف ءانيثأ نم هنأو « بيرغ هنأ همهوأ ءاللجر رضحأ مايأ دعبو .هبجي ملف مهملعتو مهفقثت ةيرذ كل نوكتف

۷ 



 نإف حازملا عد :هنبال لاقو e هقملا ىلع لدي فوخلاو «لقعلا ىلع
 نيرمألا يأ : لاق ؟عدأ وأ وأ جوزتأ ن نأ ىرت له :لاق لجر هلأسو نئاغضلا حاقل حازملا

 هسفن بيع فرعي الأ :لاق ؟ناسنالا ىلع بعصأ ء يش يأ لئسو «.هيلع تمدن تلعف

 نأ نم ريخ كلجرب رثعت : هل لاقف رثع الجر ىأرو «هب ملكتي نأ يغبني ال امع كسمي نأو
 : لاق ؟ةايحلا ام :هل ليقو «ءىواسملا نع ةهازنلا : لاقف ؟مركلا ام لئسو «كناسلب رثعت
 لوط ةر توملاو ةفيقحخ ةو مونلا :لاقف ؟مونلا ام لئسو لا هللا رمأب كسمتلا

 ام ملعلا عفنأ :لاقو .مهعفنأ ناوخإلا نمو اهديدج ءايشألا نم كرايتخا نكيل :لاقو

 يف لكشلا نسح ءرملا نوكي نأ يغبني :لاقو . كناسلب هتلق ام اعفث هلقأو ةركفلا هتباصأ

 ءانفلا دنع ننسلل ًاظفاحو هتلوهك يف يأر اذو هبابش يف ًالدعو هكاردإ دنع ًافيفعو هرغص

 ناسنإلا دعتسي ام لثم هتخوخيشل دعتسي نأ باشلل يغبني :لاقو «ةمادنلا هقحلت ال ىتح

 ىتح اهنصو كظفحت ةنامألا ظفحإ ينب اي :لاقو هيلع مجهي يذلا دربلا نم ءاتشلل

 هنأل «ًاعيمج انيثأ لهأ هتزانج دهش دهش «باش ةزانج ترضح ينأ الإ يدنع ام :لاقف ءاهرابخأ نع نولوس =

 ريثك لجر وه ذإ « ىسألاو نزحلا نم هيلع ًافوخ «هيبأ نع ربخلا متك اوأرو «بئاغ «هموق يف ميظع لجر نبا
 ىمسي باشلا بأ نأ تعمس له :نولوس هل لاقف .عزجلاو قلقلاو علهلاو رعذلا نوطالفأ ذخأف ةمكحلا

 هسأر برضيو «هرعش فتنيو «هبوث قزمي ذخأ مث «نولوس هنإ معن ةهيدبلا ىلع :بيرغلا لاقف .نولوس
 سيلات ذخأف .هل ءاود الرمأ اذه نأل .يدلو توم ىكبأ امنإ :لاقف .هاهد امع سيلات هلأسف .ةقرحب يكبيو
 ىلع هل كالم ال لاجرلا تبثأ نأ فرعأ ينإف «جاوزلا نم ينعنم يذلا وه اذه يخأ اي :لاقو .كحضلا يف
 : ضرغ كردأو هنع يرسف .ةعرتخم كدلو ةياكحف «سأت الف مهدقف ىلع هل ةوق الو دالوألا ةيبرتو يبحلا
  نيكست يف هدهج فرصف . مهترمإ هموق هالوو ءانيمالس لهأ نم اهراثب ذخأو «هنطو دونج داق هنأ مث .هذاتسأ

 مظنو ةوسقلاو ةدشلا ىلإ يمرت يتلا نيناوقلا» ريغو «ةسايس نسحأ اهساسو اهريبدت نسحأو انيثأب ةنتفلا

 اهيذفنم دهاعو < لاا ىلع تمس ار ٠ مهتااس منا ىلا ني زشلاو ارا اهل ترو دلل نوش
 حلا مث سيسأ كلملا ناويدب ةدم اهب ثكمو ءرصمل راسو كلملا لزتعا هنأ مث ءاهب لمعلاو اهمارتحا ىلع

 كلملا ةبغرل اهكلم سوسركأ ةعارضب سيوراس ةنيدم ىلإ نولوس هجوتف ءانيثأ ىلإ عوجرلا يف هموق هيلع
 :لاقو هل رثأت دقو ميكحلا نامقل وه يذلا بوزيإ هلباقف .هدرطف هيلع مقن مث ءهلجأو همركأف «هأيإ هبحو « هيف

 لاقف .مهقنحي كلذ نإف «هنومظعتسي امب مهربخت الف دب ال ناك نإف .كولملا نم برقلا يغبني ال نولوس اي

 مهل كوقي الو «هتقاط ردقب مهحصني نأ يغبنيف «مهنم ءرملا برق اذإف كولملا نم برقلا يغبني ال : نولوس

 ريمأ بحصو «صربق ىلإ هجوت مث «همسإب اهامس ةميظع ةنيدم ىنبو ايقليت ةنيدم ىلإ لحر مث .قحلا الإ
 افارتع هيلإ تبسنف اهترامع هل رشابف ءاهعقوم نولوس هل راتخإ .ىرخأ ةنيدم ءانبب هيلع راشأف ءاينوأ ةنيدم
 هديب ًاكسمم .رفص نم ًالاثمت نوينيثألا هل ماقأ دقو . م . ق 07 ةنس صربق ةريزجب توملا هكردأ دقو «هديب
 . (4 ص ةفسالفلا ءامدق ريهاشم ةمجرت) :بيطبخ لاثمت هل اوماقأ انيمالس لهأو ,هعضو يذلا نوناقلا باتك
 .نبجلا ىلع لدي فوخلاو ةيناحورلا ملكلا يف )١(
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 عناملا مكيتأي نأ لبق ىلاعت هللا ةدابع ىلإ اوشطعاو ةمكحلا ىلإ اوعوج :لاقو «ناصت

 2. اودعتف فارشألاب اولصتت الو .مكب فختسيف لهاجلا اومركت ال : هتذمالتل لاقو ءامهنم

 مكمايأ 5 مكسفنأ نم اولمهت الو .قدصلا ةذمالت متنك نإ ىنغلا اودمتعت الو « مهيف

 ءامكحلا ضعب هيلإ بتكو (1)هكتاقوأ عيمج يف نيكاسملاب اوفختست الو مكيلايلو

 ملاع امأو «باوثو تابث رادف لقعلا ملاع امأ :لاقف «سحلاو لقعلا يملاع رمأ هفصوتسي

 يملع نأب يتفرعم :لاق ؟كريغ ملع ىلع كملع لضف ام لٹسو «رورغو راوب رادف سحلا

 قيدص «ليلق يف دجوت امنإ اهنأ الإ سانلا يف اهتدجو ةدومحم قالخأ :لاقو .ليلق

 هبويعب رقمو ءاينغألا مركي امك ءارقفلا م مركي ميركو ا ناك هس سم

 دنع هناسل اظفاحو .هميعن موي يف هسؤب مويو «هسؤب موي ىف هميعن موي ركاذو «رکذ اذإ

 (9 .عاشلا سو ريموأ مكح

 بتارملا ىلعأ يف سيلاط وطسرأو نوطالفأ هيرجي يذلا رابكلا ءامدقلا نم وهو

 ةلازجو يأرلا ةدوجو ةمكحلا ةناتمو ةفرعملا ناقتإ نم هيف عمجي ناك امل هرعشب لدتسيو

 .ةميرش ناعم اهتحت ةزيجو ةملك هذهو ءاسؤرلا ةرثك يف ريخ ال :هلوق كلذ نمف .ظفللا
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 ةيهلإلا ةقيقح ىلع ركعت يتلا تافلاخملا نم ةهلآلا ةرثك يف امل ًاضيأ ديحوتلا يف
 ادة ولك ناك رار هل[ يستر ار لل ا لاا الا

 ` .ةتبلا ةيعر تناك

 طبضي ال :لاقو ءاوباغ اذإ مهركذ نسحيو اورضح اذإ اومركي نأ :لاقف ءاقدصألا ذختت فيك :نولوسل ليق )١(

 هنإف «سالفالا نريشتست الف كلاح تقاض اذإ «ربصلا نم بعتأ عزجلا .ةدحاولا هسفن طبضي ال نم ريثكلا

 ام :هل ليق «هرس متكيو هسفن ناسنالا فرعي نأ :لاقف ؟ءايشألا بعصأ ام : لئس . ريخب كيلع ريشي ال

 .هريغ لام نع هسفن ناصو هلامب داج نم :لاقف ؟داوجلا نم لثسو «مهردلا :لاقف ؟قالخألا دسفي يذلا

 . (ةيناحورلا ملكلاو بادآلا بابل)
 داليملا لبق رشع يداحلاو رشاعلا نينرقلا نيب شاع ءريبك ينانوي رعاش .رموهوأ سوريموه وأ «سوريموآ (۲)

 9 امه نيتريبك نيتصق فلؤت يهو « ينانويلا ركفلا دهاوش نم انيلإ لصو ام مدقأ ةيريموهلا دئاصقلاو
 اهظفح ءءارعشلا كئلوأ رهشأ سو ريموه نأو «ءارعشلا نم نيتقبطل امهنأ ىلإ مهضعب بهذو . ىسيذوالاو

 ىلعو ءاهمظان وه هنأ ىلإ نورخا بهذيو ‹قسنملا ينعي همسا نإف اهل عماجلا هرابتعاب هيلإ تبسنف اهدشنأو

 .قالخألاو ناسنالاو ةيهلإلاو ةعيبطلا يف ًاراكفأ نامظتنت ناتصقلاف يأر يأ

 = دلو سونايقأ نأو ةقهاشلا لابجلا تدلو اهنأو ضرألا ههيلأت يف ةبارغ الف ءةديرم ةيح هدنع ةعيبطلاف
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 زع هللاب ءادتقالا مهنكمي ناك ذإ سانلا نم بجعأل 27 ينإ :لاق (همكح نمو)
 دق مهنأل نوكي امنإ اذه لعل :هذيملت هل لاق مث « مئاهبلاب ءادتقالا ىلإ كلذ نوعديف لجو

 لبق نم مهنم يبجعت رثكي ببسلا اذهب :هل لاقف . مئاهبلا تومت امك نوتومي مهنأ اوأر
 ءةتيم ريغ ًاسفن ندبلا كلذ يف نأ نوبسحي الو اتيم اندب نوسبال مهنأب نوبسحي مهنأ
 .ةايحلا ىلع توملا رثا قلطم قتعم توملاو ةدبعتسم انل ةايحلا نأ ملعي نم :لاقو
 لك بيذت رانلا نأ امكو ضرألاو ءاملا لثم امهو يبيرجتو يعيبط ناوحن لقعلا :لاقو
 اهلصفيو اهصلخيو رومألا بنل لقعلا كللدك هيف لمعلا نم نكمتو هصلختو تماص

 ,رمعلا رصق هل هرومأ ريح نإف . عضوم هيف نيوحنلا نيذهل نكي مل نمو .لمعلل اهدعيو

 سخأ ريرشلا ناسنإلاو .ضرألا ىلع ام عيمج نم لضفأ ريخلا ناسنالا نإ :لاقو
 ايجعم نكت الو زفت ملحاو 209 لبنت 9 : لاقو را ىلع ام نم عضوأو

 ليولاو ةراجت راد ايندلا : لاقو .هتاوهش ىلإ طحنا نم ريقفلا نإف كتوهش رهفاو ‹ نهتمتف

 عبرألا عئابطلا يف ناصقنلاو ةدايزلا ءايشأ ةثالث ضارمألا :لاقو .ةراسخلا اهنع دوزت نمل
 نازحألا هجيهت ام ءافشو «ةيودألا عئابطلا يف صقانلاو دئازلا ءافشف .نازحألا هجيهت امو
 نم فاخي ام بعصأ نأل .لهجلا نم ريخ ىمعلا :لاقو .ناوخالاو ءامكحلا مالك
 ةمدقم :لاقو .دبألا كاله هنم عقوتي لهجلاو «دسخلا هنم دهني رثن ىف زوهتلا ىمعلا
 اهل نوعاشلا سوری وأ نإ : طف ر لاقو ىةحقلا تامومذملا دمدقمو ءايحلا تاد 1

 . هنطاب يف اهانعم . دصاقم اهءارو يفخت دق رعاش ةليخم كلتو . ءايشألل لوألا ردصملا سونايقا نأو هاهنا د
 يف نأ الإ ةيرشب ةروص يف مهلكو . سوزت اهسأر ىلع ةيكلم ةموكح نوفلؤي بملوألا ةمق يف مهف .ةهلالا امأ

 نولخدتيو ًابازحأ نوقرفتي .مهؤاوهأ مهل .نامزلا يف اودجو نوثداح . ميقم ميعن يف ةدغر ةايح نوضقيو

 نم دسجلا . دسجو سفن نم بكرمف ناسنإلا امأ . مهيلإ برقتي نم الإ رشبلا نم نوعري الو ءرشبلا عازن يف
 ًاحبش توملاب قلطني هلكشب لكشتب دسجلاب دحتم فيطل ءاوه سفنلاو .توملا دعب امهيلإ لحني بارتو ءام
 ةكرحلا دقفو «روعشلاب ظفتحا دقو .ضرألا فوج يف تاومألا ةكلمم ىلإ لزنيف ءايحألا هسحي ال ًاقيقد
 . مهئادعأب نولكنيو مهءاقدصأ نوباحيف ةهلآلا امهعزوي ءردانلا يف الإ باقع الو باوث اذه هملاع يف سيلو
 .ميكحلا لجرلا دجمت ةليضفلل ًاريدقت رثكأ يهو سوزت دع ركذتو . ةهلآال ًامارتحا مظتنت يسيذوألا نأ ريغ
 خيرات ۳ ص ةينانويلا ةفسلفلا ةصق) .نيمألا مداخلاو رابلا نبالاو « ةيفولا ةجوزلا حدمتو «روبصلا عاجشلا
 . (؟ ص ةينانويلا ةفسلفلا

 كلذ نوعديف ةكئالملاب ءادتقالا نم هللا مهنكم نأ سانلا نم بجعأل ينإ ”لاقو ةيناحورلا ملكلا يف )١(

 . مئاهبلاب ءادتقالل نوليميو
 . «نهتمتف ابجعم نكت الو ‹ لبنت ملحاو ؛ لنت نل» بادآلا بابل ىف (۲)
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 نمو ملاعلا اذه نم داضتلا كله هتيل اي :لاق رمقلا كلف نود تادوجوملا داضت ىأر

 فالتخالاو داضتلا لطبي نأ كلذب دارأو اهعئابط فالتخاو موجنلا ينعي ءةداسلاو سانلا

 نمو «مئادلا مئاقلا نكاسلا ملاعلا يف الخاد لقنتملا كرحتملا ملاعلا اذه نوكي ىتح

 ِ ةلع يه ةرهزلا نإ :لاقو ملاعلا اذه ةعيبط امهنيب نم تدلوتف ةرهزلا عقاو مارهب نأ هبهذم

 كلذلف .قرفتلا دض دحوتلاو .فالتخالاو قرفتلا ةلع مارهبو «عامتجالاو دحوتلا

 لقعلا هرهظأ ءيش ظحلا :لاقو «قرفتو دحوتو صقنتو بكرت أدض ةعيبطلا تراص

 .رصنعلاب هتقشع سفنلا لباق املف .ملعلا ةطاسوب

 ةيناسنالا رومألا مهفي نأ ناسنالل يغبني :لاق هراعشأ تاعطقم امأو ءهمكح هذه

 كملعت ملعلا رومأ نإ «كب رحي ام كرمع نم عفرا .بلسي ال رخذ ناسنإلل بدألا نأل

 نا هي جرت وأ ىف ناتي ام لك «تومي ال نم ةوادع رقحت الف ًاتیم تنك نإ «ملعلا

 فيك مهفاف اناسسنإ تدك نإ ناست كنا ادبأ كسفن ركذا «هزيميو قحلا نيبي نامزلا

 اضر ال دحأ لك اضر بلطا ءاهلهأ تنك كنأ ملعاف «ةرضم كتلان اذإ .كبضغ طبضت

 مث ءيش لك دلت ضرألا نإ .ءاكبلا مع نبا وه هتقو ريغ يف كحضلا نإ «طقف كسفن

 ةأرجلا نسح نك < ,كرضت ال ةمقن ءادعألا نم مقتنا . نابج نابجلا نم يأرلا نإ درست

 الف ايحت نأ تدرأ نإ ؛تومي ال نم سهذم سهذت الف ًاتيم تنك نإ ءاروھتم نكت الو

 لعفي ال نم « ىلاعت برلا ةدارإب ءايشألا تنوك ةعيبطلا نإ «توملا بجوي المع لمعت

 ىلع رارشألا ةدعاسم نإ .كرومأ يف قفوت كنإف هللاب نما «ىهلإ وهف رشلا نم اعيش

 دوسألا لار هلا فرعا تاو هلا فاق نم تلا نإ داب رك لاا
 هللا قطاني يذلا لقعلا نإ «ةيدابلا ىلع رحبلا تربع كصالحخ هللا دارأ اذإ «ةيناسنالا

 نإ «لقع مهل سيلف ةوق مهل تناك نإو سانلا فيفل نإ «سيئرلاب ةنسلا ماوق نإ «فيرشل

 وه نم بألا نإ كل ةهلا كيدلاو نأ يبأر .هلإلا ةمارك لثم نيدلاولا ةمارك بجوت ةنسلا

 تمت تخبلا رضح اذإ .هلك رمعلا دس يف مالكلا نإ .يندلو نم ال.يبر

 امب كحرف نكيل « عبصإلا عبصإإلاو ديلا لسغت ديلا نإ «ملعتت ال ةعيبطلا ننس نإ .رومألا
 هريغل رخدملاو .ةمكحلاو ملعلا هسفنل رخدملاب ينعي كريغل هرخدت ام نود كسفنل هرخدت

 رومأ ريخ . ميشلا دوقنعو ركشلا دوقنعو ذاذتلالا ديقانع ةثالث لمحي مركلا :لاقو «لاملا

 يف رعشلا دوجو نإ :ليقو ءاهلضفأ يلقعلا ملاعلا رومأ ريخو ءاهطاسوأ يسحلا ملاعلا
 نيتنثاو ةئامثالثب هدعب ناك سيلاثو سوريموأ هعدبأ امنإو .ةفسلفلا لبق ناك نانوي ةمأ
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 ىسوم ةافو"نم نيسمخو ىدحإو ةئامعست ةنس يف مهنم ناك فوسليف لوأو «ةنس نينامثو

 E (١١طا رقبأ ش
 هترهشو بطلا ىف هتمكح رثكأ ناك رخاوألاو لئاوألا هلضفب لاق يذلا بطلا عضاو

 الا ىلإ بتكو' فساتشك نب رايدنفسأ نب نمهب هربخ غلبف «هب

 طادواو .ءءارقلا نم ةرجأ ةجلاعملا ىلع ذخأي ال ناكو dv ا حوا

 ا i GE E EE وو ءسانل

 لاف .هضرأ ريقاقعب n : لاقو اهلا ريبذنو لاجرلا ءارا اهظفحي نكلو

 ملعتو .كلملا | سيماسب رق ةرسأ نم تيب فرشأ نم م EEE ةنس سوك ةريزجب دلو «بطلا وبأ «طارقب )۱)
 اهلقنيو ضرألا عيمج يف اهعيذي نأ ىأرف ديبت تداك بطلا ةعانص نأ ىأرو .سديلقريإ .هيبأ نم بطلا ةعانص
 ءابآلا اهزنكي ةريخذ وأ ازنك ٠ ءهلبق بطلا ةعاتص تناك دإ . ديبت ال ىتح اهيقحتسم اهملعيو .سانلا رئاس ىلإ

 ءطقف داهزلاو كولملا يف بطلا ناكو .بطلا ةعانص ملع نم لوأ طارقب ناكف .ءانبألل اهنورخذيو
 اريدبأ يف طارقمذو . سوك يف طارقبأ أشن نأ ىلإ كلذك لزي ملو ءناجملاب سانلا ىلإ ناسحالا هب نودصقي

 ةعانص يف اوفلتخا دق هتيب لهأ ىأرف طارقبأ امأو « هتنیدم ريبدت كرتو دهزتف طارقمذ امأف ‹ نیرصاعتم اناكو
 ناكل او «بتكلا يف ضامغاب هنود نأ ىلع دمعف بطلا داسفل ًاببس كلذ نوكي نأ فوختو .«بطلا

 نع جرخت دق اهنأ رعشو ةعانصلا هذه مهملعف «سيولوف وهو لضاف ذيملتو نقارذو سلساث امهو نالضاف
 نوكي نأ ىلع اهل ملعتملا هيف فلحتسا ادهع عضوف مهريغ ىلإ ءرشع عباسلا هدج سويبيلقسأ ةرسأ هترسأ
 ةيصو عضو مث .بطلا ةعانص ملعتي نأ هل يغبني نم هيف فرع اسومان عضو مث .ةليضفلاو ةراهطلل امزال

 لتعا دق نمهب ناكو «ريشدرأ نب نمهب نمز يف ناك دقو «هسفن يف بيبطلا هيلإ جاتحي ام عيمج اهيف فرع

 انلتقو ًاعيمج ان رخ انتنيدم نم طارقب جرخأ نإ :اولاقو .كلذ نم اوعنتماف هبعدتسي طارقب لهأ ىلإ ذفنأف
 ارد يف معزي ناك ةيارفلا بجا نری لا نأ هليفف قاع لدي او .مهدنع هرقأو نمهب مهل قرف هنود
 نوملعت له : ضعبل مهضعب لاق مث : طارقبأ ذيمالت عمتجاف .هسفن قالخأ ىلع ناسنالا بيكرتب لدتسي هنأ
 هيعدي اميف نوميلفأ هب نحتمن اولاعت : مهضعب لاقف . ملعن ام : اولاقف ؟لضافلا رملا اذه نم لضفأ انرهد يف

 صخشلا اذه ىلإ رظنأ لضافلا اهيأ : هل اولاقف نوميلفأ.ىلإ اهب اوضهن مث طارقبأ ةروص اوروصف ةسارفلا نم

 لجر اذه :لاقف .مكح مث ضعبب اهضعب هءاضعأ نرقو هيلإ رظنف ,هبيكرت نم هسفن قالخأ ىلع مكحاو
 نإف هولأساف قدصي نأ يملعل دب ال : مهل لاقف «ميكحلا طارقبأ ةروص هذه تبذك : هل اولاقف ءانزلا بحي
  لاقف .نوميلفأ مهل لاق امو اوعنص امو .ربخلاب هوربخأو طارقبأ ىلإ اوعجرف .بذكلاب ىضري ال ءرملا
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 عماج اودخ :لاق .ةافولا هترضح املو 2'!اهئاذغ_ىلإ ةعزانو اهئاوه ىلإ ةعلطتم ةعيبطلا

 نم لالقإلا :لاقو «هرمع لاط هتدلج تيدنو هتعيبط تنالو .همون رثک نم ينم ملعلا

ل ةدحاو ةعيبط نم ناسنإلا قلخول : لاقو , عفانلا نم راثكإلا نم ريخ راضلا
 هنأل ضرم ام

لعلاو تنأو انآ هل لاقف ليلع ىلع لخدو ‹ضرميف اهداضي ءيش كانه نكي مل
 .ةثالث ة

 نالا .اهيلع انيوقف ةلعلا تدرفناو نينثا انرص ينم عمست امل لوبقلاب اهيلع ينتنعأ نإف

 ؟ءاودلا برش اذإ هندب نوكيءام 2")روثأ ناسنالا لاب ام لئسو ابلغ دحاو ىلع اعمتجا اذإ

 قشع ذإ كلملا نبا ثيدحو .سنك اذإ ارابغ نوكي ام رثكأ تيبلا لثم كلذ: لثم :لاق

 ىلإ رظنو هضبن سجف طارقب رضحأف «هتلع تدتشاو .هنطب كهنف هيبأ اياظح نم ةيراج

 7 لاحلا ربختساف برطيو كلذل شهي هآرف «قشعلا ثيدح هركاذف .ةلع رثأ ري ملف هترسفت

 اب طارقيو نچ دابنتلا ىلع رع :لاقف كلذب هرمأف يتعاطب نايصخلا سيئر رم

 ملعف هعبط راحو هبلق راطو هقرع برطضا ةيظحلا تجرح املف < ىتفلا ضبن ىلع هعبصإ

 اهيلإ لوصولا نمل قشع دق كلملا نبا :لاقف كلملا ىلإ راسف هاوهل ةنيعملا اهنأ طارقب

 اهنع كلو اهنع لزنأ :لاق « ىتليلح بحي وه :لاق ؟كاذ نمو ؛كلملا لاق . بعص

 هتضايرو هسفن هكلمو طارقب لضف ىلع لدي اذهف .يسفن كلمأ ينكلو انزلا بحأ نوميلفأ قدص : طارقبأ =

 لاقف « .مهيلع هايإ هميدقت ىلع خويشلا هبتاعف هتذمالت نم ثدح ىلع ميلعتلاب لبقأ هنأ يكحو .ةليضفلاب اهل

 ' لاقف ءايندلا يف ام بجعأ ام : مهل لاقف . هل :اولاقف ؟مكيلع هميدقت يف ببسلا ام نوملعت الأ

 : رخآ لاقو «تابنلاو تاناويحلا نم اهيف امو ضرألا' :رخآ لاقو .بكاوكلاو كالفألاو ءامسلا : مهدحأ

 ؟ايندلا يف ام بجعأ ام : يبصلل لاقف . هل لوقيوهو ایش لوقي مهيف دحاو لك لزي ملو «هبيكرتو ناسنالا

 اذه ؛هتنطفل هتمدق اذه لجأل : ميكحلا لاقف .بجع الف ابجع ايندلا يف ام لك ناك اذإ ميكحلا اهيأ :لاقف

 قئارط ثالث ىلع هبتك فيلأت يف هبولسأ لعج دقو اهرهظأو اهرهشو بطلا ةعانص نّود نم لوأ وه طارقباو

 قيزط ىلع ةثلاثلاو «راصتخالاو زاجيالا ليبس ىلع ةيناثلاو ءزغللا ليبس ىلع اهادحإ ميلعتلا قرط نم

 يذلاو ًاباتك نيثالث وحن نوكي ةحيحصلا ظارقبأ بتك نم هاندجوو هركذ انيلإ ىهتنا يذلاو «نييبتلاو لهاستلا

 يهو ءاباتك رشع انثا ,ديج بيترتو حيحص لصأ ىلع هسرد ناك ذإ« بطلا ةعانص أرقي نمل هبتك نم سردي

 دقو «نادلبلاو هايملاو ةيوهألا بأتكو .ناسنالا ةعيبط باتكو .ةّنجألا باتك اهنم هبتك رئاسإنم ةروهشملا .

 . ق 7760 ةنس يفوت دقو «بتكلا نم اهريغو لوصفلا باتكو ؛ةيبرعلا ىلإ ليمش يلبش روتكدلا هجرختسا

 .(؟5 ص لوأ ءابنألا نويع) . 1

 :لاقو ءاهئاذغ ىلإ جعزنتو اهئاوهل علطتت ةعيبطلا نإف «هضرأ ريقاقعب ضيرم لك وادي ةيناحورلا ملكلا يف (۱)

 . ٩٩( ص) .اهتيودأ ٍعجنأ نم ةعيبطلا ءاذغ

 .هرثاف رافو هرئاث راث لاقيو عمرو .جاه يأ اووف نات نوم لاا نونا 7
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 اس هتأرما قالط ارحخأ فلك ادخاآ تيأر له :لاقو .مجوو طارقب نزاحتف «لدب

 : كلملا لاق « يحور ةقرافم اهتقرافمو يتليلح ةقرافمب ينرمأي هتفصنو هلدع يف كلملا

 ' ديدهتلا ىلإ رمألا غلب ىتح عنتماف اهنم نسحأ ينم كضوعأو كيلع يدلو رثؤأ ينإ
 نم فصتني ام هسفن نم فصني ىتح الدع ىمسي ال كلملا نإ : طارقب لاق . فيسلاب

 لزنف كتفرعم نم متأ كلقع طارقب اي :لاق .كلملا ةيظحع ةقيشعلا تناك ول تيارأ :«ةريغ
 هنإف ءىرمتست ال ام امأ ,ءئرمتست ام لكأت كنإ : طارقب لاقو ءىتفلا ءىربو هنبال اهنع

 رخآلاو . عفار فيفخ امهدحأ نينثا ناك هنأل :لاق ؟تيملا لقث ّمِل طارقبل ليقو .كلكأي
 :لاقو «عضاولا ليقثلا لقث عفارلا فيفخلا وهو امهدحأ فرصنا املف «عضاو ليقث
 .ءيقلاب ةدعملا يف امو «ةرغرغلاب سأرلا يف ام برضأ ةسمخ ىلع ةلمج جلاعي دسجلا
 قرعلا لخادو قمعلا يف امو «قرعلاب نيتدلجلا نيب امو «نطبلا لاهسإب ندبلا يف امو

 ةدعئلا هتيب مغلبلاو .دبكلا يف اهناطلسو .ةرارملا اهتيب ءارفصلا :لاقو .مدلا لاسرإب
 ..بلقلا هتيب مدلاو ؛بلقلا يف اهناطلسو «لاحطلا اهتيب ءادوسلاو ءردصلا يف ةناطاشو
 مهل كتبحم سانلا ىلإ كتليسو لضفأ نكيل :هل ذيملتل لاقو .سأرلا يف هناطلسو

 هلوق طارقب نع ىكحيو .مهيلإ فورعملا عانطصاو مهلاح ةفرعمو .مهرومأل دقفتلاو
 ءاضقلاو ءرطخ ةبرجتلاو .ديدج نامزلاو .ةليوط ةعانصلاو ريصق رمعلا :  فورعملا
 لوألا مسقلا يف اوبلطاف .ماسقأ ةثالث راهنلاو ليللا اومسقا : هذيمالتل لاقو «(رسع
 يف اولماع مث .لقعلا كلذ نم متزرحأ امب يناثلا مسقلا يف اولمعاو «لضافلا لقعلا
 ' لبقي ال نبا هل ناكو ء(متعطتسا ام رشلا نم اومزهناو ءهل لقع ال نم ثلاثلا مسقلا

 ًارطخ دشأ ناك ةياغلا ىف ناك اذإ ندبلا ةحص نإ :لاقو .ًادصق بعتلاو عامجلاو مونلاو
 .هداضي امب ضرملا عفدو .ءاحصألا قفاوي امب ةحصلا ظفح وه بطلا نإ :لاقو <
 .ضيرملا ىلع أرتجاو «لبحلا حمو ‹ نينجلا ىقلأو ءابطألا نم مسلا ىهس نم :لاقو

 ص) .رسع ءاضقلاو ءرطخ ةبرجتلاو قيض تقولاو «ةليوط ةعانصلاو ريصق رمعلا ةيناحورلا ملكلا يف )١(
04). 0 : ) 

 امك هتوسق نم عزجي الف ناطلسلا بحص نم ,كلهت اهدحو بئاغرلا بلطب ةدرفنملا سفنلا :همكح نمو (۲)
 هاهو اشو ناك نوفر دا رک قف ءاهتامأ ةايحلا هسفنل بحأ نم .رحبلا ةجوم نم صوغلا عزجيال .

 . (بادآلا بابل) ًارصم ناك نإو هيلإ ةجاحلا ترثكو ءابيرغ ناك نإو
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 يف لاقو «بطلا ىف يف ةريثك هبتكو .طئارشلا هذه ىلع ةفورعم ناميإ هلو « يتعيش نم سيلف

 ةمدخ ٠ «ةقلخلا مامت ىلإ ةفطنلا نم هروصتف .ناسنالا مسج ربدت يتلا ةوَقلا اهنإ < ةعيبطلا

 نم هماوق ةب امم هدعبو . يدثلا نم ءاذغ .هل ربدملا وه لازي الو ايك مامتإ يف نيفنلل

 .ىوفق ف ثالثلا مدخيو .ةظفاحلاو ةيبرملاو ةدلوملا .ىوق ثالث اهلو ءةيذغألا

 .ةعفادلاو ةمضاهلاو ةكساملاو ةبذاجلا

 ا
 نامز يف اناك طارقبو وهو رايدنفسأ نب نمهب نامز يف نيربتعملا ء ءامكحلا نم ناكو

 ناكو «داسفلاو نوكلا ءىدابم يف ًاصوصخو ةفسلفلا يف ءارآ هلو .نوطالفأ لبق دحاو

 : سيطارقميد لاق .فصنأ امو يهلالا نوطالفأ هذاتسأ لوق ىلع هلوق رثؤي سيلاط وطسرأ

 نم الإ هب هبشي ال نطابلا لامجلا نكلو , غابصألاب نوروصملا هب هبشي رهاظلا لامجلا نإ

 ماد ام نمانلا نم كسفن دعت نأ يغبني سيل : لاق هئشنمو هعرتخم وهو ,ةقيقحلاب هل وه

 لب مهتلذ تقو يف سانلا نحتمت نأ يغبني سيل : لاقو ‹كتوهش عبتيو كيأر دسفي ظيغلا

 هب نحتمي كلملا كلذك بهذلا هب نحتمي ريكلا نأ امكو ,مهكلمتو مهتزع تقو يف

 نع كسفن يفنت نأ دعب دعب مولعلا يف ذخأت نأ يغبني :لاقو هرش نم هريخ نيبيف ناسنالا

 نم :لاقو , مولعلا نم ءيشب عمتنت مل هذه لعفت مل نإ كنإف لئاضفلا اهدوعتو بويعلا

 .هسفن هل بهو دقف هتحيصنو هملع هاطعأ نمو .هنئازخ هاطعأ دقف لاملا هاخأ ىطعأ

 عفنلا هيف يذلا ررضلا ل ميظعلا ررضلا هيف يذلا عفنلا دعت نأ يغبني ال :لاقو

 لثمك مسالاب عنق نم لثم : :لاقو «ةايح دعت نأ دمحت ال يتلا ةايحلا الو ءأررض ميظعلا

 ةرمث :لاقو .فصنم لهاج نم ريخ دناعم ملاع :لاقو .ةحئارلاب ماعطلا نع علق نم

 هفسلا ةلاطبلا ة ةرمثو .ةلاطبلا روهظ ءاقشلا ةرمثو .ءاقشلا يناوتلا ةرمثو «يناوتلا ةرغلا

 ةعيدخلاو ركملا نم هبلق رهطي نأ ناستالا ىلع بجي :لاقو «نزحلاو ةمادنلاو تنعلاو

 ءًادغ كأطيف مويلا كبقع طي نأ دحأ عمطت ال :لاقو < مدل اولا نم هندب رهطي امك

 هل تييكياسلكلا ید : لاقو .ظفلت البل ًادج ارم الو :علبت الل ادج ًاولح نكتال : لاقو

 سيطارقميد ىتأف «قذاح ريغ شاقن ةينيثأب ناكو “برضلا هل بسكي همفو ا

EET 0ةظولا حبت ,ةميمذ ةأرما ترتخا مل  Eا 
 

 اال ملكلا) .
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 نم عم ملعلا لثم : لاقو .هصصتجأ ىتح الوأ هروص :لاق «هروصأف كتيب صصج :لاقو

 ضمخف رظنت ال ل هب ىوادي ال وهو ميقس عم ءاود لثمك ملعي ال لبق ناو لبقي ال
 ال : هل ليق . هيتفش ىلع هدي عضوف ملكتت ال : هل ليق .هينذأ دسف عمست ال : هل ليق « هينيع

 ةرورض ىلإ راشأف ءرايتخالا تحت جردنت ال نطاوبلا نأ هب دارأ امنإ ,ردقأ ال :لاق ملعت
 .هبلق نع ةيالولا لوزعم ناك ثودحل ارطضم ناسنالا ناك املو ,رهاظلا رايتخاو رسلا

 نأ ةلاحتسال هلصأ يف فرصتي نأ عطتسي مل اذهلف هحراوج رئاسب هنم رثكأ هبلقب وهو
 نإف ءسحلاو لقعلا نيب زييمتلا دارأ هنأ وهو رخآ حرش مالكلا اذهلو .هلصأ لعاف نوكي
 ضارعإللاورايتخالاب هنايسن روصتي نل لص اذإو .هنع كاكفنالا روصتي ال ىلقعلا كاردإلا

 سفنلا الو سخلا سنج نم سيل لقعلا نأ ىلع لدي اذهو , يسحلا كاردالا فالخب هنع
 يناثلاو ءةصيقن لاعفنا امهدحأ : نيلاعفنا-نم بكرم ناسنالا ليق دقو .ندبلا زيح نم
 فيعض رخآلاو ,جازملاو ةعيبطلا مكحب ليمأ لوألا لاعفنالا ىلإ وهو «لماكت لاعفنا
 «بقاثلا يأرلا ءىشنيف .قطنلاو زييمتلاو لقعلا ةهج نم ددم هيلإ لصو اذإ الإ هيف
 ةوقلا نم دالملا فقو ىتمف «لطابلا هركيو قحلا بحيف بئاصلا مزحلا ثدحيو
 نيلاعفنالا نيذه نع رايتخالا بكرت الولو ءرخآلا لاعفنالل ةبلغلا تناك ةيرايتخالا
 الو ءةلهم الب رايتخالاب هدصقي ام عيمج ناسنالل ىتأتل نيهجولا نيذه ىلإ هماسقناو .

 ٠ .ةراختسإ الو ,ةراشتسإ الو « حنرت الو « ةنيه الو « حجرت

 هب مكح وأ «هيلع رثع الو هل هبأ ًادحأ دجأ مل ميكحلا اذه هآر يذلا يأرلا اذهو .
 ( . هيلإ أموأو

 (7سديلقوأ مكح
 رطاخلل احقنم «مولعلا يف ًاعفان املع هدرفأو تايضايرلا يف ملكت نم لوأ وهو

 هقرفتم ًامكح هل انجو دقو هتمكح كلذكو .همساب فورعم هباتكو .ركفلل ًاحقلم
 ترهظ ةيئاحور ةسدنه طخلا : هلوق كلذ نمف ءانمالك درطو ءانمارم قوس ىلع اهاندروأف

 )١( مساو ايرطموج بحاصب فرعيو ءاهيف زربملا ءةسدنهلل رهظملا ,يروصلا راجنلا سدنهملا .سديلقأ .
 يماش «سنجلا ينانوي .,دهعلا ُميدق ميكح ةسدنهلا لوصأ هانعمو ايشورطسالا ينانويلاب ةسدنهلا يف هباتك

' 

 همساو .نطونلا ئقشمد هابأ نأو ةنيردنكسالا يف دلو هنإ :ليقو .ةعنصلا راجن .دلبلا يروص «رادلا

2 
 سوميلطب ىلإ لصوو :هتيص' عاذ ذإو «ةنس ةئامثالثب داليملا لبق ةيقيرغإ سديلقأ نطوتساو «سطارقون

- 
 كانه حتفو .ةيردنكسالا سديلقأ لحتدف' ,هيلإ هاعدتساف «هطالب يف هيلع لصحي نأ دهتجا سوفلداليف
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 لاق كتايح كدقفأ نأ يف ادهج ولآال ينإ :هذدهي لجر هل لاقو «ةينامسج ةلآب

 تناكو هيف انفرصت رمأ لك :لاقو .كبضغ كدقفأ نأ ىف ًادهج ولآ ال ينإو :سديلقوأ

 سفنلا هردقت مل امو «ةيناسنالا لاعفألا يف e هل ةردقملا يه ةقطانلا سفنلا

 .كلبوبحم هبوبحم نوكي نأ دارأ نمو :لاق .ةيميهبلا لاعفألا ىف لخاد وهف ةقطانلا

 عزفا :لاقو قافتالا ىلإ امترص دحاو بوبحم ىلع امتقفتا اذإف ءبحت ام ىلع كقفاو

سأ ام لك : لاقو .هاوس ام مهتاو يلقعلا يريبدتلا ماعلا يأرلا هبشيام ىلإ
 هعلخ ىلع عيطت

 امهدحأ ناسنج رومألا :لاقو ءههوركم ىلع ةماقالا ملف ءرملا هموزل ىلإ رطضي ملو

 .هنع لاقتنالا عاطتسي الف ةرورضلا هبجوت رخآلاو .هريغ ىلإ ريصملاو هعلخ غاطتسي

 تانئاكلا تناك نإ :لاقو . يأرلا يف غئاس ريغ امهنم دحاو لك ىلع فسألاو مامتغالاو

 اميف مهلا ملف طعم ريغ كاكا ءهنم دب ال ذإ رطضملاب مامتهالا امف رطضملا نم

 رضحي هسفن سوميلطب ناكو ءرصمب ةسردم لوأ ريصق تقو يف تراصف .تايضايرلا ا رن 5

 :سردلا اوي بعصا رقت نا يكسو زا ماقم ذيمالتلا نيب هل لصحو «سوردلا عمتسيو

 ؟تايضايرلا ملعت ىلإ يدؤت هذه نم لهسأ قيرط دجوي امأ : 0 لاقف حرشلا ىلإ ءاغصالا هبعتأو

 تايضايرلا ىلإ قيرط كولملل سيل :لاق هنأ يورو «ةيكلم قيرط تايضايرلا يف سيل ٠فا اجا

 . ةصاخ

 نم لک همامتها عضوم ناکو «هلمع ىلع مايقلا نسح «ددوتو ماشتحا يف «ةرشعلا فيطل سديلقأ ناكو

 دق «ةدع فيلأت تايضايرلا يف فأ دو . . هسفن حاجن هرسي امك «هحاجن هرسيو تايضايرلا مدقت يف ىعسي

 وهو «سديلقأ باتك وأ 00 ‹سديلقأ لوصأب فورعملا هباتك اهرهشأ نمو ءاهرثكأ دقف
 ربتعي لزي مل هنإف ًانرق 7 ذنم فلأ هنأ رسل سسوس وي ربل حم

 نم هنيهارب هيف امل ةيسدنهلا فيلاتلاو ميلعتلل ًاساسأ ءنآلا ىلإ قاب يسدنهلا همسقو «نونفلا كلتل ًاروتسد

 . طبارتلاو قيسنتلاو ةقدلا

 ححصو دحاو باتك يف اهعيمج اهعمجف ةيسدنهلا باوبألا يف ةرثنم لئاسر الإ سديلقأ لبق نكي ملو

 يف «برعلا مث سولكوربو نويث هحرش دقو ,نسح ماظنو «لهس بولسأ يف اهفشك ام اهيف دازو اهنيهارب
 عماج «باتک هلبق نانويل نكي مل < .عونلا اذه يف لصأ < «عفنلا ميظع ردقلا ليلج باتك وهو «ةريثك حورش

 مورلاو نانوي يضاير نم ةعامج هب ينع دقو .هلوق لاقو هلوح راد نم الإ هدعب ءاج الو ,نأشلا اذه يف

 ريرع لهو .هلضف ىلإ ملس نم الإ موقلا يف امو هدئاوفل جرخمو « هيلع لكتمو هل حراش نيب نمف مالسالاو

 نونعي ءاضاترم نكي مل نم انتسردم نلخدي ال مهسرادم باوبأ ىلع نوبتكي نانوي ءامكح تناك دقلو «هلبن

 د باتكو تاضورفملا .باتك ا اذه يف سديلقألو «سديلقأ باتك أرقي مل نم اهنلخدي ال كلذب

 . كلذ ريغو نوحللا فيلات باتكو

 .ةسدنهلا لوصأ يف هباتك امأو «نييضايرلا ةفسالفلا نم وهو «هريغو سديمشرأ نم مدقأ سديلقأ ناكو

 هحلصأو نينح نب قاحسإ هلقن , ينومأملاو ينوراهلا نيلقن يفوكلا رطم نب فسوي نب جاجحلا هلقن دقف
 . 1١( ص عبار يناتسبلا'فراعم ةرئاد ٤١ ص ءاملعلا رابخأ) . ينارحلا ةورف نب تباث
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 رمأ هاقليو ءىزجتلاب عقي صاخلا نأل لضفأ ناك اذإ باوصلا :لاقو ت ناك آلا وجت
 ىلإ كرطضي مل اذإ :لاقو .هوركملا ىلع ةماقالا كرت فاصنالا ىلع لمعلا :لاقو ءام
 ال نأ ىلع لمعلا وه مزحلا : : لاقو ,كيلع ةمئاللاب تعجر تمقأ نإف ءيش هيلع ةماقالا
 هنم رومألا يف تدجو تئاف لك : لاقو .اهريسير اهريسع ناكمالا يف يتلا رومألاب قثت

 فداصي الو ضوع هنم نكي مل نإو هتوف ىلع فسألا امف هلثم باستكا كنكمأو 0
 لقاعلا ملع امل :لاقو .هعفد يف ناكمإ الو .هلثم ىلإ ليبس ال ام ىلع فسألا امف لثم هل
 امب لمعو «هنم ذب ال ام ىلع رصتقاو دب هنم ام اهنم ىقلأ ءايندلا رمأ نم ءيشب ةقث ال هنأ
 بحت ام لاحب عقوف فرصتلا اةن كوم رمألا ناك اذإ : لاقو هيلع ردق ام غلبأب هب قثوي
 ةقث ريغ ىلع هيف تلمع (تنك) دق كنإف نزحت الف ه هركت ام لاحب عقو نإو اير ةداتعاف
 نم يه ام ىلع , يه ذإ اهرومأو ايندلل اماذ الإ ادحأ رأ مل : لاقو .بحت ام ىلع هعوقوب
 ناسنإلا مذي امنإو .مذي امب الاصتا دشأ نوكي نأ هقحلي اهنم رثكتسملاف لقنتلاو .ريغتلا
 ام ىلإ برقأ كلذ ناك .هركي امم لقتسا اذإو «هرکی امم لقتسم (اهنم) لقتسملاو هرکی ام
 .هلعف ءوسل دحأ هب قثي الو «هنظ ءوسل دحأب قثي ال نم الاح سانلا أوسأ : : لاقو .بحي
 :لاقو ءرشلا ىلإ هجرخت ةدجلاو هفسلا ىلإ هجرخي مادعالا «نيرش نيب عشجلا :لاقو
 .ةمذملا بضتكتو ليلق ىلع ناحلطصي امهنإف ةموصخ يف كيخأ ىلع كاخأ نعت ال

 ٠>سوميلطب مكح
 ةوقلا نم ةسدنهلا ملع جرخأو كلفلا ةئيه يف ملكت يذلا « يطسجملا بحاص وه
 هنم نسحأو . يهتشي امع ربصي نأ ناسنإلاب نسحأ ام : لاق هنأ ع ا ا

 . مظك فذق اذإ يذلا ال اا لا : لاقو ا ب ال نأ

 ىف دلو «نانوی ا نم لضاف لماك 05 يف مامإ هريغو يطسجملا بحاص « يذولقلا سوميلطب 1١)
 موجنلا تاكرح ملع سوميلطب ىلإ ىهتنا دقو دالبملا دعب يناثلا نرقلا يف ىف ةيردنكسالا يف أشن . مويسوليب
 نم . مهريغو مورلاو نيينانويلا يديأب ةعانصلا هذه نم اقرفتم ناكام عمتجا هدنعو .كلفلا رارسأ ةفرعمو
 ضرعت هدعب ًادحأ فرعأ امو يملا لجو اه ظنا هبو .ضرألا نم يبرغلا قشلا لهأ ينكاس
 نب لضفلاك نييبتلاو حرشلاب مهضعب زا ر ب اا ا نورا باك ا
 ءاملعلا ةياغ ناكو ءىنوريبلاو ا ا م « يزيربتلا متاح يب ىبأ
 ىلع هئازجأ عيمج ماكحإو .هتبترم ىلع هباتك مهف اهيف نوسفانتي ينلا مهتيانع ةرمنو اهيلإ نورجي يتلا هدعب
 طاحأو ملعلا كلذ عيمج ىلع لمتشاف اهثيدحو اهميدق مولعلا نم ملع يف فلأ باتك فرعي ال «هجيردت
 :موجنلا تاكرحو كلفلا ةئيه مّلع يف وهو يطسجملا باتك اهدحأ .بتك ةئالث ريغ نفلا كلذ ا
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 نأل :لاقو «لأسيو هريغب ينغتسي نمم كولملاب هبشأ لأسيو سانلا ى نمل لاق

 بولق نم ةمكحلا عضوم :لاقو هب ىنغتسي نأ نم هل مركأ كلملا نع ناسنإلا ينغتسي

 مهو .هباحصأ نم ةعامج عمسو «رامحتلا رهظ نم (رهوجلاو) بهذلا عقومك لاهجلا

 نأو «مهنم عمسمب هنأ اوملعيل هيدي نیب ناك ًاحمر رهف :هنوبلثيو هيف نوعقي هقدارس لوح
 ال هندعم يف بهذلاك هنطوم يف ملعلا :لاقو ءاوبحأ ام اولوقي مث حمر ديق هنع اودعابتي

 صلخي امك ركفلاب هصيلخت بجي مث ,ءبصنلاو دكلاو «بعتلاو بوؤدلاب الإ طبنتسي

 يف ةرهزلاو سمشلا ةلالدو .ىوقأ مايألا يف رمقلا ةلالد : سوميلطب لاقو «رانلاب بهذلا

 نحن :لاق هنأ هنع لقني اممو ,ىوقأ نينسلا يف لحزو يرتشملا ةلالدو «ىوقأ روهشلا

 كلذ يقيقحلا دوجولاو نوكلا ذإ داعملا ىلإ زمر اذهو .دعب يتأي يذلا نمزلا يف نونث

 . ملاعلا كلذ يف دوجولاو نوكلا

 (7١لاظملا لهأ ءامكح

 وحنلا ملع يف يرصبلا هيوبيس باتك ثلاثلاو ‹قطنملا ةعانص ملع ىف سيلاطوطسرأ باتك يناثلاو .ج

 «كمرب نب دلاخ نب ىيحي ةيبرعلا ىلإ هجرخأو يطسجملا ريسفتب ىنع نم لوأو « يبرعلا
 ملف ةعامج هل هرسف

ادهتجاو هانقتأف ةمكحلا تيب يبحاص ملسو ناسحابأ هريسفتل بدنف .«كلذب ضري ملو هونقتي
 هحيحصت يف 

 , لمع نم لوأ وه .سوميلطبو .هحصأو هحصفأب اذحخأو مهلقن اريتخاف ‹ نيدوجملا داقنلا ارضحأ نأ دعب

 مهنم ةعامج هلبق موجنلا دصر هنإ :ليقو «داصرألاو سيياقملاو ةيموجنلا تالآلاو يركلا بالرطسالا

 ءىدتبملاف «ةلاب الإ متي ال دصرلاو ذجنأ هنعو هذاتسأ هنإ ليقو ‹سخربإ
 رهتشا اممو ةلآلل عناصلا وه دصرلاب

 هحلصأو تلصلا نب ميهاربإ هلقن .هذيملت يروس ىلإ هبتك باتك ةيبرعلا ىلإ جرخو سوميلطب بتك نم

ن ةيبرعلا ىلإ يدنكلا هلقن ضرألا نم ةرومعملا يف ةيفارغجلا باتك هلو «بتكلا نم كئلوأ ريغو ؛ ملاعلا
 الق

 نم لوأ وه ناكو «نفلا اذهل اروتسد رشع سداسلا نرقلا ىلإ هتيفارغج تيقب دقو ءاينايرس دجويو اديج

ه تظفح دقو «ةيورك ضرألا نأ نهربو دالبلا عقاوم نيع اهنمو «ضرعو لوط يتملك لمعتسا
 ةيفارغجلا هذ

 ىقيسوملا نفب ًاضيأ لهتشا دقو ءاهلصفو اهنسح ام اهيلإ فيضأ نأ ىلإ «ةريثك نورقب هدهب اهروصم عم
 يناتسبلا فراعم ةرئاد ا ص ميدنلا نيا تسرهف 1۷ ص ءاملعلا رابخأ) . ميجنتلاو خيراتلاو تايلالابو

 وأ قاويرلا باحصأ نع اوركذي:مل اهئامكحو نانويلا ةفسالفل ضرعت نم هريغو يناتسرهشلا نأ ظحالي )1(:

 مهنوقوفي دق لب «نيئاشملا نومخازيل مهنأو «ةديطو ةلزنم ركفلا خيزات يف مهل نأو هب ناهتسي ال.نأ قيلخ

جم ودعي ال هرثأ ربكأ نإف (ليق امك لوألا ملعملا ربتعيوطسرأ ناك اذإ) : ةبيدر لاق ءاهرطخ اهل لئاسم يف
 لا

ا نأب لوقلا قحيف ماع هجوب ةيلمعلا ةفسلفلاو قالخألا ةيحان نم امأ ةيرظنلا ةفسلفلاو قطنلا
 23 ةركفملا ةيناسنإل
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 ضحم دحاو لوألا يرابلا «صلاخلا امهلوقو اذه نونیزو 22سبسرخ (مهنمو)

 يصمم
 نأ اهدحو ةيقاورلا تعاطتسا :نيناوقلا حور هباتك يف ويكستنم لاقو «يقاورلا بهذملا ىلع تشاع امنإ ماما

 نم اهريغك ةيقاورلا ةفسلفللو ًارابك ةرطابأ جرخت نأو ءًاماظع الاجر ءىشنت نأو ارارخآ قينطاوم برت
 ةصاخلا مولعلا نم هب سانلا لغشي ام نأ اوأرف اورظن مهنكل «ةداعسلا غولب يه ةماع ةياغ ةميدقلا بهاذملا
 ,ةيئزجلا قئاقحلا نم ةقيقح فشكل وه امنإ نيعم ملع لكف «دصقملا اذه غولب نع نايحألا رثكأ يف ةرصاق
 رومألا هذه لاثمأ نم ءرمأ يأ نع الو «برحلا نع الو .بحلا نع الو «ةايحلا نع ةفرعم ةيأ انديفي ال هنكل
 ىلإ علظتي يذلا ناسنالا جاح دست ال اهنكل ةعفان تناك نإو قئاقحلا هذهو « ةيناسنالا ةايحلا يف رطخلا تاذ
 اذه هل لفكي يذلاو «هنع جراخوه امب مأ «هسفنب لصتي اميف ناكأ ءاوس لمشأو لمكأ ةقيقحو: « ىقرأ ةفرعم
 ملع مهرظن يف ةفسلفلاو .ةفسلفلا ىمسي قاش سردو .لمأت دعب الإ هيتاؤت ال يهو «ةمكحلاب وه .امنإ
 ملاعلاو يهلالا ملاعلا نيب كرتشملا رصنعلا وه مهدنع لقعلا ناك املو ءةيرشبلا رومألاو ةيهلإلا رومألا
 نأل اهعيمج ءايشألا متع وأ ,ةلقاعلا تادوجوملا ملع اهنأ ةفسلفلا فيرعت يف لاقي نأ اذهل حصف .يرشبلا
 ْ ۰ .ةيهلالا ءايشألا ىف ةجمدام ةيعيبطلا ءايشألا
 هبتك امم انل ظفحي مل خيراتلا نأل ليلقلا الإ لاظملا لهأ نع اوركذي مل هريغو يناتسرهشلا نأ رهظيو
 ترطس ام ةرثك ىلع ةرئانتم”ةليلق ءازجأ الإ مهتسردم ةايح نم ىلوألا نورقلا ةثالث يف نويقاورلا ةفسالفلا
 اهتضقانم ىلإ باتك ةئامعبس وحن هدحو فلأ هنأ سبسيرك مهدحأ نع ليق ىتح «ةرفاو ةبصخ ةرثك مهمالقأ
 . مهتفسلفبو مهب ةيانعلا نع نييمالسالا باتكلاب ىأن امم ىطسرأو نوطالفأو طارقس ةفسلفل
 .داليملا لبق ۲۷۷ ةنس يلاوح دلو .سبسيرك وأ سوبسرك وه . سفسرك يطفقلا لاق امك وأ . سبسرخ
 بذعت ملو ءاهدعاوف ققحتت مل يتلا ىلوألا ةفسلفلا ديفي .نانوي ضرأب هنامز يف ركذلا روهشم فوسليف
 ءةعبسلا قرفلا ةلمج نم ةلظملا باحصأ مه هنم ذخألاو هيلع ةءارقلا ىلإ نوبسني نيذلا هباحصأو اهدراوم
 ةيقاورلا يلثمم رخآو .ستنايلك ذيملت وهو ءانيثأ ةنيدمب لكيه قاور يف مهملعي ناك هنأل كلذب اومس امنإو
 ةشردمل موقت نأ نكمأ امل هالولو .بهذملا يف صقنلا بناوج لمكأ ًايلقع ًاجاتنإ مهربكأو .ةميدقلا
 ظ | ظ . ةمئاق قاورلا
 نيب فقيسايسلا تاعزانملل ًاحرسم نيحلا كلذ يف تناك يتلا صربق ةريزجب لوص يف هتدالو تناكو
 هلثم ىلإ سوبسوركب عفد امم ىرخأ ةهج نم سانوغيطنأو سويرتميد نيبو ةهج نم رصم ماكح ةملاطبلا
 يف ليق ىتح ةيلدج ةوق هل ناكو هلك نوكلا هنطو نأ وأ هل نطو ال فوسليفلا نأب يداني نأو .ىلعألا

 ىلإ ةجاحب سيل هنإ :لوقي ناكو .سوبسورك لدج اوفطصال لدجلا نف :ىلإ ةجاح ةهلآلاب ناك ول :هرصع .

 يف روهمجلا راجي مل هنأ هيلع بيع دقو ءاهيلع ناهربلا دجي نأب ليفك وهو ةلأسملا ريرقت نم رثكأ ءيش
 هتقث ىلع ةيآ اذهو ءةفسلفلا تسرد امل روهمجلا تعبات تنك يننأول : باجأف .نوطسرأ عامسل باهذلا
 ةملعم لحم لحت ةملعم هنامز مولع يف ءىشني نأ دارأ .فيلأتلا ريثك عالطالا عساو ناكو .هسفنب هدادتعاو
 ءةريصق روذش الإ اهنم قبي مل باتك ةئامعبسو ًافين تايقلخلاو تايعيبطلاو قطنملا يف فلأف سيلاطوطسرأ
 ءاضقلا نإ :لاقف .ةيفلخلا ةيرحلاو ةيلوؤسملا ةركف نيبو ردقلاو ءاضقلا ةيرظن نيب قيفوتلا يف دهج دقو
 يف رارحأ نحنو انرودقم يف يهف . ىلوألا للعلا يهو انلويم امأ .ةيناثلا للعلا ىلع بصني امنإ موتحملا
 ءارش الو ًاريخ تسيل ىتلا ءايشألا ىنعأ ءاوسلا ءايشألا نع قاورلا ةيرظن يف هفارسإ هيلع بيعو ءاههیجوت
 نبالاو ءهتنبا نم بألا جاوزك «نيبرقألا نم جاوزلا هتحابإ هيلع ذخأ امك «شيعلا بسكو «ةذللاو ةايحلاك
 ب قيلت ال ظافلأب هبتك ضعب يف هوفت دقو .رشبلا موحل اولكأي نأ سانلل حابأ دقو «هتخأ نم خألاو ىهمأ نم

 كا



 .امهطسوتب امهتحت ام عيمج عدبأ مث .ةدحاو ةعفد سفنلاو لقعلا عدبأ طقف امنإ وه وه

 سفنلل نأ اوركذو ءءانفلاو روثدلا امهيلع زوجي ال «نيرهوج امهعدبأ ام ءدب يفو

 يذلا مرجلاب ةدسجتم سفنلاف «ضرألاو ءاملا نم مرجو ءءاوهلاو رانلا نم مرج «نيمرج

 نم وه يذلا مرجلاب دسجتم ءءاوهلاو رانلا نم وه يذلا مرجلاو .ءاوهلاو رانلا نم وه

 الو لوط هل سيل مرجلا كلذو «مرجلا كلذ يف اهليعافأ رهظت سفنلاف ءضرألاو ءاملا

 نمو ؛ةيهب ةرين اهيف سفنلا ليعافأو ءًامسج ه هانيمس انحالطصابو «يناكم ردق الو ضرع

 ادع فلا فا ف الو. اا لورا ودعم مرجلا ىلإ مسجلا

 ةيكز ةرهاط تناك اذإ سفنلا نأ اوركذو «ديدش رون اهل نكي ملو « ملظأ تناك نيطسوتمب

 اينارون ايناحور امسج ملاعلا كلذ يف اهمسج راصو « ةيئاوهلاؤ ةيرانلا ءازجألا تبحصتسا

 رثديف ضرألاو ءاملا نم وه يذلا مرجلا امأو ءردكو لقث لك نم ًابذهم ًارهاط ًايولع

 هل نزو ال .فيطل فيفخ مسجلا كلذ نأل «يوامسلا مسجلل لكاشم ريغ هنأل « ىنفيو

 فطلأف ,لقعلا نم ةيناحورلا ءايشألا كردت امك «طقف رصبلا نم كردي امنإو «سملي الو

 ىلاعتاىرابلا اا نف ام اار اما م اوجلا نم ىرصبلا سحلا كردي ام

 نأ ىلاعت يرابلا اهالخ.ام ةعيطتسم ىه امنإ سفنلا نأ اوركذو ءلقعلا دنع يتلا راثآلا

 ناك ناسلالا عا ريدم ةالغ اذ[ فلا ناريحلا# ةه تسلق يطير اذوب« لعق
 E نا ودب ذئنيح زدقي مل هطبر اذإو «هيلإ كرحتو هاعر ام لك يف ًاعيطتسم

 ةهج نم ناسنالل ةمزال رک امنإ دسجلا خاسوأو نيفتلا ند :نآ اوركذو

 نم ةيلكلا سفنلا تلصفنا اذإ هنأل ءلكلا ةهج نمف.بيذهتلاو ريهطتلا امأو .ءازجألا

 اهنذل رجا رع نم ترار «تظلع لكلا لقلا سا لقعلاو «ةيئزجلا سفنلا

 . املكو «الفس نابهذي ناليقث امهو «ضرألاو ءاملا زيح نم مرجلاب تدحتا تلفس املك

 اهنأل ولع تبهذ يلكلا لقعلاب يئزجلا لقعلاو «ةيلكلا سفنلاب ةيئزجلا سفنلا تلصتا
 ناذهو اولغ نابهذيف .فيطل امهالكو ءاوهلاو رانلا زيح نم مسجلاو مسجلاب دحتت (

 بجوي نيمرجلا نيذه عامتجابو «نيرهوج نم امهنم دحاو لكو «نابكرم نامرجلا

 ةرصانم نع هتميزع لكت ملو .هبهذم نع حفانو يقاورلا ثارتلا تع وحش نع ل الغم ع

 ميعدت ىلإ ًاببس ناك امم .م.ق ۲۰٤ ةنسو ۲۳۲ يتنس نيب اهتسائر ىلوت يتلا ؛ةيقاورلا ةسردملا

 بهاذملا عيمج هتفسلفب ضوقف يردنكسالا نيطالفأ ءاج ىتح نورق ةسمخ ةبارق اهثكمو «ةيقاورلا

 . ةيداملا

 5-5 ص ةيقاورلا ةفسلفلا ۲۹١ ص ةينانويلا ةفسلفلا ةصق ١75 ص ءامكحلا رابخأ )
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 تسيلف لقعلا دنعو ,ةنطابلا ساوحلا دنع امأف يا تصل ا

 اذه نألو .ةيناحور دشأ هنأل . مرجلا يف نطبتسم مكاغلا اذه يف مسجلاف ادحاو ائيش

 مرجلا راصف .ملاعلا اذهل سناجمو لكاشم مرجلاو انين جيم الو هل الكاشم سيل ملاعلا
 ملاعلا كلذ يف امأف . سناجم ريغو ل لكاشم ريغ ملاعلا اذه ةسناجمل مسجلا نم رهظأ

 .هل لكاشمو سناجم هنأل مسجلا ملاع ملاعلا دلل د .مرجلا ىلع رهاظ مسجلاف
 ءاوهلاو رانلا رهوجل لكشملاو .ضرألاو ءاملا فيطل نموه ىذلا مرجلا تفيطل نوكيو

 اذه ناك اذإف .مرجلا يف ملاعلا اذه يف ًاطبنتسم مسجلا ناك امك مسجلا يف ًاطبنتسم

 ال ةمئاد هتذلو .ءانفلاو روثدلا هيلع زوجي ال ًامئاد ًايقاب مسجلا كلذ ناك اذكه اوركذ اميف

 .روبحلاو رورسلا كلذ دفني الو «لوقعلا الو سوفتلا اهلمت
 امنإو «هانتم لك ةياهن راص هل ءدب ال دحاولا ناك امل , مهذاتسأ نوطالفأ نع اولقنو

 لك رظني نأ ءرملل يغبني : : لاقو .هل ةياهن ال هنأل ال هل ءدب ال هنأل هل ةياهن ال دحاولا راص
 ناك نإو < نيحيبق نيب عمجيف ًاحيبق لعفي مل ًاحيبق ناك ناف .ةارملا يف ههجو ئلإ موي
 همدق «هسفن يف ًارخؤم امإ نيلجر الإ سانلا دجت ا : لاقو ؟ حيبقب هنشي مل انسح

 : تضر الإ ارایتخا ةف نأ امن e « هرهد ا ع هسفن يف اهتموا هظح

 :ارارطضا

 یاتال ةفوعملاف .ةفرعملا يف مهيأرو اذه قفتيو .ةداملا ريغ دوجولا يف سيل نأ ,ةيقاورلا ةفسلفلا نانا 0
 ةدحو نأل .ىلاعت هللا ىتحو «حورلا ىتح ةدام ذوجوم لكو «فرعي الف سحي مل امف < ا اا
 ءنالعافتم هللاو ملاعلاو سفنلاو مسجلا نألو «ةداملا وه دحاو أدبم نع أشن ,دحاو ملاعلاو هبلطتت دوجوملا

 نكي مل اذإ ,ةنكمم ريغ هذهو NET .سفنلا يف راكفأ ىلإ يدؤي مسجلاف
 مهيأر اوجزمو .ءيش لك ساسأ ناثلا نأ ىلإ سطيلقره بهذم اوبهذو ءدخاو رضاع نم سفنلاو مسجلا
 ةسبتقم (ران سفنلاو الا انحور ةبسنك ملاعلا ىلإ هللا َه ةيسسنو ىلوألا رانلا وه هللا نإ : اولاقف لولحلاب يداملا

 دم هعقزمو ارام اسر اركرم هل نأ الإ ءملاعلا يف ثبنم هللا نأ امك ءمسجلا يف ةثبنم ةيهلإلا رانلا نم
 هرهوجو هئرابو ملاعلا قلاخ وهو .نوكلا ءاحتتأ عيمج نمو < ملاعلا بلخ يف وأ .. يجراخلا هطيحم يف نوكلا 1

 «ملاعلا حور هللاو ءايشألا ةلع ىلاعت هللاو .ةدحاو ةلماش ةقيقح ىلع نالدي نامسا ةعيبطلاو هللاف « هتقيقحو
 لماكلا ديعسلا لقاعلا يقابلا يلزألا دوجوملا وهو .دحاو هلإ الإ كلانه سيلف ةدحولا لماك ملاعلا ناك املو .

 هتثيه يف هللا ريغ 'دوجولا. يف رمألا ءىداب: نكي غل ءاهعناصو ءايشألا عدبم دلاخلا .صقن لك نم أربملا
 ىوس مٹ «ءام ىلإ ءاوهلا نم ًاءزج م ءاوه ىلإ اهنم ًاءزج ترو يللا رانا كلت تكرحتو «كرحتف
 ىقبأو ءادمع اهيلإ هسفن لوح ىلاعت هللا نم ةروص الإ يه نإ + ضرألاو ءاملاو ءاوهلاف « ءاضرأ ءاملا نم ًاءزج
 هللا هدجوأ دق هنأكو .بلقلا يف وأ «يجراخلا نوكلا طيحم يف رقتسم وه ءاصلاخ ايهلإ ًاءزج هسفن نم
 - ءدبألا ىلإ هتروص ىلع ثبلي نل ملاعلاو دحاو ءيش عقاولا يف امهو «هربديو هريسي ملاعلا اذه نع الصفنم

3 
 ال
 ےس



 .يأرلا يف مهوفلاخو نامزلا يف مهولت نيذلا ءامكحلا

 ينانويلا خيشلاو يمورلا ردنكسالا لثم هيأر. ىلع هعبات نمو سيلاط وطسرأ لثم

 اهدرون يتلا لئاسملا يف سيلاط وطسرأ يأر ىلع مهلكو مهريغو يبلكلا سناجويدو

 اهيف تعرش يتلا لئاسملا نم انضرغب قلعتي ام هئارآ نم ركذن نحنو ءءامدقلا نع

 اف ةرشع تس يف اهوصخلو نورخأتملا مهفلاخو .لئاوألا

 دوخي الو ملاعلا نضتحيف سويزوأ هللا دوعيو «ةميظع ران ىلإ لوحتيف «هطوش عطقي نآ دعب دوعيس هنأ لب =

 ام ىلإ ءانبو مده نيب ملاعلاف < « ىلوألا هتريس ملاعلا ديعي ىتح ثبلي نلو «ةدحاو ةروص يفوهأالإ دوجولا ىف

 ذإ .طابضناو ةقد يف ثادحأ نم هفلاسل عفو اميف .ةهباشتم يتأت نوناقلاو ماظنلا نم ساسأ ا

 هتيدام نم مغرلابو a و ريم ملاغلاو «ةدايز الو صقن هيرتعي الو «ريغتي ال هتاذب نوناقلاو وهوه ببسلا

 . لقاع رصنع ةيهلالا رانلا نأ ىلإ اوبهذ ذإ ‹ مهتيدام مع اولدعي مل مهو قلطملا لقعلا وه هللا نإ :اولاق دقف

 :اذه نم حجتنيو < ؛ةمكحلاو لقعلاب ريسم ملاعلاف القاع هللا 0

 . تابثو لامع ماظنب هتياغ ا ملاعلا نأ ۔

 ناسنالا سفنو eS نوناق ًامتح هريسي ةتباث نيناوقل عضاخ ملاعلا نأ

 نم تلقتنا مث لوألا ناسنالا سفن ةيهلالا رانلا نم تثعبناف ةلقاع اسقن تناك اذذيلو «ةيهلالا رانلا نم

 ةيح  اهنم ةريخلا وأ'_ةريرش مأ ةريخ «توملا دعب سفنلا رمتستو «دلاوتلا ةقيرط ىلع عرفلا ىلإ ا

 نوكم مسج لك نأ ىلإ اوبهذو هللا ىلإ ءيش لکو يه دوعتف ا ا

 هفارطأ ىلإ مسجلا زكرم نم ًاماود فوظت داوملا هذهو ءاساغنا اهنومسي «راخبلا وأ ءاوهلا هبشت ةقيقد داوم نم

 ءاهؤاقبو ءايشألا ةدحو عجرت «ةصاخ ضابقنالا ةكرح ىلإو اضاقئاو ارات ةعطقنم ريغ:ةكرح كرحتتو

 اهؤازجأ لغلغتتو لخادتت اهنم مسجلا فلأتي يتلا سافنألا رايت نأ ريغ وحنلا اذه .ىلع كرحتت ةدام لكو

 ماسجألا رغصأ عيطتسي ّىتح ل ع « ضعب يف اهضعب

 يف اهضعب لخادتتو جزامتت يه امنإو «ماسجألا يف سامت الو «هلالخ رشتني نأو ًامرج اهربكأ لخادي نأ

 7 .نوكلا 'يف ام عيمج ىلع ةايحلا ةفص نوعلخي مهو ا اهصارخي طقم اناث لح دك عب

 نم امهيف امو ضرألاو ءامسلا نم ةفلؤملا ءايشألا عومجم وه مهدنع ملاعلاف ,ناويحو تابنو دامج نيب كلذ

eh aملاخلاو  GE ELE aلقاع ركفم يح نئاك ملاعلا نأل سفن ملاعللو  › 

 نأ امك .هب طيحملا يف يئاهناللا ء ءالخلاو «ملاعلا مظتني وهف نوكلا امأو .ناكم لك يف ةثبنم ملاعلا سفنو

 بهلب هقارتحا دعب ىنفي ال وهف ءدوعي ىتح يهتني داكي ال ملاعلا نكل ءةياهن كلذك هل نوكيسف ةيادب ملاعلل

 يف سيلو < SS لا

 ال ذإ «مسج اهنا تبثي تبثي امم اهلاصتاو هندبب لاصتا تاذ هسفنو سمن ناسناللو ناک امم عدبأ ناكمالا

 دعب ىقبت اهنكل درا كام اذ هراكفأو هتاكرح أدبمو ةايحلا أ 0 ا مسجلا لاصتا نكمي

 هتقيقحو «هرهوجو .هئرابو ملاعلا قلاخ هللاوه اا عدبأ يذلا لقعلاو ملاعلا قرتحي ىتح هئانف

 ةهلآلا امو «دحاو هلإ الإ كانه سيلف لماك ملاعلا ناك اذإو «ءيش لك يف هنومك ناسنالا ىف نماك وهو

 ةفسلفلا ةصق) . هتوربجو هتردقل هللا كني دع .ةفلتخم ءامسأ الإ يبعشلا نيدلا اهب.لوقي يتلا ةديدعلا

 ١77(. ص ةيقاورلا ةفسلفلا ۲۹۸ ص ةينانويلأ
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 “)سيلاط وطسزأ يأر
 ميكحلاو لوألا ملعملاو .روهشملا مدقملا وهو ارخاطسا لهأ نم سوخاموقين نبا

 و يڪ اا ا اا يف دلو امنإو .مهدنع قلطملا
 رد نا هنو لقت ار , ةينويأ ةنيدم يهو ءاريعاطسأ ةنيدم يف . 0 . ق ۳۸٤ ةنس سيلاطوطسرأ دلو (۱)

 ةلص وطسرأ لصو امم .ردنكسالا دج يناثلا 00 ىنودقملا كلمللًابيبط سوخاموقين هوبأ ناكو «هجيإ
 تام دقو .هتايح يف ريبك رثأ هل ناك امم ردنكسالا ىب أ سبليف عم ملعتو هيف أشنف ينودقملا طالبلاب ةقيثو
 ةايحلا زكرم تناكو «هملغت متيل انيثأ فا اتق هرمأ يلو هلسرأ رشع ةنماثلا زهان املف . ىتف وهو هوبأ
 همهتا دقو ءنوطالفأ يفوت نأ ىلإ ,ةنس نيرشع اهمزلف نوطالفأ ةيميداكأب قحتلاف ءملاعلا يف ةيلقعلا

 I ا ا لا م
 يفوت نأ ىلإ ةسردملا يف يقب وطسرأ ن أو ةصاخبو كلذ ديؤي ام تمث سيل هن أ قحلاو «نوطالفأ
 نأ هيلإ اعد امبرو «يأرلا كلذ دعبي امم NEV E E هال .نوطالفأ

aSبهذف ءاهللحيو اهدقنيو هذاتسأ لاوقأ نزي ناكف  
 ريغ نم هنكل ءًايساق ًايوق ادقن نوطالفأ ميلاعت دقن نإو وهو ٠ .هتمعنل نارفكو .هذاتسأل حيرجت اذه نأ نظلا
 يفوت املو ءنوطالفأ ىلع قحلا رثؤأو ,نوطالفأ بحأو قحلا بحأ :ةروهشملا هتملك لاق دقلو .ءزمغ
 ىلإ دصقو ءانيثأ وطسرأ كرت ةيميداكالل ًاسيئر سوبسيبس هيخأ نبا بختناو . 00 .ق ۳٤۷ ةنس نوطالفأ
 ناكو «ةيلاع سفن وذ هنكلو .عيضو لصأ ٍنم سايمره ناكو «ىرغضلا اسا يف سونرثأ كلم . سايمره
 ي ر نيس ضال سورا يف مالو ءًاميرك الزنم هلزنأو ءوطسرأب بحرف وطسرأ عم نوطالفأل ًاذيملت
 بهذف ۽ سايمره :لتق مث سوخاموقين اهدلوأ ,.ىرخأب جوزتف «تتام دقو و يخأ تنب اهلالخ
 ءربكألا ردنكساللا.هنبا ةيبرت ىلوتيل ينودقملا سبليف هاعدتساف ‹«نينس عضب اهيف يقبف < «نيلتيم ىلإ وطسرأ
 اليجبت هدهع يلوو كلملا نم يقل دقو ‹تاونس سمخ ةبارق هملعي ثبلف «هرمع نم ةرشع ةثلاثلا يف ناكو
 ا قيقرلا نم فالآبو «ليزج لامب هثحب ىلع هناعأ ينودقملا طالبلا نأب نوصقيل ىتح ًاماركإو
 . هثحب ىلع ىربك ةناعإ هناعأ رصقلا نأ ققحملا نأ الإ ةغلابم هيف ناك نإو اذهو .جذامنلا

Sl Eهلوطسرأ ةيبرت كلذب تهتناف  

 نوطالفأ ميلاعتو .ةرهدزم ةينوطالفالا ةسردملا ىأرف .نوطالفأ يفوت ذنم اهار نكي ملو ءانيثأ ىلإ داعف
 دإ ءهتداع نم ذحأو ىمسو «نویقول ىمسي « يضاير بعلم يف ةسردم أشنأف . ةدئاس

 رودت هذيمالتب ةصاخ ةيحابص هسورد نأ ليقو .هلوح نم نوريسي مهو . يشميوهو هسورد مهيلع يقلي ناك
 «ميدقلا رصعلا يف اهعون نم ىلوألا تناك هك ااو .ةباطخلا ىلع رودت ةهاع ةيئاسمو .ةفسلفلا ىلع
 بتك اهمهأو هتافلؤم رهشأو .فبتك ررحيو هتسردم ريدي ةنس ةرشع ثالث لظ دقو  يعيبطلا خيراتلل المعمو
 ا .هتاراصتنا طسو لباب يف . E .ق ۳۲۳ ةنس ردنكسالا تام املو .دهعلا اذه يف
 لغتشي مل هنأ عم ءوطسرأ ىلإ مهراظنأ تهجتآو . مهطاشن ىلإ اوداعف .نيينودقملا ءادعأ اوناكو ,مهلاما
 . ةنيدم لإ رفف طارقس اولعف ام انيثأ لهأ هب , لعفي نأو ءداهطضألا فاخف داحلالا.ةمهت هل اوربدف ةسايسلاب
 .م .ق 777 ةنس يف كلذو ءةنس ٠۳ هرمعو هب تام ضرمب بيصأ اهب هتماقإ نم ةنس لوأ يفو ل ميسلخ
 هب لصف ىلع قلطي دق باتكلا نأ انفرع اذإ ءانبجع لقيو ءباتك ةئامعبرأ ةبارق فلأ وطسرأ نأ يور دقو
 = .بتكام مهأ وه يقبام نأ ظحلا نسح نم نكلو «هتافلؤم عابرأ ةثالث نم رثكأ دقف دقو ا ا
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 ملعملاب هومس امنإو «ةنس نيرشعو افين هدنع ثكمف نوطالفأ ىلإ هوبأ هملسأ ةنس ةرشع

 عضاو مكح همكحو لعفلا ىلإ ةوقلا نم اهجرخمو < ..ةيقطنملا ميلاعتلا عضاو هنأل .لوألا

 ىنلإ وحنلا ةبسن نهذلا يف يتلا يناعملا ىلإ قطنملا ةبسن نإف «ضورعلا عضاوو وحنلا

 کک ةموقم يناعملا نكت مل هنأ ىنعمب ال هعضاو وهو ءرعشلا ىلإ ضورعلاو مالكلا

 ىتح «نيملعتملا ناهذأ ىلإ ًابيرقت اهموقف ةداملا نع هتلآ درج هنأ ىنْعمب لب ءاهموقف هلبق

 هنأ نأ «لطابلاب قحلاو أطخلاب باوصلا هابتشا دنع هيلإ نوعجري مهدنع نازيملاك نوكت

 «قبسلا قح هلو «نيحراشلا ليصفت نورخأتملا هلصفو «نيدهمملا لامجإ لوقلا لمجأ

 هریک حوزش اهلو «ةقورعم قالخألاو تايهلإلاو تايعيبطلا يف هبتكو «ديهمتلا ةليضفو

 وبأ مهسيئرو نيرخأتملا مدقم هدمتعا يذلا سويطسما حرش هبهذم لقن يف انرتخا نحنو

 ىلع لئاسملا يف هتالاقم يقاب انلحأو تايهلإلا يف همالك نم اتكن اندروأ ءائيس نب يلع

 نيكلاهتملا هل نيدلقملاك مكح يف هوعزان الو يأر يف هوفلاخي مل ذإ نيرخأتملا لقن

 .. مهنونظ هيلإ تلامام ىلع رمألا سيلو هيلع

 : ىلوألا ةلأسملا

 ره ايجولوثأ باتك ىف لاق لوألا كرحملا وه يذلا دوجولا بجاو تابثإ ىف

 نكي ملو ةعيبطلا دعب امب مث ةسايسلاو قالخألاب مث ةيعيبطلا مولعلاب مث : قطنملاب هتباتك أدب هنأ نظلا رشكأو =

 هارام ةه دنلو ف رخ ا املج احلا ف دا ر ةا عج او ناک لب «بسحف ًافوسليف

 ال اهيلإ لصو يتلا قئاقحلا نم ناك امو ارك رار قبح تاير اه دنع تع اع ارا الطاب

 نم فرعي ناك ام اودع ىتح «هب افوغش ناك يذلا ناويحلا ملعو قطنملاب لعف امك < .ًاملع هل عارتجا هل ملع

 هولا ع 0 ب بال كاب وسلا ولي عاونأ

 ىلوأ وهف لافطألا ةب هيبرث نسحأ نمو 0 0 يف ةنيز مولعلا نإ 0 ناكو اا ءايحألا

eم ا ل كيفما ياي هرعت  

 و ا مهام مرت: ا فما

 الو تاذلاب ال الصأ كرحتم ريغ وهو ىلاعتو هناحبس ءىرابلا وهو ءدوجولا بجاو لوألا كرحملا نأ ررقي 1

 ريغ هللاو .ةيلغاف ةلعك ملاعلا هللا كرحيل يرورض ريغ سامتلا نكلو ملاعلاب طيحم هللا نأ ىريف ‹ضرعلاب

 قدصي ال سكعلاف < ءامئاد لعفنملا سامي لعافلا ناك اذإ هنأ ىلإ بهذ دقو «ناکم هل سيل هنأ ذإ « يمسج

 سادي و «ملاعلا هسامي نأ نود ملاعلا هللا سامي نأ يفكي ثيحب .يداملا ريغ لعافلا ىلع

 رقتفي نأ بجو اكرحتم ناك اذإ هنأل ةكرحلا نع هزنم هللاو .ملاعلا ةكرحل ةيئاغ ةلع هللاف ,يداملا يداماللا

 _— «لطاب وهو ‹لسلستلا ضيضح يف ىوهن ىتح «كرحم ىلإ رقتفم هرودب وه كرحملا اذهو «كرحم لإ



 انإ لاق .كرحتم ريغ دحاوو نايعيبط نانثا برضأ ةثالث ىلع لاقي رهوجلا نإ ماللا فرح
 امإف كرحم نم كرحتم لكل دب الو اهعاضوأو اهتاهج فالتخا رثأ ىلع تاكرحتملا اندجو
 يغ كرحم ىلإ دنتسيف ًالإو ءرصحني الو هيف لوقلا لسلستيف ًاكرحتم نوكي كرحملا نأ
 نم هجرخي رخا ءيش ىلإ 0 هنإف .ةوقلاب ام ءيش هيف 576 نأ زوجي الو .كرحتم
 لعفلاب امو ةوقلا ىلع مدقأ اذإ لعفلاف ءلعفلا ىلإ ةوقلا نم هتاذ نم كرحتي ال وه ذإ ٍةوقلا

 زاوجلاو ناكمإلا وهو ةوقلاب ام ىنعم هتعيبط يفف هدوجو زئاج لكو ةوقلاب ام ىلع مدقأ
 هتاذب دوجولا بجاوف كرحم ىلإ جاتحيف كرحتم لك كلذكو «بجي هب بجاو ىلإ جاتحيف
 زئاجو لعفلاب هنع دافتسم هدوجوف دوجوم لکو ؛هريغ دوجو نم دافتسم ريغ اهدوجو تاد
 هتذخأ اذإو بوجولا هلف هتلع طرشب هتذخأ اذإ كلذو ناكمالا هتاذو هسفن يف هل دوجولا

 .. عانتمالا هلف هتلع ال طرشب

 : ةيناثلا ةلأسملا

 دحاو لوألا أدبملا نأ حضوي سيلاط وطسرأ ذخأ “دحاو دوجولا بجاو نأ :يف

 ةرثك يه تسيل دحلا يف قافتالا:دعب ةرثكلا نإ :لوقيو «دحاو ملاعلا نأ ثيح نم
 ةوقلا طلاخي ال لعفلاب مئاق مامت هنأل ءرصنع هل سيلف ىلوألا ةينآلاب وه ام امأو .رصنعلا
 دحاو ملاعلا كرحمف لاق «تاذلاو مسالا يأ ددعلاو ةملكلاب دحاو لوألا كرحملا اذإف

 =٠ ةكرحتم ريغ ةتباث ىلوأ ةلع ملاعلا ةكرحل نأب رمألا رقتسيف .

 )١( هلإ دوجو نع فشكت يتلا ةيهلالا نم ةسبقو «ةينادخولا نم ةعمل هبهذم يفف ءايلولح ناك نإو ءوطسرأ

 يف نيب وطسرأ نأب .نيميكحلا يبأر نيب عمجلا هباتك يف يبارافلا ركذ دقو اذه .نوكلا اذه ربدي .دحاو
 - ةتبلا ادبأ ىهانتت ال دحاولا وا ةرثك لك نأل «ةرثك لك يف دوجوم دحاولا' نأ ايجولوثوأ باتك

 ال نأ امإو .ءأدحاو نوكي نأ امإ .ريثكلا ءازجأ نم دحاو لك نإ : هلوق لثم ةحضاو نيهاربب كلذ ىلع نهربو
 ال نأ مزل ء ءيش ال ناك نإو .ءيشاإل امإو ًاريثك امإ .نوكي نأ نم لخي مل < ًادحاو نكي مل نإف «ًادحاو نوكي

  AKS Saiال امم رثكأ ىهانتي ام نأ كلذ نم ًاضيأ مزليو , ةرثكلا بو نيم فرفلا امف ارك ناك إي

 ةقيقحلا يف نكي مل اذإف .ةهجو ةهجب الإ دحاو ال وهف ملاعلا اذه نم دحاولا هيف دجوي ام نأ نيب مث < , ىهانتي

 اشا  Eيذلاوه قحلا دحاولا نأ نيب مث هدحاولا ريغ وهو .هريغ دحاولا

 نأ نيب مث «ةرثكلا مدقي دحاولا نأو ءةلاحم ال دحاولا دعب ريثكلا نأ نيب دب مث .ةيدحاولا تادوجوملا رئاس دافأ
 اذهل نأ ىريوطسرأف اذه .سكعلاب كلذكو هنع دعبي امم ةرثك لوأ ناك .قحلا دحاولا نم برقت ةرثك لك

 ةكرحم ءىدابم كانه ناكل ةدع ملاوع كانه ناكول هنأب «ةينادحولا هذه ىلع نهربيو ءادحاو اهلإ نوكلا ,
 نأ ثيحب نم رثكتي نأ نكمي الف ةداملا نغ ءيرب لوألا دوجوملا نكلو يددعلاب ةفلتخم .عونلاب ةقفتم «ةدع
 اك .دحاو دوجولا بجاو وهو لوألا كرحملاف ؛روصلا رثكت يتلا يه ةداملا
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 دحاو لوألا أدبملا نأ حضوي هبهذم رصن نم ذخأو سويظسماث لقن اذكه دحاو ملاعلا نأل

 ىلعو هيلع دوجولا بجاو لمحلا ريثك ناك ولو :لاق .هتاذل دوجولا بجاو هنأ ثيح نم

 سنج نم هتاذ بكرتيف ءاعون رخآلا نع امهدحأ لصفنيو ًاسنج امهلمشيف ؤطاوتلاب ةريغ

 ول هنألو هتاذب ابجاو نوكي الف تا اا سك را ىف يک ولا هاربا قس لفقر

 3 ا ابجاو هنع جراخ رمألاف < .هنع ءيش ال هتاذل دوجولا بجاو هنيعب وه نكي مل

 . فلخ اذه هتاذب اجوركم ملف جراخلا رمألا كلذب دوجولا بجاو

 : ةثلاثلا ةلأسملا

 لوقعمو لقاعو «هتاذل لقع:رمأ لب هنيع نم ال هتاذل دوجولا “بجاو نأ ىف

 مزاوللا نع هزنم ةداملا نع درجم هنألف لقع هنأ امإ «لقعي مل وأ هريغ نم لقع «هتاذل
 لوقعم هنأ امأو «هتاذل درجم هنألف هتاذل لقع هنأ امأو « هتاذ نع هتاذ بجتحي الف « ةيداملا

 لقعي هتاذ نم مث هتاذ لقعي لوألا :لاق .هريغبو هتاذب هتاذ نع بوجحم ريغ هنأللف هتاذل

 نم «ددرتو لاقتنا ىلإ جايتحا ريغ نم ..ةدحاو ةعفد يلقعلا ملاعلا لقعي وهف .ءيش لك

 انلاحك .اهنم اهلقعيف هنع ةجراخ رومأ ىلع ءايشألا لقعي سيل هنأو .لوقعم ىلإ لوقعم

 ءايشألا دوحخو ببس القعو القاع هنوك سیلو ,هتاذ نم اهلقعي لب تاسوسحملا دنع

 اهلعج ءايشألل هلقع يأ «سكعلاب رمألا لب القع هلعج دق اهدوجو نوكي ىتح ةلوقعملا

N د قم رن لقع هتاذب هنإ :لوقنف ءدوجولا بجاو تبث دق ذإو :ةاجنلا يف لاق )١( 

 امنإ إو لقعت نأ اهيلع عنتمم ريغ كلك فاو افا ةفيط یا رجول ا ا

 ةسوسحم كلذك يه ثيح نم اهنإف ءةداملا ضراوعب ةفونكم وأ ؛ةداملا يف تناك اذإ لقعت ال نأ اهل ضرعي

 ةداملا نع درجم هتاذب وه ام لكو لوم ةعيهاسو ادرج ناک قئاعلا اذه نع درج اذإ دوجولاو « ةليختم وأ

 ةيوه وه امب وهف «ةداملا ضراوعو ةداملا نع درجم دوجولا بجاولا لوألاو «لوقعم هتاذب وهف ضراوعلاو

 وه ةدرجم ةيوه اهل هتاذ نأ هل ربتعي امبو .هتاذل لوقعم وهف هتاذل ةدرجملا ةيوه نأ هل ربتعي امبو لقع ةدرجم

 ءيشلا كلذ نأ نمضتي ال ءاضتقالا اذهو .ًالوقعم ًائيش يضتقي لقاعلا نأ ملع اليلق ركف نمو ةيتاذ لقاع

 وه ىنعملا اذه لقعت يتلا ةوقلا نوكت نأ امإف ءايشألا اهب لقعن ةوق انل نأ ًانيقي ملعنل انإو اذه وهوه وأ ءرحخا

 ءايشألا لقعن ةوق ناتوق انل نوكتف .ىرخأ ةوق كلذ لقعت وأ ءاهتاذ لقعت اهنيعب يه نوكتف ءاهسفن ةوقلا هذه

 E رار اب تركت ايا لإ درك رح د رتل تع اوي رع ارا

 لقاع نوكي نأ لقاعلا يضتقي سل نأ نيس اذهل ءرخا ءىش لوقعم نوكي نأ بجوي ال لوقعملا نأ ناب دقف

 وهف هلا قمرا ادرک ان كر , لقاع وهف ةدرجملا ةيهاملا هل دجوي ام لك لب ءرخآ ءيش

 هنركو «رابثعالا ىف لر تاذلا نفق اا نوكي نأ فلذوحوي الو: لرقم فاع انا دب ةنهاملاف ل عم
 نه او داو للا لرل و ةه الاف لا ديف يجو و ااغ
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 هدوجو ديفتسي الف «هريخل لمكملا هتاذل لماكلا وهف < هلمكي ءيش لوألل 0 ةدوجوم

 ىلع مدفن اهدوجو ناكل .ءايشألا نم ءايشألا لقعي ناك ول هنإف 5 اک ةونجو

 يف نوكيف .ءايشألا تالوقعم لبقي نأ هعابطو هماوق يفو هسفن يف هرهوج نوكيو هدوجو
 نكي مل هنع جراخ وه ام الول لاقي ىتح هنع جراخ وه امب لمكي ثيح نم ةوقلاب ام هعابط

 ريغ نم هسفن رابتعابو هسفن عابط يف هل يذلا نوكيف اهمدع هيف ناكو « ىنعملا كلذ هل

 رابتعاب نوكيف «كلذ هل نوكي نأ هنأش نمو تالوقعملل امداع نوكي نأ هريغ ىلإ ةفاضإ

 نأ بجيف « لعفلاب ًادوجوم لازي الو لزي مل هنأ انضرف اذإو .ةوقلاو ناكمالل ًاطلاخم هسفن
 اهتاذل مزلي ام لقع هتاذ لقع اذإو : لاق هريغ نم ال لضفألا لمكألا رمألا هتاذ نم هل نوكي

 ملف الإو «هنع رودصلا بيرت ىلع ةع رد اه لك لغو دف هنوك لو لدقلاب
 وهو .هل يذلا ميركلا ءيشلا امف لعفلاب لقعي سيل تاك نإو :لاق .اههنكب هتاذ لقعي

 نوكتف ءايشألا نم ءايشألا لقعي ناك نإو « مئانلا لاحك هلاح نوكيف < .هلامك صقانلا نوكلا

 مارملا وهف هتاذ نم ءايشألا: لقعي ناك نإو «.هتاذ هلقعت ام مدقتب هيلع ةمدقتم ءابشألا

 نإ :لوقيف ىنعملا اذه نم ًابيرق يدؤت ىرخأ ةرابعب ضرغلا اذه نع ربعي دقو «بلطملاو
 يفوه امف رخآ ًائيش لقعي ناك نإف .هريغوأ هتاذ لقعي نأ امإف « لقعي هنأو لقعلا هرهوج ناك

 نأل بسانم لالجو لضف هسفنب ربتعملا اذهل لهو .هلقعي ام ىلإ فاضم ريغ هتاذ دح

 هل نوكي لقعي ال نأبو .لقعي ال نأ نم لضفأ هل لقعي نأ لاوحألا ضعب نوكي نأب لقعي
 لضفأ رخآلا ءيشلا لقعب نوكي نأ وهو .رخأآلا مسقلا نكمي ال هنإف «لقعي نأ نم لضفأ
 هريغب هلامكو هلضف نوكيف .لقعي نأ همزلي ءىش هتاذ ىف وه ثيح نم هتاذ ىف هل يذلا نم

 0 راع

 يف أدبملا اذه نوكي فيك امأو : زق و نوبات كاد هللا ا ا ف رش اا )۱)

 اذ نوكي لب «هل يذلا ميركلا ء ءيشلا امف لعفلاب هلقعت سيل ناك نإ هنإف ةبوعص هيفف هتاذل هلقع يفو هتاذ

 نوكيو هتاذ اهلعفت امب موقتيف هيلع ةمدقتم ءايشألا نوكتف ءايشألا لقعي ناك نإو اندنع مئانلا ةلاحك ةلاح

 وه امب لمكي ثيح نم ةوقلاب ام هعابط يف نوكيف ءايشألا تالوقعم لقعي نأ هعابطو هتوق يف هسفن يف هرهوج
 يف هل يذلا نوكيف اهمدع هيف ناكو ىنعملا كلذ هل نكي مل هنع جراخ وه ام الول هنأ ثيح نم هنع جراخ

 الإو هل نوكي نأ ًاضيأ هنأش نمو تالوقعملل ًامداع نوكي نأ هريغ ىلإ ةفاضإ ريغ نم هسفن رابتعابو هسفن عابط

 يذلا نوكي الف لعفلاب ًادوجوم لازي ال هنأ انضرف نإو ةوقلاو ناكمالل طلاخم هسفن رابتعاب وهف ةتبلا نكي مل

 كلذ الول هنإف .هلقعي يذلا ءيشلا ةهج نم هلامك نوكيو هريغ نم لب .لمكألا لضفألا رمألا هتاذ نم هل
 نكن اهو لوقيف ىنعملا اذه نم ًابيرق يدؤت ةرابعب ضرغلا اذه نع ربعي دقو .هلقعي ناك امل ءيشلا
 - ريغ هتاذ ّدح يفوه امف رخآ ًائيش لقعي ناك نإف هريغوأ هتاذ لقعي نأب امإ :وه كلذلف لقعي نأو و لقعلا هرهوج
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 : ةعبارلا ةلأسملا

 يرابلا نإف «لقعي وأ عدبي نأب هريغ نم رثأتو ريغت هيرتعي ال دوجولا بجاو نأ يف
 ناك ءاوس .هريغ نم ببسب ريغتم الو .هريغ ىلإ جاتحم ريغ ًادج «' 7ةبترلا مع ىلاغت

 ال امنإو .نامزلا يف ًامئاد ناك نإو 8 هريغ نم لبقت هتاذ نأب ري ناك وأ انام رولا

 ةبتر لك نأل ءريخلا ىلإ ال رشلا ىلإ نوكي امنإ هلاقتنا نأل .ناك امفيك ريغتي نأ هل زوجي

 هلاني ءيش لکو «هتبتر نود وهف هب فصويو هلاني ءيش لکو «هتبتر نود وهف هتبتر ريغ

 ةيدعب تناك نإ . ةكرحلل ًابسانم ائيش ًاضيأ نوكيو «هسفن نود وهف هب فصويو

 اذإ هنأ همالك ىلع مزلأ دقو «رش وه يذلا ءيشلا ىلإ ريغتلا نإ :هلوق ىنعم اذهو « ةينامز

 نع سويطسماث باجأو «رثأتيو ريغتيو لكيو بعتي هنإف هتاذ ًادبأ لقعي لوألا لقعلا ناك

 نأ نم بعتي ال هنإف هتاذ بحي نأ نم بعتي ال امكو هتاذ لقعي هنأل بعتي ال امنإ هنأب اذه

 سيل هنأل لب بحي هتاذل وأ لقعي هتاذل هنأ ةلعلا تسيل : انيس نب ىلعوبأ لاق «هتاذ لقعي

 ةعيبطلا نع جورخ ببسل ضرعي ىذأ وه بعتلا نإف لقاعلا رهوجلا يف ءيشلا داضم

 نأ لاوحأ ضعب نوكي نأب لقعي نأل بسانم لالجو لضف هسفنب ربتعملا اذهل لهو ؛هلقعي ام ىلإ فاضم =

 ال هنإف «لقعي نأ نم لضفأ هل نوكي لقعي ال نأ لب ءرخآلا ء ءيشلا لقعي الأ لاوحأ ضعب نم لضفأ هل لقعي

 هتاذ يف وه ثيح نم هتاذ يف هل يذلا نم لضفأ رخآلا ء ءيشلا لقعت نوكي نأ وهو رخآلا مسقلا هل نكمي

 يفو هسفن يف ال هنإف ءهریغل القاع نوكي نأ لاحملا نمو هريغب هلامكو هلضف نوكيف .لقعي نأ همزلي ء ء يش

 باتك) .ريغتي الو هريغ ىلإ جاتحي ال ًادج ةبترلا ميظع هريغ ةهج نم ربتعم ريغ هصخن يذلا هدوجو ةبتر

 . (انيس نبال ماللا باتك حرش فاصنالا

 مظع هنأ ذإ .هتبتر مظعل ه هريغل القاع نوكي نأ لاحملا نم هنأ نم ةثلاثلا يف هيلإ بهذام ىلع نهربي ذخأ ١١(

 نإو ارثأ ةززيغ قف لقي دارا ارت ناك وأ اتام رکا ناك اوس ريغ الو ءهريغ ىلإ جاتحي الف ًادج ةبترلا

 امنإ هلاقتنا نآل ناك امفيك ريغتي نأ هل زوجي ال امنإو «ةيتاذلا ةبترلا يف تاذلا دعب هنكل نامزلا يف ًامئاد ناك

 لود وهف هب فصوتيو هلاني ءيش لكف هتبتر نود يهف هتبتر ريغ ةبتر لك نأل ريخلا ىلإ ال رشلا ىلإ نوكي

 وه يذلا ىلإ ريغتلا نإف : هلوق ىنعم اذهو ةينامز ةيدعب تناك نإ ًاصوصخ ةكرحلل ًابسانم ًائيش نوكيو « هسفن

 لقعتلاب دادزي هنأ ينالويهلا لقعلا يف لاق هسفن هنأ يسنو أطخ بعتم هل لقعلا عباتت نأ نم هاعدا ام مث ترشا

قعلا ةلآ يفو لعفنملا لقعلا ةلآ يفو لعفنملا لقعلا يف هيلإ جاتحي ام ببسي لب ءهرهوج ىف بعتي الو «ةوق
 ل

 ‹«بعتيو لكي نأ بجي ء ءيشلا لمكتسا اذإ سيل مث « لقع لعفلاب هنأ ناسنإلا سفن يف ىعدي ال وهو لعفنملا

 .ىلوتت يتلا تاكرحلا تناك اذإ كلذ نوكيامنإو اعلا ا م SS راما

 نوكي نأ بجي ملف هجوب ةافانم هيف سيل يذلا ضحملا ذيذللاو مئالملا ء ءيشلا امأ ةعيبطلا بولطمل ةداضم

 بعتي الء ءيشلا نأ امك هتاذ لقعي هنأل بعتي الامنإ هنإ لوقي هنإف قح سويطسماٹ هلوقيام ًاضيأ الو ,ًابعتم هر ركت

 تاک م) لقعلا رهوج يف ء N ل

۹ 



 ءىشلا امأف ءةعيبطلا بولطمل ةداضم ىلاوتت يتلا تاكرحلا تناك اذإ كلذ نوكي امنإو
 . ًابعتم هرركت نوكي نأ بجي ملف هجوب ةافانم هيف سيل ضحملا ذيذللاو مئالملا

 أ

 : ةسماخلا ةلأسملا

 ًاكردم لعفلاب نوكي نأ يف لماك يأ «هتاذب قاب 2')هتاذب يح دوجولا بجاو نأ يف
 كاردإ نم اهب نرتقي هنإف اندنع ىتلا ةايحلا نإ : لاقو :ءيش لك يف رمآلا دفان .ءيش لكل

 ماتلا لقعلا نوک وهو ةايحلا ظفلب هيلإ راشملاف كانه امأف ©. سيسخ كيرحتو سيسخ

 هتاذب قاب هتاذب يح وهف يلزأ رهدلا يقاب وهو .ءيش لك هتاذ نم لقعني يذلا لعفلا
 ىف ريغت الو رثكت ريغ نم انركذ ام ىلإ هتافص عيمج عجري امنإو (هتاذب رداق) هتاذب ملاع
 .هتاد

 : ةسداسلا ةلأسملا

 نأل لاعفلا لقعلا وه لوألا رداصلا لاق 2'2دحاو الإ دحاولا نع ردصي الل هنأ يف
 بسحب تاكرحملا ددع نوكي نأ بجيف كرحم كرحتم لكلو ةريثك تناك اذإ تاكرحلا

 كتبي

 ىف رمألا ذفان ءيش لكل ًاكردم لعفلاب نوكي نأ يف لماك يأ ؛هتاذب يح يأ ةايح يهو : :لوقيوطسرأ نأ مث 1١(
 امو. ؛ سيسخ كيرحتو سيسخ كاردإ نم اهب نرتقي امل ةايح ىمست امنإ اندنع يتلا ةايحلا نإف ءيش لك
 هتاذ نم يذلا لقعلا ًاصوصمخب لقعلا وه كلذو لعفلاب ماتلا لقعلا نوک وه ةايحلا ظفل هيلإ راششملاف كانه
 وه اذه نإف هتاذب قاب هتاذب يح يأ يلزأ لصتم رصبو ةايح وه نذإف : لاق مث .هتاذ نم ءيش لك ل اقعتي
 . تيس ننال ماللا فرح باتك حرش فاصنالا باتك نم) . هللا

 هذه مهلاح ةريثك رهاوج أدبملا كلذ دعبو «ةيلزألا ةمئادلا ىلوألا ةكرحلا كرحي هنأو دحاو لوألا أدبملا (۲)
 بجي ىلوألا ةلعلاف ,كرحم نم هتكرخف كرحتم لكو .هيلع دهش سحلاو كلذ بجوي سايقلاو لاحلا ١

 نوكت نأ ةرورض بجيف اهدعب يتلاماسجألل ةكرحملا دا رجلا امأو ةكردتم رع ةدحاو نوكت نأ زورم
 لوقلا هبجوأ امك .ضرعلاب كرحتت نكل ةكرحتم ريغ اهتاذ يف نوكت نأو «ةكرحتملا ماجا بيسات
 نأ بجيو موجنلا ملع نم هفرعت ىلإ دصقي ىوقلا ة ةرثك ىلع فوقولا نأ الإ ةيلزأ نوكت نأو سفنلا رمأ يف
 كالفألا ددع نم موجنلا هيلع لدت يذلاو .ةكرحتملا' ماسجألا ددع بسحب ةكرحملا ىوقلا ددع نو
 كلذ يف يرورضل ا١ مكحلا نأ الإ ءددعلا اذه تاكرحلا نكتلف نوعبرأو عبس وأ نوسمخو ةسمخ ةكرحتملا
 ددع نوكي نأو .ةكرحتملا كالفألا ددعك تاكرحلا ددع نوكي نأ بجيف كلذ ىلع ىوقأ أ رهف مجنتي ,يذللف
 رثكأ ىلوألا للعلا نوكت نأ بجيف دحاو نم رثكأ ملاعلا ناك نإ هنإ : : لوقي مث تاكرحلا ددعك ةكرحملا للعلا
 كرجملاو رصنعلاو ةداملا اهدوتك نف تسملا نوكي .ةرثك اهددعو ةدحاو اهتروص يتلا ءايشألاو دحاو نم
 مسجلاو .ددعلاو دحلا يفًاديحاو لوألا كرحملا نوكي نأ بجيف مدمج وذ وه الو ىلويهلا هبوشت ال لوألا
 درعا سس رش .دحاو ملاعلاف ًادحاو نوكي نأ بجي ةكرحلا لصتم ناك نإ ًاضيأ كرحتملا

 .(ماللا
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 ناثو لوأ بيترت ىلع ال هيلإ بسني تاكرحملاو تاكرحتملا تناك ولف «تاكرحتملا ددع

 دقو « هتاذ رثكتتف كرحتم كرحتمو كرحم كرحم ىلإ هتاذ تاهج ترثكتل ةدحاو ةلمج لب

 دحاو الإ هجو لك نم دحاولا نع ردصي نلف «هجو لك نم دحإو هنأ ىلع ناهربلا انمقأ

 دوجولا بوجو هتلع رابتعابو «دوجولا ناكمإ هتاذ رابتعابو هتاذ يف هلو ءلاعفلا لقعلا وهو

 :كتتق بابسألا“ ا وما لهلا» راكد
 فلا يني اا

 : ةعباسلا ةلأسملا

 تاكرحملا ددع ىلع ًابترتم تاكرحتملا ددع ناك اذإ :لاق 27تاقرافملا ددع يف

 قرافم .كرحم ةكرحتم ةرك لكلف «ناثو لوأ بيترت ىلع ةريثك ةقرافملا رهاوجلا نوكتف

 .ةكرحلل لوازم رخآ كرحمو ,قوشعملاو يهتشملا كرحي امك كرحيو ةوقلا يهانتم ريغ

 تاكرحملاف «لوازم سفن يناغلاو قرافم لقع لوألاف يوامسلا مرجلل ةروص نوكيف

 ةيهتشم اهنأ ىلع كرحت ةلوازملا تاكرحملاو « ةقوشعم ةاهتشم اهنأ ىلع كرحت ةقرافملا

 تناك اذإ :لوقيف دحاو نم رثكأ وأ أدحاو مسجب سيل يذلا قرافملا كرحملا له تسع حارس اذا م 01(

 بسحب «ةريثك ةقرافملا تاكرحلا ددع نوكي نأ بجيف دحاو هكرحم دحاولا كرحتملاو «ةريثك ريثك تاكرحلا

 هک ی اها نکا ىلإ يهتشملاك كرحم نم كرحتملا جاتحي مل نيبي ملو ءةيلزألا تاكا ددع

 «ناثو لوأ بيترت ىلع ةريثك ةقرافملا رهاوجلا نأ يف همالعم ةمالك نع تم وك فلس كل نسال من

 ل Os لاق اهم اب نبل هنكلو رك ااه لاق

 لوأ بيترت ىلع) :هلوقو .كلذل بجوملا ببسلل يدتهي نأ بجيف «نوريثك هنع نوكرحتملاو يهتشملاك
 انهه نأ ةدعاسملا ليبس ىلع بجوأ همالك نم ناب امف ضعبل ةلع اهضعب نوكي نأ بيترتلاب ىنع نإ (نائو
 ىلإ اهضعبب انيتأ , دوجولا يف قحلا لوألا ىلإ اهب انيتأ فيك نيبي نأ هل تأي ملو «ةريثك ةقرافم تاكرحم

 بجيو «بيترت ىلع وأ ءًاعم قلعتت وأ دوجولا يف ضعبب اهضعب قلعتي الف «تاذلا ىفاعم يه لهو .ضعب

SSلمأتيل < , يهتشملا كرحي امك كرحيو .ةوقلا يهانتم ريغ ًاقرافم ًاكرحم ةرك لكلا نأ  

 يهتشملاو قشاعلاك كرجي يذلا وه رخآ نوكي لب ةكرحلل يلوتملاو ةكرحلا أدبم نوكي ال يهتشملا نأ

 لوازملا ةكرحلا أدبم ىتعمب كرحملا وه كلذ نأو ,ىهتشملا نم كلذ ريغوأ .لينلا وأ هبشتلا وأ لاصتالل
 ا ا .ء سفن يهف ةكراشم يوامسلا مرجلل ةروص ةلاحم ال هنإف ةكرحلل

 وأ ةيلقع ةوهش يهتشي ًالوقعم ىنعم كردم هنأ ىلع كرحتملا نوكي سيلف هتادب كرحتي هنأ انملس نإف هتاذب

 تاكرحمو «ةقرافمو ةاهتشم اهنأ ىلع كرحت تاكرحمب لوقي هنأ وطسرأ بهذم رع ناب دقف ةيلقعلاب ةهيبش

 ركألا تاكرح ددع نم نيكرحملا ددع بلطي هنأ مث  ةهبشتمو ةيهتشم اهنأ ئلع كرحت «تاومسلا ماسجأ يف

 ٠ نبال ماللا فرح باتك حرش فاصنالا باتك نم) . دعب رهظ امنإو هنامز يف دعب ًارهاظ نكي مل ءيش كلذو

 . (انيس
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 ًارهاظ نكي مل ءيش كلذو «ركألا تاكرح ددع نم تاكرحملا ددع بلطي مث ؛ةقشاع
 ع و لا ناف اعدم ا لوبان هن :ركالاوب يدعي رف او ا ىف
 0 د ا ادا سلا اوو

 :ةنماثلا ةلأسملا

 وه تاسوسحملا يف ةذللا سيلاط وطسزأ لاق .هتاذب ٠ جهتبم لوألا نأ يف
 «هب رعشي ثيح نم «هيلإ لصاولا لامكلاب روعشلا تالوقعملا يفو « مئالملاب روعشلا
 نع لج نإو ءاهفرشو اهتقيقح لامك ىلع هتاذ لقعي هنأل .اهب ذذلتم هتاذب طبتغم لوألاف
 ذتلن نحنو فيك «ءاهبو ءالعو ةجهب كلذ يمسي نأ بجي لب ةيلاعفنا ةذل هيلإ بسني نأ

 بساني امع ةجراخ تاجاح ءاضق يف نوددرم «هنع نوفورصم نحنو قحلا كاردإب
 انسامغناو .تالوقعملا يف انروصقو انلوقع فعضل كلذو «سان اهب نحن يتلا انتقيقح
 قحلا لاصتا انل رهظيف «سالتخالا ليبس ىلع اهيلإ لصوتن انكل «ةيندبلا ةعيبطلا يف
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 . ةسلخو ةفطخ الإ (ةيهلإلا) ةقرابلا كلت ٠١ ميشن نأ اننكمي الو «نويندب انأل «نكمم
 : ةعساتلا ةلأسملا

 برضأ ةثالث ىلع رهوجلا نأ انيب دق :لاق ءهنع ©0هبيترتو لكلا ماظن رودص يف

 لامك لقعيو هتاذ لقعي يذلا أدبملا اذه لثم هنأ ىلإ ريشي هدعب امو .ةحلاص لاحك انل ةعيبطلاو :وطسرأ لاق )١(
 ىمست نأ بجي لب ةيلاعفنالا ةذللا هيلإ بسنت .نأ نع لج نإو اهب ذتلم « هتاذب طبتغم وهف ءاهفرشو هتقیقح
 ىف ىمسي يذلا ىنعملا سيلو اهل كردم وهو «هتاذ ءالعو «هتاذ ءاهب هل ةلاحم ال هنإف رخآ اعيش وأ ةجهب
 فيكف كلذك وه ثيح نمو هب رعشي ثيح نم لصاولا لامكلاو مئالملاب روعشلا سفنألا ةذل تاسوسحملا
 ىف نوددرم هنع نوفورصم نحنو قحلا كاردإب ذتلن نحنو فيكو ةياغلاب يفخلا لامكلل ءلوألا كاردالا
 انروصت فعض عم نحن انإ :لوقنف سان نحن اهب يتلا انتقيقح بساني امع ةيجراخ تاجاح ءاضق
 قحلاب لاصتا انل رهظيف سالتخالا ليبس ىلع لصوتن دق ةيندبلا ةعيبطلا يف انسامغناو ةيوقلا تالوقعملل
 الو نويثدب اننأل نكمم ريغ انل وهو «ًادبأ هل لاحلا اذهو .ًادج ليلق نامز ىف ةببحع ةداعسك نوكتف لوألا
 نبال ماللا فرح باتك حرش فاصنالا باتك نم) .ةلعو ةنطخ الإ ةيهلالا ةقرابلا كلت يشن نأ انكي
 . (انيس

 امهيلإ رظنلا وه لب ليقو ءرطمي نيأو دصقي نيأ هيلإ رظن ءًاميش قربلاو باحسلا ماشو ءأميش ميشي ماش نم (5)
 .قرب تاذ ةباحس ةقرابلاو هل ًارظتنم كرصبب هوحن تعلطت اذإ ءيشلا لياخم تمشو ؛ديعب نم

 ام لوقيف لدعلاو ماظنلا ثيح نمو نسحألاو لضفألا ثيح نم لكلا بيترت يف لاحلا حضوي وطسرأ ذخأ (1)
 دوجوم وه وأ ,قرافم هنأ موق رظن امكوهأ لكلا عابط يف لضافلاو عناصلا دوجو نأ ربخلا فيك ملعيل : هانعم
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 نانثالا امأو كرحتملا ريغلا دحاولا ىف لوقلا انيب دقو رو ريغ نعحاوو نام اا

 .ةيعيبطلا ماسجألا أدبم امهو ا رصنعلا وأ ءةروصلاو ىلويهلا امهف نايعيبطلا

 .ةروصلل لباق رهوج ىلويهلاف «تاذلاب ال ضرعلاب ءىدابملا نم دعيف مدعلا امأو

 لاحلا ضرعلاك ال هل موقملا ءزجلاك .اعون هب ريصيف رهوجلاب نرتقي ام ىنعم ةروصلاو

 يف نوكت نأ بجيف نكت مل ةروصلا نأ انمهوت ىتم انإف ءةروصلا لباقي ام مدعلاو «هيف

 لباقم صاخلا مدعلاو ,ةقلطملا ةروصلل لباقم قلطملا مدعلاو ءةروصلا مدع ىلويهلا

 ريصيف ةثالثلا داعبألا يه ىلويهلا ىلإ قبست يتلا ةروصلا لوأو :لاق ةصاخلا ةروصلل

 اهقحلت مث ءةيفيك تاذب تسيلو «ةيناثلا ىلويهلا وهو ءقمعو ضرعو لوط اذ ًامرج
 ناتلعفنملا ةسوبيلاو ةبوطرلاو ءناتلعافلا ةدوربلاو ةرارحلا يه يتلا ةعبرألا تايفيكلا

 يهو «ضرألاو ءاملاو ءاوهلاو رانلا يه يتلا «ةعبرألا تاصقتسالاو ناكرألا ريصتف

 ءداسفلاو نوكلاو ضارعألا اهقحلت يتلا تابكرملا اهنم نوكتت يتلا «ةثلاثلا ىلويهلا

 . ضعب ىلويه اهضعب نوكيو

 و ا مهولاو لقعلا يف بيترتلا اذه انبتر امنإو :لاق

 الباق ًاقلطم ًارهوج دوجولا يف ردقت ملف طق ةروصلا نع ةارعم نكت مل اندنع ىلويهلا

مث تايفيكلا هذه نع ًايراع ًامسج الو ءداعبألا اهقحلت مث داعبألل
 امنإو .كلذ اهل ضرع 

 ةسماخ ةعيبط تبثأ مث ءلقعلاو مهولا يف طسبأو .عبطلاب مدقأ وه اميف انرظن دنع وه

ا نأ ملعن انإف .طلاخمو قرافم نيعونل سنج هنأ ىلع وه وأ بيترتلا تاوذ يف =
 ماظن هل نوكي ديجلا بيترعل

 دقو :لوقي مث ؛هلجأل هلك بيترتلاو سنجلا لب بيترتلا لجأل وه سيل بيترتلا لوأ وه أدبم هيف نوكيو ديج

 عابسلا لاح سيلف ةاواسملا بيترت ىلع سيل ام عون ىلع لكلا عابط يف اهلك ءايشألا تبترت
 ءرئاطلا لاحك

صتي ال ةعطقنم ةلصفنم ةقلطم كلذ عم سيلو «تابنلا لاحك اهلاح الو
 اهضعب فاضي الو ضعبب اهضعب ل

 وه يذلا لوألا لصألا ىلإ لكلا عمجت لكلل ةعماج ةفاضإو لاصتا فالتخالا عم كانه لب «ضعب ىلإ

ث هيلع بترتي نأ لكلا عابط يف نكمي ام ىلع ماظنلاو دوجلا هنع ضيفي يذلا أدبملا
 نإ هانعم ام :لوقي م

 امك ءيش لك اولمعي نأ مهل قلطي ال اهيف بابرألاو رارحألا نأ يف لزنملا بيترتك لكلا يف عابطلا بيترت

امملا امأو ماظنلا ىلع ةبترم ةصصخم لاعفأ مهل نوكي لب قفتا
 كراشت املقف رينانسلاو بالكلاو ديبعلاو كيل

 نإف كلذ عمو «ظوفحملا بيترتلا نع جراخو «قفتي ام ىلع راج هنولمعي ام رثكأ لب «مهلامعأ يف نيلوألا

 كانه نوكي نأ يف عبطلا يف لاحلا يرجي كلذكف لزنملا بر وهو «تيبلا ءازجأ ةلمج نم دحاو لكلا ءدب

 ءازجأو اهلبق امو ءاهتاربدمو اهتاكرحمو تاومسلا لثم ةصوصخم لاعفأ اهل «ةسيفنو ةدوسم لوأ ءازجأ

 لاح لك يف ريصملا ناك نإو ةدارالاو ‹عبطلاب طولخملا قافتالا ىلع اهرومأ رثكأ يرجي ةرخأتم ةسيسخ

 . انيس نبال ماللا فرح باتك حرش فاصنالا باتك نم) .دحاو سأر ىلإ
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 يهو «ريغتلاو ةلاحتسالا اهيلع أرطي الو .داسفلا الو نوكلا لبقت ال « عئابطلا هذه ءارو
 لد عسب .عئابطلا, هذه سنج نم ةعيبط ةسماخلاب ينعي سيلو ءامسلا ةعيبط
 رک ضاخ یک ر لك نقي تاک ر نلعب كي مل عمده نع سراح اهجئابط
 تاكرحتملاو .قرافم كرحمو .لوازم كرحم كرحتم لكلو .ةصاخ ةكرحب كرحتيو
 ىلعو ءاهيلع كلذ لمحي امبو .رخا ىنعمب اهل ةيقطانلاو ةيناويحلاو .نوقطان ءايحأ
 يف ماظنلا راصو «دحاو ماظن ىلع ةيلفسو ةيولع هلك ملاعلا بترتف .كارتشالاب ناسنالا
 :ريخلا ىلإ ًاهجوتم «ماوق مكحأو «بيترت نسحأ ىلع .لوألا أدبمل ةيانعب اظوفحم لكلا
 .ةاواسملا بيترت ىلع سيل عون عون ىلع لكلا عابط يف اهلك تادوجوملا بيترتو
 لاحك تابنلا لاح الو .تابنلا لاحككاهلاح الو .رئاطلا لاحك عابسلا لاح سيلف
 ىلإ اهضعب بسني ال ثيحب ضعب نع اهضعب اعطقنم توافتلا اذه عم سيلو لاري
 لصألا ىلإ لكلا عمجي لكلل ةعماج ةفاضإو لاصتا فالتخالا عم كانه لب .ضعب
 نأ لكلا عابط يف نكمي ام ىلع دوجولا يف ماظنلاو دوجلا ضيفل أدبملا وه يذلا «لوألا
 . هنع بترتي

 رارحألاو بابرألا نيب دحاولا لزنملا بيترتك .لكلا يف عابطلا بيترتو : لاق
 ًاصاخ ًاناكم دحاو لكل بترو .لزنملا بحاص مهعمج دقف « عابسلاو مئاهبلاو ديبعلاو
 ىلإ يدؤي كلذ نإف ءاوبحأو اوءاش ام اولمعي نأ مهل قلطأ دق سيل ءاصاخ المع هل ردقو

 مهلاكشأب ضعب نع مهضعب لصفناو .مهبتارم يف اوفلتخا نإو مهف .ماظنلا شيوشت
 همكح تحت نوفرصم «هرمأو هيأر نع نورداص «دحاو أديم ىلإ نوبستنم مهروصو
 اهل ةمدقه ةدرفم لوأ ءازجأ كانه نوكي نأب .ملاعلا يف لاحلا ىرجي كلذكف «هتردقو

 لاغفلا لقعلا نم اهلبق امو اهتاربدمو ءاهتاكرحمو تاومسلا لثم .ةصوصخم لاعفأ
 ربجلاو ةدارالاو عبطلاب طولخملا قافتالا زرع اهرومأ 'رفكأ یر .ةرخأتم ةبكرم ءازجأو

 .هتمظع تلج (ىلاعت) يرابلا ةيانع ىلإ لكلا بسني مث ,رايتخالاب جوزمملا
 : ةرشاعلا ةلأسملا

 يشل ساس. لاقو ءضرعلاب ردقلا يف عقاو رشلاو ,2'”ريخلا ىلإ هجوتم لكلا يف ماظنلا نأ يف
 ا بجاو لكو : ةأجنلا ىف انيس نبا لاق دقو ‹ ضحم ريح ىلاعت ىرابلا نأل ريخلا ىلإ ماظنلا هجوت امئإو ١1
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 ةيريخ دوجولا لامكو ةيريخ دوجولاف .رهوجلا لاح حالص مدع وأ رهوج مدع امإ وه لب هل تاذ ال رشلاو
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 «هدوجو هب متيو ءيش لك هقوشتي ام وه ةلمجلاب ريخلاو . ضحم لامكو .ضحم ريخ هنإف هتاذب دوجولا
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 دصقو ةدارإب هنأل ال .ناقتاو ماكخإ نسحأ ىلع ملاعلا ماظن ةيهلإلا ةمكحلا تضتقا امل

 ضيفي ىتح لفاسلا يف ضرعل الثم لقعلا عدبأ امنإ لاقي ىتح < .لفاسلا يف (رمأ ىلإ)

ةلعل ال هتاذل عدبأ ام عدبأ هتاذ نأ وهو .كلذ نم ىلعأ رمألا لب ءاضيف لفاسلا ىلع اثم
 

 ةرداص اهنأل ريخلا ىلإ تهجوت مث «قحاولللاو مزاوللاك تادوجوملا تدجوف «ٌضرغل الو

 نم داسفو رش عقي امبر مث ,دحاو سأر ىلإ لاح لك يف ريصملا ا اف نع

 قلخي مل يذلا رطملا لثم زيخ اهلك يتلا .ةيلاعلا نود «ةلفاسلا بابسألا يف تامداصم

 کا ا ال ی را اعقاو كلذ ناكر رق كف يسرق قت يف ملاعلل ًاماظنو ًاريخ الإ

 نادقف نإف < يک زيخ دجوي ال نأ ةمكحلا يضتقي ال ملاعلا يف يئزج رش عقي ال نأب و

 يئزجلا ال يلكلا ماظنلل ملاعلاو يئزج رش زوجع تيب بيرختو قلك رت الصأ رطملا

 تاجرد ىلع ةروصلا تسبل دق ىلويهلا نإ :لاقو ضرعلاب ردقلا يف عقو اذِإ رشلاف

 ىلعألا ضيفلا يف نوكي نأ نود .اهسفن يف هلمتحت ام ةجرد لكل نوكي امنإو بتارمو

 .لضفأ وحن ىلع اهلامتحا ىلوألا ةجردلاف .ضعب ىلع ةضافإو .ضعب نع كاسمإ

 هذه تايهام نم ةيهام لك نأل < « عيمجلا لاد رصانعلا نم اندنع يذلاو كلذ نود ةيناثلاو

 كلذلو .هل ىنعي يذلا وحنلا ىلع ضيفلا نم سبلي نأ عيطتسي ام لمتحت امنإ ءايشألا

 لبقت ال يتلا ةصقانلا ةداملا ةرورض نم مزلي امل «ندبلا يف تاهيوشتلاو تاهاعلا عقت

 ْ انتأجلأ جاهنملا اذه يع دوس رجن مل نإ انإ :لاق «يناثلاو لوألا اهلامك ىلع ةروصلا

 ريغو ٠ ةيونثلاك انلبق نم اهيف عقو تالاحم يف عقن نأ ىلإ ةرورضلا

 ريخ وهف .لعفلاب مئادوه لب .رهوجلل ء يش مدح الو رهوج مدع ال مدع هنراقي ال يذلا دوجولاو «دوجولا 00

 مدعلا لمتحت هتاذب هتاذف دوجولا هل بجي ال هتاذب هتاذ نأل ًاضجم ًاريخ سيل هتاذب دوجولا نكمملاو « ضحم

 اإ ضحملاب ريخلا سيل نذإف صقنلاو رشلا نم ًائيرب هتاهج عيمج نم سيلف ام هجوب مدعلا لمتحا امو

 نأ بجي دوجولا بجاولاو .ءايشألا تاالامكل !ديفمو ًاعفان ناك امل ريخ اشا لاقي دقو هتاذب دوجولا بجاولا

 اذه رش الو صقن هلخدي ال ًاضيأ ريخ ةهجلا هذه نموهف ,دوجو لامك لكلو .دوجو لكل ا هتاذل نوكي

 هيلع نوكي نأ بجي ام ىلإ*ةبسنلابو اهسفن ىف امأو ‹ ةنيعم ةيصخش دارفأ ىلإ ةسيقم ةيفاضإ رومأ رورشلاو

 . (ردقب لكو ضرعلاب ىضتقم رشلاو تاذلاب ىضتقم ريخلاف) :ةاجنلا يفو ءالصأ رش الف ماظنلا نم لكلا
 4V)‘ ص و ۳۷۳ ص ةاجنلا)

 ىلوألا ةجردلا نإف «كلذ ىلع وه هسفن يف هلامتحا وه هرمأ هيلع ىنتبي يذلا اهنم دحاو لك أدبمو :لوقي مث )١(.

 نود اندنع يتلاو كلذ نود ةيوامسلا مارجألل ىتلا ةثلاثلاو ؛كلذ نود ةيناثلاو لضفأ وخن ىلع اهناكمإ

 تايهام نم ةيهام لك نآل لب دوجولل ضيفل ديفملا ببسب كلذ نكي مل هلامتحا يف نكي مل اذإو ؛عيمجلا

 = يف تاهيوشتلاو تاهاعلا عقت كلذلو وحنلا اذه ىلع هلامكو دوجولا سبلت نأ عيطتست امنإ ءايشألا هذه

00 



 : رشع ةيداحلا ةلأسملا

 نع لعفلا رودص نإ :لاق «لزت مل ثداوحلا نأو 2)ةيدمرس تاكرحلا نوك يف
 وه لب .مدعب اقوبسم سيل لعفلاو «تاذلا بسحب لب نامزب ال رخأتي امنإ .لوألا قحلا
 ىلإ اورقتفا «ةلعلا نع اوربعي نأ اودارأ امل ءامدقلا نكلو .طقف لعافلا تاذب قوبسم
 بردتي مل نم دنع ىنعملا يف كلذكو ءنامزلا لوانتت ظفللا يف ةيلبقلاو «ةيلبقلا ركذ
 نحنو :لاق ,ينامز مدقت همدقت نأو .ينامز لعف قحل لوألا لعف نأ مهترابع تمهوأو
 نوكت نأ امإ ولخت ال تاكرحلا لوقن مث ,كرحتم ريغ كرحم ىلإ جاتحت تاكرحلا نأ انتبثأ
 ارداق لعفلاب اهل ًادوجوم كرحملا ناك دقو «نكت مل نأ دعب تثدح دق نوكت وأ .لزت مل
 يف هبغرف اهثدحأ ام لاح يف ثداح ثودح الو .هنع نوكي نأ نم عنام تفتحت نبل
 هريغ ءيش سيلو «هنع ثدحي امنإ ثدحي ام عيمج ناك اذإ لعفلا ىلع هلمحو لعفلا
 وأ «دارأف دري ملوأ ,ردقف هنع نوكي نأ ردقي ال ناك دق لاقي نأ نكمي الو .هبغري وأ هقوعي

 ال نأ امإ لب يناثلاو لوألا اهلامك ىلع ةروصلا لبقت ال يتلا ةصقانلا ةداملا ةرورض نم مزلي امل ضارمألا =
 هنأ مث «نييقرشملا نم همامتو مالكلا اذه لامك بلطيلو « يناثلا نود لوألا لامكلا اهنم لبقن وأ الصأ اهلبقت
 اهيف عقو تالاحم يف عقن نأ ىلإ ةرورض انأجتلا جاهنلا اذه ىلع رومألا رجن مل نإ انإ :لوقي اقدصو لوقي
 . (انيس نبال ماللا فرح باتك حرش فاصنالا باتك نم) .اهدنفيو ةيونثلا بهاذم اذه دعب دعيو انلبق يذلا
 يه هدوجو ةرهاظ يه يتلا ةروريصلا وأ ةكرحلاف .ملاعلا مدقب لوقلا نم هنع لقن ام ىلإ اذه يف بهذي )١(

 هذه نأ دهاشملا نأل اهدوجو ةلع اهتينث ىف لمحت ال ةكرحلا هذه نأ دقتعي هنأ الإ ,هلثم ةميدق ةيدمرس
 ًاءزج رثؤملا نوكي نأ نكمي الو «هتينث يف هلمحيو ءرثؤملا رثألا مظتني نأ نكمي الف ءةلعلا كلتل رثأ ةكرحلا
 الو ءرثؤت يتلا ةلعلا يهو تاكرحلاو تامولعملا عيمجل ىلوألا ةلعلا نع ثحبن نأ نذإ بجيف «هرثأ نم
 الو «ريغتي ال يذلا لوألا كرحملا وهو تاكرحلا كلتل يه عضخت الو ءاهسومانل تاكرحلا عضختو رثأتت
 وهو دوجولا بجاو وه ءافنا ركذ امك .لوألا كرحملاو ةروريصلاو ناكملاو نامزلا نع هزنت يذلاو .كرحتي
 تناك اذإو .ًايدمرس لوألا كرحملا ناك ةيدمرس ةكرحلا تناك امل هنأ هيأر اذه عبتتسإ دقو لجو زع هللا
 رئاس ةكرح أدبم وه لوأ مهسأر ىلع ؛نييلزأ لئاوأ نيكرحمب لوقلا بجو «ةدع ةيلزأ تاكرح كانه
 تاكرح لوألا كرحملا نع ةرداصلا ةدحاولا ةمئادلا ىلوألا ةكرحلا بناج ىلإ دجوت هنأ عقاولاو ؛ ءايشألا
 ريغ رهاوجلا نم ددعلا اذه لثم كانهف ٤۷ وأ .55 ىلإ اهباسح ىف لصف دق تارايسلل ةيصاخ ىرخأ
 اهسفنأ ىف اهيلإ رظنت نأ طرشب ةيهلإ بكاوكلاو ةهلآ بكاوكلا نأ ىلإ بهذت ةميدقلا ةديقعلاو ةكرحتملا
 نيكرحملا نأو «ضرعلاب الو تاذلاب ال ٌدلصأ كرحتم ريغ لوألا كرحملا نكل .ةكرتشملا حلاصملاو نيناوقلا ةمدخو ةماعلا عانقإل « ةيناويحو ةيرشب ريواصتو ريطاسأ نم دعب اميف اهيلإ فيضأ امع ةدرجم
 نأ ًافنآ انركذ دقو اذه ,هكرحت يذلا اهمسج لاقتناب لقتنت سفنلاك مهكالفأ عم ضرعلاب نوكرحتم نيرخال
 ىلع الإ ملاعلا مدع ركذي مل وهف .هلثم هتكرحف «ثداح ملاعلا نأ يف نوطالفأ فلاخي ال سيلاط وطسرأ
 . داقتعالا ىرجم يرجي ال لاثملا ليبس ىلع هب ىتؤي امو .لاثملا ليبس
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 وه هريغ رخا ءيش نوكي لآ تختو .ةلاحتسالا بجوي هلك كلذ نإف < .ملعف ملعي مل

 ةلاحتساالاو «یوقأ عناملا تيشلا نوكي نأ مزلي « عنام هعبم هنإ انلق نإو ءهلاحأ يذلا

ثداحلا هيلإ بسني ببس لك ةلمجلابو ءاكرحم تعدتسا ىرخأ ةكرح عناملا نع ريغتلاو
 

 بجوأ «صاخ يئزج ببسلا كلذ امنإف .هدعبو هلبق نامز يف هزاوج دعب هئودح ڼامز يف

 ,ةلماشلا ةردقلاو ءةيلكلا ةدارالاف الإو كلذ لبق نكت مل يتلا ة ةثداحلا كلت ثودح

 ةبسن اهلك نامزلا ىلإ هتبسن لب «نامز نود نامزب صصخي سیل ماعلا عس اولا ملعلاو

 بلع زوجي ال يذلا قحلا حاولا هنع ىلاعتيو «ثداح ببس نم ثداح لكل دب الف ةدحاو

 نأ نيبتو تاكرحلل لماح نمو تاكرحلل كرحم نم دب ال ذإو :لاق ,ةلاحتسالاو ريغتلا

 ةكرحلا لماح نإ :ليقولو «ةيدمرس تاكرحتملاف ةيدمرس تاكرحلاف «يدمرس كرحملا

 نم ربعي يذلا ببسلا ىلع رثعن نأ بجو «نوكس نع كرحت هنكل ثدحي مل مسجلا وهو

 ثودح مسجلا ثودح مدقت «ثدح مسجلا كلذ نإ انلق نإف «ةكرحلا ىلإ نوكسلا

 ,ةيدمرس ةيلزأ ةكرحلا ىلإ داعوه يذلا نامزلاو كرحتملاو ةكرحلا نأ ناب دقف «ةكرحلا

 ةميقتسملا نأل :ريدتسملل الإ نوكي ال لاصتالاو ةريدتسم امإو ةميقتسم امإ تاكرحلاو

 نامزلاو «يلزأب سيل نكسي يذلا نإف «ةيلزألا ءايشألل يرورض رمأ لاصتالاو « عطقنت

 ةكرحلا نوكت نأ كلذ نم بجيف ةروتبم عطق كلذ نم نوكي نأ نكمي ال هنأل لصتم

 نوكي نأ بجيف ةيلزأ يه نوكت نأ بجيف ةلصتم اهدحو ىه ةريدتسملا تناكو «ةلصتم >

 الو ءلضفأ وه امل ةلع سخأ وه ام نوكي ال ذإ «ًايلزأ ًاضيأ ةريدتسملا ةكرحلا هذه كرحم

 ةعيبطلا هذه عضن نأ يغبني الف ةينوطالفألا روصلاك ةكرحم ريغ ةنكاس تاكرح يف ةدئاف

 م ا ا « لعف الب

 : رشع ةيناثلا ةلأسملا

 557002 :لاق هنأ هنع سويروفرف ىكح «')رصنعلا بكرت ةيفيك يف

 اطسو ا «رانلا وأ .ءاوهلا a معزي نم ةفسالفلا نم )۱)

 عم ًائلاثو ءاوهلا كئلوأو ضرألاو رانلا ءالؤهف ءدحاو رصنع نم رثكأ دجوي هنأ نوري نورخآو ءامهنيب

 ماسجألل ام ةدام دجوي هنأ ىلإ وطسرأ بهذ دقو « عبار رصنعك ءاملا نوري نورخاو نيمدقتملا نيرصنعلا

 يه ةداملاو دادضأ عم ًامئاد دجوت يه لب « ةتلا ةلزعنم تسيل .رصانعلاب ىمسي ام يتأي اهنم ةسحملا

 يه ةداملا نكلو «راحلا ةدام درابلا الو .درابلا ةداموه سيل ًالثمر احلا نإف ءءايشألل لوألا أديملاو .أدبملا

 ر الا ناكملا نم امه رانلاو ءاوهلاف ءءاملاوآ ضرألاو رانلاو ءاوهلا : ةعبرأ رصانعلاو «نينثالا عوضوم
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 كلذكو «طيسب دحاو ىلاعت هللا لعفف طيسب هلعفف «ةطيسب هتعيبط تناك امف «هتعيبط
 هؤاقب ناك ةكرحلاب هدوجو ناك امل رهوجلا نكل دوجوم هنإف ءدوجولا ىلإ فالتخالا هلعف
 لوألا دوجولا ةلزنمب اذ نم ادوخوم نوكي نأ رهوجلل سيل هن أ كلذو ذك هلا افا

 «ةريدتسم وأ ةميقتسم نوكت نأ امإ ةكرح لكف قحلا لوألا كلذب هيبشتلا نم نكل قحلا»
 يه يتلا ةثالثلا راطقألا يف كرحتي رهوجلاو ةيهانتم نوكت نأ بجي ةميقتسملا ةكرحلاف

 ءًامسج كلذب ريصيف «ةيهانتم ةكرح ةميقتسم طوطخ ىلع قمعلاو ضرعلاو لوطلا
 نكسي الو «ةياهن الب ةكرح اهيف نكمي ىتلا ةهجلا ىلع ةرادتسالاب كرحتي نأ هيلع ىقبيو
 كادر ب ا لع مچا د ردسي نأ كمي سبل هنأ أل .«كاقوألا نمدكتو ىف
 هضعب كرحتف رهوجلا مسقناف < ,ةطقنلاك هنم طسو يف نكاس ءيش ىلإ جاتحت ةرثاولا نا
 ساميف كرحتي مسج لكو : : لاق «طسولا يف ةضعب نكسو كلفلا وهو ,ةرادتسالا ىلع

 لحناو فطل نخس اذإف هيف ةنوخس ثدحأ «هنم ريثأتلا لوبق هتعيبط يفو اك د

 نع دعبي رانلا يلي يذلا مسجلاو .كرحتملا كلفلا يلت رانلا ا د لعب
 نخسيف هنم ءزج نکل هعمجأب كرحتي الف لقأ هتكرح نوكتف ءرانلا ةكرحب كرحتيو كلفلا

 مهل ا نع هدعبل كرحتي ال ءاوهلا يلي يذلا مسجلاو ءاوهلا وهو ءرانلا ةنوخس نود

 مسجلاو اليلق لحنا كلذلو .بطرلا راحلا ءاوهلا ةرواجمب بطرو هنوكسب دراب وهف
 هنم لبق الو :ًائيش هتكرح نم دفتسي ملو كلفلا نع ةياغلا يف دعب هنألف طسولا يف يف يذلا

 تاسوسحملا تابكرملا يهو .ةبكرم ماسجأ اهنع دلوتيف طلتختو ضعب نم اهضعب ًاريثأت

 اهريغ نم رثكأ ةصلاخلاو ةيفرطلا رصانعلاو «زكرملا وحن وه يذلا ناكملاب ءاملاو ضرألاو ‹ ىصقألا دحلا =
 اهضعب لباقت اهل رصانعلا لكو .ءاوهلاو ءاملا يه ةجزامس رثكألاو ىطسولا رصانعلاو .ضرألاو رانلا يه
 ةعرسلا نم ليلق وأ ريثكب نوكي ريغتلا اذهو «ريغتت رصانعلاو دادضأ اهلوصف نأل ءرخآلا ضعبلا ىلإ ةبسنلاب

 ل ل ا ا ا
 راح يناثلاو «راحو سباي امهدحتأ نأ ماد ام الإ سيل < « نيفكلا دحأ ريغتب ب رانلا نم يتأي ءاوهلاف ءطبب ريغتت
 ةقيرطلا هذهبو ءدرابلاب راحلا بلغ اذإ ءاملا نوكتي ءاوهلا نمو ءاوهلا نويكي لئاسلاب سبايلا بلغ اذإو لئاسو
 عمج ةطقن رخآلا لبق امهدحأ .امهل نيرصنعلا نيذه نأل ضرألا نم رانلاو .ءاملا نم ضرألا يتأت
 نمف درابلا دسف اذإو ‹«ضرألا تنوكت لئاسلا بلغ اذإف ؛ ةسبايو ةدراب ضرألاو .درابو لئاس ءاملاف .لصوو
 ءاوهلا يتأي نأ نكمي نسكعلابو .ءاوهلا نم ضرآلاورانلا نم يتأي نأ نكمي ءاملاو .رانلا نوكتت ضرألا
 ءاملا ٌنوكي ضرألا سباي عم ءاوهلا راح دسف اذإو .بعصأوه ل لا اذه نكلو .ضرألا نمو ءاملاو رانلاو
 يفعل لو سر دل کر لامج الا وزنا اا درابو ءاملا لئاس مدعنا اذإو
 eb ۲ ص داهضلاو نوكلا) . ضعب ىلإ
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 لبقت ةصاخ ةعيبط عون لكب سصتخت م ءناسنالاو ناويحلاو تابنلاو نداعملا يه ميلا ظ

 . هتردق تلج يرابلا هردقام ىلع ًاصاخ ًاضيف

 : رشع ةثلاثلا ةلأسملا

 . ىلإ ةيلفسلا ماسجلإلا 528 يذلا سيلاط وطسرأ لاق .ةيولعلا )1( راثألا ىف

 ةيئام ةرخبأ يناثلاو ءاهريغو سمشلا ناخسإب ةيران ةنخدأ (لوألا) . نيمسف مسقني <« ءوجلا

 e ٠ فئاكتت ايضرأ ا 00 لا

 كلذك عصب ناره اا نأ امكف ©« صعب ىلإ اهضعب ناكرألا ةلاحتسال كلذو

 تعفدناو .باحسلا لالخ يف تفتخا اذإ ةنخدألاو حايرلا مث «لزنيف ءام ليحتسي ءاوهلا

 وهو « ءايض اهتمدص ةدشو اهكاكطصا نم عمليو .دعرلا وهو . توص اهل عمس ةرمب

 اباهش ريصيف لعتشيف بلغأ اهتدام ىلع ةينهدلا نوكت ام ةنخدألا نم نوكي دقو «قربلا

 ام اهنمو e ادد لف رجا ءاوهلا يف قرتحي ام اهنمو :تهدشلا يهو اقاث

EETهيف ىقبي ام تالعتشملا نمو «ةقعاص لزنيف عفاد اهعفديف  

 هل 0 ناكف .كلفلا نارودب ةرئادلا رانلا هي ترادو ‹بکوک تحت تفقوو «لاعتشالا

 باحسلا نم رهاظلا ليقص-ىلع عقو امبرو . بكوك ةيحل هنأك يؤرف ًاضيرع ناك امبرو

 )١( نيمسق ىلإ رمقلا كلفل ةبسنلاب مسقني وطسرأ دنع ملاعلا :
 . ىرخأ تافص ىلإ داسفلاو نوكلا هدوسيو اهلوح امو ضرألا وهو ءرمقلا كلف تحتام-١

 ؛داسفو نوک هيف دجوي ال نأب زاتميو «بکاوکلا ملاع وهو .ىلعألا ملاعلا وأ رمقلا كلف قوف امو - ۲

 ةطيسبلا ةكرحلا تناك اذإو ؛ ةميقتسم وأ ةيرئاد نوكت نأ امإ ىهو «ةطيسبلا ةكرحلا ىه ةديحولا هتكرحو

 ةكرحلا ريغ لمتحت ال اهتدامو ةكرحلا هذهب بكاوكلاو ةيوامسلا كالفألا كرحت ناكو ةيدبأ ةيلزأ ةيرئادلا
 «بكاوكلاو كالفألا ةدام اهدحو ةداملا هذهو .داضت لك نم اهولخ بجو اهتيدبأو اهتيلزأ نامضلو «ةيناكملا
 ناسنالا معني امك اهايحت يتلا ةايحلا هذهب معنت يهو ,ناسنالا نم ةايح رثكأ يه لب «ةيح بكاوكلا هذهو

 هذه ةيهامب صاخ وه ام :اهنم رومأ ةدع ريثي ةعيبط اهل نأب لوقلاو .ةعيبط اهل نأ امك «ريثكب مظعأ ةجردبو

  ةعيبطلاو سفنلا نيب ةلصلا امف سفن كلفلا اذهلو باتل كرك رك ىلإ فيضي وطنسرأ نإف .ةعيبطلا

 ةعيبطلاو كلفلا لقع وه كرحملا نأب لوقلا نكميل هنأو .بكاوكلا ةعيبط وأ كلفلا لقع .كرحملا امهيأو

 هنإف ردصت يتلا ةكرحلا عونب قلعتم وه ام اهنمو «ةيحلا سفنلا ةايح يف نيعلا كراشت امك ؛ هتكرح يف هكراشت
 نوكت لهف ةيرسق تاكرحب يت ا يتأت ال الثم ناسنالا سفنلا نأ دهاشي

 ص وطسرأ) .لقعلاب ةكرحم سفنلاو ةوقلاب ةكرحم ةيعيبطلا نأ لاقي نأ نكميو «ةيرسق مأ ةيعيبط ةكرحلا
 3١(.
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 ناولأ ىلع كلذ ىريف ةليقصلا ناردجلاو يئارملا ىلع عقي امك ءاهؤاوضأو نارينلا روص

 سوقو ةلاه ىريف ءاهترودكو اهئافصو اهبرقو رينلا نم اهدعب فالتخا بسحب ةفلتخم

 فورعملا هباتك يف هذه نم دحاو لك 2)بابسأ ركذو «ةرجملاو بهشو سومشو حزق
 .اهريغو ملاعلاو ءامسلاو ةيولعلا راثآلاب

 : رشع ةعبارلا ةلأسملا

 تسيل ةيناسنالا سفنلا :لاق «ندبلاب اهلاصتاو ةقطانلا ةيناسنالا “سفنلا ىف

 تاكرحلاب اهدوجو ىلع لالدتسالا اهنم «ذحخام اهتابثإ يف هلو « مسج يف ةوق الو مسجب

 نأ كشن ال :لاقف لوألا امأ «ةيملعلا تاروصتلاب اهيلع لالدتسالا اهنمو .ةيرايتخالا

 ‹ةيرسق وأ ةيعيبط هتاكرح تناك ول ذإ «ةيرايتخا ةكرح ةفلتخم تاهج ىلإ كرحتي ناويحلا

 هتاكرح نأ ملع ةداضتم تاهج ىلإ تكرحت املف ةتبلا فلتخت ال ةدحاو ةهج ىلإ تكرحتل

 اهاري ةيلقع حلاصمل كرحتي هنأ الإ ناويحلاك هتاكرح يف راتخم هنأ عم ناسنالاو «ةيرايتخا

 لك ةبقاع يف هتفرعم وهو «لامكو ضرغ ىلإ الإ هتاكرح هنع ردصت الف .رمأ لك ةبقاع يف
 ا نالا قيمت ذأ جف حملا اذه ىلع هعيطب هاك رج تس .قاريعتلاو هلا
 لوقملا وهو يناثلا امأو .صاخ سفنب تادوجوملا رئاس نع ناويحلا زيمت امك صاخ

 هنأ ناسنالا نم نوضتملا لك افرض الرقم ارمآ روضتو نقعت نإ كشن ال لاف هل
 ةوق الو .مسجب سيل رهوج لوقعملا اذه“لحمو «عونلا صاخشأ عيمج معي يلك ناسنإ

 افرط ةلوقعملا ةروصلا لحم نوكي نأ امإف ًامسج ناك نإ هنإف «مسجل ةروص وأ مسج يف

 مرج ملاعلا يف سيل :اولاق مهضعبف .ال مأ ةئيضم اهتاوذب يه له ةيولعلا مارجألا يف نوفلتخم ءامدقلاو )١(
 رمقلاب مهلوق ةحص ىلع اولدتساو اهنم ءيضتسي بكاوكلا نم اهاوس ام لكو «سمشلا ىوس هتاذب ء يضم

 بكاوكلا عيمج نإ :اولاق مهضعبو ء«رصبلا نيبو اهنيب اميف نارمي نيح سمشلا نافسكي امهنإف .ةرهزلاو
 طسوتب اهريثأت نإف ناك نيتهجلا نيتاه يأ ىلعف . سمشلا نم ةئيضتسم ةرايسلا نأو اهتاوذب ةئيضم ةتباثلا

 .(۸۲ ص يبارافلل تكنلا) . عوفدم الو ركنتسم ريغ ةبستكملاو ةيتاذلا اهئاوضأ

 سفنلاف نذإو ةردقلاو ةايحلا هحنمي يذلا بكرملا يعيبطلا مسجلل ىلوألا ةروصلا يه سفنلا ىريوطسرأف

 يك ولا و لا 0 يلا و ا ويسار

 لقتست نأ نكمي ال وطسرأ دنع ةروصلا نأ ثيح نمف «كلذ عمو .ةهادبلاب هضعب تسيل ءيشلا دوجو

 يف ققحتت ال ةيقطنم ةيرظن اهنأ ىلع ديزت ال «هرظن يف مسجلا نع ةديعب سفنلا ةايحف جراخلا يف اهسفنب
 نكت مل نإو يهف مسجلا ريغب ًادوجو اهل فرعت ال حورلا نإ :لوقي اذهل وهو «ةتبلا ًايعقاو ًاققحت جراخلا
 . مسجلل ةروص اهنأ الإ امسج
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 . ناک ول هنإف «مسقنم ريغ هنم ًافرط نوكي نأ لطبو ءةمسقنملا هتلمج وأ «مسقني ال هنم

 ةياهن فرطلا نإف طخلا نع عضولا يف اهل زيمت ال يتلا ةطقنلاك لحملا ناكل كلذك

 . ةهباشتم طقنلا نوكتف « هيف لوقلا لسلست الإو ,ىرخأ ةياهن اهل نوكت ال ةياهنلاو .طخلا

 مسقنم ءيش مسجلا نم لوقعلا لحي ناك نإو «لاحم كلذو ةياهن لكلو

 مسقني ام نإف ةتبلا مسقني الو تامولعملا نمو .هلحم ماسقنإب لوقعملا مسقني نأ بجيف

 تسيل نهذلا يف ةروصتملا ةيلكلا ةيناسنالاو ءرادقملا وأ لكشلاك ًائيش نوكي نأ بجي

 ةروص الو مسجب تسيل سفنلا نأ نيبف لصفلل لباق رادقمك الو عطقلل لباق لكشك
 . مسج يف ةوق الو (مسجل)

 : رشع ةسماخلا ةلأسملا

 مل مسجب تسيل اهنأ ققحت د اذإ e هجوو ندبلاب اهلاصتا تفو يف

 امنإو ,فرصتو ريبدت لاصتا هب تلصتا لب « هيف لولح الو هيف عابطنا لاصتا ندبلاب لصتت

 نادبألا دوجو لبق ةدوجوم تناك ول اهنأل :لاق هدعب الو هلبق ال ندبلا ثودح عم تثدح

 ةيهاملاب نوكي نأ امإ رثكتملا نإف لوألا لطبو «ةدحتم وأ اهتاوذب ةرثكتم امإ تناكل

 نوكت نأ امإو ءزيامت الو رثكت الف اهيف فالتخا ال عونلا يف ةقفتم اهانضرف دقو «ةروصلاو

 اهنا لاحم ادعو مر او ةنكمألاب ةرثكتملا ةداملاو رصنعلا ىلإ ةبسنلا ةهج نم ةرثكتم

 ثيح نم يهو «ةدام نود ةدام ىلإ اهل ةبسن ال ةدرجم ةيهام ندبلا لبق اهانضرفأ اذإ امأف

 لماوحلاب اهتايعون رثكتف ناعم اهتاوذ يتلا ءايشألا نأو ءاهيف فالتخا ال ةيهام اهنإ

 ,ةرئاكمو ةرياغم اهنيب نوكي نأ لاحمف ةدرجم تناك اذإو ءاهنع E لباوقلاو

 فالتخاب ةدرفنم ًاتاذ اهنم لك دجو دق سفنألا نإف .ةرثكتم ندبلا دعب ىقبت اهنإ يرمعلو

 دنع تلصح تاكلمو تائيه فالتخابو اهثودح ةنمزأ فالتخابو تناك ىتلا اهداوم

 ةيقابو «ةيتاذلا لوصفلا رئاسك ًاعون هريصت ندبلا ثودح عم ةثداح يهف «ندبلاب لاصتالا

 اذهبو ندبلاب اهلاصتا لبق ضراوعلا كلت دجوت مل «هل ةنيعم ضراوعب ندبلا ةقرافم دعب
 دقتعي ناك هنأ ىلع لدي ام همالك ءانثأ يف دجو امنإو «هءامدق قرافو هذاتسإ قراف ليلدلا

 هل تراص اميف يسحلا ملاعلا ىلإ قوش ةروص هل تراص دق ءةداملا نع تاذلا درجم يلقع ءيش . سفنلاف )1(

EEيسحلا  ETSريسفت) . يلا يعيبط سفن لامك اهنأل سفن يه اهنأو  
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 ىلع كلذ هلوق همالك يرسفم ضعب لمحف .نادبألا دوجو لبق ةدوجوم تناك سفقنلا نأ

 يف ةدوجوم رانلا نأ لاقي امك ءروصلا بهاو يف ة ةوقلاب دوجوملا روصلاو ضيفلا هب دارأ هنأ

 ىف دوجوم ءايضلاو ةاونلا ىف ةدوجوم ةلخنلاو .ةفطنلا يف دوجوم ناسنالا لا

 ۰ ( ۰ يلا

 ءاهل يتلا صاوخلاب سوفنلا نيب زييمتلاب مكحو یا نع دارو نم نيابي
 عونلاب ةقفتم تسيلف اهريغ اهيف اهكراشي مل ةيصاخب ةيناسنإ سفن لك تصتخا :لإقو

 اهنأ امكو ءاهوحن ةئيهم يه يتلا ضراوعلاب زييمتلاب مكح نم ,مهنمو «ريخألا عونلا ينعأ

 لاصتالا دعب زيامتت كلذك ءةداملا يف ةزيامتم تناك اهنأب ندبلاب لاصتالا دعب زيامتت
 عئانصاو نادبألاب ةزيامتم نوكتس اهنأب زيامتت كلذك «ةداملا يف ةزيامتم تناك اهنأب ندبلاب
 وأ ةيتاذ الوصف هذه ضهنتف صاخ ملعو ةصاخ ةعنصل سفن لك دادعتساو «لاعفألاو

 .اهدوجول ةمزال ضراوع

 : رشع ةسداسلا ةلأسملا

 اذإ ةيناسنإلا سوفنلا نإ :لاق ٠ ىلقعلا ملاعلا يف اهتداعسو ندبلا دعب 2')اهئاقب يف
 اذه امنإو ءاهلامك ىلإ تلصوو « ىلاعت هلإلاب تهبشت لمعلاو ملعلا يتوق تلمكتسا
 ندبلا قراف اذإف .داهتجالا بسحب امإو .دادعتسالابسحب امإ نوكي .ةقاطلا ردقب هبشتلا

 دجو لب ةعيبطلا دعب اميف ةروكذملا ةيلقعلا رومألا درجت ندبلا نع ةدرجم نوكت ال نأ اهل بجو امل ,سفنلا 01١
 .هللحتو هضاقتنإ دنع ندبلل ةقرافم سفنلاو اذه رمألا لوأ يف ندبلا عم ليمو ةقالع عبطلا يف اهل

 نوهأب اهملاع ىلإ تعجر ندبلا تقراف اذإ اهنإف ندبلا خاسوأب ب ةيقنلا سفنلاف
 نمو طقف اهب صاخلا لامكلا اهب بستكي بساكم ةيندبلا تالآلاو ندبلا لعجت نأ سفنلا ليبسو « يعس
 ىلعألا بناجلا ىلع هلابقإ نأ امك « ىلعألا بناجلا نع هدصي ىندألا بناجلاب سفنلا لاغتشا نأ مولعملا
 نع اهدصي ةطلاخملاب ندبلا د ةطلاخم تسيل سفنلا نإف .لفسألا بناجلا نع هدصي
 تراص اذإف ءلابقالا نم سفنلل ضرعتةئيهب لب 'يغبني يذلا هجولا ىلع اهلامعتسا عقي مل ذإ يولعلا لامكلا
 هذه تراص لب «كلذ ريغو بضغلاو ةوهشلا نم ةيندبلا رومألل ةيدايقنا تائيه اهيف تنكمتو ةيندب سفنلا
 ملاعملا نع ةدودصم نوكتف ندبلا يف تناك يتلا ةلمجلا ىلع ندبلا دعت سفنلا تناك .اهيف تاكلم تائيهلا
 اذإف .يقن اهيلإ سايقلاب وه يذلا ءيشلا مزلت . ةبسانم الو ةيعيبط ريغ ةئيدر دئاوز خاسوألاب ينعيو , يولعلا
 نع ةعطقنم « ىهبألا لامجلا ةسبال « ىلعألا ملاعلاب ةلصتم تيقب ةيئالعتسا اهتئيهو ندبلا سفنلا تقراف
 ىتح «ًاريبك ًاديدش ًاباذع يساقت يأ ديدش بعتب الإ لصتت مل ندبلا تقراف اذإف «هيف تناك يذلا ملاعلا
 ص200 ةئيدرلا لاعف ةألاب يقبتست امنإ اهنأل ,ندبلا نم اهب قلعي خسوو «سند لك اهنع يحمني

 - تجرخ يذلا اهملاع ىلإ عجرت مث «خاسوألا كلت نع صلخت ندبلا نع درجتت امك سفنلاأ بجو لب لطبي
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 جاهتبالاو ذاذتلالا هل متيو «نيبرقملا ةكئالملا كلس يف طرخناو نييناجورلاب لصتا

 ةذللا هذهو «ةيلقع ةيناسفن تاذل تاذللا كلت نإف «ةينامسج يهف ةذل لك :سيلو

 نع ىدعت نإ ءروصقو فعضو لالكو ةماس ذتلملل ضرعتو دح ىلإ يهتنت ةينامسجلا

 صرحلاو قوشلا دادزا تدادزا امئيح اهنإف .ةيلقعلا تاذللا فاللخب .دودحملا حلا

 ققحي ملو ءانركذ امم دضلاب عقت اهنإف .ةيناسفنلا مالآلا يف لوقلا كلذكو ءاهيلإ قشعلاو

 نم سوسحملا طابرلا اذهل ًالالحنا الو “ارشن الو ًارشح تبثي ملو سفنألل الإ داعملا
 عضاوم نم اهانجرختسا همالك تكن هذهف ءءامدقلا هركذ امك هماظنل.الاطبإ الو ملاعلا

 رصنيو هل بصعتي يذلا انيس نب يلع يبأ خيشلاو سويطسماث حرش نم اهرثكأو ةفلتخم

 . مالسالا ةفسالف ركذ دنع انيس نبا ةقيرط ركذنسو هب الإ ءامدقلا نم لوقي الو هبهذم
 9و

 هلاونم ىلع جسن نمو سيلاط وطسرأ باحصأل 2'ةيمكح تاملك لقنن نآلا نحنو

 ادرار ىف ملاعلاو ةر كاع نأ ريغ مار | دخلا هم يذلا اهملاع وجب اه نت ى تن ح
 نامزلاو ةكرحلا ملاعامنإ ؛ N قررت ىلا هلال يذلا هللا ملا نسبا يلا ماع وفورعلاو

 ريسفت) انسفنا لاح كلذكف لعفلاب انه اهلك ةيدام ةيئزج ريصت يتلا ةيلقعلا يناعملاو ةفرصلا ةب | يناعملاف

 . (انيس نبال ايجولوثأ باتك

 نإف هب دساف مهو كلذو باقعلاو باوثلاو ةازاجملا رمأ دقتعي الو ىري إل هنأ وطسرأب مهضعب نظ دقو اذه )١١(

 نيح ردنكسالا ةدلاو ىلإ اهبتك يتلا هتلاسر يف لوقيو ةعيبطلا يف ةبجاو ةأفاكملا نإ :هلوقب حرص وطسرأ
 يتلا هضرأ يف هللا دوهش امأف : ةلاسرلا كلت لوأو ءاهسفنب ككشتلا ىلع تمزعو « هيلع تعزجو هيعن اهغلب

 راثآلا امأو «نيضاملا رايخألا لضفأ نم ميظعلا ردنكسالا نأ ىلع تقبلطت دقف ةملاعلا سفنألا يه

 E و سكألا كاسل راو شرألا ركامأ ةريع لال تو دلي ردا

 هيلع تدهش نم مهنمف .ىلاعت هللا هراتخا نم ريخلاو رايتخاو ءابتجأ نم الإ ردنكسالا هاتأ ام ادحأ هللا

 , ميظعلا ىلع ةقفشم تنك نإمردنكسإ ةدلاو اي «ةافو مهملسأو ةأيح مهدمجأو اركذ وهج و ءلنتالد

 ةرمز يف ءاقتلالا نيح هنيبو كنيب لوحي ام كسفن ىلع يبلجت الو د
 «سويذ لكيه يف نيبارقلا رمأ ةرهاطلا كسفنب كتيلوت كلذ لوأو هنم كبرقي ام ىلع يصرحاو «رايخألا

 نيذلا كئلوأ ىنغأ امف ادقتعم ةازاجملا بجوي ناك هنأ ىلع ةحضاو ةلالد لدي همالك نم هولتي امو اذهف

 امب رزولا باستكاو ةلوخذملا ماهوألاو ةدسافلا نونظلا ةعباتم نع نظلا كلذ نودقتعيو , هتديقع يف هنومهتي

 ىلإ جورعلا ليبس هلعج يذلا لدعلا هللا قلخ امل لوقي اذوه اهو لزعمب هنعو يارب هنم وه امم هيلا بسني

 ةبجاولا لاعفألا لدعلاب ينعي امنإ وهو « منهج - ىلإ ًاليبس امهلعجف طارفإلاو ريصقتلاب ناطيشلا ةضراع هبانج

 ee ءريصقتو طيرفت اهنم ناصقنلاو طارفإ اهيف ةدايزلا يتلا ءدبعلا ىلع

 . (1۹ ص ةيناحورلا ملكلا ۳۸ ص نيميكحلا e ةنجلاو داعملا وه يذلا

 دئاق لقعلاو .لقعلا ليلد ملعلا .كل ًاعبت سانلا نكي كسفنل كسفن حلصأ سيلاط وطسرأ مكح نمو

 ذختا نم ءًاملاع نكي مل هنأل ملاعلا فرعي ال لهاجلاو ءالهاج ناك دق هنأل لهاجلا فرعي ملاعلا ءريخلا

 .امامإ سانلا هذختا اماجل ةمكحلا

 ربو (1
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 تاملكو الوصف تدجوو دئاقعلاو ءارآلا يف مهنيب فالخ إل ذإ « ةيملعلا ءارآلا نود هذعب

 لدي ام اهضعب يف ناك نإو هجولا ىلع اهتلقنف ةقرفتم بتك نم .سيلاط وطسرأ ميكحلل
 . انيس نبا هدمتعاو سويطسمات هلقن ام فالخ ىلع هيأر نأ ىلع

 .هل ام ذخأف هل سيل ام ذخأ :لاقف «هدي تعطق لجرب رمو ب

 :لاقف ؟ميكحلا اهيأ هناوخإ نيب ءرملا نيزي ام هل ليق ءةظع مايألا بلقتبو ءابدأت براجتلاب ىفك :لاقو

 ةعرس عم باوصو«زاجنإ يف لالقإ: لاقف ؟ةغالبلا امو : هل ليقف .ريقفلا رقف رتسيو , ينغلا ىنغ نيزي بدألا

 هيلإ وعدتو .ةجاحلا هيف ام ىلع دقعلاو لاومألا نم رصتقت نأ ةءورملا نم سيل هنأ امك :لاقو «باوج

 رصتقت نأ ةءورملا نم سيل مولعلا كلذكف ءلمجتلاو ءاهبلل يتلا ةفيرشلا ءايشألا ذختت نأ لب «ةرورضلا
 ديدشلا رطملا تبني ال امك : لاقو اهب ءانسلا فيرشت بستكت نأ نود « ةقفنلا نم برضل جاتحت ام ىلع اهنم

 .هريغل ًاقيدص نوكي فيكف هسفنل ودع لهاجلا «ميلعتلا ةرثكب ديلبلا عفتني ال اذك رخصلا

 ال نأ ىلع تنأ ردقت له ملاظ كنإ لوقن ال نأ يف كتاباحم ىلع ردقن انبه : املاظ هار دقو هل قيدصل لاقو

 .طقف هتملع ام ملعلل عفنأ سيل : لوقي عمسو .ملظلا ريثك نم كيلع ىدجأ قحلا ليلقو «ملاظ كنأ ملعت

 رثكأام «لهج هل عوجر ال ام درب لغشلا «لطاب هل فالخ لکو «بجاو قح لوق لك < اضيأ هتلمعتسإ ام لب

 ءانريغ نع.ةئيدرلا انلاعفأ رتس ىلع انصرحأ ام « نيقيلا ىلع انسفنأ باتع كرتنو .نونظلا ىلع انريغ بتاعن ام

 ول علا د اوكا دول وكم لا هك أ وسما

 ام .هتدم تلاط نإو ماعلا داسفب صاخلل داسفلا قحلي ام رثكأ ام ءاجن هتظعوم هلبق ةثداحلا رومألا ريص نم

 لمتحي مل نم «ملعلا ىلع ملحلا لدأ ام «نيدلل بضغلا راهظإ نيعملا معن .ةسايسلا داسف عم ءاقبلا لقأ
 هعضوم ريغ يف ءاودلا عضو نم رارشألا رذح نم قحأ «هريغ نم ههرك دق رمأ يف لخدو هيتس اه لا

 تايوقعلا هنا يب دقو اهيمت رع ءايجالا بلا ني دعب نك SS هرج ف هيمو ناو هدقيص

 ال نم لهجأ ام «ةاداعملل راقتحالا ةيغب دشأ ام ,نمألا تاقوأ يف رذحلا ىلإ ةجاحلا دشأ ام . ةيعرلا ةيده

 هللا ةردق ركذاف ملظلا ىلع رادتقالا كثعب اذإ ,لهجلا ىلع توكسلا رتسأ ام امج نتانلا هارت: نأ يلابي

 .عناصلا يف نانتمالا مدهأ ام .رشلا فك ريرشلا يف ام نسحأو ريخلا عنص ميركلا يف ام ىدرأ . كيلع

 زجع ام «هنم مهأ وه امع لمعب لغتشا نم ميكحب سيل «هسفن ةنايص ناسنالا ىلع تانايصلا بجوأ

 نأ لقعلا ةليضف نم «راشتسملا لقع دج ةروشملا رهظي ام دشأ ام ءهنم زجعأ بذكلاف هحالصإ نع قدصلا

 ةلع «هتامسب وأ هتروصب هيلإ رظني نأ بحي دحأ سيل نأ لهجلا ةليذر نمو .هتروصب ىري نأ بحي ناسنإ لك

 ىلع ةلاطتسالا ءادعألا ريثكت يف ىوقأ ام ملاعلا ماوق يف لدعلا لعف نيبأ ام .تاينتقملا دقف نزحلا عوقو

 ليق . لئاذر اهنأ كش الف لئاضف هلامعأ نود هلاوقأن وكت نمف ء ةثلاث ةبترم ةليذرلاو ةليضفلا نيب سيل ءافكالا

 لاقو «هلثم نوكأ نأ ًافوخ نكلو ءالف هنم ًافوخ امأ :لاقف «هنم ًافوخ هنع كسمت امنإ كنإ :لوقي انالف نإ :هل

 ؟ثالثلا امو :لاق . ثالث نم ةلخ كل عدبأب نأ يدنع كردق غلب ام : لاقف . ينتبتغا كنأ ينغلب : : لجر هل

 ملعلل يبلط سيل < . حلاص لمع ىلع لابقإ امإو « يسفن اهيف للعأ ةذل امإو «هيف يركف لمعأ ملع امإ | : لاق

 نم هفالخ لقاعلاب نسحي الو هلهج عسي ال ًاملع ًأسامتلا نكلو ةياغ ىلع ء ءالیتسالاو ءةيصاق غولب يف ًاعمط

 ةيعرلا كلمأ نأ :ردنكسالا ىلإ بتكو .كدنع امب ةقثلاو كب نظلا نسحب كأدتبإ دقف هدالب نم كعجتتنا

 امنإ كنأ ملعاو كفاستعاب هنم ءاقب مودأ وه كناسحإب اهنم كلذ كبلط نإف اهنم ةبحملاب رفظت اهيلإ ناسحالاب

ORTنأ ىلع تردق .لوقت نأ ىلع تردق اذإ ةيعرلا نأ ملعا  

 . (بادآلا بابل) .لعفت ن نأ نم ملست لوقت : الأ دهتجاف ‹ لعفت
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 سيلف ةداضتملا روصلا ينعأ ةلومحملا ءايشألا :لاق «ملاعلا ثودح يف :اهنم

 ' ناب دقف «ةداملا ىلع نابقاعتيف هبحاص دعب نوكي نأ بجي لب هبحاص نم امهدحأ نوكي

 دحأ وهو ةياغ روثدلا نأل ءءدب هل نوكي نأ بجو ىنعم رثد اذإف «رثدتو لطبت روصلا نأ

 نأو «ءيش نم ال ثداح نوكلا نأ حص دقف هب ءاج اناج تا ىلع لو ام اخل '

 ىلع لدي ةياغو ءءدب تاذ يهو ءاهايإ هلمحو ءاهلوبق نم تاذلا عنتمم ريغ اهل لماحلا

 نأل ةياغ الو هل ءدب ال ثدحم ىلع لديو ءيش نم ال ثداح هنأو ةياغو ءدب وذ هلماح نأ

 زئاج ريغف الازي مل روصلاو رهاوجلا تناك ولف لوأ هل ناك ام رخآلاو «رخآ روثدلا

 ىلإ دح نم ءيشلا جورخو ءيشلا اهب ناك يتلا ةروصلا روثد ةلاحتسالا نأل امهتلاحتسا

ع لدي داسفلاو نوكلا يف ليحتسملا ددرتو ةيفيكلا روثد بجوي لاح ىلإ لاح نمو دح
 ىل

 نأ بجاوو .هلك ءدب ىلع لدي ءزج ءادتباو «هئاذتبا ئلغ لدن هلاوحأ ثودحو «هروثد

 لبقي ءدب هل ناكو هل الباق ملاعلا لك نوكي نأ داسفلاو نوكلا ملاعلا يف ام ضعب لبق

 . ””عدبم ىلع نالدي ةياغلاو ءدبلاف نوك ىلإ ليحتسي زخاو ءداسفلا

 مث هريغ ءيش الو لزي مل ناك اذإ :لاقو سيلاط وطسرأ ةيرهدلا ضعب لأس دقو

 ةلعلاو «ةلع يضتقي مل نأل .هيلع ةزئاج ريغ مل :هل لاقف ؟هثدحأ ملف ملاعلا ثدحأ

 ملف للعلا هتاذ ليحتف بكرمب سيلو «هقوف ةلع الو هقوف لعم نم هل ةلع'يه اميف ةلومحم

 . داوج هنأل لعف ام لعف امنإف ‹ ةيفنم هنع

 ان لاق .لزي مل داوج هنأل لزي مل العاف نوكي نأ بجيف : ليقف

 تاذلاو لوقلا ' يف لوأ وذو هل لوأ الام نوكي نأ عامتجاو الوأ يضتقي لعفو «لوأ

 . ضقانتم لاحم

 :لاق ل ل 527 : لاق ؟ملاعلا اذه لطبي لهف : هل ليق

 مت ءداسفلا لمتحت ةغيصلا هذه نأل ءداسفلا لمتحت ال يتلا ةغيصلا هغوصيل هلطبي

 . هبشأ ءامدقلا مالكب وهو سيطارقبل هلاق سيطارقس ىلإ لصفلا اذه ىزعيو .همالك

 لدأب هقلخ نم ءيش هل سيل :لاقف ؟يرابلا ةدحو ىلع ليلدلا ام : سيلاط وطسرأ هذيملتل ًاموي نوطالفأ لاق )١(

 : ةيهاتعلا وبأ لاقو «هدجوأ ءيش نم هيلع

 ا ق اطيب مآ الا هب تيم الا
 دحاو هنأ لق لدت ةيا هل ءيش لک يفو

 . (۷۸ ص ةيناحورلا ملكلا)
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 ضعب طلخ ام راحلا :لاق ةعبرألا رصانعلا هديدحت سيلاط وطسرأ نع لقن اممو
 عمج ام درابلا :لاقو .ضعب نم سنجلا تاوذ ضعب نيب قرفو .ضعبب سنجلا تاوذ
 اديلج راص ىتح ءاملا تدمجأ اذإ ةدوربلا نأل سنجلا تاوذ ريغو سنجلا تاوذ نيب
 ريسعلا بطرلاو :لاق امهريغو تابنلاو ءاملا نم ةفلتخملا سانجألا ىلع تلمتشا
 هتاذ نم راصحنالا ريسيلا سبايلاو .هريغ تاوذ نم راصحنالا ريسيلا هسفن نم راصحنالا
 ىلع نالدي نارخآلاو ءلعفلا ىلع نالدي نالوألا نادحلاو «هريغ نم راصحنالا ريسعلا
 .لاعفنالا

 رصانعلا ىه ءايشألا ءىدابم نأ ةفسالفلا نم ةعامج نع سيلاط وطسرأ لقنو

 .ةيامعو ءالخو ءاضفب هورسفو ةيواهو ةملظ وه لوألا ًادبملا نأ مهصعب نعو .ةعبرألا

 نوكي نم سانلا نم : نوطالفأ لاق نأ نوطالفأ هذاتسأ سيلاط وطسرأ فلاخ اممو
 ناكف ءءيش لكل حلص ًاميلس عبطلا ناك اذإ :لاقو «هفلاخف هادعتي ال ءيشل ائيهم هعبط
 سيلاط وطسرأو هادعتي ال ام ءيشل عون لك أيهتي عاونأ ةيناسنالا سوفنلا نأ دقتعي نوطالفأ
 . عونلا لك هل ًايهت ءيشل فنص ًايهت اذإو .دحاو عون ةيناسنالا سوفنلا نأ دقتعي

 ظ ()يمورلا ردنكسالا مكح
 .كلملا سوفليف نبا وه لب نآرقلا يف روكذملا وه سيلو .كلملا نينرقلا وذ وهو

 ىلإ ًالوأ هتيبرتب دهع «ريبكلاب ةجنرفلا هبقليو . م .ق ٠٠١ ةنس الب يف دلو « ينودقملا سبليف نب ردنكسالا )١(
 ىلع أرق هرمع نم رشع ةثلاثلا غلب املو .هملعت ءيش لوأ سوريموه ةذايلإ تناكو , ينانويلا سوخامسيل
 «هتافو دعب هيبأ شرع ىلع سلج نيرشعلا غلب املو «هبحب فلكو نينس ثالث ةدم هنع ذخأو سيلاط وطسرأ

 ةنباب جوزت دقو .ةيردنكسالا ىنب دقو .هفيلح رصنلا اهيف ناك تاوزغ ازغو .هبورح يف اقفوم اعاجش ناكو
 ىلإ هباجأف «هودبعيو هل اودجسي نأب ايسا يلاهأو نانويلا ردنكسالا رمأ دقو ء . م . ق ۳۲۷ ةنس ناذمه كلم
 دقف «سيلاط وطسرأ قيدص سنيتسيلك امأ «سوخرسکنا مهتمدقم يف ناكو .نانويلا ةفسالف ضعب كلذ
 ظحالي ذخأ لباب لخداملو .ةميظع احوتف حتف دقو لتقو اديدش اباذع بذعو «ةرماؤمب مهتاف ربكتساو ۰ ىبأ
 «ماعطلا يهش ماهتلاو بارشلا نع عنتمي مل كلذ عمو «ةديدش ىمح هتباصأف اهل ةرواجملا ماجآلا
 ىلإ همتاخب عفد هتافو لبق هنأ الإ هل افلخ نيعي ملو .م .ق ۳۲۳ ةنس تامف «هتاذل يف سامغنالاو
 نيهتسسي ال «هبورح يف اظقي ناك «جازملا ةدحو «ةعاجشلا نم ردنكسالا هيلع ناك ام عمو . ساكيدرب
 نود ةمأ بحي نكي ملو .هكلم عسوف .حوتفلا ىلإ فرشتست «ةحامط ةيلاع هسفن تناكو .رومألا نم رمأب
 فراعملا ةرئاد) .هناطلسل اهعضخأ ىتلا دالبلا ىف ةينانويلا بادآلا راشتنا هحوتف نع أشن دقو «ىرخأ
 ۰ ۰ . )0 ص ثلا ءزج يناتسبلل

611 



 سيلاط وطسرأ ىلإ هوبأ هملس «ءربكألا اراد كلم نم رشع ةثلاثلا ةنسلا ىف هدلوم ناكو

 ىتح بدألاو ةمكحلا هنم ملعتي نينس سمح هدنع ماقأف ساينيإ ةنيدمب ل ميكحلا

 رعشتسا نيح هدلاو هدرتساف هتذمالت رئاس هلني مل ام ةفسلفلا نم لانو «غلابملا نسحأ غلب

 يفوتف ةلعلا تلوتساو « هيلع لبقأو هل دهعلا ددج هيلإ لصو املف ءاهنم فاح ةلع هسفن نم

 ل یوا ةيكتوبل O ردكم كنس زن ءاوش
 .تقولا كلذ كتعاط كعضت ثيح :لاق ؟ىنعضت نيأ اموي رمألا اذه كيلإ رمألا نقف

 يتايح ببس ناك يبأ نأل :لاق .كدلاو كميظعت نم رثكأ كبدؤم مظعت كنإ :هل ليقو

 ببس يبدؤمو « ينوك ببس ناك يبا نأل :ةياور يفو «ةيقابلا يتايح ببس يبدؤمو «ةينافلا

 وبا لاقو « يقطن ببس ناك يبدؤمو ينوك ببس ناك يبا نأل : ةياور يفو « ينايح ديوجت

 تفلتخا يتلا ةعيبطلاب ًارطو ىضق ناك يبأ نأل :تلقل اذه ىل ليقول : يرميصلا ايركز

 ام هللاو : هباحصأل لاقف «ةجاح دحأ هلأسي ملف ًاموي ردنكسالا سلجو «داسفلاو نوكلاب

 دجوي ال كلملا نآل :لاق ؟كلملا اهيأ ملو : ليق , يكلم يف يرمع مايأ نم مويلا اذه دعأ

 بغارلا ةلانإب الإو ,.نسحملا ةأفاكمو ,فوهلملا ةثاغإو «لئاسلا ىلع دوجلاب الإ هب ذذلتلا

 .بلاطلا فاعسإو

يف عمجأ ليوط مالك يف (١)سيلاط وطسرأ هيلإ بتكو
 ةدح ال رادب نيب كتسفايش 

 كلذ كبلط نإف ءاهنم ةبحملاب رفظت ءاهيلإ ناسحالاب ةيعرلا كلمأ نأ :ردنكسالا ىلإ سيلاط وطسرأ بتكو ١١(

 «ةبحملاب بولقلا اهل عمجاف «نادبألا كلمت امنإ كنأ ملعاو ,«كفاستعاب هنم ءاقب مودأ وه كناسحإب اهنم

 . لعفت نأ نم ملست لوقت الأ دهتجاف «لعفت نأ ىلع تردق لوقت نأ ىلع تردق اذإ ةيعرلا نأ ملعاو

 هفطلأف «ءهيلإ جرخف ءاهيف هبدؤم ناك ةنيدمب رم ىتح اهلهأ لتقو اهمده الإ ةنيدم لخدي ال ردنكسالا ناكو

 نإو انآل تيوه ام لك ىلع كناعأو كرمأ كل نيز نم قحأ نإ كلملا هللا حلصأ : هل لاقف همظعأو ردنكسالا

 « مهل كتلأس ام لك يف ينفلاخت ال نأو مهيف ينعفشت نأ بحأف كنم يناكمل كيف اوعمط دق ةنيدملا لهأ

 كيلإ يتجاح نإف : لاق هنم قثوت املف ءهنع عوجرلا ىلع ردقي ال ام كلذ ىلع قيثاوملاو دوهعلا نم هاطعأف

 وطسرأ بتكو انع لحرإ : هل لاقف . كتفلاخم نم دب الو ليبس كلذ ىلإ سيل :لاق .اهلهأ لتقتو اهمدهت نأ

 : هيلإ سيلاط
 البن اهديزتو كتسائر هب فرشت اممف مهيلع ةسائرلا ةليضف تيتوأو كسنج يوذ ىلع ًاكلم تحبصأ دق كنإ
 مذت تناك نإو باصتغالا ةسائرو نيمومذم رارشل ال نيدومحم رايخل ًاسأر نوكتل ةماعلا حلصتست نأ

م سانلا نأ كلذو ةسائرلا ردق طحت اهنأ ةمذملا نم اهيف ام لوأ نإفء یتش لاصخل
 ديبعلاك بصاغلان اطلس ن

حألا ةسائر ىلع ديبعلا ةسائر ريخت نمو .ديبعلا ةسائر نم فرشأ رارحألا ةسائرو ءرارحألاك ال
 ريخت نمك رار

 هذه بصغلا نم بكري اميف بصاغلا لاحف . منغو باصأ دق هنأ نظيوهو «سانلا يعر ىلع مئاهبلا يعر

 = يف بصاغلا نأل باصتغالا نم كلملا فرش نم دعبأ ءيش سيلو ءهفرشو كلملا لحم بلطي هنأل لاحلا
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 هدض نع (ةحزأو) ةزعو ةوق دادزي ىتح هلكشب ءيش لك جزماو .هعم ةلفغ ال ثيرو «هيف
 هنإف وفعلاب كديعو بشو «نيش هنإف فلخلا نم كدعو نصو «هتروصب كل زيمتي ىتح
 .قلخلا عيمج ىلإ ناسحالا كدكو نكيلو «رح قحلا دبع نإف قحلل ًادبع نکو «نيز
 _ كنأ كباحصألو .مهنم كنأ كلهأل رهظأو ءاهعضوم يف ةءاسالا عضو ناسحالا نمو
 ال :لاقف اميظعتو الالجإ هل اودجسي نأ يف ءامكحلا رواشتو مهل كنأ كتيعرلو « مهب
 . لئاضفلا ةجهب هاسك نم ىلع دوجسلا هل قحي لب لكلا ءىراب ريغل دوجس

 هل لاقف .بجاولاب هلباقيل هداوق ضعب هيلإ ماقف ةينيثأ لهأ نم لجر هل ظاغأو

 ناك هنإف «سراف كلم عنصي ناك ام ةسائرلا ردق عضي اممو فيطللا بألا لكش يف كلملاو « ىلوملا لكش -
 ىلع طلستلا نم ريخ اولق نإو لضافألاو رارحألا ىلع ةسائرلاو ءاديبع هتيعر نم دحأ لكو هابأ يمسي
 لست نأ قيقح تنأو .راطخالاو مهفلا يوذل اميس الو « ىلوأ ًاعيمج سانلا دنع يهو .اورثك نإو «ديبعلا
 . اذإ ديبعلا نإف ,ةصاصخلاو فنعلا هوركم نم مهنع هعضتو كريبدت قفر نم مهقيذت امب ةماعلا ةميخس
 «ةظاظف مهيف لهو .مهقالخأ نع نولأسي امنإو مههاجو مهراسي نع نولأسي ال نيرتشملا ىلع اوضرع
 هعلخ ىلإ نوريصي ام كلذلو .ناطلسلا يف كلذ ناك اذإ هنم اورعي نأو .كلذ اوفرعتي نأ ردجأ رارحألاف
 اوناك لاحلا كلت يف مهنأل «بضغلا رازوأو برحلا رازوأ نم عضف ةئف ىلع ترهظ اذإو هيلع بوثولاو
 نأ ناطلسلل يغبني دقو .ًافطعو ةمحر بضغلا نم مهلدبت نأ يغبني دقف «ًالوخ اوراص لاحلا هذه يفو أودع
 اذهو , عابسلا قالخأ نم كلذ نإف اريصق افيعض الو اليوط اديدش هبضغ نوكي الف بضغلا رادقم فرعي
 ' دعبيو لبني ةمحرلاو فطعلاب هنإف .سانلا ىلع افطعتم كلملا نوكي نأ ةمهلا ربك نمو ءنايبصلا قالخأ نم
 ءوس نم ريثك سان نم كيلع ىرج امم هيف ىناوتت نأ نما ال ىنكلو بهذملا اذه ىلع كفرعأ انأو «هتيص
 امب سيلو .مهلكاشي امب لب هيلع راشملا لكاشي ام ريغب اوريشتسا اذإ نوريشي سانلا نم ًاريثك نإف ءةروشملا
 سودنسأ يأرب يدتقت نأ كل بحأ انأو مهسفنأ يف هعفن مهصخي امب نكلو .ثداحلا رمألا يف هب عفتني
 رشلا نود ريخلاب رشلا بلغي نأ عطتسي نمو ءرشلا لعف نم لضفأ ةلهجلا يف ريخلا لعف نإ :لوقي ثيح
 نم سانلا عدوت نأ كنكمأ دق هنأ ملعاو « ةليضف ريخلاب ةبلغلاو دلج رشلاب ةبلغلا نال ء نيتبلغلا فرشأ يهف
 يذلا نأ ملعاو .هناوأ يف كلذ ضرتفاف ,رهدلا هجو ىلع ىقبيو «دالبلا قافآ يف هركذ رشني ام كرثأ نسح
 .نيرمألا عمجاف «بناجلا نيلو عضاوتلا هيلع نوبحي يذلاو ةمهلا ربكو ةلازجلا .سانلا هنم بجعتي

 نوداقني سانلا نإف ةماعلا بولق بيطي امب ملكتت نأ عنتمت الو .كنم مهبجعتو «كل سانلا ةبحم عمجتست .
 اذإ ريخلاب قطنت نأ ءالبن هديزي لب «كردق نم عضي كلذ نأ بسحت الو شطبلاب مهدايقنإ نم رثكأ مالكلل
 الف ةمه ربكأو ًاعضاوت دعي يوقلا نم ددوتلاو اقلم دعي فيعضلا نم ددوتلا نأ ملعاو ءرداق رشلا ىلع څنآ
 .ءيش لك ىلع يتأت مايألا نأ ملعاو مهنم ةعاطلا لانتو مهتبحم كل لصحتل ةماعلا ىلإ دوتت نأ عنتمت
 رفظت نأ دهتجاف باقعألا اهثراوتت ةبحمل سانلا بولق يف خسر ام الإ تيمتو راثآلا وحمتو لاعفألا قلختف
 نأ ربدملل يغبني الو كيعاسم فرشو كبقانم ركذ اهب ىقبي ةبحم سانلا بولق عدوت نأب تومي ال يذلا ركذلاب
 نكلو ًاهرك ةماعلا نم اهلانت يتلا ةماركلا يف بغرت الو اناوخإو الهأ مهذختي نكلو ةينقو الام ةيعرلا ذختي
 .(54 ص بادآلا بابل ١55 و ۲۸ نص لوأ ديزفلا دقعلا) .ريبدتلا باوصو رثألا نسحب اهقحتسن يتلا
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 بحت تنك نم :لاقو . كفرش ىلإ هعفرا نكلو «هتءاند ىلإ طحنت ال هعد :ردنكسالا

 كلملا اراد ةنبا كتأرما كنشور نإ :هل ليقو «هببسب توملا مظعتست الف هلجأل ةايحلا

 اراد ردنكسالا بلغ لاقي نأ هركأ :لاق «كسفن ىلإ اهتبرق ولف ءاسنلا لمجأ نم يهو

 لوبق ىلإ اوعرسي نأ ةمكحلا لهأ ىلع بجاولا نم :لاقو “)ردنكسالا كنشور تبلغو

 دشأ لقاعلا نطاب ىلع لقعلا ناطلس :لاقو .ةيوقعلا نع اوئطبي نأو «نيينذملا راذتعا

 لب سفنلل ملأب توملا سيل :لاقو .قمحألا رهاظ ىلع فيسلا ناطلس نم ًامكحت

 نع فعيلف ةدرجم (لجو زع) هللا لاعفأ ىلإ رظني نأ ديري يذلا :لاقو ءدسجلل

 هل لاثمأ اهنأل «يوامسلا مظنلاب هيبش ضرألا يف ام عيمج مظن نإ :لاقو .تاوهشلا . ٠

 ظ رظانلا :لاقو «مأسيو ملأي دسجلا لب ءايشألا ةفرعم بلط يف ملأ ال لقعلا :لاقو ءقحب

 هدضع يف تدجوو سفنلا مسر ىري ءامكحلا ليواقأ يفو ءهجولا مسر ىري ةارملا يف

 نسح دنعو «حورأ ردقلا ىلع لاكتالاو «ملسأ ايندلا ىلإ لاسرتسالا ةلق اهيف ةفيحص ٠

 لوبق فطلأ ام :لاقف ةحافت اويكو . يقوتلا عقاو وه امم .عفني الو «نيعلا رقت نظلا . |

 ةيناحورلا غابصالا نم اهيف ةعيبطلا رثؤت امل اهلاعفناو اهتروصل ةيصخشلا ىلويهلا هذه ٠

 عدبم عادبإ ىلع ليلد كلذ لك < اهل لقعلا لثمت بسح بكرم طيسبو «طيسب بيكرت نم 5

 .ةيلقعلا اهتروصل ةيناسنالا سفنلا هذه لوبق اهنم فطلأ ليقولو «لكلا هلإو ءلكلا .

 طيسبو «طيسب بيكرت نم ةيناحورلا مولعلا نم اهيف يلكلا سفنلا رثؤت امل اهلاعفناو

 . (لكلا هلإ ) لكلا عدبم عادبإ ىلع ليلد كلذ لك ءاهل لقعلا لثمت بسح «بكرم
eهذه تسيل :ردنكسالا لاقف ؛ «تابح ثالث هيطعي نأ ىبلكلا ا هلأسو  

 «يبلك ةلأسم هذه الو :لاقف «بهإلا نم لطر ةئام ىنطعأ : ىبلكلا لاقف كلم ةيطع

 «ليللا فوج يف انماقأو ل اربش دنع انك : مهضعب لاقو

 ءرثب يف طقس ىتح ريسيو «هديب اهيلإ ريشي ثي اربش لعجف «موجنلا انيريل ًاناتسب انلخدأو

 .هفرعن الو انفرعي ال نم ديعسلا : لاقو «هتحت ام لهجب يلب هقوف ام ملع ىطاعت نم :لاقف

 نأ حبقيي دل ل « هتانب هل تفصو «سرفلا كلم ٠ ءاراد كلم يبلع ردنكسالا ىلوتسا امل 0(

 هربا ةلاخ ىف ءا يكف :ةلئاقم الاجر تلقب

 بلغ نمب نسحي ال :لاقف «كدلو رثكيل ءاسنلا نم رثكأف «ككلم هللا طسب دق :اولاقف هتقراطب هيلإ لخدو

 اذه :لاقو برحلا نع فكف هتبراخمل ءاسنلا بهأتف ندملا ضعب رصاحو «ءاسنلا هيلع بلغت نأ لاجرلا

 سرفلا تانبب هيلع ريشأو .رهدلا رخآ ىلإ ةحيضفلا تناك انبلغ نإو «رخف هيفا نكي مل هانبلغ نإ شيج

 . 4١( ص ةيناحورلا ملكلا) .رفظلل قرسي نأ كلملاب قيلي سيل :لاقف
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 ام ليلق رثكتساو .يطعت ام ريثك للقتسا :لاقو «همون انرطأو هموي انلطأ هانفرع اذإ انأل
 انيمأ حيحشلا لعجت الو ءذخأي اميف ميثللا ةرسمو يطعي اميف ميركلا نيع ةرق نإف 55
 مزحلاو «مزحلاب رفظلا :لاقو بذك عم ةنامأ الو ء حش عم ةفع ال هنإف ءايفص باذكلا الو
 . «)رارسألا نيصحبتب يأرلا ةلاجإو «يأرلا ةلاجإب

 ىلإ هولمحو بهذ نم توبات يف هوعضو نئادملا ةيمورب ردنكسالا يفوت املو
 ةعامج 2")هبدنو «ةنس ةرشع ىتنثا كلمو ةنس نيثالثو نيتنثا شاع دق ناكو رشا

 مانغألا هلوهت ال ًادحاو ناك نإو بئذلا نإ : لاقف هيلإ اوزهج نيذلا ركسعلا روفوب هربخأف «هل سوساج هاتأ (۱)
 نإو باصقلا :لاقف ءلتاقم فلأ نوثالث هيف اراد هأبع يذلا شيجلا نإ : هل ليقو «ةريثك تناك نإو «ةريثكلا
 ظ .ةريثك تناك نإو مانغألا هلوهت ال ًادحاو ناك

 نمف هلزنم ريغ يف امأو .هلهأ نمف هلزنم يف امأ « حيبقلا نايتإ نم يحتسي نأ لجرلل يغبني : هئاسلجل لاقو
 يحتسيلف «هتولخ يف اهنم يحتسي نأل ًالهأ هسفن لعجي مل نإف «هسفن نمف هاقلي نم نمأي ثيح امأو «هاقلي
 مدقأ ينإف فرصنا :لاق ءاذك ذنم :لاق ؟هفرعت مك ذم : يعاسلل لاقفا ]جرب هيلإ ىعسو «ىلاعت هللا نم
 ` .كنم هب ةفرعم

 : هئاسلجل لاقف نييفاصتم كلذ لبق اناكو هبحاص امهنم دحاو لك كتهو امصاخت هباحصأ نم نيلجر ىأرو
 : ىمورلا نبا لاق «هتدسافم ىقوتيو هنيشي اميف هيلإ لسرتسي الأ ًايفاصم یخآ اذإ لجرلل يغبني
 ةرم هنأ كاس راسا ةرسم كودع رذحإ
 ةرضملاب ملعأ ناكف ق يدصلا بلقنا امبرلف
 هل لاقف « ينم هقحتسي ناك ام هرب نم غلبأ مل ينأ يننزحي امك هتوم يننزحي ام :لاقف هل قيدص هيلإ يعنو
 ام :لوقيو هسفنب دوجي وهو ةنعطلا هتباصأ نيح نالف لوقب كلوق هبشأ ام كلملا اهيأ :هرضح نم ضعب
 تعفتنا امم رثكأ يئادعأب تعفتنا :لاقو .ودعلل يئالبو يسأب روهظ نم تاف ام يننزحي امك يتوم يننزحي
 ءاقدصألا دقفتو ءادعألا ةلامتساب :لاق ؟نسلا ةثادح ىلع ميظعلا كلملا اذه تلن مب :هل ليقو هيلع ىننوعجشيو أطخملا ىل نونيزي اوناك يئاقدصأو هيلع يننوهبنيو أطخلاب يننوريعي اوناك يئادعأ نأل يئابحأب
 الجر ىأرو هلك ليللا ماني نأ سيئرلل يغبني ال : هلوقو رعاشلا سوريموه رعش يرمع يف لفغأ ال تنكو
 :ردنكسالا لاقف لجرب لجر هيلإ ذو كتريسوأ كمسا لدب اذه اي :لاقف ,ردنكسإ همسا ةريسلا ءيدر
 سراف وحن دصق املو ءرشلا كنع فكي رشلا فكف : لاق ءال :لاق ؟هيلع كنمو كيلع هنم لبقن نأ بحتأ
 معنأ نمو مهكلمل مهركش ةلقو مهيعر ءوسل رمأف هب هيلإ نوبرقتي مهكلم سأرب مهترواسأ نم ةعامج هاقلت
 جاتلا 777 ص ناث ديرفلا دقعلا ٩۲ ص ةيناحورلا ملكلا) .ردغأ هريغب ناك هكلمب ردغ نم :لاقو .مهيلع
 ١١5(. ص

 ناكو يناتسجسلا ناميلس يبأ دنع انك ةلودلا دضع ةافو تحص امل نأ : ةفلزلا باتك ىف نايح وبأ لاق (۲)
 يرميصلاو يسلدنألاو يضورعلاو دادقملا نباو لحز مالغ مساقلا وبأو « يناجشونلاو فا ىممرتلا
 دقول : ىسلدنالا لاقف ندنكسالا ةافو دنع ةرشعلا ءامكحلا اهلاق ىتلا ةروهشملا ةرشعلا تاملكلا اوركاذتف
 هيلع متثعب ام نسحأ ام : ناميلس وبأ لاقف «كلذ مكنع رثؤي ناكل تاملكلا هذه لثمب اذه مكسلجم ضوقت
 - اهيف حيرلا بلط هنأ كبسحو ءاهتميق قوف اهاطعأو اهلاقثم ريغب ايندلا صخشلا اذه نزو دقل لوقأف انأ امأ
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 ربدأو ًاربدم ناك ام هرش نم لبقأ ةربعلا ميظع موي اذه سوميلب لاقف «ةبدنلا ءامكحلا نم

 : سوطاليس لاقو .هكبيلف هكلم لاز دق نم ىلع ًايكاب ناک نمف ءالبقم ناك ام هريخ نم

 :رغصألا نونيز لاقو «نيهراك اهانقرافو «نيلفاغ اهيف انمقأو «نيلهاج ايندلا ىلإ انجرخ

 الو ءارثأ ككلمل نسحن امف لظأ امل < «لحمضا باحس لظ الإ تنك ام نأشلا ميظع اي

 تيلوتو كلذخ ام تعمج بصعتملا يعاسلا اهيأ : يناثلا نوطالفأ لاقو ءاريش هل كرعت

 اوبجعتت الأ : سطوف لاقو «هرامثو هانهم كريغ ىلع داعو «هرازوأ كتمزلف كنع ىلوت ام

 ىلع ردقن سمألاب انك دق :روطم لاقو ءًارارطضا هسفنب انظعو ىتح ًارايتخا انظعي مل نمم
 .عامتسالا ىلع ردقن لهف .لوقلا ىلع ردقن مويلاو ءلوقلا ىلع ردقن الو «عامتسالا

 لاقو «ىلجنا فيك مامغلا لظ ىلإو « ىضقنا فيك مئانلا ملح ىلإ اورظنأ :نواث لاقو

 هسفن نع توملا عفدي مل فيكف تامف «تومي الل صخشلا اذه تامأ دق مك : سوس

 . نيعارذ يف اهنم ىوط ىتح عنقي ملف ةضيرعلا ضرألا ىوط : ميكح لاقو .توملاب

 ام :رخا لاقو ءاذه هرفس الإ ةدع الو ةلآ الو ناوعأ الب ًارفس ردنكسالا رفاس ام : رخآ لاقو

 لاقو .ههابتنا 0 اذهف ايندلل ظقيتسا نم : يرميصلا لاقو ءايندلا يف هحور ه <

 مرغيو مربم هن ا نظيوهو ابناج ضقني ناك دقل ؛ هلثم هلقع يف القاع الو هتلفغ يف ًالفاغ تيأرام : يناجشونلا

 يسلدنألا لاقو «هتامم يف ةربع راص امل هتايح يف ًاربتعم ناك ول هنإ امأ : يضورعلا لاقو «مناغ هنأ ىريوهو

 a ايندلل دج نم : يسموقلا لاقو «لاعم ىلإ اهتاجرد نم لزانلاو ءلافس ىلإ اهتاجرد يف دعاصلا

 نأ نظأل ىن ونأو هنأش عقو ضيضح يأ ىلإو «هرمأ ىهتنا فيك اذه ىلإ رظنا هل تدج اهنع ًابغار لزه نمو

 ايندلا كرت يذلا اذه نم ًاريهظ زعأو ارهظ فخأ ةيزينوشلاب نفدو مايألا هذه يف تام يذلا دهازلا لجرلا

 ,هتوقو هرظن نسحب ًاراهظتسا صخشلا اذه كرت ام لحز مالغ لاقو «ةلحار الو داز الب اهنع لحرو ةرغش
 اغا ترا ' ميظعل رانلا هذه أفطأ ءام نإ :دادقملا نبا لاقو ا و

 ليعامسإ ابأ تعمس «تعمس ام نسحأ ثيدحلا اذه يف يدنع ام :ناميلس ونأ لاقف .فوصعل نكرلا

 ىتح رمألا اذه ديك نع تلفغ فيك : هبطخ يف لوقي ةعمجلا مويربنملا ىلع هاعن امل يمشاهلا بيطخلا

 - 0 ا E .اذإف كيقت ةبح هنود تذختا الهو ؟كيف ذفن

 نيأ نم ريمطقلا ىلإ راطنقلا نم هل تلذبو ريرسلا ىلع كلعج نم تعناص اله ٍ.ديدشلا كرهدبو

 0 ا ا راض ا ت كلتا تکو ءًامزاح ًامهش تنكو

 نم ككلم نكلو الك «كل زعلا ملس نم كلهج دقلو «كيف عمط نم كفعضتسا دقل .ككلم ىلع هلكلكي

 ٍ.«نيرصبتسملل ةيآل كنإو نيربتعملل ةربعل كيف نإ كل رهقلاب كيلع ردق نم كبلسو كيلمتلاب كرسخأ

yy 

 يف يزوجلا نبا طبس لاق . ريصب هيلع وهو ريدق كلذ ىلع هنإ كيلع انؤانثو انؤاعد امهلج امهلجأ نه دكر ةلدغو

 يف نيكلملا نيب امك ردنكسالا توبات ىلع نيملكتملا نيمدقتملا كئلوأو ءالؤه مالك نيب نامزلا ةآرم هباتك

 .(88 ص تاسباقملا) .ةاواسملا
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 ,هتوكسب انبدأ امك همالكب انبدؤي مل :رخآ لاقو .تنياع امع انلفغأو «تقراف اميف انيغرأ
 دق :رخآ لاقو ءاهؤاضق اذكه نويدلا نأ ملعيلو « قتيلف صخشلا اذه ري نم : رخا لاقو
 هلبق امع لأسي ناك دق :رخا لاقو «مقس هيلإ رظنلا مويلاو .ةايح انيلع هتعلط سمألاب ناك

 :رخآ لاقو هلك طحنا عافترالا ىلع هصرح ةدش نم :رخآ لاقو «هدعب امع لأسي الو
 . نكس دق اهنكسم نأل ميلاقألا برطضت نآلا

 5 ١
 يبلكلا ' ›سناجوید مكح

 ةيردق نم ناكو «لزنم ىلإ يؤأي الو ًائيش ىنتقي ال ًافشقتم الضاف ًاميكح ناكو

 هوبأو « يبلكلاب بقلي ناكو . م .ق ٤١١ ةنس ءاينوغيفاي دالب نم بونيس ةنيدمب دلو سنيجويد وأ سناجويد )١(
 يف تام نأ ىلإ هيبأ ىلع ضبقف ةيجراخلا مهاردلا عنصي ناك هنأب هيبأ عم مهتا دقو ايفريص ناك سوسيزيإ
 الوقوف تنوفا : هل لاقو هسأر أطأط لب «سينيجويد عجري ملف .ًالصأ ةذمالت لبقي ال نأ امزتعم ناك هنال ءاصعب هزكو لب هلبقي ملف «سونيثيتنأ ىلإ بهذ اهيلإ لصو املف ءانيثأ ىلإ رف هبعر نمف سينجويد امأ 0
 نأ لبقف «هلوق يف قدصلا سونيثيتأ هيف زيمتو ًايح تمد ام كنع يندرطت ةسباي اصع دجت ال كنإف ًائيش شخت
 موي تاذ يف ىأر دقو هافنم يف هنواعي نم دجي ال ةجاحو «ةبرغ شيع شيعي نأ ىلإ رطضاف .ًاذيملت هذختي
 مث .هتايح هيلع فقوتت ال ام لك كرتي نأو .هشاعم ليصحت يف كمهني ال نأ مزتعاو هتصاصخو «هرقف ىلع اهب ىلستف هيف تيبت بقث الو «توق الب اهيلع ليللا لوخد شخت ملو «ىرخأ ىلإ ةهج نم ةنما يرجت ةراف
 ال ناكف .بعقو «ةرارغو اصع ىوس عاتملا نم هل سیلو .هءاطغو هءاطو ناك هيلع فتلا اذإف .هتب نطب
 مصألا سيل :لوقي ناكو .ًاضيرم ناك وأ ءاضفلا يف حرس اذإ الإ .هاصع ىلع أكوتي ال هنكل ءاهنودب يشمي
 ىطغ ولو «ادبأ لعتني مل نيمدقلا يفاح ناكو هل ةرارغ ال نم بيعملا امنإ .لاجرلا نم بيعمب ىمعألا
 بدألا مولعب علوأ دقو كلذ عطتسي ملف ًائين محللا لكأ ىلع هسفن ضوري نأ دارأو . جلثلاب ضرألا هجو
 مذي ناكو ءالاقم هرضاحل عدي ال ملكت اذإ ناکو ,كاردالا بقاث نهذلا داح ناكو .ىرخألا مولعلا يف ادهاز
 نأ عم ضعبب اهضعب ناحلألاو ىقيسوملا قيبطت يف ةقشملا مهلمخت ىلع ناحلألاو ىقيسوملا بابرأ
 ىلع ةضايرلا بابرأ مذي ناكو « مهلوقع لاوحأ قيفوتب اوأدبي نأ مهب ىلوألا ناكو «بيترتلا ةئيس مهلوقع
 ءاملع نم بجعي ناكو مهلجرأ تحت ام ةقيقح نولهجي مهنأ عم «بكاوكلاو رمقلاو سمشلا دصرب مهيلست
 ال مهسفنأ نوكرتي مهو هتحت لئاط ال امم «ةيلزهلاو ةيفارخلا عئاقولا ىلع فوقولاب مهلاغتشا نم نايدألا

 قيوزتو قونتلا الإ مه ال نيذلا ءابطخلا ىلع ًامول لقأ ناكو لاح ءوسو سؤب نم هيف مه ام عم اهيلإ نوتفتلي .
 دعيو «ةيبلكلا ةسردملا نيطاسأ نم ناك دقو ءاهعمج يف يعسلا الإ سيل مهمه نأ عم ءايندلا يف دهز نم ىلع ًاريخ نونثيو ةعانقلاو دهزلا'نورهظي نيذلا ءالخبلا مولي ناكو نولعفي ال امب نولوقي مهو مالكلا
 امهادحإ «نيتزيامتم نيتيصخش نع فشكت تاياكحو صيصاقأ هيلإ تفيضأ دقو ءاهتسردمل لاثم نسحأ
 امل يناثلا صخشلا كلذ ناك سينجويد نأ خجرألاو «ليلج لضاف رخآل ةيناثلاو .رتهتسم دحلم صخشل
 ىتلا تاياورلاو صيصاقألا هذه نأ نظلا ربكأو تاوهشلا نع دعبلاو ةايحلا يف دهزلا نم نييبلكلا نع فرع
 - اهايإ مهتحابتساو ةذلل ليم نم نييبلكلا ضعب نم رهظ امل «ليوط نمزب هدعب تعصو امنإ ًارتهتہم هلثمت
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 اهب كسمتو اهبسك نمف : هقلخ نيب اهلعج لقعلاو دوجلاو لئاضفلاو تاريخلا ةلع هللا لب

 تشتكي ءيش يأب :لاقف اموي ردنكسالا هلأس اهب الإ تاريخلا كردي ال هنأل ءاهلان

 ال ام دحاو موي يف بستكت نأ كلملا اهيأ ردقتل كنإو «تاريخلا لاعفأب :لاق ؟باوثلا

 ,ام :لاق ؟كؤاذغ ام : لهجلا لهأ ةبصع هتلأسو ءاهرهد ىف هبستكت نأ ةيعرلا ردقي

 , دبع مك :اولاق .لهجلا ينعي متعطتسا ام :لاق ؟تفع امف : اولاق . ةمكحلا ينعي . متفع

 امف :اولاق ءامهنم ةئشانلا ةيدرلا قالخألاو ةوهشلاو بضغلا ينعي مكبابرأ :كاق ؟كل

 ةنسحلا ةقلخلا متكلم الو اهيلع مالأف ةميمذلا ةقلخلا كلمأ مل : لاق ؟كتروص وص حبقأ

 هنيسحتو هنييزت د تلمكتسا دقف يريبدت هيلع ىتأو يكلم يف راص ام امأو .اهيلع اودمحتف

 كلملا يف يذلا امف : اولاق . مككلم يف ام نيش متلمكتساو .دهجلا ةيصاقو قوطلا ةياغب

  لقعلا ءالجو ءةمكحلاب نهذلا ةرامعف نييزتلا امأ :لاق ؟نيجهتلاو نييزتلا نم

 ةماقإو « عونقلاب صرحلا عطقو ملحلاب بضغلا عدرو «فافعلاب ةوهشلا عمقو «بدألاب
 تضاترا دق ةيطم ريصت ىتح سفنلا ةضايرو «نوكسلاب حرملا ليلذتو «دهزلاب دسجلا

 ليطعت نيجهتلا نمو «تايندلا رجهو تايلعلا بلط يف اهسراف اهفرص امثيح فرصتف

 مارضإو .ىوهلا هل ةوهشلا ةراثإو بدألا عايضب لقعلا خيسوتو ؛ءةمكحلا نم نهذلا

 هنم رثكتسا 0 لاو امال لجر هيلإ مدقو ,بلطلاب صرحلا دادمإو ماقتنالاب بضغلا

 شارو للا كيم ةفاغلا مامز :لاقو .لدعلا لامعتساب انيلعو لكألا ل كيلع لاقف

 هذه نم لاح يف ننوكت الف فوخلاب روتسم نمألا بابو بطعلا حانج تحت ةمالسلا

 دقف ةيناسنالا بضغ امأ :لاق ؟بضخغت ال كل ام : هل ليقو ءاهدضل عقوتم ريغ .ثالثلا

 ردنكسالا كلملا هاعدتساو ةيميهبلا ةوهشلا كرتل هتكرت ينإف ةيميهبلا بضع امأو هبضغأ

 انعنم (يذلا وه) انيلإ ريصملا نم كعنم يذلا نإ هل لق لولا لاف امره سلجم ىلإ

 « يتعانقب يئانغتسا كنع ينعنمو كناطلسب كؤانغتسا ينع كعنم كيلإ ريصملا نم

 ىلع سانلا ديريو «ةيلآلا نونفلإب هتفسلف هبشيو هذاتسأك مولعلا رقتحي انركذ امك ناكو «ءايحتسا نود ةرهج =

 حالفلا ببس ةضايرلاف هتنهم لوازي يذلا عناصلا ديجي امك اهديجيف ةليضفلا ىلع مهسفنأ اوضوري نأ

 امهنم لكو ىرخألا ةممتم ةدحاولا ةيسفنلاو اهيف ةيندبلا ةضايرلاب ينعيو ءءاوهألا قر نم صالخلا ةليسوو

 نيناوقلا نود اهنيناوق عبتيو ميكحلا اهيحوتسي ةيناسنالا ةعيبطلاب لوقيو فرعلا رقتحي ناكو «ةدارالل برم
 ةنكمم ةليضفلا ىريو ةلصفنم هتيهامو ةعامجلا نع القتسم درفلا ىلإ رظني ناكو رئاسلا حالطصالاو ةيعضولا

 ةنيدمب تام دقو ةليضفلا طرش ةنيدملا نالعجي اناك نيذللا وطسرأو نوطالفأ سكع ىلع رابتعالا اذهب هل

 75١7(, ص ةينانويلا ةفسلفلا خيرات ٠۲۳ ص ةفسالفلا ءامدق ريهاشم ةمجرت) .م .ق ۳۲۸ ةنس هتنروق
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  ربخمو ربخملا دعب لجرلا رظنم :لاقف ةروصلا ةمامدو هجولا حبقب ةينانويلا ةسلاو هتبتاعو
 ؟ينفاخت ام :هل لاقف اموي ردنكسالا هيلع فقوو «تباتو تلجخف رظنملا دعب ءاسنلا
 يلع بجي لب ىنعم ريخلا نم يفوخل امف :لاق .ريخ لب : لاق ؟ريرش مأ ريخ تنأ :لاق
 .هلتق الإ ادحأ جلاعي مل بيبطو نابج شيج بحاص نانوي نم ةنيدم لهأل ناكو .هؤاجر

 بحاص اولعجاو «ودعلا ءاقل بحاص مكبيبط اولعجا :لاقف هيلإ اوعزفف ودع مهيلع رهظف
 الل كتوم دعب ايح نوكت نأ دهجاف ةلاحم ال تيم كنأب ملعا :لاقو . مكبيبط مكشيج
 كلذك بابضلا موي نيعلا يف مظعت ماسجألا نأ امك :لاقو «ةيناث ةتيم كتتيمل نوكت
 رايتخا ءوس :لاقف قشعلا نع لئسو «بضخلا لاح يف ناسنالا دنع بونذلا مظعت
 لاق ؟رانلا هذه ءيجت نيأ نم ملعت : هل لاقف جارس هعم ًامالغ ىأرو «ةغراف اسفن فداص
 مل نأ دعب همحفأو رانلا هذه ءيجت نيأ نم كتربخأ بهذت نيأ ىلإ ينتربخأ نإ : مالغلا هل
 لثملا ىرج ىنعملا اذه ىلع :لاقف ءاملا اهلمح دق ةأرما ىأرو .دحأ هيلع ىوقي نكي
 نمرش لماحوران ىلعران :لاقف ًاران لمحت ةأرما ىأرو ءرشلا هلسغي رشلا عد
 ىأرو .ىرتل نكلو ىرتل جرخت مل هذه :لاقف بعلم يف ةنيزتم ةأرما ىأرو .لومحم
 ءامس يعافألا نم ضرقتسي نابعثلا اذ وه لثملا ىرج اذه ىلع :لاقف نرواشتي ءاسن
 .)ًاموي هب ىمرتل ًامس مهسلا اذه ىقسي :لاقف ةباتكلا ملعتت ةيراج ىأرو

 فكي نأ ريخلا سيل :لاقو .كنيز امم رثكأ كنم بهذلا عضو ام :لاقف «بهذ متاخ هيلع قمحأ ًاباش ىأر (۱)
 كابأ بيصت كلعلف مرت ال :لاقف ةراجحلاب ىمري أطيقل امالغ ىأر ءريخلا لمع نم ريخلا نكل رشلا نع
 :رغاشلا لاق اذه ىفو « يردت ال تنأو
 يرد هل تاو كابا وجهت ايست كم ودنا رهيب
 : لاقف هجولا حيبق بدألا نسح الجر ىأرو «لوقت امم رش أ انم هللا ملع ام :لاقف ءوسب هركذي الجر عمسو
 سيل نمل امأو عاج اذإف هنكمي نمل امأ :لاقف ماعطلا تقو نع لئس . كهجو نساحم كسفن لئاضف تبلس
 معن :لاقف ةأرما نونفدي ًاموق ىأرو ةقرفتم داسجأ يف ةدحاو سفن :لاقف ءاقدصألا نع لثنسو .دجو اذإف هل
 ٍليقو .ربقلا نتحلا معن :لاق هنأ هنع هللا يضر يلع نع يور هنإف لوقعلا دراوت:بجعأ امو مترهاص رهصلا
 اردك تداز :لاقف ليسلا اهلمح دق ةأرما ىأرو .قوسلا يف تعج يذل :لاقف ؟قوسلا يف. لكأت مل : هل
 ةأرما ىأرو «لومحم نم رش لماحو ران ىلع ران :لاقف اران لمحت ةأرما ىأرو .كلهي رشلاب رشلاو ردك ىلع
 ريغص ريخ :لاقف هجولا ةليمج دملا ةريغص ةأرما ىأرو . ىعفأ نم امس ضرتقت نابعث :لاقف .ةأرما رواشت
 : لاقف ةيراج ملعي ًاملعم ىأرو ءرشلل نسي فيس :لاقف ةليمج ةثدح يهو ملعتت ةيراج ىأرو .ميظع رشو
 اذه اي : هل لاقف هدلو بيدأت نع ىناوتلا ديدش هلام ةحلصم ىلع لابقالا ديدشالجر ارو ء ارش شلال
 سانلا نيب لاحلا ءاوتساب لاقو «هدلو ىلع هلام فلخي نم لمع ال هلام ىلع هدلو فلخي نم لمع كلمع
 -ح روبقلا انب ىلوأ ام :لاقو ,ةليذرلا عم ليوطلا رمعلا نم ريخ ةليضفلا عم ريصقلا رمعلا :لاقو .مهلاح ءوست

 ع



 !)ينانويلا خيشلا مكح

 هنكل بدحل كابأ نأو ءانعر ةريقف اهنكل موؤر كمأ نإ : هلوق اهنم لاثمأو زومر هلو

 ىلإ اهجايتحا رقفلابو ءاهدايقنا موؤرلابو ةروصلا بألابو ىلويهلا مألاب ينعي ,ردقم داوج

 ال ام ءانتقاب كيلع : هنبال لاقو :ذيذل عفان لك نكلو .عفان ذيذل لك سيل :لاقو ءاهب رمأو ةنسلاب لمع نمم

 هتيصعم عم الو فوخ هللا ةعاط عم سيل : لاقو ءرخسلل حزملا بلجأ ام : لاو: هواش لو هتراعتسا كدكمي

 اهنأ ملعي ال وهو لئاضفلا لمع نم لضافب سيل : لاقو .دساحلا هيف امع دوسحملا لهذأ ام :لاقو «نمأ

 لمعلاو .ةذلم لئاضفلاب لمعلا : لاقو , عيفش وأ راذتعالا ىلإ جاتحي ال ام كاوق نكيل :لاقو «لئاضف

 ينافلا اهيأ : لاقف ةبرغلا يف هتومل يكبي اناسنإ ىأرو «فلخلا ءوس فلتلا نم دشأ ٠ * لاقو .ةلذم لئاذرلاب

 هذيمالت دعف . مزهنا مث «هسأر هيفس ضعو «كربق يه كلزنم تناك يتلا ضرألا ناكم لك يف < يكبت اذامل

 صتتقنل : اولاق ؟براهلا بلط ىلإ مكاعد ام : مهل لاق اونكس املف «نيبضغم اوفرصناف مهزجعأف هبلط يف

 ؟هيضاع متنكأ ينضع ًابلك نأولو : لاق ل : اولاقف ؟هيحمار متنكأ « ينحمر الغب نأول متيأرأ : لاق ءهنم كل

 ظيغلا ران اوئفطأو .راقولاب ةمكحلا اورمعاو اهلعفب هبشتلاو مئاهبلا قالخأ اوعدف امهتلزنمب اذهف ءال : اولاق

 00 لوقلاب ةمكحلا لامكتسا متدرأ نإوفعلا رأثلا بلطب اولدبتساو ناسحالاب ةءاسالا اوبلغاو .مظكلاب

 يأ لئسو .زجع ناصقنلاو «بيع ةدايزلا نإف رومألا يف لادتعالاب كيلع كلملا اهيأ :ردنكسالل لاقو

 نافل :لاقو «بدألا ؛ لوبقو ءاملعلا ةبحمو نيدلاولا ربو .لجو زع هللاب ناميالا :لاق ؟ةبقاع دمحأ لاصخلا

 نإ : يداني نم موي تاذ عمس «نيناجملا رخف الإ وه ام روهظلا بحو جاجزلاك بطعلا ةعيرس كولملا

 نم ةعامج بلغ هنأ دان لب :لاقف ءةيبملوألا بلاعلألا يف لاجرلا مظاعأ نم ةعامج بلغ سبيسكويد

 ةئيهلا ملع يف ًاملكتم عمس اذإ ناكو بسحف ءانأ وه امنإ لاجرلا بلغ يذلا نأل ,نيكاسملا ءاقرألا

 ول سما : هل لاقف رهطتيل ءاملا يف سمغني الجر ىأرو ؟ءامسلا نم كلوزن ناك ىتم : هل لوقي موجنلاو

 سانلا ءاحلص : لاقو ؟بونذلا نم كرهطي فيكف أطخلا نع كناسل مصعي مل ءاملا اذهب دغ ىلإ تلستغا

 ؟بهذلا رارفصا ببس ام : لئسو «رقفلا عم مرهلا :لاقف ؟تالاحلا أوسأ ام : لئسو ,ةهلآلا رهظم مه

 بابل ٠١5 ص ةيناحورلا ملكلا) . ةيرحلا :لاق ؟ايندلا يف نسح ءيش يأ : لثسو «هداسح رثك :لاقف

 ١١(. 5 ص ةفسالفلا ءامدق ريهاشم ةمجرت 575 ص ناث ديرفلا دقعلا ٤٤۷١ هال ص بادآلا

 نييردنكسالا نيملعملا لوأ . ساكس سوينومأ ذيملت ءنيطولفأ ىلع يناتسرهشلا هقلطي ينانويلا خيشلا

 امبرو نيطالفأ هذيملت هبهذمل نيرصتنملاو هيديؤم ربكأو «نوطالفأو وطسرأ ميلاعت نيب قيفوتلا اولواح نيذلا

 ناك هنأل هسا نع قاف الو «طويسأ» سيلوبوقين يف م ٠ ه ةنس دلو دقو .ءبهذملا سسؤم دع

 مجرتملاو .هذيملت سويروفروف لوقي امك هنطوو هلهأ نع ًائيش ركذي نأ ىبأيو . مسج يف هدوجو نم لجخي

 «ءارعشلا رعش حرشيو ةيمورجألاو باسحلاو ةباتكلاو ةءارقلا ملعي ناك ذاتسأ ىلع هتنيدم يف فقثت ‹ هتايحل

 هب ذخأ ىتح «دحأ مهنم هقري ملف اهتذتاسأ ىلإ فلتخي ذخأو ةيردنكسالا ىلإ دصق نيرشعلاو ةنماثلا يفو

 ا ا لاق ىتح هيلإ عمتسا امف «سوينومأ ىلإ هئاقدصأ دحأ

 ةيسرافلا ملعتي ن نأ ءاجر سرفلا ةبراحمل نويدروج روطاربمالا اهجرخأ يتلا ةلمحلا عم رفاس مث «ةنس

 ” 505 ةنس يف هنأ مث « ةيكاطنا ىلإ هتءاجأ ةميرغلا يف شيجلا ةميزه نكلو ءامهلوصأ نم ةيدنهلا ةفسلفلاو

 ناكو . ةنس ايابماك يف تام ىتح اهيلع ماق يتلا هتسردم سسأو .اهب رقتسا ثيح امور ىلإ لحر

 . هحور ومسل كلذو هجوزو روطاربمالا هل ذملتت ىتح ةنيدملا لاجر رابكو ءاملعلاب فاح ءامورب هسلجم
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 كل ةقرشم يه يأ ةروصلا ةبادح امأو « هيلع لصحت ام ىلع اهتابث ةلق ةنوعرلابو ,ةروصلا

 نم نكل «داوج اهنإف ءاهتاذ لبق نم اهيرتعي ال صقنلا يأ اهدوج امأو « ىلويهلا ةسبالمب

 ' ىلع مألا لمحو «هزغلو هزمر هب رسف ام اذه .ريدقت ىلع لبقت امنإ اهنإف ىلويهلا لبق
 لب حوضولا كلذب ةروصلا ىلع بألا لمح سيلو , ىنعملل قباطم حيحص ىلويهلا

 ءرهظأ لباوقلا تادادعتسا ردق ىلع ةروصلا بهاولا داوجلا لاعفلا لقعلا ىلع اهلمح

 عضوأ رخآلابو فرشأ اًمهدحأب تنأ كمأ ىلإ بسنو كيبأ ىلإ بسن نابسن كل :لاقو

 هب تنأ نمم كرهاظو كنطاب يف أربتو فرشأ هب تنأ نم ىلإ كنطابو كرهاظ يف بستناف

 قرعلا لخد هنأ ىلع ليلد كلذو هابأ بحي امم رثكأ همأ بحي لسفلا دلولا نإف . عضوأ

 لقعلاو ىلويهلا وأ سفنلاو ندبلا وأ ةروصلاو ىلويهلا كلذب دارأ ليق .دتحملا داسفلاو

 .لطبم رخآلاو قحم ًامهدحأ كب ناعزانتي كنم نامصخ كيلا عفترا دق :لاقو .لاعفلا

 اهيلع قلطيو هنع تظفح ةريثك ًابتك نيطولفأ فل ]أ دقو «ةيحورلا ةايحلا يف هيديرم داشرإ يف هتمكح ميظعو =

 «ماشلا يف عرفو «ةيردنكسالا يف عرف هنم ناكف «ةريثك عورف ىلإ e .تاعوساتلا مسا ةداع

 روطاربمالا ناكو .ءامظعلا نم ا ‹سوفنلا ىلإ ايف هتايح يف نيطالفأ ناك دقلو «ءانيثأ يف عرفو

  ميقيل اينابماك ةقطنم هعطقي نأ مزتعا هنإ ليق ىتح ريدقت مظعأ هردقيو ةيماس ةلزنم هسفن نم هلزني سونيلاج
 موقلا ةيلع نم ريبك قيرف هيلإ دهع دقو اذه «ةلودلا يف نوطالفأ ىأترا ام لاثم ىلع مكحت ةلضاف ةنيدم اهيلع

 تناك هنإ لاقيو .هسلجم رضحتو هتيب مؤت تناك يتلا نابشلا جاوفأ نع ًالضف مهدالوأ ةيبرت ىلع مايقلاب

 مهتيبرت دهعتي ناك نيذلا لافطألا نم ريثكل ابنتي نأ عاطتسا ىتح ةيرشبلا عئابطلا يف ةذفان ةريصب نيطالفأل

 نيح نيعبرألاو ةنماثلا نس يف وهو الإ بتك امب ةباتك يف نيطولفأ دير الجب ردا د احح

 وأ بتكي ناكف مهءارا اورشنو مهدهع نم اوللحت دق نسوينومأ ذيمالت ضعب وه ىأرو «هذيمالت هيلع حلأ
 وأ نوطالفأل صن ىلع ًاحرش هميلعت ناكو يوفشلا هميلعتل ةروص يه لوطلا ةتواغتم لئاسر لجع ىلع يلمي

 ادروأ لاؤس نع ًاباوج وأ ةيكش ىوعد ىلع وأ ةيقاور ةيضق ىلعوأ ءامهحارش نم دحاول وأ سيلاط وطسرال

 فشكل تارضاحم ةلسلس امهنكلو هبهذمل امظنم اضرع ه:اسر تسيلف «يأر ىلع ابيقعت وأ ضارتعا ىلع
 تانايدو تافسلف مظتنت ةملعم هبش تناك لئاسرلاف كلذ ريغ مظتنتو وطسرأو نوطالفأ يبهذم نم ضمغ ام

 لامجلاو ريخلا يف نوطالفأ لاوقأ حرش يه ةروثأملا هتاعوضومو يعيبط ملعو ةفارعو ميجنتو رحس ىلإ
 . ىلإ رهاظلا ملاع نم اهقالطناو يداملا اهنجس نم سفنلا ةاجن ةاجنلا يسيئرلا هعوضومو لدجلاو بحلاو

 مدقو نيسمخو ًاعبرأ تناكو لئاسرلا سويروفروف عمج هتافو دعبو ةقيقحلاو دوجولا ملاع يلصألا اهنطوم

 تيمس مث نطو .لئاسر عست مسق لك يف مابسقأ ةتس ىلع اهعزوو نوطالفأ ةايحل ةمجرتب اهل
 معني نكي ملف دسجلا ناردأ نم حورلا ريهطتل فشقتلاو دهزلا ىلع تينبف ةيصخشلا هتايح امأ .تايعاستلاب

 E E SA ا اهردقب ذإ وللي

 ىلع هتروصب ديزي ال روصملا نأ ةجحب هريوصتب نانفل حمسي مل هن أ هنع ركذي اممو «موحللا لكأ هسفن : ىلع

 a يللا .هتورث لك نع لزانت دقو «لظل ًالظ تبثي نأ

 .(7587 ص ةينانويلا ةفسلفلا خيرات ۳۳۲ ص ةينانويلا ةفسفلا ةصق)
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 يناتلاو لقعلا انمههدحا نامصخلا تنأ كهف حلا رب اهب يضقت نأ رذحاف

 00 كلذك ةفيجلا نتن هنم 5 نيم يلاخلا دلا امک ‹ةعيبطلا

 .رضاحلا ا

 ا ea قالطالا اذه موهفم “يزجسلا ناميلس وبأ لاقو .

 ءيشلا كيري امك لظلا نأش نم نألو كلذ لظ اندنع يذلا نأ الإ كانه انل لقعلاب وهف

 صرع ةردق ىلع ةرمو «هب وه امع اصقان ةرمو هيلع وه ام ىلع الضاف ةرم .هلظ وه يذلا

 ءاقبلا بلطب انتيانع نوكت نأ يغبنيف .قيقحتلاو نيقيلل نيمحازم اراصو مهوتلاو نابسحلا

 يط يف بئاغلا ناك ام قحلايف .غلبأو ىقبأو «رهظأو متأ يدمرسلا دوجولاو يدبألا

 ني یم ىلع ارك ,.دادغب ليزن يقطنملا يناتسجسلا وأ ‹ يزجسلا نايل ونا مارهب نب رهاط نب دمحم (۱)

 هلو ةميدقلا مولعلا لهأل اليقم هلزنم ناكو ءءالجألاو ءاسؤرلا دصقو .نأشلا اذه ةدافإل رّدصتو هلاثمأو سنوي

 هلو . همخفيو همركي هاشنهاش و رسخانف ةلودلا دضع ناكو .نأشلا اذه ىف ةبوجأو تالاؤسو تاياكحو رابخأ

 نم ةفلتخم نونف يف ةدع ةلودلا دضع ىلإ لئاسرو .ناسنالا ىوق بتارم يف ةلاسر :اهنم اهفنص بتك

 ديلا . ةمالسلا هللا 0 حصو هبو روعأ: ناميلس وبأ 0 e باتک ۰ .ةمكحلا

 ناسا ناو 0 ضعب هلا لقني ءالحألا نم هاشغي نم 0 اهيف ثادحيي م ملعو .ةلودلا

 هملع امهمورابخألا ىلع علطيو .ءاسؤرلا سلاجم ىشغي ناكو هب نيمصتعملا هباحصأ ضعب نم يديحوتلا

 يبأ سلجم يف رودي ناك ام هيف لقن ةسناؤملاو عاتمالا باتك فنص هلجألو هب هرضاحو هيلإ هلقن كلذ نم

 عتمم باتک وهو .ةلودلا دضع نب ةلودلا ماصمص ةرازو ىلوت امدنع يزاريشلا ضراعلا نب هللا دبع لضفلا

 | ىلع هتي هتيأر رام نسحأ امو «ةجل لك صاغو رحب لك ضاخ هنإف ملعلا نونف يف ةكراشم هل نمل ةقيقحلا ىلع

 a رت ا ا الارق لكس زب داره نشعر لس عال هبات ني تيما ريش

 N ا ىل نآقو ارو ةرطف برعلا وحن :لاقف

 كرحملا يف ةلاسر اهنمو . لئاضفلا قرط صاصتقا يف ةلاسر اهنم تالوقعملا يف اهرثكأ ةريثك فيناصت هل

 SS ك ا

 نيب نوزوم ناسنالا CO ع .هفرعي ال نم هب رخفي نإ ةسافن

 لمعت نأ ىلع صرحا .رشلا ىف يف ةدايز هنع عالقالا ينمت عم رشلا ىلع رارصالا « ةعيبطلاو سفنلا ىتفك

LSا  NET 
 رايخألا لامعأ ىف رظنلا «كقوف نم كيطعي نأ بحت ام كنود نم طعأ ءةرضملا عفر دنع ريغصلا مظعتساو

 نرقلا ءامكح نم وهف ءرِشأ حرف كاتأ امب حرفت الو طونق ىسأ كتافام ىلع سأت ال .لوقعلا ءالج مهتنسو

 .(ل8 ص ةمكحلا لاوص ةمتت ٧٥۵ ص ءاملعلا رابخأ) .ه 1١8٠ ةئس يلاوح هتافو حجرتو , عبارلا

۷ 



 .بئاغلا كلذ حضي دهاشلا اذه حصفتبو دهاشلا

 ىلع تراد دق ةرئاد هبشي فيرش ميرك رهوج (١)رسفنلا : ينانويلا خيشلا لاقو

 ىلع ترادتسإ ةرئاد لقعلا ك كلذكو لقعلا اهزكرمو ءاهل دعب الة رئاد اهنأ ريغ ع .اهزكرم

 نحل ‹ نيترئاد اناک ناو لقعلاو سفنلا نأ ريغ . "2”صضحملا لوألا ريخلا وهو ءاهزکرم

 اهنإف سفنلا ةرئاد امأو ءاهزكرمب ةهيبش ةمئاد ةنكاس ىه لب ًادبأ كرحتت ال لقعلا ةرئاد

 طبه مسجلا رصنع نم ىمسأ رصنع نم وهو «مسجلا نع فلتخي فيرش رهوج سفنلا نأ نيطولفأ ىري (۱)
 سزا فلاب اذهب نهر حالا لاج ىلإ ةرداغي هك نمرلا قف احذر هل أرقم هذختيل ىلعألا ملاعلا نم هيلإ
 فلاخيو هيف يهو الإ ةيساسح الو .ةدارإ الو لقع نودب مسجلل ةطيسب ةروص الإ تسيل سفنلا نأ ىري يذلا
 دنع يهو ىرخألا رصانعلا لك هنم نوكتت يذلا رانلا ر صنع نم ةنوكم سفنلا نأب نولوقي نيذلا نييسينوتسالا
 امنإ لب ءاهرهوج نم ًائيش دقفت ال اذه يف يهو ءاهملاع ىلإ تبهذ مسجلا تقراف اذإف هب ةدلاخ نيطولفأ

eال ةتباث يهف اهساسحإو اهتد دارإو اهلقعت امأ ةملاعلا ةيسفنلا نما  
 نم اهلك تافصلا هذه دمتست اهنأ ريغ ءاهيلع هدهاشن يذلا مئادلا رمتسملا اهطاشن ةياو .هب كلذ يف كش
 نأ نكمي سفنلا هذه نكل < .مسجلا يف ؤة اهدوجو ءانثأ | ىف ىتح ًامئاد ًالاصتا اهب ةلصتم يه يتلا ةماعلا سفنلا
 تسمغنا اذإف ‹تاوهشلا مكحل ةعضاخ ؛ تاذللا رايت عم بحت اهتاذ تكرت اذ ماثالا ضيضح ىلإ ىيوهت
 رركتي دقو :اهمثإ تقو هيف تناك امم طحأ مسج ىلإ اهتوم دعب اهتداعإب الإ رهطت الف ءاهاوه تبرشو اذه يف
 اهؤاهبو اهؤاقن اهيلإ دوعي اذكهو ءةماعلا سفنلاب قوحللا ىلإ ةيناسنالا سفنلا هدعب عجرت نيعم دح ىلإ اذه
 اهملاع توصب عمتست نأو .اهئاهبو اهئاقنب زوفت نأ تدارأ اذإ ةيرشبلا سفنلاو لوألا اهرهوج وه يذلا

 ءاهيراخزو ةايحلا فراخز اهلغشت ال نأو «ةيضرألا تاوصألا ا
 . هخسانت يف ساروغانيف يأرب رثأتم هخسانت يف نيطولفأ نأو اذه ءاهعتمو ةايحلا تاذل يف دهزتف
 « هللا يف ريكفتلا ةفيظو .ناتفيظو هل لقعلا اذهو لقعلا وه .دحاولا نم قثبنا ءيش لوأ نأ ؛ نيطولفأ ىري
 نوطالفأ هحرش يذلا لاثملا صئاصخ نم ائيش لقعلا اذه ىلع نيطولفأ علخ دقو يع ال ول
 اولع ليميف ناليم ن تقلا دهل SS «ملاعلا سفن تقثبن تقثبنا لقعلا اذه نم
 سفنف ملاعلا اذه نكست يتلا ةيرشبلا سوفنلا اهنم تقثبنا دقو .ةعيبطلا ملاع ىلإ ًالفس ليمتو دحاولا ىلإ
 اهدحت ال ةدلاخ ةشيع شيعت يهو < سحلا قوف عقي يذلا يناحورلا يهلالا ملاعلا ىلإ يمنت :: لقعلاك ملاعلا
 ملاعلا اذه دودح نم ةبيرق يناحورلا م لاعلا شماه ىلع فقت يهف ةجرد لقعلا نود اهن اهنأ الإ نمزلا دودح
 نيب فقت يهو اهيلإ رظنتف ةينامثجلا ءايشألا ىلإ ليمت اهنأ الإ اهتاذ يف ةينامثج تسيل اهنأ ولو .سوسحملا
 ىلإ اهلصوتف لقعلا نم أدبت يتلا بابسألاو للعلا لقنت ًاطسو ىرخأ ةهج نم لقعلا نمو ةهج نم ءايشألا
 سفنلا هذهو ءانموسج عم انسوفن جزتمت امك ةيناث سفن تجرح ملاعلا سفن وأ ىلوألا سفنلا هذه نم ءايشألا
 « يناحورلا ملاعلا بتارم ىندأ يه تانئاكلا ىلع ةعزوملا ةيئزجلا سوفنلا نع ةرابع يه يتلا ةريخألا
 سوفنلا قاثبنا نإ : نيطولفأ لوقيو لامكلا نع تان انئاكلا دعبأ يه يتلا ةداملا يه ةرشابم اهيلت يتلا ة ةوطخلاو
 اذهو ءًامالظ ريصي ىتح فعض زكرملا نع دعب املكو .هزكرم نم ء ءوضلا قاثبناك وه ملاعلا سفن نع ةيئزجلا
 يف نيطولفأ حبسي اذكهو « يبلس ءوض ةداملاف .ةداملا وه .سفنلا ءوض هنع ترسحنا ىذلا ماتلا مالظلا
 ۳۳١(. ص ةينانويلا ةفسلفلا ةصق) . ةيرعشلا هتالايخ
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 تناك نإو «لقعلا ةرئاد نأ ىلعو ءلامكتسالا ةكرح لقعلا وهو ءاهزكرم ىلع كرحتت

 ريخلا وهو ءاهزكرم ىلإ قاتشت اهنأل ,قايتشالا ةكرح كرحتت اهنكل ءاهزكرمب ةهيبش ةرئاد

 امنإو «قاتشت اهيلإو «سفنلا لوح رودت ةرئاد اهنإف يلفسلا ملاعلا ةرئاد امأو .لوألا

 لقعلا قوشو «لقعلا ىلإ سفنلا قوشك «سفنلا ىلإ ًاقوش «ةيتاذلا ةكرحلا هذهب كرحتت
 ءيشلا ىلإ قاتشي مرجلاو مرج ملاعلا اذه ةرئاد نألو .لوألا ضحملا ريخلا ىلإ

 فيرشلا ىصقألا مرجلا كرحتي كلذلف .هقناعيف هيلإ ريصي نأ ىلإ صرحيو .هنم جراخلا

 . اهدنع نكسيو اهيلإ حيرتسيف اهلانيل يحاونلا عيمج نم سفنلا بلطي هنأل ةريدتسم ةكرح

 ةيلاعلا ءايشألا روص لثم «ةيلح الو ةروص ىلاعت لوألا “عدبملل سيل :لاقو

 هنأل «ةوقو ةيلحو ةروص لك قوف هنكل اهاوق لثم ةوق هل الو «ةلفاسلا ءايشألا روص لثم الو
 ءايشألا عيمج وه لب ءايشألا نم ًائيش سيل قحلا عدبملا :لاقو .لقعلا طسوتب اهعدبم

 ءايشآلا وه اهلك ءايشألا كلام مهلوق يف لئاوألا لضافألا قدص دقو «هنم ءايشألا نأل

 ء يش هيف سيلو ءاهلك ءايشألا فالخ وهو هيلإ اهقوش ةلعو طقف هنأب اهنوك ةلعوه ذإ ءاهلك
 EEE Ee E الر دظالل | امن
 هنأبو .طقف ءايشألا عدبأ هنإ لب عال روي الو لقع هيف سيلف ءايشألا نم ًادخاو

Euا ل او امنا  

 ءوطسرأ امهيف افه نيذللا هب هلهج نعو «ملاعلل هئادحتسا مدع نع لوألا عدبملا هلالا عفر دق نيطولفأف )١(

 نع هّلجأو هربكأ دقو ةيسينوتسالا ةسردملا امهيف تطققس نيتللا .ةيئزجلا ةيلولحو ةعيبطلا هتفدارم نع ههزنو

 يذلا هلالاوهو ةقلطملا ةدحولا وه ؛لوألا عدبملا نع لاقف .٠ سيدقتلاو ميظعتلا نم جايسب هطاحأو ءاذه

 هنال ناكم الو نامز هل سیلو تباث الو كرحتم الو حور الو و لقع وه الف هدح ليحتسي امك هفصو ليحتسي

 ءيش لك هنوك عم وهو دحوألا دحاولا وهو « يه انتيآل ازواجت ةيرشبلا تاكاردالا لك هلالجو هتمظعب زواجتي

 .اهعيمج اهرهوج يه يتلا تانئاكلا دحأ نوكي نأ نكمي ال هنأل فاشل ةذه وم داو نمل

 نوكلا يدم اهدع مو .ماجسناو لامجو ملعو ةردق نم لامكلا تافص لكب فصتم هلالا نإ هلب

 اناعذ[ وأ ةروريشا عون ننلو «ناسحإو هنم ل اضفت هايإ هقاخ نأو .مايافخو هقئاقد لكب ملاعلاو هكرحمو

 : سماخلا ةلاقملا يف نيطولفأ لوقي ذهلو ملاعلا قلخي ملول ةصقان لظت تناك تافصل ًاليمكت وأ « ةعيبطل
 ٠ . «روصق أدبملا تاذ يف تدجو امل دوجو ملاعلل نكي ملول»

 يدبأ يلزأ وهو دح هدحي ال «راكفألا ههنكت الو .لوقعلا هكردت ال دحاو ملاعلا هنع ردص يذلا نأ ىريوهف

 لظ لب < . قلخ اميف لصحي ملو .قلخلا قلخ يناحورلا مل ااعلا قوفو < حورلا قوفو ةداملا قوف هسفنب مئاق

 الو للعلا ةلضر ند را نع يش ےک د ا او د اذ سيل کف انتا

 الإ هفصن نأ عطتسن مل ءايشألا نيبو هنيب ًاعطقنم هبشلا ناك املو ؛هل ناکم الو ناكم لك يف وهو هل ةلع

 هنأل ةفص سيلو ناكم يف الو نامز يف سيلو ءانوكس سلو کرک ل وعز .ةدام سيل وهف ةيبلس تافصب

7۹ 

 ےک )۲



 ةيلاعلا رهاوجلا تلضافت امنإ :لاقو ءاهعدبم وهف روصلا يف اهلعج يذلا هنأو اهتلع هنأل
 ‹ ىتش بتارم تاوذ تراص كلذلف .(زعو لج) لوألا رونلا نم اهلوبق فالتخال ةيلقعلا

 ءايشألا تفلتخاف «ثلاث وه ام اهنمو «ناث وه ام اهنمو «ةبترملا يف لوأ وه ام اهنمف

 ىلع ؛ اهنكامأب فلتخت ا ل

 . هلالا ةقرافمب قرتفت ال امم اهنإف ةساحلا ىوقلا نأ

 ال ةردقلاو ة ةوقلاب هرهوج مظع امنإو «ةطيسب ةثج هنأك ال هانتمب سيل عدبملا :لاقو ظ

 ا وكم راع كلذلف كش الوب: د اذ و لوألا سيلفا ناو ا

 ءاهعدبم هنأل ءايشألا عيمج روص هيلإ تقاتشا امنإو ةلفاسلاو ةيلاعلا روصلا هقاتشت

 ىلع صرحي قشاعلاو ريغتي ال هلاح ىلع مئاد ميدق وهو .دوجولا ةيلح هدوجو نم اهاسكو

 مهلك مهيلع ضيفي دقو «نوريثك قاشع لوألا قوشعمللو «هعم نوكيو «هيلإ ريصي نأ
 قطنملا امأو ,كرحتي ال هتاذب مئاق تباث هنأل «ءيش هنم ضيفي نأ ريغ نم هرون نم

 دشأ لوألا عدبملا ىلإ لوألا لقعلا قوشو « ةيئزج ةفرعم الإ ءيشلا فرعي ال هنإف يئزجلا

 مل لقعلل لقي مل لقعلا هيلإ قاتشا اذإو «ةتحت اهلك ءايشألا نأل ءايشألا رئاس قوش نم

 سفنلاب صتخي يذلا قطنملا امأف .هل ةلع ال قشعلا ذإ لوألا ىلإ اقاتشم ترص

 وهو !هل ةروص آل يذلا وهو «قحلا عدبملا وه لوألا نإ :لوقيو . كلذ نع صحفيف

 ةعيبط نع ملعن انسلف هتاقولخم نم ءيشب هل ًاهيبشت كلذ ناكل ام ةفص هيلإ تفيضأ ولو «تافصلا لكل قباس =
 هنكمي ال ,دودحم ريغ هنألو « ملاعلا قوف هللا نألو ءيش لك ىلعومسيو «ءيش لك فلاخي هنأ الإ ءائيش هللا

 ال دحاو هنألو .هاوتسم ىلإ لزني الو هنع ديعب هنأ عم هب لاصتالا ىلإ رطضال الإو ةرشابم ملاعلا قلخي نأ

 مل ءيش ءاشنإوأ لمع قلخلا نأل ملاعلا هللا قلخي نأ عيطتسي الو .ددعتملا ملاعلا هنع ردصي نأ نكمي

 هللا نم قثبنا دق نوكلا نأ ىلإ بهذي وهو «ريغتي ال هللاو , ىلاعت هللا تاذ يف رييغتلا يعدتسي كلذو نكي

 مازلالاو رارطضالا يناعم نم ىنعم يأ ةرورضلا هذه يف سيل نكلو «ةرورضلا مكحب ًايعيبط ًاقاثبنا ىلاعت

 مالعأ نم نيطولفأو «ىري اذه نمو هللا يف ارييغت يضتقت سيلو «ثودحلا ىنعم قلخلا يف سيلو
 تناكف «قرشلا راكفأب رثأت دق هنأ ذإ ؛ فسلفم نيد وأ «ةينيد ةفسلف عضول لواحي هنأ ءةثيدحلا ةينوطالفالا

 اذإف .هرصع يف كشلا بهذم راشتنإ «هيلإ هعفدو اذه ىلع هدعاسو «ةيقرشو ةينانوي «ةينيدو ةيفسلف هؤارآ
CaaSهلرحي نأ لراجب هيرو ريختر وحلا ىلإ وصولا  Eبتال قدروا  

 ةيحورلا ةبوبيغلا هديفت نأ ىف لمأ ,هدفي مل يقطنملا ريكفتلا نأ ىري هنأ اذإو م اهلالاو فشكلا ىلإ أجلف

 نيل ءاقرشتسم .هرحب يف ًاقراغ , ماهلالاب انتم اضن أ ىلإ هعفدي هبهذم ناكف يسفنلا ءافصلاو

 ةيانعلا ننم هرصع يف ارشتنم ناك امب كلذ ىلع ناعتساو .تاداعلا قراوخو تابيغملا ىلع عالطالا

 ةرئأتملا ةيقرشلا ةركفلا نم بيرق وه امم ؛ كلذ وحنو «ةيعدألاو ميزعتلاو تامسلطلاو ميجنتلاو رحسلاب
 . يفسلفلا ظمنلا ىلإ هنم ينيدلا طمنلا ىلإ برقأ هبهذمف «ينيدلا رثألاب
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 اهروصم بلطت ةروص لك نأ كلذو .هيلإ قاتشتف هيلإ جاتحت اهلك روصلاف ءروصلل -

 . هيلإ نحت

 لوانتي نأ دحأ ردقي ال «ةمكحلا ةياغب اهلك ءايشألا عدبأ لوألا لعافلا نإ :لاقو

 ماو ءاهتفرعم هنك اهفرعي نأ الو اهيلع نآلا يه يتلا لاحلا ىلع تناك ملو اهنوك للع

 نأ الإ ةفرحنم الو ةليطتسم نكت ملو ةريدتسم تناك ملو طسولا يف ضرألا تراص

 لكو «ةمكح لكل ةعساولا ةمكحلا ةياغب تناك امنإو ,كلذك اهريص يرابلا نإ لوقي

 » ءايشألا عادبإ يف جاتحي ال لوألا لعافلاو «طقف هتينأب ال ةركفو هتيؤرب لعفي لعاف

 اهتيؤر لبق اهللع ملعيو ءايشألا عدبي لب سايق الب للعلا لاني هنأ كلذو «ةركفو هتيؤر

 يذلا وهو «ءازجأ تناك امنإ كلذ هبشأ ام رئاسو عونقلاو ملعلاو ناهربلاو للعلاو ركفلاو

 . دعب نكت مل يهو اهب نيعتسي فيكو اهعدبأ
 ()سيطسرفواث مكح

 هتمكح يسرك ىلع هفلختساو هباحصأ رابكو سيلاط وطسرأ ةذمالت نم لجرلا ناك
 . ةريثكلا حورشلا بتك هلو ءهنم سبتقتو هيلإ فلتخت ةفسلفتملا تناكف «هتافو دعب

 .م .ق ۳۷۲ ةنس يلاوح سوبسل ةريزج يف سسفأ يف دلو ينانوي فوسليف «سوتسرفوي وأ .سطسرفوا )١(
 نوطالفأ نع انيثأ يف ملعلا ذخأ دقو .هتحاصفل سوتسرفويثب بقل امبرو «سوماتريث يلصألا همسإ ناكو

 نم تقو يف هذيمالت تغلب دقو نانويلا دالب عيمج نم هتذمالت تناكو , موسيللا يف وطسرأ فلحخو .وطسرأو

 هيسفانمو هيدساح نم ابرح هيلع راثأ امم .ةماعلا رومألا يف ميظع ذوفن هل ناك دقو .ذيملت يفلأ تاقوألا

 ذخأ مث نمو .هليبس قلطأف < ًاراح ًاعافد هتاضق مامأ هسفن نع عفادف . سوغدويرالا يف هتفقو ةمهت هل اوربدف

 انوناق سديلكيفمأ نب سلكفوس عضو نأ ىلإ . .م is ىلإ ةوالخو وكم ىف هيما داو مج

 نم سوتسرفويث جرخف .توملا هباقعف فلاخ نمو «ةموكحلا نم رمأ نود ةفسلفلا ميلعت نم ةفسالفلا عنمي

 دقو . ىلوألا هتريس داع دقو انيثأ ىلإ عجرف نوناقلا اذه يغلأ . .م .ق ٤ 7١ ةنس ةيلاتلا ةنسلا يف نكلو انيثأ

 فلأ دقو .اعايض تبهذو نمزلا اهيلع ىفع دقو ةباطخلاو ءاضقلاو ةعيرشلاو ةسايسلا يف ةدع فيلات فلأ

 رخآلاو هخيرات يف امهدحأ تابنلا يف نيباتكو قالخألاو ةعيبطلا ءارو اميف ًاباتكو ليختلاو ساوحلا يف ًاباطخ

 يف ةماعلا لئاذرلا تافص نم ةفص نيثالث نمضتي قالخألا يف هباتكو ,نيظوفحم نالازي الو «هملاع يف

 تمجرت دقو «14/ ةنسو ١495 ةنس ةيقدنبلا يف وطسرأ فيلات عم الوأ هفيلأت نم يقب ام عبط دقو رشبلا

 ءامكحلا رابخأ يف لوقيو 18174 ةنس نديل يف تعبطو ةيزيلكنالا ىلإو ١١88 ةنس تعبطو ةيسنرفلا ىلإ

 ءايصوألا ءايفصألا ذخأو «هنع نيذخأآلا هذيمالت دحأو سيلاط وطسرأ يخأ نبا ناك ميكحلا سطسرفواث

 تئرقو .ًاقذاح ًاملاع ًامهف ناكو ميلعتلا رادب ءارقالل هدعب ردصت يذلا وهو سيلاط وطسرأ مهيلإ ىصوأ نيذلا

 ةيولعلا راثآلا باتك هفيناصتو «هنع تلقن نم هنم تديفتساو «ةليلجلا فيناصتلا فنصو «همع بتك هيلع

 ے باتكو يدع نب ىيحي اهلقن ةدحاو ةلاقم ةعيبطلا دعب ام باتكو .ةدحاو ةلاقم بدألا باتكو .ةدحاو ةلاقم
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 ال ةيهلالا :لاق هنأ هنع رثؤي اممف ىقيسوملا يف صوصخلابو ةربتعملا فيناصتلاو
 ءامسلا :لاقو .لاعفألا تافص يف الو تاذلا يف ال لدبتت الو ريغتت ال هانعمو «كرحتت
 ءابآلا مهف ءامسلا يف امل هبشو لثم مهنأ ىلع «سانلا نكسم ضرألاو بكاوكلا نكسم
 لبقت ال كلذلف ةيتابن سفنأ اهل سيلو «ةزيمم لوقعو سوفن مهلو نوربدملاو (رصانعلاو)
 نع ترصقو .سفنلا ىلع تلكشأ قطنملا يف ةليضف ءانغلا :لاقو .ناصقنلاو ةدايزلا
 : لاقو ًانوتفو ًانونف اهضرغ يف ترمضأو ءانوجش اهب تراثأو و اهتز ا نيف
 لوكأملا ةذل نأ امك اهحلاصم نع اهلغشيف مسجلا نود سفنلا صخي ءيش ءانغلا
 تناك اذإ نوحللا ىلإ سوفنلا :لاقو .سفنلا نود مسجلا صخي ءيش تتووشملاو

 ناوحن لقعلا :لاقو ءاهدنع هانعم رهظو اهل نيبت دق ام ىلإ اهنم ءاغصإ دشأ ةبجحم
 ءاملاو رذبلاك اهنم عومسملاو ضرألاك اهنم عوبطملاف .عومسم رخآلاو عوبطم امهدحأ
 ءهمون نم ههبنيف ءعومسملا لقعلا هيلع دري نأ نود لمع عوبطملا لقعلل صلخي الف
 .«ضرألا رعق يف ام ءاملاو رذبلا جرختسي امك .هناكم نم هلقلقيو .هقاثو نم هقلطيو
 تينغ اذإ اهنأل ىلوأ سفنلا ىنغ بلطو .ندبلا ىنغ لاملاو «سفنلا ىنغ ةمكحلا : لاقو
 يغبني :لاقو .دودحم ندبلا ءانغو دودمم سفنلا ءانغو .ىنف ىنغ اذإ ندبلاو «تيقب
 نطبغت ال : لاقو .عقو اذإ يراجلا ءاملا يف حبسي ال لجر ةارادم نامزلا يرادي نأ لقاعلل
 .قطنم قدص ريغ يف ةغالبب الو .ريبدت نسح ريغ نم ينغي الو .لدع ريغ نم ناطلسب
 ريغ يف لمع نسحب الو .يأر ةباصإ ريغ يف بدأب الو . عضوم ةباصإ ريغ يف دوجي الو
 1 هشح

 عناصلا تابثإ دعب تاكرحلا ةيلزأو ملاعلا مدق يف لوقلا نأ ملاعلا مدق يف
 هذه دبأو احيرص ءامدقلا فلاخ هنأل .سيلاط وطسرأ دعب رهظ امنإ ىلوألا ةلعلاب لوقلاو

 ۷١(. ص ءامكحلا رابخأو ١ ص سداس يناتسبلا فراعم ةرئاد) .م . ق ۲۸۷ ةنس يفوت . سوكب نب ميهاربإ هلقن تابنلا بابسأ باتكو .تالاقم عبرأب سوكب نب ميهاربإ هلقن سوسحملاو سحلا =
 يف هابص يف ماقأ .م 417 ةنس ةينيطنطسقلا يف دلو , ينوطالفأ ينانوي فوسليف سولكورب وأ سلقربو )١(

 نيرشعلا ىلإ لصي نأ لبقو نيسردملا رهشأ نع ذخأي ةيردنكسالا يف نينس ةدع ماقأ مث ايسيل نم سوتنز
 فلخلا يأ سفودايدب انايحأ فرعي مث نمو «هتافو دعب فا ةسردم يف سونايرس فلخو انيثأ ىلإ لحر
 ضفرو ةيناويحلا ةمعطألا نع عنتماو ةينوطالفألا ةسردملا يف اعئاش ناك يذلا دهزتلا بهذمب كسمتو
 ع ديعي ناكو ليللا ءايحإو مايصلا ىلع ظفاحي ناكو ,ةيريخلا لامعألا يف ءاخسب هلاومأ فرصو جاوزلا
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 .هتذمالت نم ناك نم هلاونم ىلع خسنف ءًاناهربو ةجح اهنظ تاسايق ىلع ةلاقملا

 (27فنصو سويروفرفو سويطسماثو يسيدورفالا ردنكسالا لثم «هيف لوقلا اوحرصو

 ءامدقلاف الإو «هبشلا هذه هيف دروأو ًاباتك ةلأسملا هذه ىف نوطالفأ ا سلتب

 `  .ًاقباس هانلقن ام هيف اودبأ ا

 ةلعو هتاذب داوج ىلاعت يرابلا ` لاق : ىلوألا ةهبشلا
 هدوجو . هدوج ملاعلا دوجو

 اداوج ةرم نوكي نأ زوجي الو لزي مل ")اميدق ملاعلا دوجو نوكي نأ مزليف لزي مل ميدق

 ةماهلا ةينيدلا دايعألا عيمجب موقي ناكو «رشبلا عيمج حاورأ ىتح ةفسالفلاو لاطبألا حاورأو رمقلاو سمشلا =

 تايضايرلا يف اروهشم ناكو «سمخ بطخب موي لك موقي ةينيدلا هتاضاير قوفو «ممألا نم ةمأ يأ يف

 : ةيلصألا هفيلات نمو .نوطالفأ بتك ىلع هحورش ةصاخبو حورش اهرثكأ ةيقابلا هفيلاتو ةيوغللا مولعلاو

 هفيلات نوربتعي اوناكو «نوكلا ةيدبأ تبثي نأ هب لواح «نييحيسملا دض ًاناهرب نورشعو نانثا هناونع باتك

 هفيلات نم انيلإ لصت ملو «نيريبك رابتعاو ةرهش تاذ نكت ملف هتفسلف امأو ءهبهذم لهأ فيلات نيبأ قم
 وهو ينوطالفأ سلقرب ءاملعلا رابخأ يفو «ةيزيلكنالا ىلإ ةدع اهنم تمجرت دقو «ةلماك ةعومجم هتاباتكو

 ةلاقملا يف یحی ركذو «كلذ ىف هفنص ريبك باتكب يوحنلا ىيحي هيلع درلل درجت يذلا رهدلاب لئاقلا

 دحأ موقلا مولعب ًاملاع ًاملكتم سلقرب ناكو يطبقلا سونايطلقد نامز يف ناك هنأ هيلع درلا نم ىلوألا

 نوطالفأ حرش باتكو تايعيبطلا لئاوأ دودح باتك اهنم ةمكحلا يف ةريثك فيناصت هلو ءاهيف نيردصتملا

 ةتئام ريغ سفنلا نأ نوطالفأ حرش باتكو تايعيبطلا لئاوأ دودح باتك اهنم ةمكحلا يف ةيئام ريغ سفنلا نأ

 دقو «سولقورف ةيخيراتلا ةرانملا يفو .اهريغو ةينوطالفالا لثملا يف باتكو ةيبوبرلا يهو ايجولؤاثلا باتكو

 نايبلاو وريه ىلع تايضايرلاو سورودويبملوأ ىلع وطسرأ ةفسلف أرقف ءاهيف سردلل ةيردنكسالا ىلإ رضح

 ةسردمب ةينيتاللا ةغللا سردو ةبيث ةنهك لسن نم هنأب رختفي يذلا نويريوأ ىلع قطنملاو سانويل ىلع

 تايضايرلا هبتك فنص اهيفو ءانيثأ يف سوناريسب قحلف نوطالفأ ةفسلف سردل لام مث .اهيف غبنو نامورلا

 ص سماخ يناتسبلا فراعم ةرئاد) . م 585 ةنس انيثأب يفوت دقو هل صاخ جهنم ىلع ةينوطالفألا ةفسلفلاو

 ١۷١(. ص ةيخيراتلا ةرانملا ٦۳ ص ءاملعلا رابخأ ۴۳

 ءاهسفنأب اهمايقو رورشلا يف هباتكو .ردغلا يفو ةيانعلا يف هباتكو باتكلا اذهو .باتك يف ههبش مظن دق )١(

 يف يكيروم يد مويج ملقب ةينيتاللا اهتمجرت ىوس قبي ملو ةينانويلا اهلوصأ تعاض ةثالثلا بتكلا هذه

 ( . (5594 ص ةينانويلا ةفسلفلا خيرات) رشع ثلاثلا نرقلا

 ىلع لوقلا كلذ ركذ هنأ ًافنآ انيب دقو «ملاعلا مدقب لوقي هنأ نموطسرأل هنومعزي امك ملاعلا مدق يف بهذ (۲)

 ملاعلا مدقب لوقلا نم ةفسالفلا يأر ىلإ هتاراشإ يف ليمي انيس نباو ةديقعلا ليبس ىلع ال ءلاثملا ليبس

 نم يرابلا عنميو نيميدق تابثإ ىلإ يدؤي هنأ ذإ «نيدلا لوصأو فلاختي ملاعلا مدقب لوقلاو ءهنع حفانيو

 نم هارن ام هتياو دوجولا ىلإ مدعلا نم جورخ وه عادبالاو .هقلخ ءيش لك عدبأ يذلا وهو عادبالا ةفص

 ناك اذإ : اولاق ملاعلا ثودحب لجو زع هللا دوجو ىلع اولدتساو كلذ مالكلا ءاملع لاق دقو هللا عنص عئادب

 نذإ هلالاف عدبم هل نوكي نأ ريغ نم ملاعلا ثدحي نأ لقعي ال هنأل ثدحم ىلإ ةجاحب وهف اثداح ملاعلا

 ضرفي ثداح لك ناكل اميدق ناک ول ملاعلا نأ ىلإ نوبهذي نيملكتملا نأ ىلإ اذه ثداح ملاعلا نأل دوجوم

 = دوجولا يف اهل ةياهن ال ثداوحب لوقن نأ كلذ نم مزليف ةياهن ريغ ىلإ اذكهو «ثداحب ًاقوبسم نوكي ًادوجوم

 لا



 ضيف نم عنام الو :لاق لزي مل هتاذل داوج وهف هتاذ يف ريغتلا بجوي هنإف .داوج ريغ ةرمو
 ىلع لماح هتاذل دوجولا بجاول سیلو هريغ نم لب هتاذ نم ناك امل عنام ناک ول ذإ .هدوج
 . .ءيش نم عنام الو ءيش

 ملوأ «لعفلاب ًاعناص لزي مل نوكي نأ نم عناصلا ولخي سيل :لاق : ةيناثلا ةهبشلا
 لزي مل لولعم عونصملاف لوألا ناك نإف «لعفي الو لعفي نأ ردقي نأب «ةوقلاب اعناص لزي
 ىلإ ةوقلا نم ءيشلا جرخمو جرخمب الإ لعفلا ىلإ جرخي ال ةوقلاب امف يناثلا ناك نإو
 يفاني كلذلف هيف رثؤم جراخ نم جرخم هل نوكي نأ بجيف ءيشلا تاذ ريغ لعفلا
 .رثأتي الو ريغتي ال اقلطم اعناص هنوك

 ةلع نوكي امنإف ةلاحتسالاو كرحتلا اهيلع زوجي ال ةلع لك :لاق : ةثلاثلا ةهبشلا
 اهلولعمف هتاذ ةهج نم ةلع لكو «لعف ىلإ لعف ريغ نم لاقتنالا ةهج نم ال «هتاذ ةهج نم
 .لزي مل اهلولعمف لزت مل اهتاذ تناك اذإو ءاهتاذ ةهج نم

 الإ كلفلا الو كلفلا عم الإ ًادوجوم نوكي ال نامزلا ناك نإ :لاق ةعبارلا ةهبشلا
 نيح الإ لبقو ىتم لاقي نأ زئاج ال مث «كلفلا تاكرحل داعلا وه نامزلا نأل .نامزلا عم
 نامزلاف ةيدبأ كلفلا تاكرحف .يدبأ نامزلاف يدبأ لبقو ىتمو ءادوجوم نامزلا نوكي
 . یدبا

 يخ داوج هعناصو «ماوقلا لماك «ماظنلا نسح ملاعلا نإ :لاق : ةسماخلا ةهبشلا |
 .هريغ هضقن ىلع ردقي سيلو ءريرشب سيل هعناصو «ريرش الإ نسحلا ديجلا ضقني الو
 .ًايدمرس ناك ادبأ ضقتني ال امو ءادبأ ضقتني سيلف

 ملو «هل ضرعي بيرغ ءيشب الإ دسفي ال نئاكلا ناك امل :لاق : ةسداسلا ةهبشلا
 هدسفب ال هنأ تبث ,دسفيف ضرعي نأ زوجي هنم ًاجراخ ملاعلا ًاجراخ ملاعلا ريغ ء يش نكي

 اهدارفأل ةرصاح ةيلك اهل نوكتف .دوجوم وهف اهنم ثداح لك نأل لطاب اهل ةياهن ال ثداوحب لوقلاو <
 ةبقاعتم ثداوحلا نإ :ليق نإف «هانتم ريغ هنوك عم ىفانتي ءيشلا يف راصحنالاو دوجولا يف ةرصحنمو
 ,كلذ دعب ثداح دجوي نأ اذه عم نكمي ال هنإف ءاهل ةياهن ال ثداوحب لوقلا نالطب ىلع ةيآ ةمثو اهدارفأ نم درف دجو دق ذإ ةرصحنملا مكح يف يهف ةرصحنم نكت مل نإ :انلق .ةيلك يه ثيح نم ةرصحنم تسيلف
 لقعلاو اذه . ةيهانتم ريغ ةبترم رومأ ىهو ىضقنت فيكو .هلبق يتلا ثداوحلا نم هل ةياهن ال ام ىلع هفقوتل
 ةدايزلا لبقت-فيكف ءاهل ةياهن ال ثداوحب انلق هنإف «نكي مل ثداح دج املك تاكرحلا ددع ةدايزب مكحي
 لوقلاو هيلع بترتي ام ةلاحتسال لطاب اهل ةياهن ال ثداوحب لوقلاف صقني ال هنأ امك ديزي ال يهانتملا ريغو

At 



 . دساف نئاك لك نإف ثودحلاو نوكلا هيلإ قرطتي ال داسفلا هيلإ قرطتي ال امو

 نوكتت الو ريغتت ال ىعيبطلا ناكملا ىف ىه ىتلا ءايشألا نإ :لاق : ةعباسلا ةهبشلا

 اهنكامأ ىلإ بذاجتتف ةبيرغ نكامأ يف تناك اذإ دسفتو نوكتتو ريغتت امنإو «دسفت الو

 نوكلا اذإف دسفيف ‹طابرلا لحنيف اهزكرم ىلإ لاصفنالا لواحت انداسجأ ىف ىتلا رانلاک

 . ىلزأ وهف دحاو لاحب وه امو ةدحاو ةلاحب ىه

 عئابطلاو ةرادتسالا ىلع كرحتت كالفألاو سفنلاو لقعلا : لاق : ةنمأثلا ةهبشلا

اق «داسف اهيف عقي ملف ءاهل دض ال ةيرودلا ةكرحلاو اهتاكرح داضتل
 رصانعلا تايلكو * ل

لاف ةماقتسالا ىلع كرحتت اهنم ءازجألا تناك نإو «ةرادتسا ىلع كرحتت امئإ
 تايلكو كلف

 تاهبشلا هذهو نوكتي نأ زجي مل ملاعلا دسفي دسفي نأ زجي مل اذإو «دسفت ال رصانعلا

 دقو 2()تامكحت اهرثكأو ةطلاغم عو اهنم ةدحاو لك يفو ضقنتف لاقت نأ کمی يتلا يه

 . كلذ بلطيلف لف «ةيقطنم نيناوق ىلع اهتضقن ذقن دقو

مئاق وهف روصلا دودح نم دح لك نأ هبهذم يف ةيرهوج ةطقن مهأو « قيقد لدج يف هبتك اهب تلفح دقو
 يف 

و هنيب كرتشم ءيش ىلع لصاح اهنم الك نإف «هيلإ عجار مث «هنم جراخ مث هثدبم
 اقبط رشابملا هئدبم نيب

رتشالا بجومبف ٠ هنم هزيمي نيابم ءيش ىلعو ةيلعلا ىضتقمل
 .هنم جرخي زييمتلا بجومبو هئدبم يف لظي كا

 يف اذكهو ةيثالث ةمسق مسقني دح لكف هيلإ عجري يأ هئدبم بوص هجوتي تاذلاب ريخلا ىلإ هقوش بجومبو

 ايندلاو ىطسولا بتارملا صقن نم ءىشان رشلاف ةهلآلا هدرت ملف ملاعلا يف رشلا دوجو امأ «ريبك فارسإ

 صقنلا أذهو يهلالا ريخلا لوبق نع اهروصقو
ءيجي ريثكلاو مسقنملا نأ ثيح نم ةيقيزيفاتيم ةرورض

 

مي الو يفنلا دعب جزتمملاو تباثلا دعب كرحتملاو طيسبلا دحاولا دعب ةرورضلاب
 ةئيدر ةداملا نإ لوقن نأ نك

 ] . ١ 1١( ص ةينانويلا ةفسلفلا خيرات) .ملاعلل اهترورضل ةهلآلا اهتقلخ ًاضيأ يه اهنأل اهيلإ رشلا فيضن نأو

 مدقب لوقلا نم هيلإ بهذ اميف سلقرب ىلع درلا تنمضت ملاعلا مدق يف اهناونع ةلاسر يوحنلا ىيحيلو (9)

عا درلا اذه يفو نيينوطالفالا نع هذخأ ىعدا يأروهو «ملاعلا
 يك هل ةيوغل ةلواحم ىلع يوحنلا ىبحي دمت

 هتأشن يف ملاعلا نأ ديري نوطالفأ نأ ىلع ملاعلاب ًاقلعتم سواميط هباتك صوصن نم صن يف نوطالفأ لمحي

 صوصن نم ائيش ركذ «همدق ىلع درلاو ملاعلا ثودح تابثإ يف نوطالفأ ىلع هليوعت بناجبو نامزب قوبسم

يتن يلاتلاب تبثي ىتحو «هيلإ بهذ اميف ةمكحلل ًاقفاوم نيدلاو نيدلل ةقفاوم ةمكحلا نوكت ىتح ليجنالا
 ةج

ع يف ايوق ىبحي ناكو ةلاقم ةرشع نامث سلقرب ىلع درلا هباتكو .ةفسلفلاب هلاغتشاو ةيحيسملاب هناميإ
 مل

 ص لوأ ءابطألا تاقبط ۱۷۲ ص لوأ يمالسالا ريكفتلا نم يهلالا بناجلا )ةفسلفلاو قطنملاو وحنلا

 .( 6١6
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 ناك هنإ :لاقو 7)2تاهبشلا هذه ركذ يف ًارذع دهم نم سلقربل نيبصعتملا نمو
 لهأ ناكو .بكرم ينامسج رخآلاو طيسب ىناحور امهدحأ «نيقطنم سانلا قطاني
 جرخف «هايإ مهتمواقم لاوقألا هذه ركذ ىلإ اعد متو« ةيبنامسج هنوقطاني نيذلا هنامز
 رهظي نأ ميكحلا ىلع بجاولا نم نأل .ةهجلا هذه نم ةفسلفلاو ,ةمكحلا قيرط نع
 :هركف بسحب اهنم ديفتسيو هرظن بسحب رظان لك اهيف فرصتي «ةريثك قرط ىلع ملعلا
  سلقرب نأل .ًانعطم الو الاقم اوبيصي الو ًاغاسم هلوق ىلع اودجي الف .هدادعتساو
 نم هعلاطف « ىنعملا اذه يف ًاباتك عضو شدي ال قاب هنأو ملاعلا اذه ةيرهدب لوقي ناك امل
 بهذم ىلع هوضقنف «هتيناحور نود هلوق ةينامسج هنم اومهفف .هتقيرط فرعي مل
 ىوقلا تثدحو .ضعبب اهضعب ملاوعلا تلصتا امل :لوقي باتكلا اذه يفو .ةيرهدلا
 روشقلاف «بوبل تطبنتساو روشق تثدح رصانعلا نم تابكرملا تثدحو ءاهيف ةلصاولا
 مسقناف «ىوقلا ةديحو ةطيسب اهنأل اهيلع داسفلا زوجي الو ,ةمئاد ةمئاق بوبللاو .ةرثاد
 هضعب لصتاف ءرشقلاو ةرودكلا ملاعو .بللاو ةوفصلا ملاع .نيملاع ىلإ ملاعلا
 ملف «قرف امهنيب نكي مل هجو نم «ملاعلا كلذ ءدب نم ملاعلا اذه رخا ناكو «ضعبب
 تلازو «روشقلا ترثد هجو نمو «رثدي سيل امب الصتم ناك اذإ ارثد ملاعلا اذه نكي
 تناك ةيقاب روشقلا لزت مل امو .ةلحمضم الو ةرئاد ريغ روشقلا نوكت فيكو .ةرودكلا
 . ةيفاخ بوبللا

 ىتح لحني بكرم لكو .طيسب ىلعألا ملاعلاو «بكرم ملاعلا اذه نإف ًاضيأو
 لاق ءريغتم الو لحمضم ريغ ًامئاد قاب طيسب لكو «هنم بكرت يذلا طيسبلا ىلإ عجري
 اذه هيلإ فاضأ يذلا لب «هلثم نع لوبقملا وه هنع لقن يذلا اذه سلقرب نع بذي يذلا
 اميف انركذ يتلا ةلعلل .همارم ىلع فقي مل هنأ امإ نيرمأ دحأ نم ولخي ال لوألا لوقلا
 رئاس رظنلا عيسو «ركفلا طيسب هنوكل هنامز لهأ دنع ادوسحم ناك هنأ امإو «فلس

 دوجو ةديقعب هتلدأ ًاجزام هركذي امب هيلع للديو «ملاعلا مدق ىلإ ةلدأ نم اهيف هركذي امب بهذي هتاهبشب وهف )١(
 تبثت يتلا ةحيرصلا تايآلا نم .ميركلا نآرقلا هب قطني امو نيدلا ةعيبط هابأت ام اذهو «لجو زع قلاخلا
 هانركذام قوف ًاقولخم هنوك عم ىفانتي ملاعلا مدقو اذه رخآ رمأ ثو > ىلع كلذ فقوتي الو قلخلا مت تقولا ءاج اذإف .نيعم تقو يف ملاعلا قلخي نأ لزألا ذنم ىلاعت هللا ةدارإ تقلعت دقو ءرايتخاو ةدارإ نم لجو زع هلل تبث امو قلخلا ةعيبط رياسي اذهو ثودحلا نود مدقلاب لوقلا ىلإ وعدي ام سيلو لجو زع هلل رايتخالا
 1 " ٠ نيملاعلا بر هللا كرابت رمألاو قلخلا هديب كلملا كلام وهف دارأ امك هقلخ یف لعفيو .ءاشي امك هنوك يف فرصتي هرايتخاو هللا ةدارإ نع فشكت يتلا نيدلا ةعيبطو . ىفانتت اهنأ نم
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 نإ :هباتك نم عضوم يف لوقي هنإف «تالايخو ماهوأ باحصأ كئلوأ ناكو .ىوقلا

 ةكسام «رهدلا ةمزال يهو « لحمضت الو رثدت ال ةيقاب يهو .ملاعلا تنوكت اهنم لئاوألا

 ءايشألا روص نأل ءقطنو تعنب كردي الو ,ةفصب فصوي ال دحاو لوأ نم اهنأ الإ «هل

 لوألا الإ اهنم مظعأ وه رهوج اهقوف سيل يتلا 2'2ىهتنملاو ةياغلا وهو هتحتو هنم اهلك

 . ءىدابملا هذه تعدبأ هتردقو « لئاوألا هذه تجرخأ هتوق يذلا و .دحاولا

 اقح قح لکو «قح الب ًاقح قح هنأل هتاذ فرعي نأ ىلإ جاتحي ال قحلا :اضي ذرأ لاقو

 دمملا رهوجلا وه قحلاف .قحلا هل بجوملا ةقيقح ذإ ءاقح قح وه امنإ هتحت وهف

 طيسبلا يكزو «هروشق روثد دعب ءاقبو اءدب ملاعلا اذه دافأ وهو ءءاقبلاو ةايحلا عابطلل
 ( . قلع دق هيف ناك يذلا سندلا نم نطابلا

 و انار ر اطيسب نام ةد شو رول تلا اذإ ملاعلا اذه نإ :لاقو

 ةيولعلا ملاوعلا لثم «ةيناحورلا بتارملا ٌدح يف ةينارونلا ةيفاصلا رهاوجلا نم هيف امب

 هل نوكيو «ثبخو سندو رشق لك رهوج يقبو اهنم (دحاو اذه ناكو «ةياهن الب يتلا

م روشقلاو ساندألا سبلت ال يتلا ةرهاطلا سفنألا نوكت نأ زئاج ريغ هنأل .هسبلي لهأ
 ع

 ةهج نم سيل ام ملاعلا اذه نم بهذي امنإو .دحاو ملاع يف روشقلا ةريثكلا سفنألا

 ىلاعت يرابلا نم ناك ام امأو ,بلغأ هيلع سندلاو رشقلا ناك امو ةيناحورلا تاطسوتملا

 . لحمضي اال هنإف «رشق الب طسوتم نم ناك وأ طسوتم الب

 قلعتي اميفو «ريبدتو ريثأت لاصتا هب لصتت امو ملاعلا اذه ءارو وه امم لوصألا روطتب قلعتي اميف بهذي وهف ١(

 وحن هجتي ريخلا ةهجوبو لصألا نم زربيف دوعي اهيلإو رهظي اهنم . 4

 يف نومك هروطتو ملاعلا ةأشنف طقف هنم ةبيرقلا هتلع ةطساوب ًاعيمج دوجولا تجرخأ يتلا ةيلصألا ةلعلا

 لوألا وأ « ءلوألا وأ ةميدقلا ةعيبطلا وه ملاعلا نع جرخي يذلا لوألا لصألاو «هيلإ إ دوعو هنع جورخو لصألا

 ناسنالا رظن ىلع ًافقوتم سيل هب هب مكحلاو ةتبلا يرورض هدوجوو «ميدقلا ربخلا وأ ةيلصألا ةلعلا وأ ميدقلا

 N ا لا ا ا ل ا ل

 وأ دحاولاب ريبعتلا نأ ىري هنأ ريغ .قلطملا ريخلا ىلإ هعجرمف دوجولا اذه 0 ةلعلا ىلإ

 ةعيبطلا هذه نإف ءاهنع اهب ربعي يتلا ةقدلا نم نكي مل ةدحوملا ىلوألا ةعيبطلا نع ريخلاب وأ ةيلصألا ةلعلاب

 اهتعنوأ ةفصب اهفصو نكمي الو هنكتست الو «كردت ال اهنإف ةغللا همظتنت ام لك اهنودو رببعت لك قوف ىلوألا

 ريغ ءاههنك ركذن وأ اهتعنن نأ انقوط يف سيلو ىهتنملاو ةياغلا يه ذإ اهنع ثدحتلا عاطتسي ال هنإ هلب . تعنب

 لقعلا قوف يهف ءاذه ريغ يهوأ اذه تسيل لوقن نأك بلسلاب وأ ليثمتلا قيرطب نوكي امنإ ءاهفصن نيح انأ

 .لاثملاو هيبشتلا نع تلجو

 = وه لب ءأيدبأ سيل رشلاف يحورلا ملاعلاب ًاهيبش ةيريخلاو ءافصلا ىلإ هرمأ رخآو هلام ملاعلا اذه نأ ىريوهف (۲)
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 ال ضرعلاب هيلع لخديف «تاطسوتملا ريغ نم ءيش ىلع رشقلا لخدي امنإو : لاق
 تلق امثيح هنأل ءلوألا عادبإلا نع ءيشلا دعبو تاطسوتملا ترثك اذإ كلذو «تاذلاب
 تناك سندلاو روشقلا تلق املكو ءاسندو اروشق لقأو رونأ ناك ءيشلا يف تاطسوتملا
 10 نقب ءايشألاو ا رھا

 اهعاونأو اهسانجأ اهلك ءايشألاب ملاع يرابلا نإ : لاق هنأ سلقرب نع لقني اممو
 نود اهعاونأو اهسانجأ ملعي هنإ :لاق هنإف سيلاط وطسرأ كلذب فلاخو اهصاخشأو
 .انركذ امك تايئزجلا نود تايلكلاب قلعتي هملع نإف ةدسافلا ةنئاكلا اهصاخشأ

 نكي مل نأ دعب الإ ملاعلا ثودح مهوتي نل هلوق ملاعلا مدق يف هنع لقني اممو
 نأ امإ ءثالث تالاح نم لخي مل نكي مل يتلا ةلاحلا يفو ء(ىلاعت) يرابلا هعدبأف
 دري مل هنأ امإو «لزي مل رداق هنأل لاحم كلذو ارداق راصف ارداق نكي مل (ىلاعت) يرابلا
 نأل ًاضيأ لاحم كلذو ةمكحلا ضتقي مل هنأ امإو لزي مل ديرم هنأل ًاضيأ لاح كلذو .دارأف
 ةفصلا يف اهءاشت ثالثلا تاهجلا هذه تلطب اذإف قالطإلا ىلع مدعلا نم فرشأ دوجولا
 يف ًاعم اناك نإو هريغ نود هل تاذلاب مدقلا ناك وأ ملكتملا لصأ ىلع مدقلا يهو ةصاخلا
 . قفوملا هللاو دوجولا

 تريغت ام اذإ ملاعلا نأ ذإ هب قلاعلاو هيف رشنملا ملاعلا سند نم نطابلا طيسبلا وهو لوألا أربف «ضراع =
 منست ام اذإ ةينارونلا ةيفاصلا رهاوجلا هد مشب .E اطيسب راصو هملاعب قحل هسجرو هسند بهذو هروشف
 سوفنلا نئمطي ام اذه يفو ءاهنم ادحآو ملاعلا اذه ناكو « ةياهن البوه يذلا ىلعألا هملاعك ةيحورلا ةلزنملا
 .ريخو ءافص ىلإ هتياهن نأل .ملاعلا اذه لبقتسم ىلع

 اقمعت رثكأ هنأ ودبي هنكلو ءامهريغو سوخيلبمابو سويروفروف دنع تدرو دق سفنلا يف سلقرب ةيرظن نأو )١(
 نوكي نأ مزليف سيلاط وطسرأ ةيضق هذهو « مسجلا ءايحإ سفنلا ةفيظو نأ ىلإ بهذي وهف ءاهل احرشو اهيف
 ايريثأ نوكي نأ بجي مسجلا اذهو «يداملا مسجلا اذه ريغوهو ءاهتفیظو هيف ىدؤت اهلثم مئاد مسج سفنلل
 ناف ريغو ثداح ريغوهو اهل فالغك ةيداماللاو ةيداملا نموه وأ يداملا اهمسج نيبو اهنيب اطسو اينارون وأ
 وأ طسوتلا أدبمل ةرياسم يداملا مسجلاو ينارونلا مسجلا نيب رخآ ًامسج عضي وهف ءاهنع لصفنم ريغو
 ةينوطالفالا يف يساسأ أدبم اذهو .هركذي يذلا فالغلا يه ةلصلا هذهو امهيف هتلص عضوف لصتملا جردتلا
 «مونلاو ةظقيلا يتلاح يف انل ودبت يتلا ةيهلآلا تايلجتلا ةيؤر ينارونلا مسجلا ىلإ فيضي هنإ هلب . ةديدجلا
 ةلصلا نأ ىلع ءانب وهو نويدام ال ةهلآلا نأ ثيح نم يداملا مسجلا لعف نم تسيل ةيؤرلا هذه نأ ىري هنأل
 امم حضوأ ًاضعب اهضعب سوفنلا ةفرعم نوكتو فراعتلاب سوفنلل حمسي ينارونلا مسجلا نأ ىري ةينارون
 . ٠٠”( ص ةينانويلا ةفسلفلا خيرات) . ملظم يدام ءايشألا فالغ نأ ذإ يداملا مسجلا هب حمسي
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 “)سويطسما يأر

 ىلإ موقلا ىدهأ ناك ذإ هحرش دمتعي امنإو ,.سيلاط وطسرأ مالكف حراشلا وهو

 ةلعلا تابثإ نم ءانركذ ام عيمج يف سيلاط وطسرأ يأر ىلع وهو «هزومرو هتاراشإ

 .ةثالث ءىدابملا نإ لاق نم لوق ىلوألا ءىدابملا يف بهاذملا نم راتخاو «ىلوألا

 ةروص مدع نإف «صاخلا مدعلاو .قلطملا مدعلا نيب قرفو .مدعلاو ىلويهلاو ةروصلا

 نإف «فوصلا نع ةنيفسلا مدعك سيل ديدحلا نع ةنيفسلا مدع لثم اهلبقي ةدام نع اهنيعب

 نأل ةعبرألا رصانعلا نم تلصح كالفألا نإ :لاقو ءاضيأ ةروصلا هذه لبقت ال ةداملا هذه

 ىلع بلاغلا نأ الإ ,ةيضرأو ةيئامو ةيئاوهو ةيران اهيفف كالفألا نم تلصح رصانعلا

 تارين بكاوكلاو ةيضرألا وه ةيلفسلا تابكرملا ىلع بلاغلا نأ امك «ةيرانلا كالفألا

 نوكلا لبقت ال.اهنأل ءلالحنالا اهيلإ قرطتي ال هجو ىلع اهبيكارت تلصح تالعتشم

 . انركذ ام ىلإ عجري قرفلاو «ةدحاو عئابطلاف الإو «ةلاحتسالاو ريغتلاو «داسفلاو

 سويرفرفو سيطسرفواثو نوطالفأو سيلاط وطسرأ نع سويطسماث لقنو
 عاونأ نم عون لكو «ةماع ةدحاو ةعيبط عمجأ ملاعلا نأ يف هيأر وهو .سيخرطولفو

 ءايشألا يف ةكرحلا أدبم اهنأ ةماعلا ةعيبطلا دحو ةصاخ ةعيبطب صتخم ناويحلاو تابنلا

 ةلعو «تاكرحتملا يف ةكرحلا ةلع يهو ءاهتاوذ نم لوألا رمألا ىلع اهيف نوكسلاو

 ةرهش باصأف ءاهيبرغ ىرخأ ندمبو ءاهب مّلعو «ةينيطنطسقلاب فقثت دقو .م ۳٠۷ ةنس سويطسما دلو )١(

 ةيسايس بصانم دلقتف « سودويتو نيطنطسق دنع ةصاخو نييحيسملا ةرطابألا ىدل ةريبك ةوظح لانو ةعساو

 بهذم ىلإ دترا دق ناكو «هل ابتاك ناك تنايلوج وأ سنايلويل روطاربمالا يلو املو هتينثو ىلع هئاقب عم ةيلاع

 هل نيذبحملا نم ناكو .هديأو ةينثولا هثعب اذبحو كلذ هل نيز دق سوطيسماث ناكو « ةينارصنلا نع ةفسالفلا

 مالكلا نم نيتلاقم رسفف وطسرأل تافلؤم حرشو رسف دقو ءاهنم ريثكلا غاص دقف هتافنصم امأ «نيديؤملاو

 اقيبوط باتك نم عضاوم رسفو أمات ًاحرش ناهربلا وهو اقيطولوثأ حرشو سابعلا ليلحت وهو اقيطول وبأ ىلع
 نم كئلوأ ريغو عامسلا باتك رسفو سويطسماثل ًامالك رعشلا وهو اقيطوبأ يف نأ لاقيو ءلدجلا ملع وهو

 ءامسلا سفنلاو يعيبطلا عامسلاو ةيناثلا تاليلحتلا روسو ظيلر ١ ىلع عوق ون ملو ءوطسرأ بتك

 ناك هنأ عموطسرأ بتك حرش دقو < .ةعيبطلا دعب ام باتك نم تايهلإلاب ةصاخلا رشع ةيناثلا يهو ماللا ةلاقمو

 تسيل امهنيب فالخلا عضاوم نأ ىريو نوطالفأو وطسرأ نيب عمجي ناك دقو ءةثيدحلا ةينوطالفألا لاجر نم

 يينوطالفأ ضعب ناك امك «هرصانيو نوطالفأب ًانايحأ دهشتسيو ةكرتشملا عضاوملا بناجب ركرذي اعيش

 نم هل ناكو ةينانويلا ةسردملا ءارا نيب قيفوت رصع وأ ريخت رصع رصعلاف ًانايحأ وطسرأ رصاني ةيردنكسالا

 سفنلا باتكو كلملا نايلوي ىلإ ةلاسرلا باتكو ريبدتلا يف سنايلويل باتك حورشلاو ريسافتلا ريغ بتكلا

 ٠٠١(. ص ميدنلا نبا تسرهف /5 ص ءامكحلا رابخأ 7١7 ص ةينانويلا ةفسلفلا خيرات) .نيتلاقم
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 هتايح ملاعلا يف اهلك ءايشألا ربدت يتلا يه ةعيبطلا نأ اومعز «تانكاسلا يف نوكسلا
 ةمكح الإ لعفت ال نكلو ةراتخم الو ةرداق الو ةيح يه تسيلو «أيعيبط اريبدت «هتاومو
 . مكحم بيترتو حيحص مامت ىلعو .ًاباوصو

 نم لعفت ام لعفت ةعيبطلا نإ ماللا ةلاقم يف سيلاط وطسرأ لاق .سويطسماث لاق
 نإ الأ يموأو اهنم مركأ وه ببس نم تمهلأ اهنأل ًاناويح نكت مل نإو باوصلاو ةمكحلا
 . (لجو زع) هللا وه ببسلا

 اهتايلكب داسفلاو نوكلا ىلع ةيلعتسم ةعيبط ناتعيبط ةعيبطلا نإ اش َلاَقَو
 .اهتايلك ال داسفلاو نوكلا اهتايئزج قحلت ةعيبطو .تارينلاو كلفلا ينعي ءاهتايئزجو
 ٠ 2تاصقتسالا تايلكلابو صاخشألا تايئزجلاب ديري

 (9يسيدورفالا ردنكسالا يأر

 سيلاطوطسرأ قفاو «نصرأ هتلاقمو نتمأ همالكو ًاملعو ًايأر ءامكحلا رابك نموهو
 اهتايلك اهلك ءايشألاب ملاع يرابلا ىلع جاجتحالا يف هيلع دازو .هئارأ عيمج يف

 لصفلا لبق نم دوقفم سويطسماث حرشو ءوطسرأل ماللا هتلاقم نم ثلاثلا لصفلا نموه سوطسما هركذام )١(
 ورش نم دوجوم وه ام ىلإ عجري يذلاو ةفسلفلا بتك يف ةرثنم تازذش الإ هنم دجوي الو سداسلا

 احورش اهنم رثكأ ةفشاك تارقف يهو ةطاسبلاو حوضولاب زاتمت اهنأ ىري هنإف وطسرأ ىلع سويطسما
 . ةحراش

 دعب فئاوطلا كولم مايأ يف ناك «ىرغصلا ايسآ لامعأ نم ايسودورفأ يف دلو يسيدورفألا ردنكسالا (؟)
 «هرظانو هب عمتجا هنأل لغبلا سأر سونيلاج بقلي ناكو هعم عمتجاو سونيلاج ىأر دقو كلملا ردنكسالا
 لاح هسأر ةوقل لغبلا سأر كاذ ذإ سونيلاج يمسف تامصاخمو تابغاشمو تارواحم امهنيب ترجو
 يتنس نيب اميفو سيلق وطسرأ مهرهشأ نيبلاط وطسرأ ةذن؛سأ ىلع ةفسلفلا يف هقفت دقو «ةرفانملاو ةرظانملا
 هؤافلخ هبقل ىتح اتيص مهدعبأو ارثأ وطسرأ حارش ربكأ ناكف ءانيثأ يف نيلاطوطسرألا ملع م9١١1 6
 ةيقاورلا ةصاخبو ىرخألا سرادملا مامأ اهريربتو وطسرأ ءارأ ريسفت ىلإ هحورش يف دصقف « يناثلا وطسرأب
 افوسليف ناكف لقعلاو سفنلا لئاسمب لصتم اهصخأ «ةماه عضاوم يف وطسرأ نع فرحنا عقاولا يف هنكلو
 وطسرأ بتكل هحورشو «ةمكحلا هيف سردي ماع سلجم هلو يعيبطلا ملعلا يف ًاعراب ةيمكحلا مولعلل ًانقتم
 ردنكسالا حرش نإ :فوسليفلا يدع نب ىبحي لاق ,ةيمالسالا ةلملا يفو «ةيمورلا مايألا يف اهيف بغري
 نيحرشلا نأو ينارصنلا دقانلا هللا دبع نب ميهاربإ ةكرت يف امهتيأر ناهربلا باتكلو هلك يعيبطلا عامسلل
 يف نيحرشلا اوعاب دق موقلا تبصأو تدعو.ريناندلاب لاتحأل تيضمف ًارانيد نيرشعو رانيد ةئامب ّيلع اضرع
 لمحت تناك ىبحي اهيلإ راشأ يتلا بتكلا هذه نإ : ليقو ءرانيد فالآ ةثالثب يناسارخ لجر ىلع بتك ةلمج
 صفو اقيطسفوس صف هركذ مدقتملا دقانلا هللا دبع نب ميهاربإ نم تسمتلا روكذملا ىبحي لاقو .مكلا يف
 _ موقلل ةيلاع ةمه هذهو «هتافو تقو اهوقرحأو اهعبي ملف ارانيد نيسمخب قاحسإ لقنب ءارعشلا صفو ةباطخلا
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 ريغتب هملع ريغتي الو ,نوكيس امبو ناك امب ملاعوهو ءدحاو قسن ىلع «')اهتايئزجو

 . هرثكتب رثكتي الو . مولعملا

 الو «هعبطو هسفن ةهج نم ةكرحو عبطو سفن وذ بكوك لك : لاق نأ دا اهو

 ال هتاكرح نأ الإ «هرايتخاو هعبطب كرحتي امنإ لب الص هريغ نم كيرحتلا لبقي

 «هيلع ًايراج نامزلا ناكو هتوف ام طيس كاا ناک ال :لاقو .ةيرود اهنأل .فلتخت

 رخا ءيش كلفلاب طيحي نكي مل املو «تاكرحلا ددعوه وأ تاكرحلل ٌداعلا وه نامزلا نأل

 نوكلل الباق نكي ملف نوكيو .كلفلا دسفي نأ زجي مل هيلع ًايراج نامزلا ناك الو

 نأ نيتفنلا يف هباتك يف لاقو ها ا ناك داسفلاو نوكلا لبقي لبقي مل امو .داسفلاو

 يف قوفت اهلاعفأ نإو ةوقو فطل ةعيبطلل لاقو «ةعانصلا لبقتت ال ةعيبطلا ل ابقتت ةعانصلا

 . "'2”تاعانصلا نم ةعانصب اهيف فطلتي ةبوجعأ لك فطللاو ةعاربلا

 بتكلا نم ردنكساللو اهئانتقا يف راضنلا لذبو اهظفح يف داهتجالاو مولعلا ليصحت يف رصعلا كلذ يف -

 ةيولعلا راثآلاو داسفلاو نوكلاو يعيبطلا عامسلاو اقيبوطو اقيطولانأو ساينيميرابو سابروفيطاق ب تاک یف

 ايلوخيلاملا يف ةلاقمو سنجلاو ىلويهلا نيب قرفلا يف ةيانعلاو سفنلا باتك هلو «سيلاطوطسرأل اهلكو

 ر ام. اك نأ سلاطوطسرا ىلع نعط اميف سونيلاج ىلع درلا يف ةلاقمو عاونألاو سانجألا يف ةلاقمو

 نم نينح نب قاحسإ جرختسا دقو ,كئلوأ ريغو ديحوتلا يف ةفسالفلا ءارا باتكو «كرحم نع كرحتي امنإف

 دويمالسالا ةفسالفلا هيلع جسن صأا تناك يتلا لوقعملاو ل اقعلا ةلاسر لقعلا ىف ردنكسالا تاک

 رص لوأ ءابطألا تاقبط ٠+ صا ءامكحلا رابخأ ٠۲ ص ةينانويلا ةفسلفلا خيرات ) . لقعلا يف مهتايرظن
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 تايئرجلاب ملعلاف ,ةيلكلا رومألاب هملع ة ةريغتملا تايئزجلا ملعي هللا نأ نم نيدلا هب ءاج امو قفتي اذه هيأر )١(

 ام ملعيو وه الإ اهملعي ال بيغلا حتافم هدنعو# : ىلاعت هللا لاق . ميركلا هزك يدع ماهي ملعدا»

 باتك يف الإ سباي الو بطر الو ضرألا تاملظ يف ةبح الو اهملعيو الإ ةقرو نم طقست امو رحبلاو ربلا ىف

 . «نيبم
 ! : يوحنلا ىبحي لاق امك تاعانصلاب نوكت يتلا لاعفألا قوف ةعيبطلا لاعفأ نأ ىلإ ردنكسالا بهذي (0)

 اهب للا نوفصي مهنأ هيأر يف هوعبات وأ مهفل فل نم اهفصو دقو اهربدتو ماسجألا يف ذفنت ةوق ةعيبطلا

 لعفتو ًاضرغ دصقت اهنأو ًاباوصو ةمكح الإ لعفت ال اهنأ نولوقيف ميكحلا ملاعلا راتخملا يحلا هب نوفصي

 ءايشألا عيمج عضت اهنأو نحطلل سارضألاو نطبلل ديلاو رظنلا نيعلا نينجلل اهلعفك نوكي ء ي اني

 «لمكي ىتح ريبدت فطلأ هربدتو محرلا يف نينجلا روصت اهنأو هيلع اهبترت نأ بجي ام ىلع اهبترتو اهعضوم

 الو ةساسح الو ةيح ريغ تاومأ اهنأ اومعز دق مهو ماقسالا هنع يعنتو ةحصلا هل بلجتو ناسنالا ربدت مث

 راتخملا يحلل الإ نوكي ال هب اهوفصو ام نأل ةرهاظ ةلاحإو ةنيب ةضقانم هذهو «ةملاع الو ةراتخم الو ةرداق

 - رداقلا يحلل اهنود يه يتلا لاعفألا نوكتو زجاعلا تاوملل نأشلا ةلداعلا ةبيجعلا لاعفألا هذه نوكت فيكو

٤۹۱ 



 هنإف لقعلاب روصتلا ىتح ندبلا ةكراشم سفنلل لعف ال : باتكلا كلذ ىف لاقو
 ةيلقعلا ةوقلا ىتح ٌداصأ ةوق اهتقرافم دعب سفنلل ىقبي ال هنأ ىلإ أموأو امهنيب كرتشم
 .ىوقلا نم اهل ام عيمج نم سفنلا عم ىقبي يذلا : لاق هنإف سيلاطوطسرأ هذاتسأ فلاخو
 ةوق الذإ ءطقف ةيلقعلا تاذللا ىلع ةروصقم ملاعلا كلذ يف اهتذلو .طقف ةيلقعلا ةوقلا يه
 اهتدافتسا ةيقالخأ تائيه ىلع اهءاقب نوتبثي نورخأتملاو اهب ذتلتو نسحتف كلذ نود اهل
 . ملاعلا كلذ يف ةيكلملا تائيهلا لوبقل اهب دعتستف «ندبلا ةكراشم نم

 سوي روفرف يأر
 نأ يعديو «هيلإ بهذ ام عيمج يف هقفاوو سيلاط وطسرأ يأر ىلع ًاضيأ وهو

 ىلإ ةتلاسر يف لاق “حيحص ريغ ملاعلا ثودحب لوقلا نم نوطالفأ نع يكحي يذلا
 ةبذاك ىوعدف اينامز ءادتبا ملاعلل عضي هنأ نم مكدنع نوطالفأ هب قرف ام امأو :ونابانأ
 هعزيو «ةلعلا ةهج ىلع ءادتبا نكل ًاينامز ءادتبا ملاعلل نأ (ىري) سيل نوطالفأ نأ كلذو
 ال ثدح هنأو قولخم ملاعلا نأ هلوق يف هيلع مهوتملا نأ ىأر دقو «هؤادتبا هنوك ةلع نأ
 نأ .ًامئاد حصي ال هنأ كلذو .طلغو أطخأ دقف ماظن ىلإ ماظن ال نم جرخ هنإو ٠ء يش نم
 ماظنلا نم مدقأ ماظن ءوس لك الو هريغ رخأ ء يش هدوجو ةلع اميف دوجولا نم مدقأ مدع لك
 نم نكي مل هنأ دجو "دوجولا ىلإ مدعلا نم ملاعلا رهظأ قلاخلا نأ نوطالفأ ينعي امنإو

 ريغ نم رظنلاو بيترتلا ىتأي فيكو ًاسخمو ًاقطانو ًازيمم نوكي الو ًاميكح تاوملا نوكي فيكو راتخملا =
 صو ١١8 ص يزارلل ةيفسلف لئاسر) . هتفص ريغب ءيشلل فصوو طبخو طلخ اذه نأ بير ال يحلا زيمملا

 ۰ .( ٠
 هذهل ينيثالا سخرطولف دقن ةدشب حفاك امك ةينمز ةيادب هل سيل نأو ملاعلا مدق ةركف نع عفادي سويروفرف (۱)

 يف نوطالفال مهف نم هولقن اميف نيرخآ عم سيطارقوينزكأ ىلإ مضنا حافكلا اذهبو (ملاعلا مدق) ةركفلا
 اقلعتم باتكلا اذه يف هركذ اميف نوطالفأ نأ يف مهديؤي ؟ثداح مأوه ميدقأ .ملاعلا لوح سواميط هباتك
 «ملاعلل ثودحلا مأ مدقلا يغبيأ نوطالفأ ةياغ مهف يف حارشلا تفلتخا دقو .هثودح ال همدق يغبني ملعلاب
 ال ليثمتلا ليبس ىلع ناك هلوق نم ءاج امو ملاعلا مدق دقتعي ال نوطالفأ نأ يف يبارافلا يأر ءافنا انفشك دقو سويروفرف هيف مهديأو .نوطالفأل مدقلاب لوقلا ةبسن ىلع هعياش نمو سيطارقوينزكأ هلمح دقف
 . ةديقعلا

 سفنلا هباشتماللاو هباشتملا نم عنصف عناصلا ءاج ءدبلا يف هنأ فيك نوطالفأ انل ركذي سواميط ةلواحم يف (؟)
 ناسنالا عنص ريخألا نمو «بارتلاو رانلاو ءاوهلاو ءاملا ةعبرألا رصانعلا عنص ةيلكلا سفنلا نمو ةيلكلا
 - قلخروصي وهف ىلوألا سفنلا قيرط نع بكاوكلا قلخ دقو رمقلا كلف تحت يتلا تانئاكلاو ءايحألا ةيقبو
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 ةريبك يهو «ةروصلل لباق رمأ اهنإ : ىلويهلا يف لاقو « قلاخلا نم هدوجو ببس نكل هتاذ
 الإ «سيلاطوطسرأ هركذ امك مدعلا نيبي ملو «دحاو دحلاو عوضوملا يف امهو «ةريغصو

 تانوكملا نإ :لاقو « ىلويهلا يف ةروصلا ددع نأ ملع دقف هل ةروص ال ىلويهلا لاق هنأ

 . اهنعر وصلا ولخب دسفتو ريغتلا لوبق ىلع روصلاب نوكت امنإ اهلك

 ناك م لکو ماسجألا كرحيو ثركي ام نوكي ا اسا یال

aدوجوم لكو ةبكرم ةريثك هلاعفأف کاک ناک امو « طبس دحاو هلعفف  

 طسوتمب اهلعفي هلاعفأ يف امو .طيسب دحاو لعف هتاذب هللا لعفف .هتعيبط لثم لثم هلعفف

 يرابلا ناك املو « هتعيبطل قباطم لاعفألا ا ا درعوم ناك ام لك :لاقو

 0 كرحو دخان لعفف دوحولا ا فاللتخاللا وص صاخلا هلعفف ادوخنوم ىلاعت

 ا لوعفملا ناك ؛ لاقي نأ امأ من .دوجولا ي ,هقبش نيل فالتخالا وهو .ةدحاو

 ةلباق ام ةعيبط دوجولا قبسي نأ بجيف ءاهنيعب ىلويهلا ةعيبط وه كلذو .دجوي نأ نكمي

 داو غوش ال نعمدجوأ لدو نأ كمي امودعم نكي مل لاقي نأ امإو ءدوجولل

 .دودحوملا هلوقي اموهو . هقبس ء يس مهوت ريع نم هدوجو

 ةيلزأ ةداملاف سفنلا ةيلزأ نع مهضعب هار اميف ثدحتي هنأ ىلع ءايشألا رئاس قلخ اهدعب نم مث ءةداملل هللا =

 ةلصتم ريغ ةيلقع سفن يه نوطالفأ اهديري ي يتلا سفنلا نوكت دفو مسجب اهلاصتاب الإ دجوت ال سفنلاو

 ركذي هنأ ىلع مسج عم ًامئاد دجوت سفنلا نأ نم ًاحيرص هلوقي ام عم اذه ضراعت نإو «ةداملا نم ءيشب

 ىلع قباس نامز تمت ةلا ىلع ةيآ اذهو « ةيلكلا سفنلا قلخي نأ لبق لوقي وهف نامزلا نمضتي امم دعبو .لبق

 اوفلتخا امك هحارش لاوقأ تبرطضا دقو «يدبأ يلزأ مأ قولخم وه له نامزلا ةلكشم أشنتو ةيلكلا سفنلا

 يف وهو اذه .نامزلا ثودحو اهثودح يف نوطالفأ ةديقع نأ قحلاو ةئداح مأ ةيلزأ يهأ ةداملا يف نار يف

 ملاعلا نوكي نأ دب ال ىلوألا ةيحانلا نمف < ةيمكلا ةركفو ةيئاغلا ةركف . ناتركف هودجت ءايشألا ةا ةت

 نيذه نيبو بارتلا دوجو نم دب ال ًاسوملم نوكي يكلو رانلا دوجو نم دب ال ًایثرم نوكي يكلو «ًاسوملمو ًايئرم
 رانلا ىلإ امهلوأ ةبسن ناذللا ءاملاو ءاوهلا امه نيرصنع نم نوكيو امهنيب ةبسنلا نوكي ثلاث دجوي نأ دب ال

 ىلإ اهفالتخإ يف عجرت ةعبرألا رصانعلا هذه نأ ظحاليف ةيمكلا ةيحانلا نم امأ بارتلا ىلإ يناثلا ةبسن

 بارتلاو اهجو نيرشع و ذ ءاملاو نمثم:ءاوهلاو لكشلا مر رانلا نإ سالوليف عم لوقيف مكلا يف فالتخا

 هدنع بكرتي مسجلا نأل هدحو حطسلاب قلعتي نوطالفأ دنع مكلاو ةيروغاثيفلاب هرثأت ىرن اذه يفو .بعكم

 حوطسلا يه مسجلل ةيئاهنلا ءازجألا نإ :لوقي اذهلو ,نويرذلا لوقي امك ةيمسج تارذ نم ال حوطس نم
 ١89(. ٠ ص نوطالفأ) .ةدرفملا رهازؤجلا ال ةمسقلل ةلباقلا ريغ يأ ةدرفلا .
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 نوكي نأ بجوف ةكرحلاب عقو ارهوج هنوك نأ الإ ,رهوجلا وه هلعف لعف لوأف :لاق
 نكل .لوألا دوجولا ةلزنمب هتاذب نوكي نأ رهوجلل سيل هنأ كلذو ,ةكرحلاب ارهوج هؤاشب

 .ةرادتسالا ىلع امإو . ميقتسم طخ ىلع امإف نوكت ةكرح لكو لوألا كلذب ةييكقلا نم

 يف رهوجلا كرحتي نأ بجو ةكرحلاب رهوجلا دوجو ناك الو .نيتكرحلا نيتاهب رهوجلا كرحتف
 ةكرح تاهجلا عيمج يف رهاوجلا عيمج كرحتتف ةكرحلا اهيف نكمي يتلا .تاهجلا عيمج

 هش یک کک شیلا ذإ ,ةياهن الب طوطخلا هذه ىلع كرحتب

 ىلع «ةيهانتم ةكرح ةثالثلا راطقألا هذه يف رهوجلا كرحيف ةياهن الب نوكي نأ لعفلاب
 يتلا ةهجلا ىلع ةرادتسالاب كرحتي نأ هيلع و ا كلا راو « همیفتسم طوطحخ

 دنعف .هنم طسو يف نكاس ءيش ىلإ جاتحي رئادلا نأل .ةرادتسالا ىلع ةكرح هعمجأب
 . طسولا ىف هضعب نكسو .ةرادتسالا ىلع هضعب كرحتف رهوجلا مسقنا كلذ

 ةكرح هل هنم ريثأتلا لوبق هتعیبط ىف نكاس مسج نیب ا يف كرحتي مسج لك : لاقو

 :تكلفلا نرالا تناكف فخو لحتناو فطل نحس ادإو « نحس هكرح اذإو .هعم

 الف لقأ هتكرح نوكتف ءرانلا ةكرحب كرحتيو كلفلا نع دعبي رانلا ىلي يذلا مسجلاو
 يذلا مسجلاو ءاوهلا وهو رانلا ةنوخس نود نخسيف هنم ءزج نكل «هعمجأ كلذل كرحتي
 ةرواجمل ةريسي ةرارح راحو هنوكسل دراب وهف «كرحملا نع هدعبل كرحتي ال .ءاوهلا ىلي

 نع ةياغلا ىف دعب هنألف طسولا يف يذلا مسجلا امأو ءاليلق لحنا كلذلو ءءاوهلا
 ادإو ‹ضرألا يه هذهو ءدربو نکس ًاريثأت هنم لبق الو ایش هتكرح نم دفتسي ملو .كلفلا

 « هک رم ماسجأ اهنع دلوتو .تطلتخا صعب نم اهضعب ريثأتلا لبقت ماسجألا هذه تناك

 ةدارإ الو لقع الو ركف ريع )١( |عفت ةعيضلا : لاقو «ةسوسحملا ماسجألا ی هذهو

 سيلورمدارإ الو ركف الو لقع ريغب لعفت ةعيبطلا نأ نم اذه هيأر يف ردنكسالا يأر ضقاني سويروفرف نإ )١(
 مهنم ًادحأ رأ ملو ديرملا زيمملا لقاعلا نم الإ نوكي ال اذه نأل ءيش لجأ نم اثيش لعفت دقو قافت الاب لعفت
 تاوم ىهو ةراتخم اهلعج دق اذه ناك نأف سينطولف نع يوحنلا ىيحي هاكحام الإ رايتخالا ظفل اهيلع قلطأ
 نأ ىلع .نايكلا عمس نم ةيناثلا ةلاقملا يف هريغو سويروفرف لدتسا دقو .ةضقانملا يف ةياغلا غلب دقف
 مظعأو ةنهملا نم لجأ ةعيبطلا نإ : لاق نإف ءايشألا نم ءىش لجأ نمو ضرغل لعفت ام لعفت امنإ ةعيبطلا

 ءيجت ال ام ءيش لجأ نم لعفت ام لعفت امنإ ةعيبطلا كلذكف ام ءيش لجأ نم لعفي ام لعفي ةنهملا بحاص
 - ملاع ركفم ديرمرداق يح وهو ًاعم ءيش لجأ نم لعفي امنإ ةنهملا بحاص سيلأ: هل لاقيف قافتالاو طبخلاب
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 .ةمكحو بيترتو مظن هل ام الإ لبقت ال لب «طبخل أو قافتالاو تخبلاب لعفت تسيل اهنكلو

 . هل حلصي امل هءاضعأ.ءيهيو ناسنالا ءاذغل ربلا لعفي امك ءىش لجأ نم ًائيش لعفت دقو

 . ماسقأ ةسمخ ةعيبطلا يف سيلاط وطسرأ ةلاقم سويروفرف مسقو

 «ناسنالاك امهنم عمتجملا *ةللاثلاو «ةروصلا : ىناثلاو .رصنعلا :اهدحأ

 ‹قوف ىلإ اهيف ةدوجوملا ةنئاكلا رانلا هکرح ةلزنمب لا ق ةثداحلا ةكرحلا : عبارلاو

 مث ءاهلمشي لك نع الإ اهدوجو ققحتي ال تايئزجلا نأل لكلل ةماعلا ةعيبطلا : سماخلاو

 نود اهنإ :نورخا لاقو .لكلا قوف اهنأ ىلإ راص نم ءامكحلا نمف اهزكرم يف اوفلتخا

 ةبجوملا ملاعلا يف ةثبنملا اهاوقو اهلاعفأ اهدوجو ىلع ‹“ليلدلا امأو :اولاق . كلفلا

)۱( 

 : لاق نإف ؟ةعيبطلا كلذكفأ : : هل لاقي معن نم دب الف ةعفنملا نم هلجأ نم لعفيو هدصقي يذلا ء ءيشلا يف امل

 ام لعفي ةنهملا نوكت نأ نم ركنت ام : هل ليقو .هلثم هعوضوم فلاخ دقف ال :لاق نإو «هلوق ضقن معن

 اعيش لعفت ال اندنع ةنهملا نإ : مهل لاقيو «كلذك ةعيببطلا نوكت الو ام ءيش لجأ نمو ام ضرغل اهب لعفي

 ىلعأ امهو نايح ءانبلاو راجنلاو ةراجنلاو ءانبلا ال ءانبلاو راجنلا وه لعافلا نأل لعفي يذلا وه ةنهملا اذ نكلو

 ىلع ءيشلا متسق مكنأكف مكدنع يعيبطلا وهف لعافلا وه يحلا ناسنالا ناك اذإو «تاوملا ةعيبطلا نم

 TT اهنأو كلذ يف ةمكحلا راثإبو اهتويبل ريبانزلاو هركول فاطخلا ءانبب ًاضيأ اوجتحاو «هسفن

 نأل عبطلاب وه سيل ناويحلا اذه لعف نأل كلذ يف نوفلاخت مكنإ : : مهل لاقيف عبطلاب كلذ اهلعف نأو ءام

 لاعفأ اهلو متطلب هع لاعمأ ةر کن اف ن رج نور كاك تاعالا امنإو عبطلاب لعفي ال يحلا

 لك اهرايتخاكو اهرايتخاكو ناريطلا نع تنغتساو تنعت اذإ نوكسلا وأ هيلإ تجاتحا اذإ ناريطلاك ةفلتخم

 هلف عوبطم ريغ ناك نإو ناويحلا نكلو ةنينكلا ةيلاعلا | عضاوملا اهراكوأل اهريختو هريغ نود اهيذغي امم ءىش

 اف او طيس ايلا ا ا ر اا

 رجحلا ىوهو رانلا ةرارحك تاوملا ءايشألا نم الاثم اهدصقو ةعيبطلا يف انرأف هب تدهشتسا ام مكح تفلاخ

 : مهل ليق . ايعيبط العفو ًادصق لعفتو دصقتو ًايعيبط ًاريبدت ربدت ةعيبطلا نإ :اولاق نإف سيبلتلا عدف الإو

 اه ناار اأ معز نمم نمم اولصفنا

 و ا ا اكو ًايرايتخا ًاقارحإ قرحت رانلا نأو ًايعيبط ًاراثيإ ء يش ىلع ًائيش رثؤتو

 ١١١(. ص يزارلل ةيقسلف لئاسر) . كلذب فصوي ال تاوملا عوبطملاو يحلا راتخملا الإ رثؤيو ديريو

 ليلد ىلإ جاتحت ال ةعيبطلا نأ يحيبطلا عامسلا نم ةيناثلا ةلاقملا يف هبتك رسف نمو سيلاط وطسرأ معز

 اهدوجو ىلع ليلدلا نأ ةفسالفلا نم اندهاش نم معزو اهدوجوب مهرارقإ اهب سانلا فرتعاو اهروهظل

 ضرألاو ءاملا باهذو ءزكرلا نم ءاوهلاو رانلا باهذك لاعفألل ةبجوملا ملاعلا يف ةثبنملا اهاوقو ءاهلاعفأ

 د ايقنت تاكد كلن تاك ا دبم تناكو تاكرحلا كلت تبجوأ اهيف ىوق الول هنأ ملعيف هبلإ

 مل مهنأ مهلوق امأف ومنلا ةوقو ءاذغلا ةوق نم ناويحلاو تابنلا يف دجوي اميف اولاق كلذكو ءاهيف دجوت (نكت

 هيف مهفالتخال دسفي ال امك هب سانلا رارقإل م ديبي ال ء ءيشلاف .اهب سانلا رارقإل ةعيبطلا دوجو ىلع اوللدي

 لاح يف ًاحيحص دساف ء ءيشلا نوكيف هنم عنتما نم عانتمال لطاب ًادساك ناكل هب أ نم رارقإل ًاقح ناك ولو

إ جاتحت ال ةعيبطلا نأ متمعز ّمِل : مهل لاقيو لاحم اذهو لاح يف ًاقح الطابو
 يف مكفلاخ دقو ليلد ىل
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 .تحت ىلإ ضرألاو ءاملا باهذو .قوف ىلإ ءاوهلاو رانلا باهذك لاعفألاو تاكرحلل
 ام كلذكو ءاهيف دجوت مل اهل أدبم تناك تاكرحلا كلت تبجوأ اهيف ىوق الول ًانيقي ملعنف
 .ءوشنلاو ومنلا ةوقو ءاذغلا ةوق نم ناويحلاو تابنلا يف دجوي

 ءزجلا ىلاعت هللا ءاش نإ هولتيو يناثلا ءزجلا هنوعو لجو زع هللا قيفوتب ىهتنا
 ىلعوهو «هلامكإ ىلع نيعملا هللاو .مالسإلا و اهيل ركاب سضنم كلانا
 5 ا
 . ریدف ع يس لك

 ئ ملا نع رانلاب ةبهاذلا ةوقلا اهلحت نأ زاج اهيف يتلا ةوقلا تلبق اهب ضرألا مرج يف ةوق نأ الول هنأ معز نمم اولصفتاف : مهل ليق .راثلا نم كلذب ىلوأ نكت مل زكرملا وحن تكرحت اهب ضرألا يف ةوق نإ :اولأق نإ ؟اهيلع نادرت نيتوقب نخستو رانلا دربت نأ متركنأ امف نيتوقب نكسيو رجحلا كرحتي نأ زاج اذإو «ءايشألا نم ةمييطلا لطبت نأ زاجو نوكلا ةوق ًاضيأ لطبت نأ زاج اذإو نكاسلا نم تلطب دق ةكرحلا هذه نوكت نأ بجيف ليق .ىرخأ ةوقب ءايشألا كرحت نإ :اولاق نإو لاحم اذهو نيداضتم نيئيش بجوت ةدحاولا ةعيبطلا تراص دقف هفوقوو ناسنالا ومنو هنوكسو رجحلا ةكرحك ةدحاو ةعيبطب اهنوكسو ءايشألا ةكرح تناك نإ : مهل لاقيو ءاهل ال هل نوكتف ةعيبطلا يف مكلوق قسنب لقن مل نإو ءايشألا عئابطلاو لاعفالا رئاس ىوقل هتاذب بجوملا وه زعو لج هللا نوكي نأ متركنأ ام : مهل لاقيف اهوعدا يتلا ىوقلاب مهلالدتسا امأو «لقعلا يف لوأ اهب ملعلا الو ةسوسحمب ةعيبطلا سيلو ةيلقعلا ناهربلا لئاوأو ةدهاشملا ءايشألا ليلد ىلإ جاتحت ال اًمنإو ليل ىلإ  ةعيبط ال هنإ  مهلوق ىلع نوجاتحيال مهنإ مكؤامصخ :لاق نأ متيأر امو ءامدقلا ةفسالفلا نم موق اهدوجو =
 ١١١5(. ص يزارلل ةيفسلف لئاسر)

 ش
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 مالسإلا ةفسالف نم نورخأتملا

 ةمكحلا نونف يف رحبتلاب ةيمالسالا ةلملا يف رهتشملا «يدنكلا حابصلا نب قاحسإ نب بوقعي .فسويوبأ )١(

 وهو «ةسدنهلا يف عرب دقو «مولعلا رئاس ماكحأو موجنلا ماكحأب صصختم «ةيدنهلاو ةيسرافلاو ةينانويلا

 ءديشرلاو «يدهملل «ةفوكلا ىلع اريمأ حابصلا نب قاحسإ هوبأ ناك ءاهكولم ءانبأ دحأو «برعلا فوسليف

أ ناكو «ةدنك عيمج ىلع أكلم كلذ لبق ناكو ولي يبنلا باحصأ نم سيق نب ثعشألا هدج ناكو
 سيق هوب

أ هحدم يذلا وهو .نأشلا ميظع ًاضيأ ةدنك عيمج ىلع اكلم بركي دعم نب
 عبرألا هدئاصقب سيق ىشع

 :لاوطلا

 (اهلامجأ ةودغ ةيمس تلحر) (نمزلا اذه لوط ام كرمعل)

 ملت مأ ةيناغ رجهنتأل  «اراكتبا ىليل لآ نم تعمزأ)

ةيواعم هوبأ ناكو ,تومرضح يف ةيواعم نب رفصألا ثرحلا ينب ىلع ًاكلم ةيواعم نب بركي دعم هوبأ ناكو
 

 «رقشملاب دعم ىلع ًاكولم روث هدجو هوبأو «ربكألا ثرحلا نب ةيواعم ناكو ءًاضيأ تومرضحب اكلم ةلبج نبا

 . كلمو ةرمإ ةلالس وهف «نيرحبلاو «ةماميلاو
 . مالسإلا يف نكي ملو «دمحأ هنبا دنعو « مصتعملاو نومأملا دنع ةلزنملا ميظع قاحسإ نب بوقعي ناكو

 فيلات مولعلا رثكأ يف هلو ءاذه بوقعي ريغ افوسليف هومس ىتح ةفسلفلا مولع ةاناعمب سانلا دنع رهتشا نم

 لصألا فيرش يدنكلا قاحسإ نب بوقعي نإ : ناسح نب ناميلس لاق ءلاوطلا تافنصملا نم ةروهش

 كانهو «دادغب ىلإ لقتناو .كلانه هتعيضو «ةرصبلا لزنو .مشاه ينبل تايالولا يلو هدج ناك «يرصب

 دادعألا عئابطو ةسدنهلاو نوحللا فيلأتو «قطنملاو باسحلا ملعو .ةفسلفلاو «بطلاب املاع ناكو «بدأت

فيلات هلو «سيلاط وطسرأ وذح هفيلآت يف ىذتحا هريغ فوسليف مالسالا يف نكي ملو . موجنلا ملعو
 ةريثك 

 اهنم حضوأو ريثكلا ةفسلفلا بتك نم مجرتو «بدألاب مهرشابف «كولملا مدخو .ملعلا نم نونف يف

 قاذح «ناذاشل تاركاذملا باتك ىف رشعم وبأ لاق .صيوعلا طسبو «بعصتسملا صخلو «لكشملا

 «ينارحلا ةرق نب تباثو «يدنكلا قاحسإ نب بوقعيو «قاحسإ نب نينح «ةعبرأ مالسالا يف ةمجرتلا

 انبادمحأو دمحم ناك « ىبقعلا نسح باتك يف فسوي نب دمحأ رفعج وبأ لاق . يربطلا ناخرفلا نب رمعو

 لكوتملا هبرض ىتح «يدنكلا ىلع اربدف «مدقتلاب ركذ نم لك ناديكي لكوتملا مايأ يف ركاش نب ىسوم
 .لكوتملا امهل ركنت نأ ائبلي ملو ‹ ةيدنكلا تيمس ةنازخ يف اهدارفأو اهرسأب هبتك اذخأف هراد ىلإ اهجوو

عجلا رهنلا رفح يف «رصمب ديدجلا سايقملا لمع يذلا يناغرفلا ريثك نب دمحأ وهو ,هابدن نم اطخل
 .يد

درف ةدعابملاو ةوادعلا نم يدنكلا نيبو هنيب ام عم « يدنكلا بتك ادري نأ الإ ىبأف , ىلع نب دنسب اعفشتساف
 ا

 نب دمحأ هدلو ذاتسأ ناكو مصتعملا طبترا دقو .امهنع افعف «لكوتملا امهل ىضرتساو «هبتك هيلع

 ريثكلا ءءامكحلا رابخأو ءابطألا تاقبط ابحاص درس دقو . مصتعملا نب دمحأ ىلإ لئاسر هلو . مصتعملا

 ٠ :همالك نمو «هلئاسرو .هبتك نم
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 ىوهلا صعا .كنم عامتسالا ةنوؤم هنم عفراف كثيدحل طسبتي مل نم .قلخ رشلل رشلا نإف ءرشلا لزعا

 لهاج ىلإ الو «ةبيرق يهو اهدعبي هنإف بوذك ىلإ ةجاحلا بلطت الو ءرثك نإ لامب رتغت الو .تئش نم عطأو
 : هل ةيصو يفو .ديرتو بحت امم ريثك نع عنتمت ىتح هركت امم وجنت ال «هتجاحل ةياقو كتجاح لعجي هنإف
 ببس ناك هنأ لاقي نأ بحي امكو :لاقو . ضوع سفنألا نع سيلف رطاخي الو .ببطتملا ىلاعت هللا قتيلو
 ًاملع هملع قوف نأ نظي لقاعلا :لاقو «هتومو هفلت ببس هنإ لاقي نأ رذحيلف كلذك ؛هئربو ليلعلا ةيفاع
 اي : سابعلا يبأ هدلول هتيصو نمو «كلذل هتقمتف ىهانت دق هنأ نظي لهاجلاو «ةدايزلا كلتل عضاوتي أدبأ وهف
 فرصي ال لوقو . براقع براقألاو دمك دلولاو .لابو لاخلاو مغ معلاو خف خألاو «بر بألا ينب
 .فرسيف قفنيو . برطيف عمسي ناسنالا نأل :داح ماشرب ءانغلا عامسو .مغلا ليزي معن لوقو ءءالبلا
 سانلاو .رف هتجرخأ نإف سوبحم مهردلاو تام هتفرص نإف مومحم ايندلاو .توميف لتقيف متغيف رقتفيف
 هذهو .عقالب رايدلا عدت اهنإف ةرجافلا نيميلا لاق نمم لبقت الو .كئيش ظفحاو مهئيش ذخف ةرخس
 .ريثكلا هلخب نم . هنع ظحاجلا ىكحو .اليخب ناك يدنكلا نأ نم ميدنلا نبا هنع هاكح ام قدصت ةيصولا
 نم تطقسأ امبر ىمحولاو لمح اهب ةأرما رادلا يف نإ :راجلل لاق امبرو نكاسلل لوقي لازي ال يدنكلا ناكو
 كلذ لعفت مل نإف :ريسيلا اهدري سفنلا نإف ةقعل وأ ةفرغب ولو ءاهتوهش اودرف متخبط اذإف «ةبيطلا ردقلا حبر
 ىلإ ىتؤي امبر ناكف .تيبأ مأ كسفن كلذ تمزلأ ىةمأ وأ دبع ةرغ تطقسأ نأ كترافكف .كايإ يمالعإ دعب
 متنأ : هلايعل لوقي ناكو «لفاغتيو نطفي مهرثكأ ناك نإو مايألا هيفكي ام ناريجلاو ناكسلا عاصق نم هلزنم
 ٍ .ناولأ مكدنعو دحاو نول مهنم كيب لكل امنإ عايضلا هذه بابر نم الاح نسحأ
 هيلع ضرعي ملف ءاقيدص يل راجلا ناكو هل راج هيلع لخد ذإ اموی هدنع ىذغتأ تنك :ىويهن نب ورمع لاق
 هللا دعب ام : يدنكلا لاق .تلعف هللاو دق : لاق ؟لكأن امم انعم تبصأ,ول. :تلقف «هنم انأ تيحتساف ءءاذخلا
 _ دق هدنع ناكلو .رفكلاب هيلع دهشل لكأ ولو هكرتو ًاطسب الو ًاضبق هعم عيطتسي ال ًافتك هللاو هفتكف : لاق . ءيش
 يأ حاصف ىرحألا رادلا نم ةرج بالقنا توص عمس ذإ هدنع موي تاذ انأ انب :رمع لاقو .اينث هللا عم لعج
 لزنتي ناكو .:ءاصقتسالا يف هنم رثكأ ءاكذلا يف ةيراجلا تناكف كتايحو رئب :هل ةبيجم تلاقف فاصق
 نمل لاملا امنإ :لوقي ناكو .كلذ نولمتحي هثيدح نسحو هلخب طارفإو .هبيطل اوناكف .هنافيض ىلع
 قيدانصلا تذختاو باوبألا تقلغو + ناطيحلا تينب لاملا ظفحلو هب كسمت نمل ىنغلا امنإو .هظفح
 . 75١ ةنس يلاوح يفوت دقو «باتكلاو باسحلا ملعيو .ميتاوخلاو موسرلا تشقنو .لافقألا تلمعو
 ص لوأ ءالخبلا . 10 ص ةمكحلا ناوص ةمتت . ٠١5 ص لوأ ءابطألا تاقبط . ۲٠١ ص ءامكحلا رابخأ)
4۳( 
 :رعاشلا لاق .يدابع مهيلإ ةبسنلاو ةريحلاب ةينارصنلا ىلع اوعمتجا برعلا نوطب نم ىتش لئابق دابعلاو .ءابلا فيفختو نيعلا حتفب .يدابعلا قاحسإ نب نينح «ديز وبأ
 دحألا ىحلإ هدبع تستيم اشر دابعلا ينب نماهكيقسي
 مث ءدمحأ نب ليلخلا ةيبرعلا يف هخيش ناكو «ةرصبلا يف ةدم ماقأو ءارعاش اعراب انسل احيصف نينح ناكو
 ناسللاب موسوملا بطلا قرف باتك هيلع أرق .هيوسام نب انحويل اذيملت ناكف .دادغب ىلإ لقتنا كلذ دعب
 هدعابي ناكو انحوي ىلع بعصي كلذو .لاؤس بحاص كاذ ذإ نينح ناكو . سيسأر هب , ينايرسلاو . يمورلا
 اهوببطتمو ؛ةصاخ روباسيل دنج لهأو ةريحلا لهأ نم ءةفرايصلا ءانبأ نم ناك ًائينح نأ هبلق نم ًاضيأ
 نع مايألا ضعب يف نينح هلأسف راجتلا ءانبأ مهتعانص يف لخدي نأ نوهركيو ةريحلا لهأ نع نوفرحني
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لعتلو ةريحلا لهأل ام :لاقو انحوي درحف أرقي امل مهفتسم ةلأسم هيلع أرقي ناك ام ضعب =
 بطلا ةعانص م

 ةثالثب ًاخينرزو مهردب ًاراغص افافق اهنم يرتشت ًامهرد نيسمخ كل بهي ىتح كتبارق نم نالف ىلإ رص ٠

 حصو «قيرطلا ىلع دعقاو فافقلا كلت يف ةيسداقلا خينرزو ةيسداقو ةيفوكاسولف يقابلاب رتشاو «مهارد

 جرخف هراد نم جرخأف هب رمأ مث .هذه نم كيلع دوعأ هنإف سولفلا عبو ,ةقفنلاو ةقدصلل دايجلا سولفلا

 ١ ( 357 . ًابوركم ًايكإب نينح

 بطلا ملعتي ال نأ ىأر دقو «هدشنیو هددري ناكو «شسوريموأ رعش رهظتسي ذخأ دقو «نيتنس نينح باغو

 نب ليئاربجب لصتا مث .هماكحإ همكحي نم هرهد يف نوكي ال اماكحإ ينانويلا ناسللا مكحي ىتح

 سجرسو «سجرس نحضفيل رمعلا يف ىتفلا اذهل دم نئل هللاو :لوقيو ءهمظعيو هلجبي ناكف ‹ عوشيتخب

 نم هريغ نحضفيلو «ينايرسلا ناسللا ىلإ «مورلا مولع نم ًائيش لقن نم لوأ وهو «ينيع سأرلا وه اذه
 .هبجعت رثك «تالعافلا نوينانويلا اهيمسي يتلا لوصفلا نم ةخسن انحوي تلصو اذإ ىتح «نيمجرتملا

 يرتشي نأ هترمأو «كلزنم نم هتدرط يذلا قاحسإ نب نيئح جارخإ اذه :هل ليق «يحوو ماهلإ اهنأ دقتعاو

 ىلإ داعف امهنيب ام حالصإو  نينحل فطلتلا ىلع لمعو .لوقلا قدص مث «لاحم اذه ناب فلحف .ًاسولف

 اصوصخخو ةريثك ابتك هيوسام نبال نينح لقنو «بطلا ةعانصب هيلع لغتشاو هل ذملتتو «همزالو انحوي سلجم

 ةغللاب هنامز لهأ ملعأ نينح ناكو .ةيبرعلا ىلإ اهضعبو ةينايرسلا ةغللا ىلإ اهضعب « سونيلاج بتك نم

 بادام عم هنامز يف اوناك نيذلا ةلقنلا نم «هريغ هفرعي مل امم اهيف ةياردلاو ةيسرافلاو ةينايرسلاو ةينانويلا

 .اهيف نيزيمتملا ةلمج نم راس ىتح اهب لاغتشالاو ةيبرعلا ناقتا يف ًاضيأ
5 

ج يف دعقو . لحكلا ةعانص يف ًارهام «جالعلاو فيلأتلا يف رظنلا نسح ًابيبط ناكو
 بتكل نيمجرتملا ةلم

 ناسللا يفو «ينانويلا ناسللا يف احيصف باكو «يبرعلا ىلإ وأ ينايرسلا ىلإ اهجارختساو ةمكحلا .

 ىتح «ليلخلا مزلو لخدو «سراف ضرأ ىلإ دادغب نم ضهنو .ءانسل ًاحيصف ًابيطخ ًارعاش ًاعراب ‹يبرعلا

 هل زيحتملا ناكو ءاهيلع نمتؤأو «ةمجرتلل ريتخاو ءدادغب نيعلا باتك لخدأو ,يبرعلا ناسللا يف عرب

 نفطصاك اومجرت ام حفصتيو «هنومجرتي اوناك ةمجرتلاب نيملاع ريراحن اباتك هل لعجو . هللا ىلع لكوتملا

 ءرانزلا سبلي ناكو «لكوتملا بطلاب مدخو «نوراه نب يبحيو < ينامجرتلا دلاخ نب ىسومو «لیسب نبا

 «سونيلاجو طارقب بتك يناعم حضوأ يذلا وهو «هتمجرت يف اليلج ناكو «هلصاأب ةينانويلا ناسل ملعتو

 سونيلاج بتك ىلإ دمعو «ةفقثم ةعراب «ةعفان فيلات هلو اهنم قلغتسا ام فشكو ؛ صيخلت نسحأ اهصخلو

 قطنملا يف باتك هلو .كلذ يف نسحأو باوجلاو ةلأسملا ليبس ىلع اهفنصو نييناردنكسالا وذح ىذتحاف

 ةلهسملا اا يفو «نيهقانلا ريبدت نف تاک هلو: ابيجع ناك ةيذغألا يف فلأو ميسقتلا هيك سخا

وب باتك نم هرضحأ شانك هلو . دحأ هيلإ هقبسي مل ةحصلا ريبدت ىلع ةيذغألاو
 هلو ؛اريثك اهريغ فلأو سل

 ليمأ هسفن ناكو ءاهيف نسحأو اهنقتأو اهالوتو ةمجرتلا ىلع مدخ دقو قاحسإو ءًابيبط ناكو «دواد نادلو

 مورلا دالب ىلإ نينح لخد دقو «سويطسماٹ ريسفت سيلاط وطسرأل سفنلا باتك مجرت دق وهو .ةفسلفلا ىلإ

 كلت ىلإ هلوخد دنع ةينانويلا مكحأو هناكمإ ةياغ اهليصحت يف لصوتو ةمكحلا بتك ليصحت لجأل

 ينانويلا ناسللا نم لقنلا يف هوبغرو ركاش نب ىسوم ينب مزالي داعو «ملعلا اذه سئافن لصحو «تاهجلا

ام ىوس اهفلأ يتلا بتكلا نم هلو ؛ةميظعلا لمجلا كلذ ىلع اومرغو .يبرعلا ىلإ
 ءامكحلأ بتك نم هلقن 

 0 ١ ' ' . ةريثك بتك ءامدقلا

 ىسيع ةروص هتيب يف اموي ىأرف « مالسلا هيلع ىسيع ةعيرش نيناوق ىلع دبعتيو ىراصنلا هتيب لخدي ناكو

 هللا اهيف دبعي عضاوم يف روصلا بصن زوجي فيكو .لقعلاو عرشلا اهزوجي ال ةعدب هذه :لاقو .اهيف لفتف

 ے لئاسملا هسبح ةدم يف فنصف :هراد يف ةدم قيلئاجلا هسبحف ةئيهلاو ةروصلا نع هزنم وه يذلا ىلاعت
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 سسس
 ىلإ داع امو «هرذع لبق امف قيلثاجلا هيلإ رذتعا مث .نوطالفأو وطسرأ بتك رسفو «بطلا يف هيلإ ةبوسنملا دما

 . مولعلا رشنب لغتشاو « ةعيبلا

 املع مثالي نامز لك : لاقو .هكاله ببس هبارشو هماعط نإف ناويحلا توم نم بجعت ال : لاقو «بيبطلا

 .لبحب هسفن ىلإ توملا رج دقف عوجلا ىلع عماجو قيرلا ىلع برش نم :لاقو .ناسنالا نم افنصو ةداعو
 اهحطس نيط نمك ناك لصألا كلذ رسفو حرش نمو ءاراد ىنب نمك ناك ةعانصو املع عضو نم : لاقو
 «ىبقعلا ةداعس بستكا ام ايندلا ةواقش فاخ نم :لاقو .اهانب نمك هنيطو اراد صصج نم سيلو اهصصجو
 ديرأ اودع لتقي ءاود يل فصت نأ ديرأ : ةفيلخلا هل لاقف .ًاينس ًاعاطقإ هعطقأو ةلصلا هل لزجأ لكوتملا ناكو
 ريمأ نأ تملع الو .ةعفانلا ةيودألا ريغ تملعت ام : نينح لاقف .ًارس هديرأو ءاذه راهشإ نكمي سيلو هلتق
 لاقف .لتقلاب هدده مث هسبحب رمأف .لاق ام ىلع ديزي ال وهو .هددهو هبغرف .اهريغ ينم بلطي نينمؤملا
 انب قثو .ًاسفن بط نينح اي : هل لاقو ةفيلخلا مسبتف . مظعألا فقوملا يف ادغ يقحب ذخأي بر يل :نينح
 . كملعب عفتننل كب ةقثلاو كيلإ ةنينامطلا اندرأف «كولملا ديك نم انرذح اننأل كناحتمال ناك انم لعفلا اذهف
 يف انم رمألا قدص نم هتيأر ام عم ةباجالا نم كعنم يذلا ام : هل ةفيلخلا لاقف .هل ركشو ضرألا نينح لبقف
 : لاق ؟فيكو :لاق . ةعانصلاو نيدلا :لاق ؟امه امو :لاق . نينمؤملا ريمأ اي نائيش : نينح لاق .نيلاحلا
 اننأب رارضالا نم انعنمت ةعانصلاو ؟ءاقدصألاب كنظ فيكف انئادعأ عم ليمجلاو ريخلا لامعتساب ان رمأي نيدلا
 اوطعي ال نأ دكؤم دهع ءابطألا باقر يفو اذه . مهتجلاعم ىلع ةروصقمو مهعفنل ةعوضوم اهنأل سنجلا
 يف يسفن لذب يل عيضي ناك ام ىلاعت هللا نإف ,لتقلا ىلع يسفن تنطوو .نيذه ةفلاخم رأ ملف . الاتق اءاود
 ملو . ملعلاو نيدلا ةرمث نسحأ امف .هاطعأو هيلع علخف رمأو . ناليلج ناعرش امهنإ : ةفيلخلا لاقف . هتعاط
 . 184 ص لوأ ءابنألا نويع) . نيتئامو نيتس ةنس يفوت نأ ىلإ نانبلاب هيلإ اراشم هنامز يف امركم امظعم لزي
 .( ص ةمكحلا ناوص ةمتت . ١١7 ص ءاملعلا رابخأ

 امع عجر مث . ةيبوقعيلا ىراصنلا بهذم دقتعيو .رصمب ةيردنكسالا ةسينك يف افقسأ ناك . يراواش ذيملت
 . ادحاو ةثالثلاو .ةثالث دحاولا لعج .هدنع لاحتساو . ةمكحلا بتك أرق امل ثيلثتلا يف ىراصنلا هدقتعي
 رعف . مهقيرط فيزو . بلغف هورظانو . هيلإ اوعمتجاو كلذ مهيلع زع هعوجر رصمب ةفقاسألا تققحت املو
 ملف .هيلع مهرظانو .هققحت ام راهظإ كرتو هيلع وه امع عوجرلا هولأسو هوسناو .هوفطعتساو مهلهج مهيلع

 . ترج بوطخ دعب اهيف وه يتلا ةلزنملا نع هوطقسأف عجري
 ملعلا نم هعضوم فرع دقو «ورمع ىلع لخدو :ةيردنكسالاو رصم صاعلا نب ورمع حتف رضح دقو
 .ثيلثتلا لاطبإ يف همالك و اعضوم هل ىأرو «ورمع همركأف «ىراصللا عم هل ىرج امو ,هداقتعاو

 ةيفسلفلا هظافلأ نم عمسو .ةيقطنملا هججح نم دهاشو هب نتفف رهدلا ءاضقنا يف همالك و .هبجعأف

 ال ناكو .همزالف ركفلا حيحص عامتسالا نسح القاع ورمع ناكو «هلاه أم .ةسنأ اهب برعلل نكت مل يتلا

 نب يلع نينمؤملا ريمأ لماع دارأف .ًافوسليف ًاينارصن ناك هنأ :ةمكحلا ناوص ةمتت يف ركذيو . هقرافي داكي
 بلطو . نينمؤملا ريمأ ىلإ هتصق یحی بتكف .هريد بيرخنو . سراف نع هجاعزإ « هلع هللا ىضر بلاط یا

 «كلملا هللا هطخب هيلع عقو يذلا نينمؤملا ريمأ رمأب نامألا باتك هل ةيفنحلا نبأ دمحم بتكف .نامألا هنم

 .هدبع ىلعو
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 SENE هع عا هام عراه ع اهوا RODEO هاو اهو ئه هال هور هيف هدو اعئاو هن ه وياهلا هده هله هلو قف هاهم ههه هاو هذا اهنا هه ذو له هنأ هام ان ف

 ىلع مالكلا باتك حرش دقف .احورش سيلاط وطسرأ بتك حرش يف فنص .فيناصتلا ريثك ىبحي ناكو =
 وهو ساينيمراب رسفو «تالوقملا هانعمو سايروغيطاق ىلع مالكلا باتكو ناهربلا وهو يناثلا اقيط ولونأ

 ىلع درلا باتك كلذ دعب هلو كئلوأ ريغو . يعيبطلا عامسلاو . سايقلا ليلحت وهو لوألا اقيطولونأو «ةرابعلا

 ريغو سروطسن ىلع درلاو . تالاقم تس سيلاط وطسرأ ىلع درلاو ةلاقم رشع ةتس .رهدلاب لئاقلا سلقرب

 . بتكلا نم كلذ

 . ةفسلفلاو قطنملاو وحنلا ملع يف ايوق ناكو :لاق . سويطسماث « ىبحي مسا نأ ليربج نب هللا دبع ركذو

 سوينرامو سويساجو نيفطصاو سواليقنأ : مهو نيروهشملا نييناردنكسالا ىنعي ءابطألا ءالؤهب قحلي الو

 نم ةرييثك أبتك رسف دق ىبحي ناك نإو :لاق . سؤالقنإ ريغ سوالقنإ ليقو بتكلا اوبتر نيذلا امهو
 يف هتوق ببسو «هتقو يف نيروكذملا ةفسالفلا دحأ هنأل ةفسالفلاب قحلأ ةفسلفلا يف هتوقلف تايعيبطلا
 ملعلا راد نم موق هعم ربع اذإف ًاريثك ملعلا بحي ناكو ةنيفس يف سانلا ربعي ًاحالم ناك هنأ وه ةفسلفلا

 هسفن شهت هعمسيف هنوضوافتيو رظنلا مهل ىضم اميف نورواحتي ةيردنكسالا ةريزجب ناك يذلا سردلاو
MM ACsالو ٠ء يشب تضترا امو ةنس نيعبرأو اغ تقلل“  

 دق ةلمن ىأر ذإ ركفي وه اميفو ؟مولعلا نم ءيشل ضرعتأ ن نأ يننكمي فيكف ةحالملا ةعانص ريغ تفرع

 تغلب ىتح ًارارم دهاجت لزت ملو ءاهتذخأو تداعف اهنم تعقوف اهب دعصت ةبئاد يهو ةرمث ةاون تلمح

 غلبأ نأ يرحلابف ةبصانملاو ةدهاجملاب هضرغ غلب دق فيعضلا اذه ناك اذإ :لاقف ءاهضرغ ةدهاجملاب

 عربف . . قطنملاو ةخللاو وحنلا ملعتي أ دبو . ملعلا راد مزلو هتنيفس عابو .هتقو نم جرخف «ةدهاجملاب يضرغ

 دقو ءاهريغو ريسافت :اهنم «ةريثك ًابتك عضوو اهب رهتشاو اهيلإ بسنف اهب أدتبا ام لوأ هنأل رومألا هذه يف

 يوحنلا ىبحي يلعوبأ هنأش يف لاقو «هلتقب ىراصنلا تمه نيحوطسرأو 0

 ريرقت ةفسالفلا تفاهت يف هيلع هللا ة ةمحر يلازغلا مالسالا ةجح مامالا هدرو أ ام رثكأو ىراصنلا ىلع هومملا

 طايتحالاو .ءايشألا تايهام ققحتو . مولعلا بلط يف هدكل بعتلا بحم ىبحيل ليقو . يوحنلا ىبحي مالك

 : ءابنألا نويع بحاص لوقيو ‹ ةيواعم نب ديزي نب دلاخ بطلا ذحخأ هنمو ‹تالوقملا نع ثحبلاو «لقنلا ىف

 كاقي هنيدم يت جا يذلا عبارلا عمجملا يف ناك يوحنلا ىبحي نأ ىراصنلا خيراوت ضعب يف تدجوو

 یحی رهو ‹ سويشوتوأ ىلع ًافقسأ نوثالثو ةئامتس ا اذه يف ناكو (ةينوديقلاخ) ةينودكلاخ اهل

 امل مهنأو اغ اظ ناك ‹ سويشوتوأ اذهو .ديعس وبأ يبرعلاب ه هريسفت سويشوتوأو هباحصأو يوحنلا

 هملعل ةينيطنطسقلا ةنيدم يف كرتو هبط ىلإ مهتجاحل كلذل ناكو . نيمورحملا اوعن امك هوفني مل هومرحأ

 ةديدش ةلع كلملا اذه لتعاف «كلملا سويريطسأ كلملا نايقرم دعب ماقو «نايقرم دهع لوط .هبطو هلضفو

 هل لاقف «هتلع نم أربو هجلاعو كلملا ىلع لخدف روكذملا سايشوتوأ مرح نم نيتنس دعب نم كلذو . ةبعص

 ل د ا يتجاح : سويثوتوأ هل لاقف« كل ةجاح لك ينلس :كلملا

 TT نأ ىلع هلمحو ةينيطنطسقلا كريرطب سوناينالفأ مزع يوقو ّيلع ىغبو ديدش رش

 كل لعفأ انأ : كلملا هل لاقف يرمأ يف نورظني ًاعمج يل عمجت نأ يديس اي كيلإ يتجاحف ًاناودعو ًاملظ

 .ةيكاطنا كرطب سيناويو ةيردنكسالا بحاص سوروقيسيد ىلإ كلملا لسرأف .ىلاعت هللا ءاش نإ اذه

 رمأو .رضحي ملو ةيكاطنا بحاص اطبأو افق رع كلت هوقو د ا محق وتو و لأ مهرمأف

 : ادعاوتم هل لاقو «ناك تاهجلا ی أ ىلع همرح نم هلحي نأو سويثوتوأ رمأ ىف ذ رظني نأ سروقسيدل كلملا

 .ًائيدر اتق كتلتق كلذ لعفت مل نإو ناسحالا ةياغ كيلإ تنسحأو رہ لكب كتررب همرح نم هتللح نإ كنإ

 = اونسحف ًاضيأ هعم رضح نمو ًافقسأ رشع ةئالثلا ءالؤهو وه ًاسلجم هل لمعف لتقلا ىلع ربلا هسفنل ل راتحاف
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Tis SRDS RSLS SESI CCA عون مان «رسقملا جرفلا ىباو 

 ةسينكلا يأر اوفلاخ دقو ةينيطنطسقلا نم اوفرصناو هباحصأو ةيلروذ فقسأ جرخو همرح نم هولحو هتصق
 هرخا يفو هايندل هراهن ردص يف لمعي مل نم انم سيل ( ىيححي ٠ :لاقو يوحنلا حيل سروقسيد بصعتو

 خويشلابو ربكلا ءارقفلابو .لخبلا ءاينغألابو .نبجلا ةلتاقملابو جاجللا ناطلسلاب ءايشألا حبقأ : لاق «.هابقعل

 سبلاو تيهتشا ام ماعطلا نم لك : ' لاقو .دساحتلاو ضغابتلا سانلا ةعامجبو « لسكلا بابشلابو ع

 . ۲۳۲ ص ءاملعلا رابخأ) . هنود وه نم هلضف فرع هقوف وه نم لضف فرع نم : : لاقو .سانلا هيهتشي ام
 . (77 ص ةمكحلا ناوص ةمتت . ٠١ 5 ص لوأ ءابنألا نويع

 .هباهإ ءا ي ناكر دادغب ءامكح نم ناک < ملاعلا مامالا فوسليفلا .بيطلا نب هللا دبع جرفلا وبأ
 نم انأ : لوقي ناكو ءدادغبب ىراصنلا ىف ًازيمتمو ,قيلئاجلا بتاك ناكو .هباوبأ نم ةمكحلا تيب الخاد
 ًاخديش سونيلاج ناك سانلا ىلإ قحلاب ىسيع ىلاعت هللا ثعب املو سونيلاج تخأ نبا ناك سولوف دالوأ
 ىلإ بتكو «مرهلا سوبحم انأ :لاقو هيلإ رذتعاو سولوف هتخأ نبا مالسلا هيلع ىسيع ىلإ ثعبف أزجاع
 امبر « هللا ىبنو سوفنلا بيبط اي » .باتكلا نومضمو بتكيو أرقي ىسيع ناكو ءأباتك مالسلا هيلع ىسيع

DT Oسس الا را ير يس  
 نييراوحلا نم راصو .مالسلا هيلع ىسيع همركأ ىسيع ىلإ سولوف لصو املف املف .«مالسلاو ةيوبنلا بادآلاب
 _ «هتحص ظفح يف الإ | بيبطلا ىلإ جاتحي ال حيحصلا هملع نم فصنأ نم اي : سونيلاج ىلإ ىسيع بتكو
 افصلا نوعمش دعب راص سولوف نأ ىراصنلا تعداو . مالسلاو . سوفنلا نع سوفنلا بجحت ال ةفاسملاو
 .رشحلاو ثعبلا لئالد يف باتك هلو ا

 .لوقلا طسبو ريسفتلاو ثحبلا ىف ًادهتجم ا اک ىلع ًاعلطم لضاف بيطلا وبأ ناكو
 باتك بطلا نمو .سيلاط وطسرأ فيلات نم ةمكحلا عاونأو قطنملا يف ةميدقلا بتكلا حورشب ینتعاو
 يرقي ناكو . ميهفتلاو ميلعتلا هب دص ًايفاش أطسب اهحرش ىلوت يتلا بتكلا يف لوقلا طسبو ‹ سونئيلاج
 ةعانص يف نيروهشملا ءابطألا نم وهو .هيف ىضرملا جلاعيو .يدضعلا ناتسراميبلا يف بطلإ ةعانص
 .اهيف لاغتشالا ريثك-ةفسلفلاب اخ فينصتلا ريثك ملعلا عساو رادقملا ليلج نأشلا ميظع ناكو .بطلا
 ناكو ..هظفل نم ءالمإ هنع لقنت تناك هفيناطت نم دجوي 0 .فينصتلا ىلع ةيوق ةردقم هل تناكو
 ا ا ا كا رلآ خيشلا ناكو ءانيس نبا سيئرلا خيشلل ًارتصاعم
 نبا جرفلا وب ١ حيضلا اهلمعي بكاس عيداكملا :هصن اذه ام هيلع درلا يف هتلاقم يف لاق كلذ نمو
 ..اهعم يرجي امو «تايعيبطلاو قطنملا يف : يتلا هفيناصت فالخ ةيضرم ةحيحص اهدجنو بطلا يف بيطلا
 نم نوكي دساحتل كلذ لعلو هبمث هيلع كرتيو «هعئاب ىلع دري نأ هفينصت قح نم :ثحابملا ىف لوقيو
 ' ًايذؤم يلعوبأ ناكو «ديعب نوب انيس نبا نيب بو هنيبو ال نم جرفلا وبأف اف

Eaلماوهلاو لماوشلا باتكو ممألا ا تاك نام هيوكسم نب يلع يبأ . 
Oهيوكسم نبإ عفرف ا ا :لاقو «ةزوج هيلإ يلع وبأ ىمرف .  

 ةحاسم جرختسأ ىتح ًالوأ كقالخأ حلصأف تنأ امأ :لاقو انيس نبا ىلإ اهامرو 0 يف ءازجأ
 هفيناصت ءانثأ يف يلع وبأ نعطي اذكه ةزوجلا ةحاسم ىلإ ينم كقالخأ حالصإ ىلإ جوحأ تنأو لا
 قحلا ررق نمو قحلا ررقي لب نيزربملا ء ءامكحلا بدأ .ey «جرفلا | يبأ ىلع
  وبأ اهنع باجأف , ىلع يبأ ا هاعيرلاوب أ ثعب دقو فا نيجهت نع ىنغتسا
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 لخن نم :لاق ةبوجألاو ةلئسألا جرفلا وب أ لمأت املف ءءامكحلا نع الضف ماوعلا هب بطاخي ال امب يلع

 نبا جرفلا يباب عامتجالل دادغب .مجعلا دالب نم نالجر دصق دقو ناحيرلا وبأ ينع بان .هولخن سانلا

 «ةالصلل ةسينكلا يف هنإ :امهل ليق ىتح هلزنم ىلإ الصو امف ءهدنع لاغتشالاو هيلع ةءارقلاو .بيطلا

 بوث ًاسبال تقولا كلذ يف بيطلا نبا ناكو ‹ خيشلا كلذ هنإ امهل ليق املف ةسينكلا الخدو .هوحن اهجوتف

 .ةسينكلا يحاون يف اهب رودي وهو .روخبو ران اهيفو لسالسب ةرخبم هديبو .سأرلا فوشكم وهو «فوص

 اذه لعفيو ةئيهلا هذه ىلع هنأ هنم نابجعتيو هيلإ رظنلا ناميدي ايقبو .ةيسرافلاب اثدحتو هالمأت .رخبيو

 املو . هيف امه ام امهنع مهفو .«بطلاو ةفسلفلاب دالبلا يصاقأ يف هتعمسو ءامكحلا لجأ نم وهو .لعفلا

 هل تمدقو ءاهسبل داتعملا هبايث سبلو «بيطلا نب جرفلا وبأ حرخو ةسينكلا نم سانلا جرخو ةالصلا تقو غرف '

 لاغتشالل مجعلا دالب نم هيلإ نادصاق امهنأ هافرعو هراد ىلإ مجعلا كئلوأ هعبتو هلوح ناملغلاو بكرف ةلغبلا

 لاق مث هيلع نيلغتشملا سوردو همالك اعمسو هسلجم يف امهرضحتساف «هتذمالت ةلمج نم انوكي نأ

 يدون املف .هنم ًابيرق تقولا ناكو جحلا ناوأ ىلإ ةءارقلاب امهلطامف ال :الاق ؟طق امتججح امتنك : 8

 م د نود وج ا كسا ديلا امهل لاق جحلل

 امهو «جحلا رث أ نم هيلإ اءاج جاحلا داع املو اجحو . هرمأ البقف ّيلع لاغتشالا يف ينم ناديرت ام لك نوكي

 اركذف اهيف العف امو جحلا كسانم نع امهلأسف قيرطلاو سمشلا رح نم امهيلع بوحشلا بلغ دقو ناعرقأ

 نالورهت امتنأو ةراجحلا امكيديأبو نيحشوتم ةارع امتيقب رامجلا امتيأر امل :امهل لاقو لاحلا: ةروص هل

 كلذب هدصق ناك امو ءالقع ال ًالقن ذخؤت ةيعرشلا رومألا نإ بجاولا اذكه : لاقف . معن :الاق ؟اهب نايمرتو

 رماوألا ىلإ عجار كلذ نأ هلعف نم ابجعتو اهيلع هايأر يتلا لاحلا نأ امهل نيبتي ىتح الإ جحلاب امهرمأ هنأو

 اھت نأ ىلإ كلذ دعب هيلع الغتشا مث ا اهبابرأ نم ذخؤت امنإ ىهو ةيعرشلا

 هاما دنا انار

 يورهلاو جردي نباو نالطب نباب فورعملا نسحلا نب راتخملا : مهنم اودافأو اوداس ةعامج هل ذملت دقو

 ةفسالفلا نم نيمدقتملا بتكل ريصفت اهرثكأ ريثكلا بتكلا نم هلو «مهريغو تافيتك لضفلا وبأو نويح ونبو

 ءاهيف هسفن ظفلي داك ةضر هيف ركفلا نم ضرمو «ةعيبطلا دعب ام ريسفت يف ةنس نيرشع ىقب دقو ءابطألاو

 ريكو ل وج بلطو هداهتجاو هصرح ىلع كلدي اذهو

 امبر ملاعلا اذه يف هلوق جرفلا يب ,أ تاملك نمو «ةئامعبرأو نيثالثو سمح ةنس تام : : ليقو «ةئامعبرألاوي

 يف رثؤت اهنإف سمشلاك ملاعلا اذه يف ال آيدلاوت يدلاوتلا عون ريصي نأ نم تچ الف ادات يدلوتلا راص

 قح نم نأل (آ) دوجول ًاببس نوكي ال (ب) و (ب) دوا اس رال )١( :لاقو نا 00 نامزأ

 كلذ تربتعا اذإو شا نوكي نأ تبسملا قح نمو ببسملا ىلع دوجولا يف ًامدقتم نوكي نأ تيسلا

 كمركأ ميركلا ىلع كتجح تماق اذإ :لاقو ١. دوجول ةلع بو ب يه امل ةلع نوكت ال (آ) نأ تفرع

 . نيمسلاب هبشتملا مراولاك ينغلاب هبشتملا ريقفلا .كنهتماو كاردزا سيسخلا ىلع تماق اذإو .كرقوو

 نعطلاب جرفي ملاعلا ريرش .ناسحالا ريفص ىلع ةأفاكملا نم هيلع لهسأ مرجلا ميظع نع هلفاغت ليخبلا

 ماعلا .هاوس جامی الو مرکی الآ بحي هنأل مهنم هرصع ىف نم ءاقب هءوسيو ءاملعلا نم همدقت نم ىلع

 وخسي ليخبلاو .كنجه اذكو كريغ بطاخم وهف كيف سيل امب كحدم نم .ةسائرلا ةوهش ملعلا يف هيلع

 تمدخ تريدأ اذإو. نا ت رشا تسع ةلودلا تانا ادإ . هلام نم لخبي ام رادقمب هضرع نم

 ل «كلذ دض لعفاف لهاجلا تمدخ اذإو «هتيشاح طخسأو هضرأف لقاعلا تبحص اذإ .تاوهشلا لوقعلا

. 
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 راتخي عاجشلا . هسرحي نم ىلإ سراحلا جاتحي نأ حيبقو ةكلمملا سراح هنإف ركسلا كلملا ىلع مارح

 . ظقيتسملا مالحأ ينامألا .ركذلا نسح ىلع ءاقبلا راتخي نابجلاو ءاقبلا ىلع ركذلا نسح
 مث .لكاملاو سبالملا نم تايرورضلا سانلل ةينفملا ةيئابولا ضارمألاو نافوطلا دعب رهظي ام لوأ :لاقو
 1 ءةيراضلا عابسلا نم ابره ًالوأ ذختت نوصحلاو ندملاو دنجلا اهنم نسحلا نوبلطي كلذ دعب
 ىلإ ةرورضلا تعدف ةيبصعلا مهتلخاد امبرف ءابآلا ننسب ءانبألا كسمت اذإ . ضعب نم مهضعب سانلا يقوتل
 ص لوأ ءابنألا نويع . ٠٠١ ص ءاملعلا رابخأ) . مهحالص هيف دحاو ءيش ىلإ مهوعدي قح عرش بحاص
 .( 772 ص ةمكحلا ناوص ةمتت . 84

 يف ًالضاف ناك .دادغب ليزن ,يقطنملا . يناتسجسلا مارهب نب رهاط نب دمحم ۽ «يزجسلا ناميلس وبأ
 ,دادغبب يدع نب ىيحيب عمتجاو .سنوي نب ىتم ىلع أرق ءاهعئاقو ىلع ًاعلطم ءاهل ًانقتم 0
 لهأل اليقم هلزنم ناكو ءءالجألاو ءاسورلا هدصقو نأشلا اذه ةدافإل ىدصتو ءامهلاثمأ نعو امهنع ذخأو
 ورسخانف ةلودلا دضع ناكو .نأشلا اذه يف ةبوجأو تالاؤسو تاياكحو رابخأ هلو .ةثيدحلا مولعلا
 ةلودلا دضع ىلإ لئاسرو «ناسنالا ىوق بتارم يف ةلاسر :اهنم اهفنص بتك هلو . همخفيو همركي هاشنهاش
 داكوتا حشو هنو نزع وا ناكو «سيلاط وطسرأ باتك حرشو .ةمكحلا نم ةفلتخم لونف يف ةدع

 ىلع عالطالا يهتشي ب ناكو < ملع بلاطو ديفتسم الإ هيتأي الف < «هلزنم هموزلو سانلا نع هعاطقنا ببس كلذ
 طرا لا لقني ءءالجألا نم هاشغي نم ناكمب اهيف ثدحي ام ملعو ءةلودلا رابخأ

 ىلع علطيو ءاسؤرلا سلاجم ىشغي ناكو هب نيمصتعملا هباحصأ ضعب نم يديحوتلا نايح وبأ ناكو

ETوا را و  
 باتكوهو «ةلودلا ماصمص ةرازو ىلوت امدنع يزاريشلا ضراعلا هللا دبع لضفلا يب أ سلجم يف رودي ناك
 هبتك ام نسحأ امو «ةجل لك صاغو رحب لك ضاخ هنإف < ماعلا ننف يف ةكراشم هل نمل ةقيقحلا ىلع عتمم
 اثدحم هطسوتو ًايفوص هباتك نايح وبأ أدتبا وهو .عاتمالا باتك نم ةخسن رهظ ىلع ةيلقص ةريزج لهأ ضعب
 هنإف ناميلس وبأ انخيش امأ : هرصع ء ءامكح نع لثس دقو ؛اتمالا يف نایح ربآ لوقيد ؛آحلم الئاس همتخو
 ,ةرابعلا يف عطقت عم ررغلا ىلع مهفقوأو .رردلاب مهرفظأو ًاركف مهافصأو ًاصوغ مهرعقأو ًأرظن مهقدأ
 ةأرجو صيوعلل طابنتسا نسحو ءرطاخلاب دادبتسا طرفو .بتتكلا يف رظن دقو .ةمجعلا نع ةئشان هنكلو
 ةروص ملعلا : ناميلس وبأ لاق هنمف ًاريثك هنع لقن دقو ءزنكلا اذه نم هدنع امب لخبو ءزمرلا ريسفت ىلع
 زاربإ وه «ميلعتلاو ةوقلاب ةملاع نيملعتملا سفنأو .لعفلاب ةملاع ءاملعلا سفنأو .ملاعلا سفن يف مولعملا
 ةيئزجلا سفنلاو لعفلاب ةملاع ةيكلفلا سفنلاو لعفلا ىلإ ةوقلاب وه ام زورب وه ملعتلاو لعفلا ىلإ ةوقلاب ام
 اهب ًاهبشت ةيكلفلا سفنلا ىلإ برقأ يهف ًاعونصم مكحأو ًامولعم رثكأ نوكت ةيئزج سفن لكو «ةوقلاب ةملاع
 .اهل 'ريصتو

 مهتيور تناكولو «هزن أ اهدادضأ نعو هدبأ نساحملا ركذب مه كلذلو لقعلا وفص عم بهذإ : برعلا لاقو

 دحاو عرش ممألاف . ممألا نم مهريغ يف ًاضيأ زع مهيف لامكلا زع امل نكلو لامكلا ناك مهتهيدب نزو يف
 تفلتخاو . يناثلا رايتخالابو .ىلوألا ةقلخلاب هولان اميف اذه دعب نولضافتم مهنأ الإ لامكلا مدع يف
 ال مِل ىمعألل لاقي ال هنأل .هيف هيلع بتع الف لوألا يف ناسنالا هعنم ام امأف ,عضوملا اذه يف مهراصبأ
 كرظان دمو كينيع لحكاو كفرط ددس ريصقلل لاقي دقو ءاريصق نوكت ال مِل ليوطلل لاقي الو .ًاريصب نوكت

 لوألا يف ناسنالا هعنمي مل ام امأو ,.لصت ىتح رصاقتو لخدت ىتح قاقزلا اذه يف نماطت ليوطلل لاني امك
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 e م ا ا ا a ار لك حك هدم عزو عدو هام ع عل هاو افا عوار هاما اوه و هقول عع توته هامأ و او وما ةئهاو حم اقل هلق

 هتعيبط نيب ناسنالا :لاقو .هيلعو هل امب بلاطم هنأ امك هلو هيلع امب بلطم هيف وهف هل بهوو .هيطعأ لب =

 سفنلا نم هل وه ام يوق هعاعشو هرون لقعلا نم دمتسا نإف عزوتملا بهتنملاك هل يهو هسفن نيبو هيلع يهو
 . سفنلا نم هل وه ام فعضو ةعيبطلا نم هيلع وه ام يوق دقف الإو ةعيبطلا نم هيلع وه ام فعضو

 لكوملا كلملا وهو مهتادبعتمو مهلكايه يف هنومتكيو هنوبرضي لثم نيلوألا ءامكحلل ناك :لاقف ىكحو

 صلخت اهتفرعم قح ةثالثلا هذه فرع نمف .رش الو ريخب سيل انههو ارش انههو اريح انه نإ : لوقي ايندلاب
 ايحو ًالتق هلتقأ ال ينأ كلذو . ةلتق رش هتلتق اهفرعي مل نمو ًاميظع أميعن كلمو ًاميرك يقبو ًاميلس اجنو ينم

 ET ار ا و

 انيف نأ . ةماتلا ةظقيلاب فرعن نأ يغبني 0 أ انيلع ىلمأ دقو .لوبكلا

 نم ضرع الو مسج نم ءزجب الو . كمسلاو ضرعلاو لوطلا ىنع ينع أ .ثالث تادم هل مسجب سيل ًافيش

 انيف اندجو املو ساسحألا نم سحب كردم ريغ طوسبم رهوج هنكل ةيمسج ةوق ىلإ هب ةجاح الو ضارعألا

 ءيش يف كراشت ال ىتح مسجلا لاوحأ نيابت ًالاوحأ هل انيأر هتصاخو هثدحب هئازجأ دضو مسجلا ريغ ًائيش

 تناك ثيح نم يه امنإ ضارعألاو ماسجألل ةنيابملا هذه هنم انيأر مث ضارعألل هتنيابم اندجو كلذكو اهنم

 ال كلذلو ضرع وه الو «مسجلا نم ءزج الو مسجب سيل ائيش انهه نأ انيضق ًاضارعأ ضارعألاو ماسجألا

 كالم الو روتف هلاني الو .ءاوسلاب ءايشألا عيمج ىلع علطي ًاضيأ ءيشلا اذه اندجوو ةلوليحلا الو ريغتلا لبقي

 دعب الإ ةتبلا ىلوألا هتروص سنج نم ىرخأ ل هلوقأ ءيشب اذه حضتيو
 نم رخآ الكش لبقي سيلف ثيلثتلاك ًالكش وأ ةروص لبق اذإ مسجلا نإ : كلذ لاثم . ىلوألا ةروصلا ةقرافم

 مسر نم هيف يقب نإو .هلاح اذهف الاثم وأ ًأشقن لبق اذإ كلذكو . لوألا لكشلا ةقرافم دعب الإ ريودتلاو عيبرتلا

 ةدحاو متت الو ناتروصلا هيف شقني لب « حيحصلا مظنلا ىلع ىرخألا ةروصلا لبقي ال ءيش ىلوألا ةروصلا

 سفنلا دجن نحنو «متاخلا يف شقنلا ةروص لبق اذإ ءاهريغو ةضفلا يفو عمشلا يف درطي اذهو ءامهنم
 اذهلو رو .زجع الو صقن ريغ نم ماظنلاو مامتلا ىلع اهلك ةروصلا لبقت

 نأل ضرعب تسيل سفنلا نأ بثك نع ًاضيأ حضتيو «فشكو ىأتراو ثحبو رظن املك ةريصب ناسنالا دادزي
 تافصلا هذهب فوصوملا رهوجلا اذهو :اماوق وق نیو ا لی روف هريغ يف الإ دجوي ال ضرعلا

 انصأ سانلا ًاريثك لوقي ناكو «ضرعلا نم الو مسجلا نم هبش هل سيلو لمحت نأ اهل امل لماحلا وه
 E و ل يالا لا اواو .مهلوقع يف

 ا يوما اي ل ل ا
 .ىلوألا مهتلبج يف اولمكي مل مهنأ كلذو ءأريثك نوثطخيو هباستكاو ريخلا ىلع نوصرحي مهف لهجلا

 ةليح لكب ايندلا يبلاط يف دوجوم لوألا تعنلا نأ امك ةرجفلا ء ءاملعلاو ةلهجلا دابعلا يف دوجوم تعن اذهو

 ةفرعملاو ملعلاب ظوظحلا لين يف بأدت يهف ةلجآلا نع ةقيمع اهنكل ةبهتلم ةيكذ مهلوقع فنصو «ةلاحمو
 قح الو ملعلاب مهرودص جلثت مل نيذلا ءاملعلا يف-دوجوم تعن اذهو «ةينابرلا ةعمسلاو ةفيطللا اياصولاو

 ىلإ نوليطيو دادحلا فويسلا اهبلط يف نورهشي نيذلا ءايندلا ءانبأ لاح نع اورصقو «نيقيلا قحلا مهدنع

 ةئيضم مهلوقع فنصو . ةحارلا بلط يفو ةذللا بلط يف نوعسي ةليحلاو دكلاب مهف دادشلا دعاوسلا اهلين

 ايندلاب نوملحي مهف ٠ يكزلا ءابتجالاو ينسلا ء ءافطصالاو يفخلا فطللاب ىلاعت هللا دنع نم اهيلع ءاف امب

 .نونيابتم مهو ًاعايشأو بّيغ مهو ًاروضح مهارتف .ةرخآلاب نوظقيتسيو

 قيرطلا اذه يف ذخأ اذإ ناميلس وبأ اذهو :لوقي «تاسباقملاو عاتمالا يف ريثكلا هنع نايح وبأ لقنيو

 = ناوص باتك فنصم وهو .ةرطفلاب هتعيبط ةحصو ةفرعملا نم هبوص ضيفو ةمكحلاب هردص ةعسل برطأ
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 ملاع يف ثدحي اميف سفنلا اهب رذنت يتلا تاراذنالا ةيفيكو ناسنالا ىوق بتارم يف ةلاقم هلو «ةمكحلا

 يبرعلا وحنلا نع لئس دقو .لوألا كرحملا يف ةلاسر :اهنم تالوقعملا يف اهرثكأ ةريثك هفيناصتو نوكلا

 ال دوسحلا هتاملك نمو .ةنطف انوحنو ةرطف برعلا وحن : لاقف «ناك فيك امهطابنتسا لصأو ينانويلا وحنلاو

 يوذ يف ةليضفلا «بيرغلا نع ًالضف بيرقلا لانت انت هترضم نمب عاتمتسالا ىجري فيكو .هب عاتمتسالا ىجري

 ىفكو هفرعي ال نم هب رخفي نأ ةسافن ملعلاب ىفك ىفك .ناسل لك نم حصفأ ملعلا ناسل ملاعلا.ةنيز راطخألا

 ىلع رارصالا «ةعيبطلاو سفنلا يتفك نيب نوزوم ناسنالا «هسفن نم هفرعي نم هنم فنأي هنأ ةلالذ لهجلاب

 ءاضرلا' لدعلا اهاوعدل دهش اذإ الإ سمخلا كساوح تبذك «رشلا يف ةدايز هنع عالقالا يذ عم رشلا

 رخل ركنا« يلعت الام e اناا : دين لوقت نأ ىلع ال ًاديج لمعت نأ ىلع صرحا

 رظنلا , كقوف نم كيطعي نأ بحت ام كنود نم طعأ . ةرضملا عفد دنع ريغصلا مظعتساو ا

 .رشأ حرف كاتأ اب رشت الو طوتفلا ىسأ كتاف ام ىلع نمأت ال . لوقعلا ءالج مهننسو رايخألا لامعأ يف

 :هرعش نمف رعشو بدألا يف رظن ناميلس يبأل ناکو

eد لا ت و  

 دجوي مل نأك مدع ىلإ يضفي هلاما هغولتبب دعب سيل وأ
 دمرس ءاقب ىلع موجنلا دسح يرطاخ زواجتام دسحأ تنكول

 عاتمالا ۷٤. ص ةمكحلا ناوص ةمتت . ٠۸١ ص ءامكحلا رابخأ . ۳۲١ ص لوأ ءابنألا نويع)

 . (تاسباقملاو

 نيذلا اغا ناوخإ ءامكح نم دحاو «يسدقملاب فرعيو « يتسيلا رعشم نب دمحم «ناميلس وبأ

 تفلات دق ةياصعلا هذه تناكو . يسدقملل 0 اذه ظافلأو ءءافصلا ناوخإ لئاسر اوفنصو اوعمتجا

 متهنأ اومغز ًابهذم تيب وعضو ةحيضتلاو ةراهطل لاو سدقلا ىلع تعمتجاو .ةقادصلاب تفاصتو «ةرشعلاب

 تيسند لق ةعيرشلا نإ اولاق مهنأ كلذو .هتتح ىلإ ريصملاو هللا ناوضرب زوفلا ىلإ قيرطلا هب اوبرق

 ةمكحلل ةيداح اهنأل كلذو .ةفسلفلاب الإ اهريهطت دو اهلسغ ىلإ ليبس الو تالالضلاب تطلتخاو تالاهجلاب

 لصح دقف ةيبرعلا ةعيرشلاو ةينانويلا ةفسلفلا تمظتنا ىتم هنأ اومعزو .ةيداهتجالا ةحلصملاو ةيداقتعالا

 اهومسو اتسرهف اهل اودرفأو ءاهيلمعو اهيملع ةفسلفلا ءازجأ عيمج يف ةلاسر نيسمخ اوفنصو «لامكلا

 مهنأ اوعدإو «سانلل اهونقلو «نيقارولا يف اهوثبو .مهءامسأ اومتكو ءءافولا نالخو ءافصلا ناوخإ لئاسر

 رضت ىتلا .ةدسافلا ءارآلا نم سانلا اوصلخيل «هناوضر بلطو .«لجو زع هللا هجو ءاغتبا الإ كلذ اولعف ام

 لئاسرلا هذه اوشحو ءاهلهأ اهب ىقتشي يتلا ةمومذملا لاعفألاو ؛اهباحصأ رضت يتلا ةثيبخلا دئاقعلاو سوفنلا

 تايانكو ا اهيفو .ةمهوملا قرطلاو .ةلمتحملا فورحلاو . ةيعرشلا لاثمألاو ةينيدلا ملكلابو

 اهنم ةدع تلمجو :نايحوبأ لوقيو ءاهيلع أطخلا ةبلغل ءاهيف باوصلا قرغ دقو 00 ,تاقيفلتو
 اهدر مث :ةليؤط اهنا و امايآ اهيف زلكتو ‹ هيلع اهتضرعو نالا يقطنملا ناميلس يب أ انخيش ىلإ

 ءاولهلهف اوجسنو ءاوبرطأ امو اونغو ءاودرو امو اوماحو ءاودجأ امو اوبصنو ءاونغأ امو ات : لاقو قرلع

 ملع يه يتلا ةفسلفلا اوسدي نأ مهنكمي مهنأ اونظ عاطتسي الو نكمي الو نوكي ال ام اونظ ءاولفلفف اوطشمو
 تارقنلاو تاعاقيالاو مغنلا ةفرعم يه يتلا ىقّيسوملاو ةعيبطلا راثاو ريداقملاو يطسجملاو كالفألاو موجنلا

 ةعيرشلا اومضي نأو ةعيرشلا يف تايفيكلاو تايمكلاو تافاضالاب لاوقألا رابتعا وه يذلا قطنملاو نازوألاو

 - مظعأو ايام ريضحاو ااا د اوناك موق ءالؤه لبق اذه ىلع رفوت دقو .ددح هنود مرم اذهو .ةفسلفلل

 ها



 ا ول ا هةورق قم تیا رك او ما 5 19 يم اد 0

: 

 ىلع اولصحو «هولمأ ام هنم اوغلب الو «هودارأ ام مهل متي ملف .ىرع قئوأو ىوق عسوأو ًاراطخأ عفرأو .ًاردق
 هللا نع ةذوحخأم ةعيرشلا نأل ءةلقثم رازوأو .ةيزخم بقاوعو ةشحوم باقلأو ةحضاف تاخطلو ةحيبق تاثول

 روهظو .تايآلا ةداهشو ةاجانملا بابو ‹ يحولا قيرط نم قلخلا نيبو هنيب ريفسلا ةطاسوب لجو زع

 ام اهئانثأ يفو « ةنيبم ةمات دشارمو .ةنقتم ةملع حلاصمل .ةرات هزوجيو ةرات لقعلا هجوي ام ىلع «تازجعملا

 ةدابعلا ىلإ اهاهتنمو ىوقتلاو عرولا ىلع اهساسأو «هيلإ يعادلل ميلستلا نم دب الو هنع ثحبلا ىلإ ليبس ال

 الو اهراثا يف ةعيبطلا بحاص ثيدح الو .«بكاوكلا تاريثأت يف مجنملا ثيدح اهيف سيل .ىفلزلا بلطو

 ءارو نم نإ «هلب «لاوقألا بتارم نع يقطنملا ثيدح اهيف الو ءءايشألا ريداقم نع سدنهملا ثيدح . ا

 ايؤرلا رباعو مسلطلا بحاصو ةميزعلا بحاصك «ضارغألا هذه نم ذخام مهل ةعامج فئاوطلا هذه

 .اهيلع هبن ىلاعت هللا ناكل ةنكممو ةزئاج هذه تناك ولو . مهولا يعدمو ءايميكلا بحاصو .رحسلا يعدهو

 ۰ TS ؛ةعيرش اهب موقي ةعيرشلا بحاص ناكو

 يحولاب ذوخأملا ءيشلا نيأو ؟ةفسلفلا نم نيدلا نيأف ةفسالفلاب اورهاظت امف ءاهقفلا فلتخاو ةفسلفلا

 E PA نم ةبهوم لقعلاف لقعلاب اولدأ نإف ءلئازلا يأرلاب ذوخأملا ءيشلا نم لزانلا
 هنايبو رشتنملا هرون ىلع هنإف «يحولا كلذك سيلو «هولتی ام هيلع هب يفخي ال امك هولعي ام هب كردي ام ردقب
 يبنلا ىلع سيلو يا عجم توعافلا ىلعو يبنلا دود فوسلبفلاو ا

 «ةرارط نبا مالغ يريرحلا نكل ,باوجلل ًالهأ ىنآر امو تكسف يسدقملا ىلع تيقلأف نايحوبا لاق
 نوبطي ءايبنألاو ءءاحصألا بط ةفسلفلاو اا بط ةعيرشلا :لاقف عفدناف ءاذه لثمب ايون هجيه

 ةحصلا نوظفحي مهنإف ةفسالفلا امأف ءطقف ةيفاعلاب ضرملا لوزي ET ىتح ىضرملل

 ,رمأو رهاظ قرف حيحصلا ربدمو ضيرملا ربدم نيبف ءالصأ ضرم مهيرتعي ال ىتح ءاهباحصأ ىلع
 فا يطا و جاءوا ناك اذإ ا كيلا ىلإ هب لقتني نأ ضيرملا ربدم ةياغ نأل .فوشكم

 ىمظعلا ةداعسلاب زئاف لاحلا هذه بحاصو «لئاضفلا بسك هديفيل 0 ظفحي نأ حيحصلا ربدم ةياغو

 «ةيدمرسلاو ةموميدلاو دولخلا نم ةيهلالا ةايحلاو «ةيهلالا ةايحلل ًاقحتسم راص دقو ايلعلا ةجردلا ءىوبتمو

 اهل ةدحاج ةعيرشلا تناك نإو ةعيرشلاب ةفرتعم ةفسلفلا نأل «ةعيرشلاو ةفسلفلا نيب : انعمج امثإو اذه

 ناتقباطتم امهو ةماعلاب اهمامت ةصاخلا نأ امك ةصاخلا اهماوق ةماعلاو 2 ةفسلفلاو .ةماع ةعيرشلاو

 در دقو «ةراهظلا نم ا و حلا اهل دب ال يتلا ةراهظلاك اهنأل ىرخألا ىلع امهادحإ

 ىلع متلل»و ءافترالا يف دوسحلا متررسأ دقل تاهيه : يريرحلا هل لاق مث .هلوقو هيأر دنفو يريرحلا هيلع
 . هرمأ ,ىلع بلاغ وه لب بلاغي ال هللاو هللا هعفر ام اوعضتو هللا هعضو ام اوميقت نأ متدرأو مث كتنم هفعض

 عاتمالا . ١” ص ةمكحلا ناوص ةمتت) . يرجهلا عبارلا نرقلا يف يسدقملا شاع دقو .ديري امل لاعف

 EAE ص ناث ةسناؤملاو

 .نارحب نيميقملا ةئياصلا نم ناكو «نيتئامو نيرشعو ىدحإ ةنس دلو «ينارحلا ةرق نب تباث نسحلا وبأ

 أرق هنإ :ليقو « احيصف هار هنأل مورلا دلب نم فرصنا امل ىسوم نب دمحم هبحصتسا مث اب اف ص ناكر

 a كلا مك E E o هراد يف ملغتف ىسوم نبادمحم ىلع

 نم ةرق نب تباث نمز يف نكي ملو .ءافلخلا ةرضحبو «مالسلا ةنيدم ييف ةسائرلا نم ةئباصلل ددجت ام لصأ
 - ءاجكلذكو «ةدوجلاب ةروهشم فيناصت هلو ,ةفسلفلا ءازجأ عيمج نم هريغ يف الو .بطلا ةعانص يف هلئامي
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 داصرإ تباثلو «مولعلا يف رهمتلاو جرختلا نسح نم هيلع ناك اميف هنوبراقي هلهأ نمو هتيرذ نم ةريثك ةعامج 2
 يف دصرلاب هكردأ امو .سمشلا ةنس يف هبهذم هيف نيب باتك يف اهعمجو دادغبب اهالوت سمشلل ناسح
 ناكو ةرابعلا نسح يبرعلا ىلإ لقنلا ديج ناكو ءاهليدعت ةروصو اهتاكرح ةيمكو اهينس رادقمو ًاهجوأ عضوم
 .اهريغو ةينايرسلا ةغللاب ةفرعملا يوق
 يف هسبح « هللاب دضتعملا سابعلا يبأ هنبا ىلع بضغ امل قفوملا نإ : ةرق نب تباث نب نانس نب تبان لاق
 لخدي نأب ةرق نب تباث ىلإ لبلب نب ليعامسإ مدقتو هب الكوم بجاحلا دمحأ ناكو «لبلب نب ليعامسإ راد
 اسنأ ةرق نب تباثب سابعلا وبأ سنأف «سابعلا يبأل امزالم ملسأ نب هللا دبع ناكو .هسنؤيو سابعلا يبأ ىلإ
 ,ةفسلفلا لاوحأ هفرعيو هيلسيو هثداحي تارم ثالث موي لك يف سبحلا ىلإ هيلإ لخدي تباث ناكو ءاريثك
 ردباي : همالغ ردبل لاق هسبح نم جرخ املف ءهلحم هنم فطلو هب فغشف .كلذ ريغو موجنلاو ةسدنهلا رمأو
 ءةليلج ًاعايض هعطقأ ةفالخلا دلقت املو ءةرق نب تباث :لاقف ؟يديس ايوه نم :لاقف ؟كدعب اندفأ لجر يأ
 يدي نيب سلاج وهو ريزولاو وه ًامئاق ريمألا ردب نوكيو .ماعلاو صاخلا ةرضحب اریثک هيدي نيب هسلجي ناكو
 2 ةفيلخلا

 ةفيلخلا راد يف ناتسب وهو سودرفلا يف دضتعملا عم يشمي ناك ًاتباث نإ بتاكلا يباصلا قاحسإ وبأ لاقو
 اي :هل لاق .تباث دي نم هدي دضتعملا رثن مث ,نايشامتي امهو تباث دي ىلع أكتا دق دضتعملا ناكو , ةضايرلل
 تدنتساو كدي ىلع يدي تعضوو توهس «هيمسي الملا يفو .هينكي تاولخلا يف ناكو ء«نسحلا ابأ
 ىسوم نب نسحلا وبأ دمحم لاقو .نولعي الو نولعي ءاملعلا نإف «نوكي نأ بجي اذكه سيلو ءاهيلع
 ثيدح تنكو مهدهشمب اهنع ةباجالا هركف موق ةرضحب ةلأسم نع ةرق نب تباث نسحلا ابأ تلأس : يتخبونلا
 :الثمتم تلقف .باوجلا نع ينعفادف نسلا

 رئاط ىلإاهب يرجيالو ليلب يعجضم دنع ىرت ىليللام الأ
 رجاز ريطلل سيل نكلو ىليلب ترج اذإ يرجت ريطلا مجع نإ ىلب
 ابأ اي ريطلا ترجز :لاقو ايفاش اباوج ةلأسملا نع ىنباجأف ,هعم ترسو قيرطلا يف ينيقل دغ نم ناك املف
 .ريكيلاب كتدرأ ام يديس اي هللاو :تلقو «.هيلإ ترذدتعاف ىنلجخأف دمحم

 :لاقف .اليوعو ًاحايص عمسف ةفيلخلا راد ىلإ ًايضام ًاموي زاتجا هنأ ةجلاعملا يف هفرصت نسح عيدب نمو
 .كلذ نم اوبجعو «ةأجف ةحرابلا انديس اي هللاو يأ :هل اولاقف .ناكدلا اذه يف ناك يذلا باصقلا تام
 حايصلاو مطللا نع كاسمالاب ءاسنلا ىلإ مدقتف ءرادلا ىلإ هعم سانلا لدعف .هيلإ انب اوذخ تام ام :لاقف
 ىف هدي لعجو ؛اصعلاب هبعك ىلع باصقلا برضي نأ هناملغ ضعب ىلإ أموأو ةروزم نلمعي نأب نهرمأو
 هفادف ءاود همك يف ةكبش نم جرخأو .ًاحدق ىعدتساو كبسح :لاق نأ ىلإ هبعك برضي كلذ لاز امو هسجم
 نأب عراشلاو رادلا يف ةقعزلاو ةحيصلا تعقوو . هغاسأف هايإ هاقسو باصقلا مف حتفو .ءام ليلقب حدقلا يف
 ةروزم همعطأو هنيع باصقلا حتفو هنم قاشيتسالاو بابلا قلغب تباث مدقتف .تيملا ايحأ دق بيبطلا
 ةماعلاو تبلقنا دق ايندلاو مهعم جرخف هنوعدي اوءاج دق ةفيلخلا باحصأب اذإو .ةعاس هدنع دعقو «هسلجأو
 يتلا ةيحيسملا هذه ام تباث اي : هل لاق ةفيلخلا يدي نيب لثم املو ءةفالخلا راد لحد نأ ىلإ نوداعتي هلوح
 اهلكأيو حلملا اهيلع حرطيو دبكلا حرشي هتظحلو باصقلا اذه لع زاتجأ تنك يالوم اي : لاق ؟كنع انتغلب
 تبكرو تفرصنا ءهتبقاع تملع اذإو هيعارأ ترصف هقحلتس ةتكس نأ ملعأ مث ءالوأ هلعف رذقتسأ تنكف
 . موي لك يف يعم هتبحصتس | ءاود ةتكسلل

 نأ تملعف .ةحرابلا ةأجف تام معن :اولاق .باصقلا تام تلق .حايصلا تعمسو مويلا تزتجا املف
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 A ا ٠ يروباسينلا دمحم نب فسوي مامت ىبأو

 ءءاودلا هتيقسو ءهضبن ةكرح تداع نأ ىلإ هبعك تبرضف ًاضبن هل دجأ أ ملو هيلإ | تلخدف .هتقحل دق ةتكسلا =

 هبهذم لهأ نيبو هنيب ىرج دقو ءهتيب نم جرخي دغ يفو جاردب افيغر لكأي ةليللاو ةروزم هتمعطأو هينيع فف

 باتف لكيهلا لوخد نم هعنمو «هتلاقم هيلع ركنأف ‹مهسيئر ىلإ هوعفارف بهذملا عا ءايشأ

 لزنو «نارح نم جرخف عمجملا ىلإ ىلإ لوخدلا نم هوعنمف ةلاقملا كلت ىلإ ةدم دعب داع مث «كلذ نع عجرو

RSا  A 

 ليق ام نسحأ نم وهو هيف لمعف «ةيفاعلا باصأف رعاشلا ءافرلا يرسلا ةرم جلاع «هنامز لهأ يمدقمو ءابطألا

 : بيبط يف

 يذلا ةفسالفلا لا مسر انل ايحأ

N Eانهن ا يستروراق 58  

 فاك نم هل لهو هلالا دعب

 يفاع ببط مير حضوأو ىدوأ

 فاصوألا رسيأب ةايحلا بهي

 يفاغشو يحناوج نيب نتكاام

 يفاصلا ريدغلا ضارضر نيعلل

 موجنلا ملعو داصرألا يف بتك ةدع هل ثأ امك اوال كلفلا يف تافنصم بتكلا 55

 نوكي نأ نم خيشلاب رضأ ءيش سيل : هنع لقني اممو «ينايرسلاب اهضعبو يبرعلاب اهضعب هبتكو «ةسدنهلاو

 مكحب هطبترا امل :لاقو . مرهيف حاكنلا نمو .مقسيف ماعطلا نم رثكتسي هنأل ءانسح ةأرماو قذاح خابط هل

 عتمتلاو ءركسلا ىلع لكألا كرت : امهو نيئيشب هتحص ظفح ىلع يننيعي نأ ريمألا ىلإ يتجاح : يناكاملا

 ثيدحو رحسلا ثيدحو ربلاو رحبلا بئاجع يهو ءايشأ ةعبرأ يف دجوت تافارخلا :لاقو مامحلا يف

 مامتهالا ةلق يف بلقلا ةحارو ماثآلا ةلق يف سفنلا ةحارو ‹ماعطلا ةلق يف مسجلا ةحار :لاقو ا

 . مالكلا ةلق يف ناسللا ةحارو
 لقنلل رانيد ةئامسمخ وحن رهشلا يف ةلقنلا ةعامج نوقزري ركاش ونب ناكو ركاش ينبل ةلقنلا نم ناكو

 نب نينح : ةعيرأ مالسالا يف ةمجرتلا فادح : ناذاشل تاركاذملا باتك يف رشعم وبأ لاقو .ةمزالملاو

 . يربطلا ناخرفلا نب رمعو «ينارحلا ةرق نب تباثو « يدنكلا قاحسإ نب بوقعيو «قاحسإ

 یحی دمحأ ا ن ناك ةرق نب تباث نب نانس نب تباث لاق «نی

 وبأ هاتر ئدج تام املو «ةديكأ ةدوم هللا همحر ةرق نب تباث نسحلا يبأ
 e يفوت دقو

 يدج نيبو ميدنلا مجنملا ىلع نبا

 : اهنم تايبأب دمحأ

 تئاف تام نمو ىجري برتغي نمو | تئام هللا الخ ام ءيش لك الأ
 تناتو راف اا اذوجت فک

 تان كامات اا تا

 اث ملعلا نم نكر تف لوو هدقفل ىرايح اهولهأ حبصأو
 تباك نزحلا هل عوجفم ككلهل

 باث رهدلا كلثم اهيف تبئيل نكي ملو كتبيغ ضرأل تبجع

 ص تاسباقم . 5 ص ةمكحلا ناوص ةمتت . ۳۸٠ ص ميدنلا نبا تسرهف . ۲٠١ ص لوأ ءابنألا نويع)

 ١715(. ص لوأ ناكلخ نبا 6

 = ىلإ هباهذب ةعيرشلل ديكلا لواح نمم وهو «حبارلا نرقلا ةقسالف نم « يروباسينلا دمحم نب فسوي مامت وبأ )۱)
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 1010100101 111 20 ىخلبلا لهس نب دمحأ ديز ىبأو

 ےس
 رشن مار دقو .رئظ ىرخألاو مآ امهادحإ نإو .ةفسلفلل ةلكاشم ةعيرشلاو «ةعيرشلل ةدواقم ةفسلفلا نأ سس

 خيوادرم ريزو دمحم نب فرط ىلإ أجلو ةعيشلاب ةفورعملا ةفئاطلا مدح دقو هيلإ سانلا ةوعدو كلذ
 هسفن يف ةناهمو هردق يف ًارغص الإ هتداز امف ةلمجلا هذه نم هسفن يف امب قطنيو ةوق هب هل نوكيل ؛ يليجلا
 نم لك ىلإ همالك يقليو « مهتم لك هيلإ سلجيو ةعدب لك بحاص هيأرب يغاني كلذ عمو «هتيب يف ايراوتو
 طهر نوطالفأو طارقسو سيلاط وطسرأك مهنع اوذخأ نم نأ يدنع امو .نطابلل ارهاظو رهاظلل انطأب ىعدا
 ىلع نيرتاسلا مالسالا يف نيحادقلا جسن نم اذه امنإو ,نطابلاو رهاظلا ثيدح مهبتك يف اوركذ رفكلا
 ةاعدلا اوثبو نيوزقب نومجانلا ندند اذهبو سمألاب نويرجهلا هربد هنيعب اذهو «مهتلا نم هيف مه ام مهسفنأ
 لصتت ال نآرقلا تايآل تاليوأت هتعيشك هل ناكو . سوفنلا اونتفو .بئاغرلا اولذبو .ضرألا فارطأ يف
 ةفرايصلا نم مهتيغبب رفظلا ىلع صرحأو مهنايدأل ذقنأ سانلاف « مهرمأ مهيلع فخي مل سانلاو ءةعيرشلاب
 ٠١(. ص ناث ةسناؤملاو عاتمالا) . مهمهاردو مهريناندل
 يف قرشملا لهأ ديس وهو هئاغلبو هئاحصفو مالسالا ءامكح نم ناك ؛ يخلبلا لهس نب دمحأ .ديز وبأ
 هنأ الإ ةفسالفلا ةقيرط هتافنصم يف كلسي .ةثيدحلاو ةميدقلا مولعلا عيمجب امئاق الضاف ناك .ةمكحلا
 ظحاجلا ركذ دقو «نايح وبأ لاقو ؛ ةيلع ةبترم ىلإ ملعلا هعفر مث نايبصلل ًاملعم ناكو هبشأ بدألا لهأب
 هنأ نظي الو .لوألا رصعألا يف هيبش هل مدقتي مل هنإف يخلبلا لهس نب دمحأ ديز وبأ ثلاثلاو يرونيدلاو
 يفو .ممألا قالخأ باتك يفو مولعلا ماسقأ باتك يف همالك حفصت نمو «رهدلا فنأتسم يف ريظن هل دجوي
 هنأ ملع هب هدبيو هنع لأسي امع هباوجو هناوخإ ىلإ هلئاسر يفو «ةريسلا رايتخا باتك يفو .نارقلا مظن باتك
 هيف لوقلا نأو هاوس ةعيرشلاو ةمكحلا نيب عمج نم سانلا يف يؤر امو .ءاملعلا ملاع هنأو روحبلا رحب
 ةفيرش ءرظنملا يف مجحلا ةفيطل ةلاسر ديز وبأ فنص ام ثيدحلا دئاوفلو :لوأ عاتمالا يف لوقيو .ريثكل
 دقو ثيداحألاو رابخألا يف ةبرجتلاو «ةمكحلاو ملعلا نم سبتقي ام فانصأ عمجت ربخملا يف دئاوفلا
 هتأرقو هتيأر دق :لاقف . ممألا قالخأ يف ًاباتك لمع دق ديز ابأ نإ :هل ليقو ؛اهب دافأو اهاصقتساو اهاصحأ
 هلف ءاهروشق اهنع نوفرصيو اهبابل رومألا نم نوخوتي نيذلا ءامكحلا ةقيرط ىلع ملكت نم لكو .دافأ دقو
 5 .نالفو نالفك طبخي نم ىلع مدقتلاو ةقباسلا
 داقتعا ىلإ هسفن هتعدو هلاح تنسح املو اهيلإ نحيو اهبحي ناكو ؛ نايتسماش ىعدت ةيرقب خلبب دلو لقو
 دقع هدي يفو خلبب مشاه نب لهس نب دمحأ ريمألا ناك املو . هتعيض اهب دقتعاف خلب ىرق نم اهراتخا عايضلا
 نأ تيبحأف ةسافنلا ةياغ ىف ءىلاللا هذه :لاقو دادعأ ةرشع الك لوانف يخلبلاو يبعكلا هدنعو ةسيفن ءىلاللا
 ابأ نإ :لاقو ديز يبأ يدي نيب هثلآل عضو يبعكلا نإ مث كلذ هل ًاركشف امكنود اهب دبتسأ الو اهيف امككرشأ
 امعن ؛ريمألا لاقف نهدقع يف مظتنيل هيلإ ريمألا هب ينرب ام فرصأ نأ تدرأف .نهنأشب متهم وه نم ديز
 يبأ نم امهس سكوأ الو اظح لقأب ةوتفلا يف تسلف اهذخ :لاقوديز ا ىلإ ةيقابلا ةرشعلاب ىمرو تلعف
 كنز يبأ دنع نوئالثلا تعمتجاف مهرد فلأ نيثالثب ءيفلا نم ةيارجلل تعيتبا اهنإف اهنع ننبغت الو مساقلا
 .نايتسماشب اهارتشا يتلا ةعيضلا يف اهنمث فرصو ليلج لامب اهعابو اهتمرب
 مهنم سبتقيو ءاملعلا يدي نيب وثجيو قارعلا ضرأ لخديو رفاسي نأ ىلإ هسفن هتعد هبابش ناوفنع يف ناكو
 رابكلا يقلو اهل ةمخاتملا نادلبلا فوطف اهزاجأو نينس ينامث اهب ماقأو جاحلا عم الجار هجوتف مولعلا
 ىلع مجهو ةفسلفلا ملع يف قمعتو ةمج ًامولع هدنع نم لصحو يدنكلا فسوي يبأل ذملتتو نايعألاو
  دعبأو «ثحب متأ نيدلا لوصأ نع ثحبو عئابطلاو بطلا ملع يف زربو .ةئيهلاو ميجنتلا ملع رارسأ
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17 ٤ NEESER ODA 1 et ليس ن نسخا براحم او 

(۱) 

 رمألا دنسي ناك ةرمو مامالا بلطي ناك ةراتف حضوألا جهنلا نع هب لزو ةريحلا ىلإ كلذ هداق ىتح «ءاصقتسا

ةورعب كسمتساف قرطلا دشرأ هرصب ءادعسلا نم لزألا يف هللا هبتك امل هنأ مث ماكحألاو موجنلا ىلإ
 نيدلا 

 خلب مامإ وهو رازبلا دمحأ ركب يبأ مامالا سلجم يف هركذ ىرج دقلو ءرمألا نم ةريصب ىلع تبثو « ىقثولا

ب فرقي مل داقتعالا نسح بهذملا ميوق ناك هنإ :لاقو ءاريخ هيلع ىنثأف اهيتفمو
 بسني امك هتنايد يف ءيش

 عم هل رثعي مل هنأو ةماقتسالا ىلإ هبسنو هيلع ىنثأ لثامألا نم رضح نم لكو «ةفسلفلا ملع ىلإ بسن نم هيلإ

 ىلإ داع قارعلا نم هرطو ىضق امل هنأ مث ؛هتديقع يف حدق ىلع لدت ةملك ىلع ةمجلا تافنصملا نم هلام

 . ىبقعلاو ىلوألا ةمالس راتخاو ىبأف هرزوتسي نأ يزورملا لهس نباريمألا دارأ دقو ءهملع اهب رشتناف هدلب

 ناكو «نيقومرم هدنع فرط عفرأب احبصأو هدنع امهلحم مظعف ًابتاك ديز ابأو ًاريزو يبعكلا مساقلا ابأ ذختاف
 نزاخلا رمأي مساقلا وبأ ناكو .ًاقرو مهرد ةئامسمح ديز يبألو «ًاقرو مهرد فلأ رهشلا يف مساقلا يبأ قزر

 مساقلا يبألو ةئامتس ديز يبأل لصي ناكف ‹هقزر نم ديز يبأل مهرد ةئام ةدايزب
 . ةثامعست

اسألا ميوق راصبتسا نسحو راقو يف هسفنل اطباض ديز وبأ ناك «ديز يبأل ذملتت دقو «يريزولا نبا لاقو
 ن

 رطمأ مالكلا يف ذخأ اذإ تافيلأتلاو لئاسرلا يف مالكلا عساو ةهيدبلا ليلق رعشلا رزن .اتبثم نايبلا ليمج

 ةديعبلا تاليوأتلا نم نآرقلا يف لاقي امع ًاديعب ناكو «ةرابعلا نسح ةرظانملا ليلق ناكو «ةروثنملا ءىلآللا

 وبأ لاقو «فيلات بابلا اذه يف هقوفي ال يذلا نارقلا مظن باتك نم هفلأ ام كبسحو ةصيرعلا تالكشملاو

 اضاف ناكو « يخلبلا ديز يبأل باتك لثم نارقلا يف اباتك رأ مل : يضاقلا دماح وبأ لاق :رئاصبلا يف نايح

 مظن هامسو هرئارس جرخأو ءعضاوم يف قيقد فيطل مالكب نارقلا يف ملكت هنكل ةفسلفلا يأر يف بهذي

 نع كلذكو ,ضعب ىلع مهضعب ةباحصلا ليضفت نع جرحتي ناكو هيف يناعملا عيمج ىلع تأي ملو نآرقلا

 . مجعلاو برعلا ةرخافم

 ‹ظحاجلا :ةثالث ملاعلا يملكتم نأ مالكلا ةعانص لهأ قفتا :لوقي بدألا لهأ ضعب تعمس :لاقو

 ديزي نم مهنمو «ظحاجلا وهو هانعم ىلع هظفل ديزي نم مهنمف . يخلبلا ديز وبأو , يفطللا ةديبع نب ىلعو

 .ديز وبأ وهو هانعمو هظفل قفاوت نم مهنمو «ةديبع نب يلع وهو هظفل ىلع هانعم

 : همالك نمو «ةريثك هتافلؤمو «ناسارخ ظحاج قارعلاب هل لاقي يخلبلا ديز وبأ :رئاصبلا يف نايح وبأ لاقو

 ةرمث الو هل لصأ ال ميقع بذكلاو «همعط ةوالح دجويو هرامث نم لكؤي تابنو ‹ عرفو لصأ قدصلا

 نم دب ال :لاقو ءهاشفأ ًاظفاح هرسل بلط نم :لاقو . ًاعايض تداز رارسألل نازخلا رثك اذإ :لاقو .هرذحاف

 ‹ كتوم ال كتائيس فخو « كتوم لبق كنأش حلصاف توملا دعب امم فاخت تنك نإو هنم فخن الف توملا

 الف كيف سيل امب دحاو كحدم اذإ :لاقو «ًايناث كريغ صخخش مث ًالوأ كسفن جلاع لهاج بيبطل موي لاقو

 نوكي ىتح افسلفتم لجرلا نوكي الو «ىربكلا ةفسلفلا ةعيرشلا :لاقو «كيف سيل امب اضيأ كمذي نأ نمأت

 «لئاذرلا نم هيف ام هءاس ام لئاضفلا نم هيف سيل ام هرس نم :لاقو «عرشلا بجاو ءادأ ىلع ًابظاوم ًادبعتم

 ينملعاف رادلا لزنو رمقلا علط اذإ : نيسحلا هنبال لاقف ةلع هتباصأ دقو .ملعلا وه ربكألا ءاودلا :لاقو

 لعج مث «مكب يعامتجا رخآ اذه مالسلا مكيلع :لاق مث < لاح نع مهلأسو رادلا لهأ عمجو .هملعأف

 ص لوأ ءابدألا مجعم 75 ص ةمكحلا ناوص ةمتت) . ٠۳۲ ةنس ةليل يف هبحن ىضق ىتح رفغتسيو دهشتي

 ۲٣ -75١17(. ص لوأ ةسناؤملاو عاتمالا ١

ح نم نايحوبأ ركذ دقو « عبارلا نرقلا ةفسالف نم ميكح فوسليف «براحم وبأو «لهس نب نسحلا
 يف همك

 . لصو الب قشعو «لذب الب لامو لقع الب نيد ءابه بهذت ءايشأ : هلوق ةسناؤملاو عاتمالا باتك
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 « يفسنلا دمحم نب ةحلطو « يسخرسلا (59بيطلا نس دمحأو .يمقلا ('7براحم نباو

 يمقلا ةكمس نبا نع ثدحي نايح يبأ ذاتسأ يرميصلا ركب وبأ ناك « ميكح فوسليف « يمقلا براحم نبا )۱(
 :اموي ناميلس يبأل تلق نايحوبأ لاق ابید ًارعاش هتفسلفو هتمكح عم ناكو براحم نبا هذاتسأ نع هاور ام
 : هسفنل فوسليفلا براحم نبا نع ىمقلا ةكمس نبا نع يرميصلا ايركز وبأ اندشنأ
 ايندلا ىف ناك نمل ايند نم دب الو 2 ايندلا يبح ىلع ايندلا نع تفدص
 ىرخألاب عداخملا بذج اهبذجاو ةلالم يفكي ينع اهعضفدأاو
 رايتخاو ةفيرش ةحيرقو فاص نهذ ىلع لدي ةروصلا لوبقم علاطلا نسح ةيشاحلا قيقر مالك اذه :لاقف
 . (۲۹۷ ص تاسباقم) . عراب يأرو عصان نهذو دومحم

 ملع يف هل نينقتملا ءاغلبلا نيلصحملا ءامهفلا ءاملعلا دحأ « يسخرسلا بيطلا نب ناورم نب دمحم نب دمحأ )0
 ذيملت وهو مالسالا ةفسالف دحأ وهو .داقولا بقاثلا نهذلا ءامكحلا مولع يفو .عاسولا عابلا رثألا
 يف ةليلج فيلات هلو .ةفسلفلا مولع يف نينقتملا دحأ اذه دمحأ ناكو .يدذنكلا قاحسإ نب بوقعي
 ءامدقلا مولع نم ةريثك مولع يف اننفتم ناكو .راصتخالا ةديج ةرابعلا ةولح كلذ ريغو . قطنملاو ىقيسوملا
 مث .هللاب دضتعملل املعم الوأ ناكو .فينصتلا حيلم ناسللا غيلب ةحبرقلا ديج ةفرعملا نسح .برعلاو
 ال هملع دمحأ ىلع بلاغلا ناكو . هتكلمم رومأ يف هريشتسيو هرارسأب هيلإ يضفي ناكو «هب صخو همدان
 .هلقع

 قوسو ءءاثالثلا موي ثيراوملاو «نينثالا موي دادغبب ةبسحلا بيطلا نبا دمحأ يلو : قشمد خيرات يف لاقو
 هصاصتخا هايإ هلتق ببس ناكو .دضتعملا هلتق دقو . ۲۸۲ ةنس بجر نم نولخ عبسل ءاعبرألا موي قيقرلا
 هيلع مساقلا نم ةليحب هعاذأف دضتعملا مالغ ردبو .هللا دبع نب مساقلاب قلعتي رسب هيلإ ىضفأ هنإف «هب
 حتفل دضتعملا هيف جرخ يذلا تقولا يف ناك املف ريماطملا هاعدوأ مث هلام ايفصتساف امهيلإ دضتعملا هملسف
 سنؤم مهطقتلاو مهريغو جراوخلا نم ةعامج ريماطملا نم تلفأ خيش نب ىسيع نب دمحأ لاتقو دما
 كلذب اجرو «هعضوم يف دمحأ ماقأو ,ةرضحلا ىلع دضتعملا ةفالخو ةطرشلا رمأ هيلإ ناكو .لحفلا
 قلعت نم حيرتسيل اولتقي نأ يغبني نمم ةعامج تابثإب مساقلاب دضتعملا رمأو هتينمل أببس هدوعق ناكف ةمالسلا
 لأسو لتقف دعب اميف مهتلمج يف دمحأ مسا مساقلا لخدأف مهلتقب مهيلع دضتعملا عقوف مهتبثأف مهب بلقلا
 .ةعفر ءامسلا غلب نأ دعب ىضمو .هركني ملف تلا هيلإ جرخأو هلتق مساقلا هل ركذف دضتعملا هنع
 له هللا دبع اي : يل لاقف ةليل دضتعملا ثداحأ تسلج دضتعملا ميدن نودمح نب هللا دبع دمحم وبأ لاق
 الأ يتايحب كيلع تمسقأ :لاقف «نينمؤملا ريمأ اي الك :تلقف .هليزأ ىتح ينفرع ءًائيش يلع سانلا بتعي
 ام هللاو :لاقف ءءامدلا كفس ىلإ كعارسإ :لاق . معن :لاق ؟نما انأو نينمؤملا ريمأ اي :تلق . ينتقدص
 يتايحب :لاقف «مالكلا هيلع ركني نم كاسمإ تكسمأف :لاق ءهقحب الإ رمألا اذه تيلو ذنم طق امد تقره
 كحيو :لاقف ءةرهاظ ةنايخ هل نكت ملو كمداخ ناكو بيطلا نب دمحأ تلتق كنإ نولوقي : تلقف . تلق امل
 دحلأف ءهبصنم بصتنم نآلا انأو ةعيرشلا هذه بحاص مع نبا انأ اذه اي :هل تلقف .داحلالا ىلإ يناعد هنإ
 ديج ةفرعملا نسح .برعلاو ءامدقلا مولع نم ةريثك مولع يف ًاننفتم بيطلا نبا ناكو ءنم نوكأ ىتح
 رصتخم باتكو . ساير وغيطاق رصتخم باتك بتكلا نم هلو .فيلآتلاو فينصتلا حيلم ناسللا غيلب ةحيرقلا
 شاشعألا باتكو . يناثلا اقيطولانأ رصتخم باتكو .لوألا اقيطولانأ باتك رصتخم باتكو . سانيمراب باتك
 ءانغلا ىف ىهالملاو وهللا باتكو .ةريغصلا ةبسحلاو تاعانصلا نع باتكو «ةريبكلا ةبسحلا ةعانصو
 _ نيغصلا ةسايسلا باتكو ءريبكلا ةسايسلا باتكو .حلملاو رابخألا عاونأو ةسلاجملاو ةمدانملاو ءنينغملاو
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 ل ءريزولا يلع نب ٠ ىسيعو .7'2يرازفسالا دمحم نب دمحأ دماح قاف

 دادعألا يف يقيطامثرالا باتكو ءريغصلاو ريبكلا ىقيسوملا باتكو «موجنلا ةعانص ىلإ لخدملا باتكو _

 باوج يف ةلاسر قاحسإ نب نينح ىلع هيف ضقن بطلا ةعانص ىلإ لخدملا باتكو ءةلباقملاو ربجلاو

أل اقيطسفوس باتك .هل ةياهن ال ام ىلإ مسقني ءزجلا نأ يف باتك . هنع لثس اميف ةرق نب تباث
 سيلاطوطسر

 . بتكلا نم كلذ ريغو
 «ثيدحلا عمسو ءًافيرظ ًاعيلخ ةردانلا حيلم ةرشعلا نسح ناكو ءرعشلاو وحنلا ملع يف دحوأ ناك لق

 ,كلذب دالبلا ىلإ عيقاوتلا ءاشنإو ربانملا ىلع ةيواعم نعلب دضتعملا ىلع راشأ يذلا وهو هنم ائيش ىورو

 يف ةنوعلملا ةرجشلاو ةيمأ ينب يف تلزن ةيآلا هذه نأ دحأ نيب فالتخا ال هنأ ةفزاجملا نم اهيف ركذ اممو

 كرد لفسأ يف توبات لفسأ يف ران نم توبات يف ةيواعم نإ : عوفرملا روهشملا ثيدحلا يفو :لاق «نآرقلا

 عوضوم لطاب اذهو :تلق . نيدسفملا نم تنكو لبق تيصع دقو نآلا : باجيف نانم اي نانح اي : ىداني اهنم

 تس ةنس مرحملا يف لتق . ضفاورلا نم هريغف الإو ءهعضو بيطلا نب دمحأ نكي مل نإ عضولا رهاظ
 تسرهف 7١5 ص لوأ ءابنألا نويع ه5 ص ءامكحلا رابخأ ٠١۸ ص لوأ ءابدألا مجعم) .نيتئامو نينامثو

 .(184 ص لوأ نازيملا ناسل "50 ص ميدنلا نبا

 مضت ءافلاو نيسلا نوكسو ةزمهلا حتفب رازفسأ ىلإ ةبسن يرازفسالا قاحسإ نب دمحأ دماحوبأ ميكحلا )١(

 فوسليفلاو يقتملا ميكحلا وهو «ةاره ةهج نم ناتسجس يحاون نم ةنيدم يهو «ءارو فلأو يازو «رسکتو

 نمو «فعض هبوشي الو هل رابغ ال حقنم هفيناصت يف همالكو تالوقعملاو تايضايرلا يف فيناصت هل «زربملا

كذ كلابب رطخت ال هلعفت نأ بحت ال ام «ليبس هرييغت ىلإ سيل ام . ءرملا هيلع ربص ام قحأ : هتاملك
 رتخا .هر

 ىلع ليلد ريثكلا ظفللاف ريسيلا ظفللاب نوكي هللاب ملعلا «لطاب مالكب هوفتلا ىلع ةدئاف ريغب ةراجحلاب يمرلا

 « ةئيدر ةايح كتايح تلعجو كسفن ىلإ ةءاسالا يف برقأ تنأف كريغ يف ًاءوس ترمضأ اذإ ءهب ملعلا مدع

 ريسع «ةوعدلا باجتسم ملظي ال يذلا مولظملا « ىلاعت هللا ةفرعم ةمالع تادابعلاو ةنسحلا ةالصلا :لاقو

 كينعي امب ملكتو كينعي ال امب ملكتت ال «ةئيسلا ةداعلل عيطم وهو ًارح نوكي نأ ناسنالا ىلع ناسنالا ىلع

 .ربكلا نم مالكلا ةلق نأ امك فخسلا نم كلذ نإف ءةشاشبلاو ةشاشهلا طارفإب غلابت ال هعضومو هتقو يف

 .(۲۲۹ ص لوأ نادلبلا مجعم ./5 ص ةمكحلا ناوص ةمتت)

 .ًانيد الضاف باّتكلا خويش نم ًاخيش هوبأ ناك .حارجلا نب دواد نب ىسيع نب يلع نب ىسيع مساقلا وبأ (۲)

 هدهز يف ىسيع نب يلع هبشي ريزو سابعلا ينبل ريزو هنأ ملعأ امو : يلوصلا لاق ءاعروتم ادهزتم افراعو

 ملعلا بلطي جردو . هفنك يف هنبا أشن هتاقدصو هتاربم تشف دقو «هیناعمب هملعو «نارقلل هظفحو .هتفعو

 مساقلا وبأ أشن املف ‹عوبسأ لك يف هنبا مساقلا يبأ ةدلاو هجوز ةرجح ىلإ لحدي هوبأ ناكو «ةمكحلاو

فملا ذخأو اهيلع اهلفقف «هيبأ نم اهتبون موي يف همأ ةرجح ىلإ ءاج «لجرتو
 نب يلع ىفاوو فرصناو حات

 ٍ . ةرهاظ لاح وأ ةدايعل الإ همأ ىلإ دعب نم لخدي ملف «هضرغ

 «ريثكلا ثيدحلا عمس ةددعتم نونف ىف امامإ ؛ ةميدقلا مولعلاو قطنملا يف هنامز دحوأ مساقلا وبأ ناكو

ألا ملعي ًاميق ناكو «سانلا ءالجأ هتياور سلجم رضحو هاورو
 رثكأو يدع نب ىبحي ىلع قطنملا أرق « لئاو

س ةبوجأ باجاف هيف لئسو ققحو رظانو ةبلطلا نم هتعامج دافأو هب ققحتو هنع ذخألا
 نع اهيف جرخي مل ةدا

 5 ةرابعلا يف بيحرلا ردصلاو عساولا عرذلا هلف يلع نب ىسيع امأو : عاتمألا يف نايح وبأ لاقو . موقلا ةقي
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 مل ام حفصت دقو «تارابعلاو يناعملا بورضو تاغللا نونف يف فرصتلاو .ةمجرتلاو لقنلا يف ةجح
 رمعلاب نيعأو «تاداسلاو ءاربكلا نئازخب بلقو (هرصع ةفسالف ديري)ةعامجلا هذه نم ريثك هحفصتي
 هئادوسل ةغراف ةقرو ىلع حيصنو ةدحاو ةملكب ليخب ريثكلا لضفلا اذه عم هنكلو .ديدملا غارفلاو ليوطلا
 ْ 5 .اهب طيشتملا هجازمو . هيلع ةبلغتملا
 ةمكحلا نم هظح رفوو لئاوألا ملع يف هبعك هللا ىلعأ دق نمم خيشلا اذهو : تاسياقملا يف هنع لوقيو
 دجم ىري سيل : هلوق نمو .تاسباقملا يف ةمكحلا نم ًاريثك نايحوبأ هنع لقن دقو « ملاعلا اذه يف ةثوثبملا
 ىنعملا اذهب يودبلا ناسل قتف ام نسحأ امو «هينيع يف هبلق رصب ال هبلق يف هينيع رصب ناك نم الإ ةمكحلا
 ۰ :رئاسلا همظن يف
 بولقلا ىرت اميف وه لب نيع كيرتاميف لضفلاام
 ىلإ اهيف ناسنالا نسحي ةلصخ ايندلا يف سيل :لاقو ءةبحملاب رارحألا باقر كلم نم قحب كلملا لاقو
 نإف يقاوبلا لاصخلا امأف ءءاضغالاو لفاغتلاو مظكلاو ربصلاك هعم لخدي امو ملعلا الإ اهيلع دمحيو هسفن
 مظنلاو لقعلا لبق نم رثنلا :لاقو هريغ ناسحالا كلذ ىف هركش وأ هريغ ىلإ نسحأ اذإ اهب دمحي ناسنالا
 ءاضغالا ىلإ جيتحاو ةرورضلا هيلع تبلغو ةفآلا هيلإ تلخد سحلا يط يف مظنلا لوخدلو . سحلا لبق نم
 :لاقو .رثنلا وه يذلا لصألا يف هلثم زوجي ال امع
 ايو دودج تادف قيم ًايح ملعلاب راص دق تيم بر
 ايش لهجلا يف ءاقبلا اودعت ال ادولخ اولانت يك ملعلا اونتقاف
 هحرشو يدع نب ىيحي ىلع هأرق يذلا يعيبطلا عامسلا باتك ىلع هلو . هربق ىلع ابتكي نأب ىصوأ دقو
 ةلقم نب ىلع يبأ طخب ءيش هبشأ ناكو .هطخب يهو .ةءارقلا ةلاح ةرظانملاب تلصح شاوح يوحنلا ىبحي
 حرشب سيجروج كلذ دعب اهاشح دقو «رابك تادلجم ةرشع يف تناكو ةقيرطلاو نايرجلاو ةوقلا يف
 . سويطسماث

 يناتسجسلاو يوغبلا عمس دقو .هلل عئاطلل بتكو ةلودلا يف مدقت دق اذه ىلع نب ىسيع ناك دقو
 : هرعش نمو .ه ۳١۲ ةنس دلو دقو .باتكلا حيحص عامسلا تبث ناكو .امهريغو
 يديدجت فلا اف تاق دق
 اهب ًاءزه مايألل تلقو

 ىوتساامهمرشلاب يلخبت ال

 اهفالتإب ىسفن يذقنتساو

 يديدعتو يفصو نع لجو
 يديز يب كارسغأ نم قحب
 دومحم ريغ رمأ لخبلاف
 ووو بولطم زوعأ
 دوجلا نم تولا دوجلاف

 دوقفم رش اهيف توتهحلا
 دادغب خيرات .45 ص ناث ءابنألا نويع . ۳٤۸ ص تاسباقم . ١4 ص ناث 5 ص لوأ عاتمالا . ۳٤۷ ص ءارمألا ةفحت . 15 ص ءامكحلا رابخأ) .۳۹۱ ةنس دادغبب يفوتو ةيسرافلا ةغللا ىف هفلأ باتك هلو -
 .(۱۷۹ ص ۱۱

 نم لوألا ءزجلا ىف نايح وبأ هيف لاق «هيوكسمب فورعملا نزاخلا ىلع وبأ هيوكسم نب دمحم نب دمحأ
 ۰ : هنامز ىملكتم نم ةفئاط ركذ دقو « عاتمالا
 ت حرشلا وهمص) نايألا هذه يف هتيطعأ انأو «داش هنأل ءايبنأ نی ينعو اتا نيب ريقفف هيوكسم امأو
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 بتاكلا مساقلا وبأ :تلق ؟وه نمو :ريزولا لاق . يرلاب انقيدص فينصت نم « سايروغيطاقو ( يجوغاسيال 3

 ل

تلا ةرسحلل تقولا اذه ىف دجم هنكلو ‹ عارف
 نبا بحص لجرل ابجع اي : لاقف لبق نم هتاف اميف هتقحل ي

2 

 عم ءايميكلا بلطب الوغشم ناك هنكلو .اذه ناك دق تلق . هطخ اذهو هدنع ناك نم ىأرو لضفلا ابأ ديمعلا

يبأ بتكب ًانوتفم «هتباصإ ىلع صرحلاو هبلط يف ةمهلا كولمم يزارلا يئايميكلا بيطلا بأ
 رباجو ايركز 

 ةيرورضلا هتاجاح يف تقولا عيطقت عم اذه هبتك ةنازخ ىف هبحاص ةمدخ هيلإ ناك اذه عمو «نايح نبا

 اهضرغ يف راطوألاو . قلتأت قورب صرفلاو «ةمئأد تاكرحلاو ةرئاط تاعاسلاو ريصق رمعلاو ةيوهشلاو

علا نطف دقلو «قرتحتو بوذت اهتاوف ىلع سوفنلاو قرتفتو عمتجت
 سردو .ةعمج نينس سمخ يرلا يرما

ةدحاو ةملك هنع هيوكسم ذخأ امف .ىورو فنصو ىلمأو ش
يب هنأك ىتح .ةلأسم ىعو الو .

 دقلو «دس هنيبو هن

 نمةمالملا عراوق هنذأب عمسو «هسفن يف ةمادنلا لظنح همفب غضمو مقلعلاو باصملا يناوتلا اذه ىلع عرجت

عشلا نسح ىكذ وهف «دعبو هلك كلذ عفني مل نيح هئاقدصأ
 اذه طسوتي هاسعف ىقب نإو ظفللا ىقن .ر

 يف هقارتحاو ناطلسلا ةمدخ يف هبلقو هندب كو هنامز قافنإو ءءايميكلاب هفلك عم كلذ ىرأ امو «ثيدحلا

فلاب حشلا راثيإو ناسللاب دوجلا حدم نم هللاب دوعن .ةقرخلاو ةرسكلاو طاريقلاو قنادلاب لخبلا
 ديجمتو «لع

 ةيصانب بوصعملا ءالبلاو . هب يلب نم ةماه ىلع بوبصملا ءاقشلاوه اذهو . لمعلاب هتقرافمو لوقلاب مركلا

رع يذلا طهرلا نم هنإ :رخآ عضوم يف لوقيو . هيلع بلغ نم
 دومحمو هئافتنا ليمجو هرايتخا نسحب ف

 قيقر «فارطألا بطر ظفللا فيطلف هيوكسم امأو .ةهرصع ءابدأ نم «ةعامح يف همع لوقيو .هيأر

 يقوتلا ديدش «يناوتلا ريثك « ىناعملا روهشم كسلا ءيطب «بكسلا ليلق «ذخأملا لهس ءىشاوحلا

و .اديعب ريطيو رصقي مث هدهج لواطتيو ردصي امم رثكأ دروم « يقرتلا فيعض
 نأ لبق نم يقسيو ابيرق عقي

أتو ةفسلفلا نم ودشك ذخآم كلذ دعب هلو «هيمي نأ لبق حتميو «سرغي
 ةمادنلا موسرب مايقو «ةمدخلا يف ت

 : ةميتيلا ةمتت يف يبلاعثلا لوقيو ‹ءايميكلاب هفغشل لقععلا لئاح وهو ‹«بذكلا نم بئارغو لخبلا يف ةنسو

 هب اصتخم ديمعلا نياب لضم هاش ناعير يف ناكو رغشلاو ةغالبلاو بدألاو ,لضفلا نم ايلعلا ةورذلا يف

 : لوقي هيفو

 اهلزانم يف تسيل سمشلا ةليضف هلزنت رصقلا نسح كنبجعي ال

 اهلئاضف يف ايش كلذ داز ام ااا ربا قيا تبن ودل

عفرتو «هردق عفتراو «هناش مظعو ةلودلا ءاهبب صاصتخالاو هيوب ينب ةمدخ يف «ةليلج لاوحأ هب تلقنت مل
 

وه ام لاق ىتح ءرهدلا بئاون نم لخي ملو «هنود هسفن ري ملو بحاصلا ةمدخ نع
 نمرفن نيبو هنيب عزانتم 

 1 ' : ءالضملا

 نالخلاو  ناوخالا او اهلا تا اغ نو

 يناملغ ىحتلاو ضيبلا ينع تدصو يلام لقو ء«يسأر باش

 مرهلا رثأ ءوس اكشو موي يف ناجرهملاو « ىحضألا قافتاب هانهو اهيف ننفت كلملا ديمع يف ةديصق نم هلو

 ( .رمعلا لذرأ هغولبو

 برعلاو مجعلا ديع كيديعب دعسأ بدألاو كلملا ديمع ديمعلل لق

 بنعلا ةنباسب ايشع ريشي اذو ىحض مامغلا نبا برشب ريشي اذه

 :اهنمو
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 ad ESS SARE ECER )ي رميصلاو )يدع ن یحی ایرکز يبأو
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 : اهنمو
 براجت باتكو .رغصألا زوفلا باتكو ءربكألا زوفلا باتك هلو .ةديج ةفرعم لئاوألا مولعب ًافراع ناكو بونلاب تسناتساو يبرغ لكو يرمع ىدم ىصقأ ىلإ تغلب دقو
 ةفسالف نم وهو ءاهريغو تاداعسلا بيترت باتكو .قارعألا ريهطتو قالخألا بيذهت باتكو .ممألا
 مجعمو 45 ص لوأ ةميتبلا ةمتت . 16و 48و ٠١ ص لوأ ةسناؤملاو عاتمالا) . ٠۲١ ةنس يفوت «مالس لأ
 .(88 ص ناث ءابدألا

 ىلعو .يبارافلا رصن يبأ ىلعو . ىتم نب رشب يبأ ىلع أرق .ةيمكحلا مولعلا يف هباحصأ ديمعو ىهنامز يف قطنملا لهأ ةسائر تهتنا هيلإو دادغب ليزن « يقطنملا ءايركز نب ديمح نب يدع نب یحی ايركز وبأ
 لقن دقو .لقنلاب ةفرعملا ديج ناكو «ةيبوقعيلا ىراصنلا بهاذم نم هبهذمو هرهد دحوأ ناكو ءرخأ ةعامج
 طخ بتكي ناكو «نف لك نم ريثكلا بتك .هديب خسنلل ًامزالم ناكو «ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةينايرسلا ةغللا نم
 ةرثك ىلع هتبتاع دقو «نيقارولا يف اموي يدع نب ىبحي يل لاق , ميدنلا قاحسإ نب دمحم لاق . انب ادعاف
 نيتخسن يطخب تخبن دقل «يدوعقو يربص نمأ «تقولا اذه يف بجعت ءيش يأ نم : يل لاقف . هخسن
 ةحصلا ريثك ناكو «ةعرز نب ىسيع يلع وبأ لاق دقو .لقأ وأ ةقرو ةئام ةليللاو مويلا يف بتكأ انأو ٠ يسفنب يدهعلو , ىصحي ال ام نيملكتملا بتك نم تبتك دقو «فارطألا كولم ىلإ امهتلمحو يربطلل ريسفتلا نم
 ١ آ ` :نيتيبلا نيذه قيقدلا ةعيطقب اموترم ةعيب ىف وهو «ةافولا هترضح نيح هربق ىلع بتكي نأ هيلإ يصو هنإ : يدع نب ىبحيل ةمزالملاو
 ايش لهجلا يف ةايحلاودعتال ًادولخ اولانت يك ملعلااونتقاف ايغو ًالهج تام دق يقبمو ًايح ملعلاب راص دق تيم بر
 باستكاو هللا قلخ لاعفألا نأ يف ةلاقم هلو .ريثكلا ءيشلا لوقنلاو ريسافتلا يف فيناصتلا نم ىبحيلو
 فلألا ريسفتو «سيلاط وطسرأل اقيبوط ريسفت باتك هلو «هانتم ريغ دوجوم ء يش سيل هنأ يف ةلاقمو دابعلا
 يفسلفلا قطنملا ةعانص نيب لضفلا نييبت يف باتكو ,ةعيبطلا دعب اميف سيلاط وطسرأ بتك نم ىرغصلا
 نيبو هنيب لاكو .قطنلا ةعانص لضف يف باتكو .ةاجنلا ليبس ىلإ هات نم ةياده باتكو «يبرعلا وحنلاو
 « ىتم رشب يبأ نع هنع ةدع قيلاعت : كلذ نمف . ةبوجأو .تاضقانمو تالجاسم مهي مو هرصع ءامكح
 ,نكمملا لاطبإ يف ةلأسملا نع ملكتملا نسحلا يبأو يمرادلا باوجو .قطنملا يف امهنيب ترج رومأ يف
 لعف نع هباتكو ,.قيقحتلاو رظنلا دعب ءامكحلا داقتعا نم ققحت اميف راطعلا يمدآلا ركب ىبأل اهبتك ةلاسرو
 تالاقملاو «لئاسرلاو بتكلا نم كلذ ريغو «هانتم ريغ ددعلا نأ هنظ اميف لا لا نبأ تاک نم
 ىءالقعلا دنع شيعلا ةنوشخ عم لقاعلا : هتاملك نمو ءرصن يبأ فيناصت صخليو وطسرأ بتك حرشي ناكو
 قحلا فرعي مل ءارعوردحنملا ناك اذإ لهسلا ىقترملاب رتغي ال لقاعلا .ءاهفسلا عم شيعلا نيلت عم هنم رسأ
 عبرأ ةنس ةجحلا يذ نم نيقب عستل سيمخلا موي فوسليفلا ايركز وبأ تام دقو . لطابلا نم هلصفي مل نم
 يف نفدو «ردنکسالل نينامثو سمخو نيتئامو فلأ ةنس بآ نم رشع ثلاثلا وهو .ةرجهلل ةئامثالثو نيتسو
 ءامكحلا رابخأ . ۲٠٠ ص لوأ ءابنألا نويع) . ةيسمش ةنس نينامثو ىدحإ هرمع ناكو «دادغبب ةعيطقلا ةعيب
 .(47 ص ةمكحلا ناوص ةمتت . ۲۳١ ص
 یرق ةدع اهيفو .لقعم رهن مف ىلع ةرصبلاب امهدحأ نيعضوم يف وهو « ةرميص ىلإ ةبسن . يرميصلاو ١

 بسني يتلا يه ةريخألا نأ .نظلا ربكأو «ناتسزوحخ رايدو ابجلا رايد نيب دلب ةرميصلاو مسالا اذهب ىمست
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 ه6 جما وهو ام و مو م جاوا م جه و ماواو فوافق واف و و وهو و وهو هاهو دعو هقادق هه و هاه هاو وه و +ءوسهو و < هو 6و هو وو و هوو وهمه مود مو هوو م هو و عه وه »89 88ه ع8 د« #» »+ »© «

 يف ًافورعم ًاميكح ناك يرميصلا نسحلا وبأ «ةمكحلا ناوص ةمتت ىفف «نويرميصلا ةفسالفلا كئلوأ ءاهيلإ
 : لاقو «هقمح رهظأ دقف هسفن ىلع ىنثأ نم :لاقو «ةحصلا دايتقال مامزلا يه ةلعلا يف ةيمحلا :لاق ءهنامز

 ( . ةشحولا بهذت ربلاب
 هلاق ام ركذ دقو امهنع ذخأ هنأ ركذيو ءايركز يبأو ءركب يبأ نييريميص نع هتاسباقم يف نايح وبأ ركذ دقو

 «نايح وبأ هركذ امم لوطأ مالت يف هتايح يف يحلا توم لهجلاو هتايح يف يحلا ةايح ملعلا نأ يف «ركب وبأ

 نكي مل مِل : يرميصلا ركب يبأل ليق ةيملعلا لئاسملا يف ةبوجألا فالتخا ةلع يف ىرخأ يفو . ىفشأو
 تاهجوت اهل لئاسم لئاسملا نمو بذك وه ام لئاسملا نم :لاقف ؟دحاو باوج ملعلا نم ةلأسم لكل

CUR OER GS O 

 ضعبل دهشي اهضعب نأ ىنعأ ةدضاعتم ةدهاشتم ءايشألاف دعبو : لاق .ىرخأ فعضتو «ةرم لزجت يتلا

 ذإف ءءيش لكل مئالم رادقمب ءيش لك ىلإ نالصأو ماعلا دوجلاو لولا ضيفلا أل اقع نفع انقر

 راصف هيلع رئاظنلا ترطاقتو .هل ةهباشملا تدهاشتو هيف ةلدألا تدضاعتو لوهجم ءيش نع ثحب عقو

 قحلا سيلو هب تبلطو هنع تلأس ام ناك هلاثمأو د ءهجو نم رخآ باوجل ًافلاخم هجو نم باوجلا

 ةراشإلاب ةرات هنع نابأف < ,هلباق ام ةهج نم مهنم لك لباقف تاهجلا اومستقا هيلإ نورظانلا لب هسفن يف ًافلتخم

 ةيحان نم درو فالتخا وه امنإو قحلا نع ردص فالتخا كلذ نأ ناظلا نظو «هنع ةرابعلاب ةراتو هيلإ

 موجنلا ملع يف يناتسجسلا ناميلس يبأ سلجم يف ترج ةشقانم ايركز يبأ نع ركذو ,قحلا نع نيثحابلا

 لعفلا ةحاجر ىلع لدي ام تايولعلاب تايلفسلا طابترا ةيفيكو مولعلا رئاس نود ةدئافلا نم لاخ وه له

 تثدحو ءاذكو اذك يسفن ينتثدح لوقي «ناسنالا نع يرميصلا ايركز ابأ تلأس :لوقيو ملعلا يف نكمتو
 :لاقف ءهسفنو ناسنالا نيب ةنونيب ىلع ةيأ اذهو «نیقصالتم نيراجك هسفنو ناسنالاو ءاذكو اذكب يسفن

 سفن سفنلاو سفنلا نم هلوبق بسحب ةروص هل ناسنالاو ناسنإ وه ام سفنلاو سفنلاب ناسنإ وه امنإ ناسنالا

 امنإف يسفن تثدح وأ يسفن ينتثدح :ناسنالا لاق اذإف . هيف اهريبدتو هل اهفيرصتو ندبلل اهتسبالم بسحب

 ثيدحلا ناك نإ اذه هيلع لقعلا ةرانتساو « هب ةصاخلا اهتروص نم هدافتسا ام ردقب هسفن فرشب هروعشل كلذ

 .لباقلاو جازملاو «طلخلاو ةداملا ةيحان نم داسفلا لخد ىرخألا نكت نأو .هنم هطسقب ًاذخآ .قحلل ًايتاؤم
 عفرأ هملاعو ىلعأ لقعلا قفأ نأل اذكو اذكب يلقع تثدح الو ءاذكو اذكب يلقع ينثدح :لوقت كنأ ىرت الأ

 نأ هل غاس اهنم هل يتلا هنيعب اهظحل اذإ ىتح سفنلاب موقتم ناسنالاو ىنسأو فرشأ هبسنو ىقنأو فطلأ هرثأو
 نع ةرابعلا نكلو .رخا هجوب يه لقعلاو «رخا هجوب لقعلا يهو اهلاحو اهءانب ققحيو اهنع ثدحيو اهثدحي
 هثدحتو اهنم بلغي امب هسفن ثدحي ناسنالا اذه ىلعف «ةرينتسم اهب سفنلا تناك نإو ةرصاق تايفخلا هذه

 صوخلمو «مساو مساو «لاحو لاحو'عونو عونب نكلو وه يهو . يه وهو هنم اهيلع بلغي امب هسفن
 ءءاراو ءامكحو «سلاجم ةدع عيضاوم يف تاسباقملا يف لقن دقو .بيرقتو بيرقتو .صوخلمو

 ىلحأو بيطأو ذلأ ناك رخا هعبات اذإ ينغملا نأ نم ناميلس و بأ هب باجأ ام « هل ركذ هنأ 07 يف هنع ركذو

 ناكف «هبناج زعأو هظحل ىقرأ امو لجرلا اذه رظن دعبأ ام :لاقو حاتراو ءايركز وبأ برطف «بذعأو

 هركذ يذلا امهثلاث امأ ءناهر يسرفك ةفسلفلا يف امهو .نايح يبأ ةذتاسأ نم ناريخألا نايرميصلا

 رابخأ هباتك يف يطفقلا هركذ ًاعبار ًايرميص نإ هلب .نايح ا ا ا يقهيبلا

 ها .اهيف ملكتيو ةماجنلا ملعي ناكو يرميصلا نينيعلا وب أوهو ءامكحلا

 يردأ الف .موجنلا ملع ىلإ لخدملا باتكو .ديلاوملا باتك : هفيناصت نمف هسفنل اهيعديو اهذخأي .سانلا

 _ «ينظ ربكأو هدكؤأ يذلا نكلو «ةعبرألا كئلوأ دحأ نوكي دقف يناتسرهشلا هركذ يذلا اذه نييرميصلا يأ

 ١ه



 و و ل رجا واس باو دوج عر ااراسا وجو ا ‹يرماعلا نسحلا يبأو

(1) 

 مامالا ركذ دقو .ةصاخبو هنع ًافنآ يناتسرهشلا لقنلو .هنامز يف هترهشل «يرميصلا ايركز وب أوه هنأ

 نيذلا مالسالا ةفسالف نأ . يناتسرهشلا حفلا يبأل للملا باتك يف عقو (بيجع هيبنت) هتاقبط يف يكبسلا

 نب ىبحي ايركزوبأ مهنم ركذ سيلاط وطسرأ يأر ىلع مهرثكأو ةيبرعلا ىلإ ةينانويلا نم ةمكحلا بتك اورسف
 رابخأ «ةمكحلا ناوص ةمتت «عاتمالا ءتاسباقملا) . قفوملا - هيلإ تبهذ ام ىلع ةيا اذهف .يرميصلا

E 

 تناكو 0 .هرصع يف ء ءامكحلا دحوأ .يرماعلا فسوي نب دمحم نسحلا وبأ

 نسحلا وبأ اهنع هلاس تالاؤسل ةبوجألا باتك انيس نبا بتك ةلمج نمو «ةفسلفلا يف تاثحابم امهنيب

 بتك ىلع ًابكنم ةينانويلا ةفسلفلا يف ًارحبتم .هرصع مالعأ نم ناكو .ةلأسم ةرشع عبرأ يهو . يرماعلا

 ةدع أعم ًارقو ديمعلا نباب لصتا دقو «ةنايدلا للع نع ةنابالا باتك هلو .حورش اهضعب ىلع هلو وطسرأ

 ذاقنإب هناونع ًاباتك فنص دقو .ىورو فنصو . ىلمأو سردو ةعمج نينس سمخ يرلا نطق دقلو .بتك
 ربجلا نأل ردقلاو ربجلا نم رشبلا ذقنأ ام هنكل ةيوق هيف هتقيرطو «سيفن باتك وهو .ردقلاو ربجلا نم رشبلا

 ةيفوصلا ملعب هنحش فوصتلا يف باتك هلو ءامهيف نيرظانلاو امهنع نيثحابلا عيمج امستقا ردقلاو

 .هتالوج يفو ءدابعلا يف هللا رارسأ ىلع اوعلطاو .دالبلا يف اوبقن نيذلا نيلاوجلا نم ناكو «مهتاراشإو

 ناماس لا ةلود لبلبتو .ناسارخب ةنتفلا ءازإب ىرج امع 8-5 اوذخأف ء.هرصع ةيفوص نم ةعامج هلباق

 ىلإ اوبهذ مهنأ هل اوركذو ماسج ثداوح نم مايألا ا ةدملا 0

 اودجي ملف «مهتصق لك َّيلع اوصقو ريرضلا نيسحلا يبأ ىلإ مث دهازلا ورمع يبأ ىلإ مث «دهازلا ايركز يبأ
 ال بيغ ةئراطلا لاحلا هذه يط يف : مهل يرماعلا لاقف «نيعجار اوبلقناو مهوردزاف ءانغ مهنم دحاو يف

 نع ربخلاك مهنع ربخلا نوكي نأ يغبني ال متلقو داهزلاب مكنظ مكرغ امنإو هيلإ نودتهت ال رسو هيلع نوفقت

 .نولكوتي هيلعو .نودبعي هايإو .نوذولي هللاب مهنأل ءةصاخلا ةصاخ ةصاخلا نمو ةصاخلا مهنأل .ةماعلا

 اذه انع فشكت نأ ريخلا ملعم اي تيأر نإف :اولاقف .نوكلامتي هبو .نوكولاهتي هلجأ نمو نوعجري هيلإو
 نم نوكتو نيركاش نوكتل .بيغلا اذه نم كل هللا بهو ام هنم انفرعتو رتسلا اذه انع عفرتو ءاطغلا

 بيطو شيعلا ءاخر نموجرت امل ءاهتساسو اهئاربك ثيدحب جهلت اهنإف ةماعلا امأ معن :لاقف .نيروكشملا

 ةفئاطلا هذه امأف ‹ حبرلا فعاضتو .قوسلا قافنو .«بلجلا لاصتاو عفانملا روردو لاملا ةعسو .ةايحلا

 هللا ةردق فيراصت ىلع فقتل ءامظعلا ةربابجلاو ءارمألا ثيدحب ًاضيأ ةعلوم اهنإف هلل ةلماعلا « هللاب ةفراعلا

 ماقتنالاو مهيلع ةمعنلا لاح يف .مههراكمو .مهباحم يف هتئيشم ذوفنو .مهيلع هماكحأ نايرجو مهيف

 رابتعالا اذهبو .«نوسلبم مه اذإف ةتغب مهانذخأ اوتوأ امي اوحرف اذإ ىتح# :هؤانث لج لاق هنورت الأ « مهنم

 ىوس كلم لك نأ نوملعي انه اهو .هتمقن بئارغو «هتمعن عباتت ىلع نوعلطيو هتمكح يفاوخ نوطبنتسي

 ذايعلاو هللا ىلإ عرضلا يف : مهل ًايوق اببس هلك اذه ريصيو . لئاح ةنجلا ميعن ريغ ميعن لكو .لئاز هللا كلم
 ةدقر نم نوهبنتيو ةلاحألا دايقنا ىلإ .ءابالا نارح نم نوثعبنيو . هللا ىلع لكوتلاو هلل عوشخلاو هللاب

 ءداعملا ىلإ يأرلا باستكاو .داتعلا ذخأ ىف نودجيو ةلاطبلاو وهسلا ةنس نم .ةظقيلاب نولحتكيو .ةلفغلا

 الإ ,دحأ هيف حلفي مل يذلا ءايازرلاب فوفحملا «هراكملاب جرحلا ناكملا اذه نم صالخلا يف نولمعيو
 نئمطم هميقمو .دلاخ ةنكاس ءةلئاغ الو «هيف ءادال لحم ىلإ هنع لحرو هنم برهو .هملثو همده نأ دعب

 عفر نمل حصي قرف اهريغ يفو .لاجلا هذه يف ةماعلاو ةصاخلا نيبو , مركم هيل إ لصاولاو 7

 دقو .دومحم رخآلاو «مومذم امهدحأو لعف يف نالجرلا هياشتي دقو هيلع هيف رسلا باب حتفو هيلإ هفرط هللا

o۲ 



 ١ ا عل ش 1 ءا
 N «'يبارافلا ناخرط نب دمحم نب دمحم رصن يبآو

 يف هبلقو .ةلبقلا ىلإ يلصي ًاضيأ هبناج ىلإ رخآو ءةدابعلا صالخإب قلعم هبلقو ةلبقلا ىلإ ًايلصم انيأر =
 نطابلا نإف هنطاب ىلإ مكرظنب اولصت نأ دعب الإ هرهاظ ىلإ ءيش لك نم اورظنت الف ءرخآلا مك يف ام رطاخم
 تاماقملا هذهو « ةلالض ناك لطابلا ىلإ هفلاخ اذإو ءةدحو ناك قحلا هفلاخ اذإو ًادحوت ناك رهاظلا أطاو اذإ

 « سبق اهنم اهقحتم.م ريغل الو سفن اهيف اهلهأ ريغل سيل اهبابرأ ىلع ةفوقومو ءاهباحصأل ةبترم
 هدنع امب انرودص الميو اههبشأ امو هذهب انناذا وشحي د ميكحلا كلذ لاز ام هللاوف : ةيفوصلا نم خيش لاق

 «ليقثلا مزعلاب اهانينمت ول «ةميظع ةدئاف انم سأي ىلع اندفتسا دقو اناشعتم ىلإ انفرصناو انررس ىتح

 رظنلا نأ يف «هحرش نع ةسباقم «تاسباقملا يفو ءانيديأ يف ةدايزلاو ءانعم حبرلا ناكل ليوطلا يعسلاو

 نآمطيو ةياغ روصتي امع ثحب هنأو .هب ًاهيبش ناك نإو نظلا ىلع ًاينبم سيل توملا دعب سفنلا لاح يف
 نأ يف ةسباقمو .يهلالا رمألاو «يسحلا ءاميالاب ةراتو يلقعلا ليلدلاب ةراتو يقطنملا ناهربلاب ةرات «هيلإ

 نأ يف ةسباقمو ‹ ةيفسلف ةيمكح ةقيرطب .ءامهدلا نم قدحملا هكردي ال ام كردي ءامكحلا نم ضمغملا

 هحرش يف ترم «ةفيرش تاملك ىلع لمتشت «هل ةيفسلف مكح يف ةسباقمو .ههيبشو مجنملا وخأ بيبطلا
eSلامكب لب «لامکلاب ل ههبشأو «سفنلا نايعب لب سفنلاب ال هفرعأ لاق اهنم <  

 درجو دارم هلخجاف اديرم كلعج نم طنا :لاقو .ةاعتأالا ماخما كل داال ةلطا و لادجلل
 ىلإ قحلا رونب قئاقحلا ظحالو «لقعلا ةءاضإ لقعلا بهاو لس : لاقو .كرخاو كلوأ وه نم ىلإ باستتالا

 نم سنجلا اذه ىع ارداق ناك دقو .ههجو هللا رضن هنع قيلعت رخا اذه :نايح وبأ لوقيو «هرکذ ام رخآ

 نييدادغبلا انباحصأ نم يقلف نيتيافكلا يذ ةبحص يف ٤ ۳٦٣ ةنس دادغب درو دقلو «هب هضايترا لوطل مالكلا

 شاع دقو مهدلب ريغ نم ىري لضاف ىلع دكوتلاو ةدحلاب ةفورعم مهعابط نأ كلذو .ةدكانمو ًاديدش ًاتنع

 . ۳۸١ ةنس يلاوح يفوت دقو هل تبرض ال ام ,لوقلا نم عاونأو .ةمكحلا نونف نم رثني ءةماركلا روفوم

 . (ءابنألا نويعو تاسباقملاو «ةسناؤملاو عاتمالا)

 هوبأ ناكو ءكرتلا دالب خت يف بارق ةيدم نم «يارالا ناخرط نب غلوأ نب دمحم نب دمحم رصنوبأ 1١(
 كادت تاجا ىف ره اقل داحس E يبارافلا أدب دقو .بسنلا يسراف وهو «شيج دئاق

 يف ناك هنإ ىتح .لاحلا فيعض ناكو ءاهيناعم حرشو لااا ىلإ علطتلاو اهيف رظنلاو ةمكحلاب

 ناش مظع هنأ مث ةدم كلذك يقبو «سراحلل يذلا ليدنقلاب ءيضتسيو فينصتلاو « ةعلاطملل رهسي ليللا

 يكز ةيضايرلا مولعلا يف عربو «ةيمكحلا مولعلا نقتأ دق الضاف انا الماك افوسلیف ناكف .هلضف رهظو

 ‹ نيمدقتملا ةفسالفلا ةريس ريسيو «هدوأب موقي امب اهنم ًاعنتقم ٠ ءايندلا نع ًابنجتم ءءاكذلا وق: ىيفنلا

 بقليوهو «اهتايئزج لواح الو اهلامعأ رشابي ملو ءاهنم ةيلكلا رومألاب ملعو بطلا ةعانص يف ةوق هل تناكو
 مالسالا لبق نانثا :ةعبرأ ءامكحلا :ليقو هلبق مالسالا ءامكح نم هنم لضفأ نكي ملو « يناثلا ملعملاب

 يبأ ةدالوو رصن يبأ ةافو نيب ناكو « يلعوبأو رصن وبأ : امهو مالسالا يف نانثاو .ردنكسالاو وطسرأ :امهو

 ةعيبطلا دعب ام ضرغ ةفرعم نم تسيأ : يلع وبأ لاقو «هفيناصتل ًاذيملت يلع وبأ ناكو «ةنس نوثالث يلع
 ناك امب تقدصتو تمصو «كلذ ىلع ىلاعت هللا تركشف ىنعملا اذه يف رصن يبأل باتكب ترفظ ىتح

 ىفوتملا ناليج نب انحوي ىلع < يمكحلا ملعلا اهب أرقو ,دادغب نطوتساو قارعلا رصنوبأ لخدأ دقو ,يدنع

 حرشو قيقحتلا يف مهيلع ىبرأو هنارقأ ىلع كلذ يف زربو «هنم دافتساو .ردتقملا مايأ يف مالسلا ةنيدمب

 بتك يف .اهنم هيلإ جاتحي ام عمجو ءاهلوانتم برقو ءاهرس فشكو .اهضماغ رهظأو ةيقطنملا بتكلا
 - ميلعتلا ءاحنأو ليلحتلا ةعانص نم هريغو يدنكلا هلفغأ ام ىلع ةهبنم ةراشالا ةفيطل «ةرابعلا ةحيحص

 و
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 فرصي فيكو اهلامعتسا قرط فرعو اهب عانتمالا دافأو ؛ةسمخلا قطنملا قرط نع اهيف لوقلا حضوأو =
 . ةلضافلا ةياهنلاو ةيفاكلا ةياغلا كلذ ىف هبتك تءاجف اهنم ةدام لك يف سايقلا ةروص
 هبهذم دحأ بهذ الو «هيلإ قبسي مل اهضارغأب فيرعتلاو مولعلا ءاصحإ يف فيرش باتك اذه دعب هل مث
 نوطالفأ ضارغأ يف باتك هلو .هيف رظنلا ميدقت هب ءادتهالا نع اهلك مولعلا بالط ينغتسي الو « هيف
 قيرط ملعت ىلع نوع ربكأ وهو ةمكحلا نونفب ققحتلاو ةفسلفلا ةعانص يف ةعاربلاب هل دهشي سيلاط وطسرأو
 ىلإ اهضعب نم جردتلا فيك نيبو ًاملع ًاملع اهرامثو . مولعلا رارسأ ىلع هيف علطا بلطلا هجو فرعتو رظنلا
 ةفسلفب ىلإ هجردتب اهنم فرع ةليلج ةمدقم اهل مدقف سيلاط وطسرأ ةفسلفب أدب مث ءيش ضعب
 ( .اهيف هفيلأت ىمسو اهنم هضرغب فرعي نوطالفأ
 فصوب أدب مث .هتفسلف ىلإ هجردتب اهنم فرع ةليلج ةمدقم اهل مدقف سيلاط وطسرأ ةفسلفب كلذ عبتا مث
 ال نيباتك يندملا ملعلا يفو «يهلالا ملعلا يف هل نأ مث ءأباتك اباتك ةيعيبطلاو ةيقطنملا هفيلات يف هضارغأ
 ةميظع لمجب امهيف فرع ةلضافلا ةريسلاب فورعملا رخآلاو «ةيندملا ةسايسلاب فورعملا امهدحأ امهل ريظن

 رهاوجلا اهنع دجوي فيكو ةيناحورلا تسلا ءىدابملا يف سيلاط وطسرأ بهذه ىلع يهلالا ملعلا نم
 .قرفو ةيناسفنلا هاوقو ناسنالا بتارمب امهيف فرعو ةمكحلا لاصتاو ماظنلا نم هيلع يه ام ىلع ةينامسجلا
 سيماونلاو ةيكلملا ريسلا ىلإ ةنيدملا جايتحاو ةلضافلا ندملا فانصأ فصوو «ةفسلفلاو يحولا نيب
 ظ ةيوبنلا
 ىتم بتك ىلعو «ملعلا يف هقوفو رسلا يف هنود ناك هنأ الإ سنوي نب ىتم رشب يبأل ًارصاعم رصنوبأ ناكو
 ةرثكو اهذخأم برقل قرشملاب نيملسملا راصمأ نم اهريغو دادغبب ءاملعلا ليوعت قطنملا ملع يف سنوي نبا
 يف ينادمحلا ةلودلا فيس ىلع رصن وبأ مدق دقو « يضارلا ةفالخ يف دادغبب رشب يبأ ةافو تناكو ءاهحرش
 نم هعضوم فرعو همركأو ينادمحلا ةلودلا فيس همدقو .فوصتلا لهأ يزب ةدم هفنك يف ماقأو .بلح
 ةثامثالثو نيثالثو عست ةنس يف ءاهب هلجأ هكردأف قشمد ىلإ هتبحص يف لحرو مهفلا نم هتلزنمو ملعلا
 ىلإ قاتشاو هرضحتسا دقو .تالصو ايادهب دابع نب بحاصلا هيلإ ثعب دقو .ةريثك فيناصت رصن يبألو
 . ىلإ رصن وبأ لصوو «هتابرض رهدلا برض ىتح ئیش هنم لبقي الو ضبقتيو ففعتي رصن وبأو «هطابترا
  .«هانغأ الام هتيطعأ ّيلإ هاعد وأ رصن يبأ ىلإ يندشرأ نم :لوقي بحاصلا ناكو ةثر بايث هيلعو . يرلا
 مث «هيلإ اونأمطاو هب اوسنأ مهنأ مث هب اوثزهف ءاركنتم بحاصلا سلجم لخد ىتح ةصرفلا رصن وبأ زهتناف
 ' ظ ٠ .جرخ مث نيعمتسملا مون هيلع نحل جرختساو ًارهزم جرخأ

 برطمب اذإو .هتوف ىلع اوفسأتو . ىقيسوملا ةعانص يف هقذح نم اوبجع .هعم نمو بحاصلا قافأ املف
 ملعأ نم يبارافلا لثس دقو .هتفرعم مدعو «هتوفل بحاصلا فسأف .هدوع ىلع بتك رصن يبأ مسا دجي
 ةرم نيعبرأ وطسرأل عامسلا تأرق :لاق ذإ هنع ركذيو .هذيمالت ربكأ تنكل هتكردأ ول :لاقف ؟وطسرأ مأ تنأ
 حيحص ًاباش نوكي نأ ةمكحلا ملع يف عورشلا دارأ نمل يغبني :رصنوبأ لاقو .هتدواعمل جاتجم ينأ ىرأو
 اقودص ًاجرحتم افيفع انئاص نوكيو ءالوأ عرشلا مولعو ةغللاو نارقلا ملعت دق ءرايخألا بادأب ابدأتم جازملا
 .هشاعم حلاصم نع لابلا غراف نوكيو «ةليحلاو ركملاو ةنايخلاو ردغلاو .روجفلاو قوسفلا نع اضرعم
 بادآ نم بدأب لخم ريغ لب ءةعيرشلا ناكرأ نم نكرب لخم ريغ ةيعرشلا فئاظولا ءادأ ىلع البقم نوكيو
 نم هملع ذختي الو هلهأو ملعلل الإ ردق ءيشل هدنع نكي ملو ءاملعلاو ملعلل ًامظعم نوكيو «ةعيرشلاو ةنسلا
 روزلا نأ امكف «جرهبتو روز ميكح وهف كلذ فالخب ناك نمو «لاملا بسكل ةلاو بساكملاو فرحلا لمج
 - ةلمج نم دعي ال انركذ ام فالخ هقالخأ تناك نم كلذكف دوقنلا نم جرهبتلا الو ,نيصرلا مالكلا نم دعي ال
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 ةداعسلا مامت :لاقو .ةرخآلا يف هسفن دعست ال ايندلا يف هقالخأ هملع ب ل نم : لاقو .ءامكحلا

 ١5(. ص ةمكخحلا ناوص ةمتت . 184 ص نأ ءابنألا نويع . 187 ص ءامكحلا رابخأ) .اهلامك لين

 سرفو برع نم , ةفلتخم ةريثك بوعش اهيف مهاس دقو .هتفسلف مالسالل
 نييرصمو نييروسو كرتو دونهو

 ةراضح نيملسملل ناك دقو .هتلود مهتمظتناو مالسالا ءاول تحت تلخد لا بوعشلا نم كئلوأ ريغو

 لب .ةفسلفلل بارح الو ملعلل ضارع الف مهيده رون نم هوسبق ام اهبذهيو مهتديقع اهعفرتو « مهنيد اهطوحي

 رجحي يمالسالا نيدلا ناك امو «براشملاو بهاذملا فلتخمو ءارآلا ىتشل يمالسالا نيدلا عستا دقل

 ريفنتلاو بيقنتلاو سردلاو ثحبلا ىلإ مهزفحو ريكفتلا ىلإ مهاعد يذلا وهو مهركف قيرط سانلا ىلع

 يف ام ىلإ اورظني نأ ىلإ سانلاب باهأ دقو ءرصبتلاو لمأتلا ىلإ مهاعدو ءربدتلاو ركفتلا ىلإ مهعفدف

 بايلألا نود ةربع نم كلذ ىف ' ١ ؛تانيب لئالد نم ضرألا ىف ام ىلإو «تارهاب تايآ نم تاومسلا

 تمثف ءاهدالب اوحتف يتلا بوعشلا عم حماست نم نيملسملل ام ىلجت ام هلب .راصبألا باحصأل ةريصبو

 ‹ مهيلع ام مهيلعو نيملسملل ام مهل ناكو «هنيدب كسمتسا نم مهنمو «يمالسالا نيدلا قنتعا نم مهنم

 كباشت نم مالسالا هحابأ ام . ,ذ مهدئاقع ىف مهنوفلاخي نيذلا كئلوأل مهرودص نوملسملا حسفأ دقو

 طالب يف «ةميظعلا تاماقملا اومن تو ةعيفرلا ةلزنملا مهل تناك ىراصنلا ءاملعو دوهيلا رابحأ نم موق

مم ءريزو وأ سيئر وأ «ريمأ وأ ةفيلخ دنع ةوظح مهل نوكت نأ نم مهنيد مهعنمي ملو ءءارمألاو ءافلخلا
 ىدأ ا

 : اوريصتي نأو مهيقباس مولع نم هوثرو ام مهنم ذخألا ىلإ نوملسملا فرشتسي نأ ىلإ مهجازتماو مهكاكتحا

 مهنمو .ةلقنو نومجرتم مهنم ناكف نيثدحملاو ىمادقلا نيينانويلا ةفسالفلا نع رثأ ام ةمجرت يف مهراسم

 مأ «ةيبرع ةفسلف اهنأ ىلإ انبهذأ ءاوسو ءنأش يأو نأش ةفسلفلا ةساردل ناكف «نوركتبم مهنمو حارش

 عجريو ‹ هتءالكو هفنك يفو هتياعر تحت تجردو «ءمالسالا لظب تلظتسا دق ةفسلفلا نإف ء ةيمالسإ ةفسلف

 ةغل ةيبرعلا ةغللاب ناك اهرثكأ نأ ىلع هلوصأو هئدابم نم فرعو هميلاعت نم رشن ام ىلإ اهبيذهت يف لضفلا
 وأ ءدوهيلا نم ةفئاطل وأ ةرطاسنلا نم ةعامجل اوذملتتي نأ يف ةضاضغ نوملسملا دجي ملو .نارقلاو نيدلا

 ذحخ : اوفرعو ««نيصلاب ولو ملعلا اوبلطأ» : كي هلوق اوثرو دقف « سوجملا ةئباصو ىراصنلا ةبقاعي نم ةقرفل

 يريخ مظتني ةراضحو ةديقعو ملعو نيد وه لب «بسحق ايد سيل مهتيالف تذرو قيرط يأ نم ةمكحلا

 تفشكتو ةديرفلا ةذفلا اهثوحبب تفرعو ةينادحولا عباطب تزاتما يتلا هتفسلف هلو .ةرخآلاو ايندلا

 . اهيحانمو اهلئاسم ترانتساو ءاهراكفأو اهئارآب تلقتساو ةديجملا ةفيرطلا اهتاعوضومب
 جالعب اونع دقو .لوألا ملعملا هنوربتعيو ءهاوسب مهرثأت نم رثكأ وطسرأ ةفسلفبونيرثأتم نوملسملا ناكو

 هلسر ىلع هنأش لج هللا هلزنأ امم ةمكحلاو نيدلا نيب قيفوتلا اولواحو هقلخ نيبو ىلاعت هللا نيب ةلصلا

 ءاهنيب قيفوتلا يف اودهج دقو .ءامكحلا ةمكحو .ةفسالفلا ةفسلف هب تءاج امو .مهيلع هللا تاولص

 ةطسب نيسملتم هب نونيدي امو «مهدئاقع عم قفاوتي امب مهثوحب اوجزمو اهنيب ةلصلا مظن يف اوذخأو

 اوءاشي مل مهنإف ينيدلا عباطلاب مهمالك رثكأ يف اهوعبط مهنأ عمو .مهبرل ةعاطو « مهلوقعل ءاضرإ «ةحورو

 ةمكح .اهيف اوطسبتو ءاهوبعوتساف لكاشملاو ءارآلا بيرغو لئاسملا صيوع نم ةفسلفلا يف ام لامهإ
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 ةعامجلا دنع قدأ انيس نبا ةقيرط تناك املو «نيمدقتملاو نطالفأ يأر اهيف اوأر

 اهنألو .راصتخاو زاجيإ ىلع هتک نم هتقيرط لقن ترتخا صرغأ قئاقحلا يف هرظنو

 فوج يف ديصلا لكو «نيقابلا قرط لقن نع تضرعأو .همارم نوتمو همالك كويع
 .ارفلا

 نانفأ دتمت نأ بيرغب سيلف «ةسايسو ًاريبدتو « ةيهلإو ةيقلخو «ةيضايرو ةيعبط اهوسردو «ةيلمعو ةيرظن
 ةيلالقتسالا ةعزنلاو «قيمعلا ريكفتلاب ثوحبلا ترثأت دقو ةصاخبو ةيمالسالا ةفاقثلا لوصأ ىلإ ةفسلفلا
 ةيهقفلاو .ةيفوصلاو . ةيمالكلاو ,ةيملعلا تاساردلا نم ريثك ىلإ اهبعش تدتماف .يأرلاو ركفلا ةيرجو
 .مهتايرظنو نيئاشملا بهاذم رياسي ام . يمالسالا فوصتلا لاجرو مالكلا ءاملع ءارا يف دجنل انإو
 حتنا .لاضنو عارصو .شاقنو لدج لاثم تناكف وطسرأ ةفسلف عم مهثوحب تقتلا دقو «مهراكفأو مهءاراو
 ةفسلفلاب اورثأت دق نييمالسالا ةفسالفلا نأ ركنن ال انإو .هنونفو همولع ةهجو يف يمالسالا ركفلا هب زامنإ ام
 خيشلا اهرانم عفر يتلا ةثيدحلا ةينوطالفألاب اوبجعأ مهنأ امك .هئارآ مظعم وطسرأ نع اوذخأو «ةينانويلا
 تافاقث تمظتنا ةيمالسالا ةفاقثلاف .ةيدنهلا ةمكحلاو .ةيسرافلا ةفاقثلاب مهرثأت ىلإ .نيطولفأ ينانويلا
 ذخأف ءب ميظعلا يبنلا ةئسو ميركلا نآرقلا ةيادهب تكزو اهيلع تبرأو ةرخأتملاو ةمدقتملا ممالا
 «مويلا ةفسلف انثحب انأ ولو مهمظنو مهبراشمو مهتاداعو مهتشيبو مهنيد رياست ةفسلف مهل نوطتخي نوملسملا
 برغلاف « يمالسالا ملاعلا يف رشتنا امب ةلصلا قيثو اهنيعم نأ ذإ «ةيمالسالا ةيقرشلا ةفسلفلاب ةرثأتم اهانيأرل
 ىلع عوقولا ىلإ مهرج امم .هتفاقثو .هتسايسو هتاكابتشاو هبورح تلصتاو قرشلاب جزتما نأ دعب الإ هبنتي مل
 مهسرادم اهب ترخزو .مهبتاكم اهنم تآلتما يتلا نييقرشلا بتك نويبرغلا لوادتف .هرئاخذو قرشلا زونك
 ةصاخسو يقرشلا ثارتلاب نينرق ذنم ةصاخبو مهتيانع تداز نيذلا نوقرشتسملا رهظو مهدهاعمو
 ةيقرشلا تاغلل سرادم اوأشنأف ةيقرشلاو ةيبرعلا ةفاقثلا رشن يف اكيرمأو ابوروأ مصاوع تذخأف « يمالسإلا
 تارمتؤم تدقعو ةيمالسالاو .ةيقرشلا تاراضحلا ثحبل تاعامج تفلأتو ةيمالسالا تاساردلل دهاعمو

 ةفسالفل تافلؤم نم هورشن ام ىلإ نيملسملا زاثا نع .بيقنتلاو ثحبلا ىلع مهزفح امم .نيقرشتسملل
 تابتكملا ةنازخ يف ةلمهم تيقبل ءالؤه ةيانع الولو ءاليوط انمز اياوزلا ايافخ يف .ةطوطخم تيقب مالسالا

 .مالسالا ةفسالفو .ةيمالسالا ةفسلفلا نع اوبتكف ةيفاقثلاو ةيلقعلا ةايحلا فشك يف اودهج مهنإ .هلب
 نكمتلا نع مهروصتل ضرغلاب ةيفاو نكت مل مهثوحب نأ ىلع هلاجرو فوصتلاو هئاملعو مالكلا يف اوثحبو
 لئاسر نييمالسالل نإف ءةيمالسالا ةفاقثلا خيراتب ةمات ةطاحإ مهتطاحإ مدعو اهرارسأو ةيبرعلا ةغللا يف
 نم ةناتسآلا تابتكم هتمظتنا ام ىلإ ةراشالا ينتوفت الو .ةيقرشلاو ةيبرغلا ممالا تابتكم يف ةرثعبم ابتكو
 اهرئاخذ اوذخأ دقو .رصم حتف دنع ةصاخبو مهحوتف يف نيينامثعلا ءافلخ اهيلع ذوحتسا يتلا بتكلا سئافن
 ىلإ انيدتها ام اذإف .مهتابتكم هب اوألمو «نييبرغلا نم قيرف دي هيلإ تدتما ام ىلإ اهتابتكم زونك هيوتحت امو
 ءاهتقيقح ىلع ةيمالسإلا ةفسلفلا رارسأ انل فشكتل ءاهب ةيانعلاو اهتسارد ىلع انفكعو سئافنلا كلت رشن
 هنأ ينيقي ربكأو انثارتب رخفلاب انتوص يودو انسوؤر انعفرلو ةفسلفلا كلت هيلإ تلصو ىدم يأ ىلإ تفرعلو
 موقأ ىلإ يداهلاو قفوملا هللاو ,ةعرابلا ةعئارلا اهتقيقح ىلع ةيمالسالا ةفسلفلا هيف ودبت يذلا مويلا ءيجيس

 . ليبس
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 : '١قطنملا ىف همالك

 ملعلا وه روصتلاف «قيدصت امإو روصت امإ ملعلا :انيس نبا هللادبع نب يلع وبأ لاق

 انوناق ةفئاط هتربتعا برعلا هلقن نأ ذنمف نييمالسالا نيثحابلا نيب عئاذلا وه ىطسرأ قطنم نأ يف بير ال )١(

 اورثأتو نيملسملا نم ريثك هب نتف دقو هاو فاياضقو هماكحأو هدودحو هفيراعت يف ايملع اجهنمو ءايلقع

 ةيركفلا ةيرحلاو ةاواسملا تفشكت ثيح , يومألا رصعلا رخاوأ يف مهيلإ لقن نأ ذنم ةيقطنملا مهبتك يف هب

 ةيلالقتسالا تاعزنلا باحصأ نإف «مالكلا ءاملع هب رثأتو « ينانويلا ثارتلا لقن ىلع نيملسملا لابقإ رهظو

اورثأت دقو مهثوحب يف مهاوص هوذختاو هتسارد يف اوذخأ بهاذملاو قرفلا يف
 نم هوعلاطو هوأرق امب اريثك 

 هش تناک كلتو رايدألاو سئانكلاو عيبلا لاجرب مهلاصتا .كلذل مهزفح دقو ‹ نيمدقتملا ةقساللفلا ءارآ

 . ةيسابعلا ةلودلا لئاوأ يف ةمجرتلا ةكرح تداز دقو ةينانويلا ةفسلفلا اهيف سردت ةيملع عماجم

 ,ةيمأ ينب هللا محر : يناوريقلا ديز نبا لاق : ةجحملا كرات ىلع ةجحلا هباتك يف يسدقملا رصن خيشلا لاق

 تلازاملف « برعلا.مهتيالو باحصأو مهلامع رثكأ ناكو .ةعدب مالسالا يف عدتبا ةفيلخ طق مهيف نكي مل

 الولو «مالسالا كالهب نذؤت يتلا ثداوحلا مالسالا يف اوثدحأف مالسالا ةلودو برعلل ضغبلاو رفكلا مهنم

 اهلهأو هتلم نأ ةَ هيبن دعو ىلاعتو كرابت هللا نأ
و «مالسالا اولطبأل ةمايقلا موي ىلإ نورهاظلا مه

 دق مهنكل

 ىلإ ةينانويلا بتك حارحإ اهوثدحأ يتلا ثداوحلا لوأف « هللا ءاش نإ هدذعو زجنم هللاو .هناكرأ اوروعو هوملت

 دالب ىلإ مورلا ضرأ نم اهجورخ ببسو نيملسملا يديأ يف تعاشو ةيبرعلاب تمجرتف مالسالا ضرأ

 ىلع فاح مورلا كلم ناكو مورلا دلبب تناك ةينانويلا بتك نأ كلذو كمرب نب دلاخ نب ىيحي مالسالا

 مهتملك تتشتتو «ةينانويلا نيد ىلإ اوعجريو ةينارصنلا نيد اوكرتي نأ ةينانويلا بتك ىف اورظن نأ مورلا

اهيلإ لصوي ال ىتح صجلاو رجحلاب اسمطم ءانب اهيلع ىنبو عضوم يف بتكلا عمجف مهتعامج قرفتتو
 ملف 

بب ءانبلا يف يتلا بتكلا ربخ هغلب اقيدنز ناكو دلاخ نب ىيحي ىلإ سابعلا ىنب ةلود ةسائر تضفأ
 . مورلا دل

و .ًايادهلاب هتقو يف ناك يذلا مورلا كلم مناصف
 هتقراطي كلملا عمج هيلع رثكأ املف ‹ ةجاح هنم سمتلي ال

 ةجاح ينم بلطي الو هاياده نم ٌىلع رثكأ دق ىبرعلا مداخ لجرلا اذه نإ : مهل لاقو
 سمتلي الإ هارأ امو

 نإ كبحاصل لق : هل لاق ىبحي لوسر هءاج املف . يلاب لغش دقو ّىلع قشت ةجاح نوكت نأ فاخأو ءةجاح

 اهلسري ءانبلا تحت ىتلا بتكلا يتجاح : هل لاقو .هيلإ هدر ىيحي لوسرلا ربخأ املف ءاهركذيلف ةجاح هل ناك

 ىراصنلا يديأ يف عقت نأ فاخ هنأ ذإ ًاحرف يمورلا راطتساف هيلإ اهدرأو هيلإ جاتحأ ام ضعب جرخأ ّيلإ

مج هيلإ تلصو املف « ىبحي ىلإ بتكلاب ثعبف مهتعامج ديدبتو مهنيد كالهل ًاببس نوكتف
 قيدنز لك اهيلع ع

كلا اذه ىف رظنلا معنأ نم لقو قطنملا ّدح باتك اهنم جرخأ اممف فوسليفو
 لعجف  ةقدنز نم ملسو بات

داه املو .«بتكلا هذهل لقنلاو لدجلاو ةرظانملا هراد يف ىيحي
 هيلإ بلط صربق ةريزج بحاص نومأملا ن

 : لاق هنإف مهنم دحاو الإ هيلإ اهزيهجت مدعب ةقراطبلا هيلع تراشأ دقو نانويلا بتك ةنازخ
 امف مهيلإ اهزهج

 بتك برع نم لوأ نأ فورعملاو اهئاملع نيب تعقوأو اهتدسفأ الإ ةيعرش ةلود ىلع مولعلا هذه تلخد

هللا دبع اهمجرت نممو « ةيقطنملا وطسرأ بتك ةمجرت ةينانويلا بتكلا نم مجرت ام مدقأ ناكو
 ء عفقملا نب 

 - «نايرسلا ىراصن نم امهو ةمكحلا راد بحاص ملس مث «حون وبأ وطسرأ بتك مجرت نمم ناك اذكو
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 انروصت لثم «تابثإ وأ يفنب «هيلع مكحت نأ ريغ نم ًاجذاس اأ كرة نأ وهو لوألا
 لثم تابثإ وأ يفنب هيلع مكحت نأ كنكمأو ارمأ كردت نأ وه قيدصتلاو ناسنإلا ةيهام
 «بستكم وه ام هنمو ىلوأ وه ام هنم نيمسقلا نم دحاو لکو .أدبم لكلل نأب انقيدصت

 امنإ بستكملا قيدصتلاو .هارجم يرجي امو دحلاب لصحتسي امنإ بستكملا روصتلاف
 يتلا تامولعملا لصحت امهب ناتلا سايقلاو دحلاف «هارجم يرجي امو سايقلاب لصحتسي
 وه ام هنمو « يقيقح وه ام هنم امهنم دحاو لكو “'ةيورلاب ةمولعم ريصتف ةلصاح نكت مل
 ةرطفلاو يقيقحلاب هبشم لطاب وه ام هنمو «هبسحب ةعفنم عفان هنكلو يقيقحلا نود

 بتكلا ةمجرتب مهريغو يدع نب ىبحيو « سنوي نب ىتمو قاحسإ نب نينح ماق مث «نومأملا رصاع امهيناثو
 نأ امك .مهتفسلفو يل ا اا تويتاسعلا اا .ةيقطنملا
 ىرخأ ثوحب هبناجب راس دقو وطسرأ قطنم راسف ةيبرعلا ىلإ نيتاللا ءاملع نم نيينانويلا ريغل ىرخأ او

 قطنم ةماقإ اولواحو .وطسرأ قطنم نع اوفناجت لوصألاو مالكلا ءاملع نأ ىلع يمالسالا قطنملا اهب رثأت
 دقو «ةيفوصلا هبراحو وطسرأ قطنم ىلع نومقني ةعامجلاو ةنسلا ءاملع ذخأو «هلوصأو هرهوج يف ديدج
 ناسل ىلإ مهليمو برعلا ناسل مهكرتل الإ وفلتخا الو سانلا لهج ام : هنع هللا يضر يعفاشلا مامالا لاق
 : لاق نم لوق نسحأ امو «ةنتفو داسف ىلإ رجي هنأ ذإ هميرحتب ءاملعلا نم ريثك حرصو .سيلاط وطسرأ
 افشلا باتك نم ضرم مهب رشعم نم ةوخألا انعطق

 يع هيلا ل لف او يااا قير لا اب
 نم دحأ هحابتسا الو عراشلا هحابأ 5 هميلعتو هملعتب لاغتشالا سيلو :هيواتف يف حالصلا نبا لاقو
 داشأ دق هفل فل نمو انيس نبا ىرن انأ ريغ «نيحلاصلا فلسلاو نيدهتجملا ةمئألاو نيعباتلاو ةباحصلا

 SS لدي لع رع ارم نأ ىلع اهنم اءزجو ةفسلفلل ةمدقم هبتك يف هربتعاو وطسرأ قطنمب

 اماذهو «تحب يروص هنأ ىحنم :م ىلإ اوهجتا دق نييمالسالا نم ريثكو و ت هيفا نق رغتا او

 E ع ل ا

 نيب ةلوادتملا بتكلا يف هارن ام اذهو « هتدام بسحب ال مومعلا ىلع بلاطملل هجاتنإ ثيح نم سايقلا يف
 ال مهثوحب يفو « هيف توبات هنونقتي الو .قطنملا نع نولضاني ًادارفأ تمث نأ بيجعلا نمو اذه .انيديأ

 تعمتجا دقو .ءايمع ىلإ الإ لالدتسالاو ة ةرظانملا دنع نودتهي الو ءاوشع طبخ هيف نوطبخيف هنولمعتسي

 نوثحابي نيذلا امأ .ديلبلا هب عفتني الو يكذلا هيلإ جاتحي ال ينانويلا قطنملا نأ ىلع ءاملعلا نم ريثك ةملك
 ءأطخلا نم ملسيو .للزلا نمأيل هيلع ريسيو هب دشرتسي نوناق ىلإ هريكفت يف جاتحم ء ءرملا نأ نوريف هنع

 007 هوأرو وطسرأ قطنمب ذخأ دق ةفسلفلاب لغتشا نم رثكأ ىرنل انإو قطنملا ملع عضو اذهلو
 يف نأ ىرأو نيربكملا يأر ىرأ الو .نيصقنتملا بهذم بهذأ ال ينأ ىلع ءاهب ةطاحالاو ةفسلفلا فرعت
 ىوقلا ةيبرتل ةليسو اهن اهنأ نم ةضايرلا ةسارد لثامي وهو هيلع نرمو هلواز نمل بيذهتو فيقثت ةدئاف هب ذخألا

 .اهءاكزو ةلقاعلا ىوقلا ءانغ ديزي امم ىصقتلاو ثحبلا ةلوازمو نارملاب اهتيمنتو ةيلقعلا
 تاسحملاو تالوقعملا لئاوأب انملعك باستكالاو بلطلاب ال عبطلاب تامولعملا نم نأ ةيورلاب هلوق نم مهفي
 ةمولعملا يناعملا رئاسو تايلوألا ملعكو
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 دب الف هللا دنع نم ةديؤم نوكت نأ الإ «فانصألا هذه نيب زييمتلا يف ةيفاك ريغ ةيناسنالا

 نم ضرغلا وه كلذو «هركف يف لضي نأ نع اهتاعارم همصعت ةينوناق ةلآ نم رظانلل ًاذإ

 دودحم فيلأتب ةلوقعم يناعم نم فلؤمف سايقلاو ّدحلا نم دحاو لك نأ مث «قطنملا

م ضرعي دق داسفلاو «فيلأتلا اهب ةروصو تفلأ اهنم ةدام اهل نوكيف
 دقو نيتهجلا ىدحإ ن

 ذحلا نوكي روصلاو داوملا يأ نم هنأ فرعت يذلا وه قطنملاف ا نع درع

 نمو « نيقيلاب اهيبش رادقمب عقوي ًاماهيإ نمو «ًائيقي عقوي يذلا ديدسلا سايقلاو حيحصلا

 تناك امل مث قطنملا ةدئاف هذهو ءالهجو ةطلاغم عقوي اماهيإ نمو ءابلاغ انظ عقوي ًاماهيإ

 يتلا يناعملا كلتف «ةيلقع لاوقأب ةيلقعلا راكفألاو ةعومسم ظافلأب ةيرظنلا تابطاخملا

 كلت لاوحأ ةفرعمو قطنملا تاعوضوم تناك اهريغ ىلإ اهب ىتأتي ثيح نم نهذلا يف

 وحنلا لثم ىلع تالوقعملا ىلإ ةبسنلاب قطنملا ناكف «قطنملا ملع لئاسم يناعملا

 يف ملكتي نأ يقطنملا ىلع بجوف «رعشلا ىلإ ضورعلاو مالكلا ىلإ ةبسنلاب

 .هجوأ ةثالث نم ىنعملا ىلع لدي ظفللاو « ىناعملا لعل قع رك انكي لعافلألا

 .بكرمو درفم ىلإ مسقني وهو «مازتلالاب ثلاثلاو «نمضتلاب يناثلاو « ةقباطملاب اهدحأ
نم ءزج ىلع لدي ال هئازجأ نم ءزجو ىنعم ىلع لدي ام درفملاف

 ىنعملا كلذ ءازجأ 

ءازجأ هلو ىنعم ىلع لدي يذلا وه بكرملاو ء("هل ءزج وه نيح يأ «تاذلاب
 متلي اهنم 

 . يثزج ىلإو يلك ىلإ مسقني درفملاو (”ةلمجلا ىنعم مئتلي اهيناعم نمو هعومسم

 نع هموهفم سفن عنمي الو «قفتم دحاو ىنعمب 7 نيريثك ىلع لدي ىذلا وه يلكلاف

 ةيناسن الا رطفلا نم ء يش سيلو «ضورعلاو وحنلا ملعت نع اينغأ امبر ميلسلا قوذلاو ةميلسلا ةرطفلا نكل )١(

 . ىلاعت هللا دنع نم أديؤم ًاناسنإ نوكي نأ الإ ةلآلا هذه دادعإب مدقتلا نع ةيورلا لامعتسا يف نغتسمب

لدي ال نأ امإ ناسنإلاو «نالإ انوكيلو هآزجو ءةلاحم ال ىنعم ىلع هب لدي هنإف ناسنالا :انلوق لثم (۲)
 ىلع امهب 

 ىلع لدي الثم نإلا ناك نأ قفتا نإو ناسنالا ىنعم يأزج اسيل «نيينعم ىلع الدي نأ وأ ةلاحم ال ىنعم

 نانوكيف امهب ةلالدلا ناسنالا انلوق ةلمج ىف ناسو نإب دصقي سيلف ندبلا ىلع ىلع لدي ناسلاو سفنلا

 1 .ناسنالا انلوق يأزج اذخأ اذإ الصأ نالدي ال امهنأك

 وهو «هيلع توكسلا حصي ال ام وهو مات ريغو مئاق ديزك هيلع توكسلا حصي يذلا وهو .مات امإ بكرملاو (۳)

 .ةادأو ةملكو «ةادأو مسا نم تبكر ام وأ «قطانلا ناويحلاك . صقانلا بكرملا

ا ةلمجلابو .سمشلاك مهوتلا زاوج يف نيريثك وأ «ناسنالاك دوجولا يف نيريثك امأ )9
 ال يذلا ظفللا وه يلكل

 . هموهفم سفن ريغ وهف ءيش كلذ نم عنم نإف «نوريثك هانعم يف كرتشي نأ هموهفم عنمي
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 يتاذ ىلإ مسقني يلكلا مث .22) كلذ نم هموهفم سفن عنمي ام وه يئزجلاو هيف ةكرشلا

 لوقم وه ام ىلإ مسقني يتاذلا مث ؛هل دوجولا نيبو مهوتلاو دوجولا يف اقرافم ناك ءاوس

 ام ىلإو .وه ام باوج يف لخادلا نيبو وه ام باوج يف لوقملا نيب قرفو ءاهب ءيشلا

 وه ضرعلاو ضرعلاو يضرعلا نيب قرفو .ًاقرافم نوكي دقو ءايتاذ ال اضيأ زيمت عقي هبو
 عونلاو سنجلا يه يتلا (”ةسمخلا ةيلكلا ظافلألا موسر امأو .رهوجلا ميسق يذلا
 نيفلتخم نيريثك ىلع لوقملا هنأب مسري سنجلاف « ماعلا ضرعلاو ةصاخلاو لصفلاو
 نيريثك ىلع لوقملا هنأب مسري عونلاو . وه ام باوج يف ةيتاذلا قئاقحلاو روصلاب
 وهف ًاطسوتم ًاعون ناك اذإو «عاونألا عون ناك اذإ وه ام باوج يف ددعلاب نيفلتخم
 وه ام باوج يف رخا لوق هيلع لاقيو وه ام باوج يف نيفلتخم نيريثك ىلع لوقملا
 هنم معأ رمأ سنجلا قوف ردق نإو «هقوف سنج ال سنج ىلإ ءاقترالا يهتنيو .ةكرشلاب
 تمض وتلا نود ردق نإو «هتحت عون ال عود نا لوزتلاو | مومعلا نوكيف

 ىف الو دوجولا ىف ال وهف ةدحاولا ديز تاذوه ًادحاو ىنعم ذخأ اذإ ديز ىنعم نإف «هيلإ راشملا ديز :انلوقك )١(
 اذهوأ «سمشلا هذه تلق اذإ كنإف كلذ نم عنمت ةراشالا ذإ ةدحاولا ديز تاذريغل نوكي نأ نكمي مهوتلا
 الف لقعلا دنع امأو ءةيسحلا ةراشالا الإ هينعت ال يئزجلاو اذه ةراشالا .هريغ هيف كرتشي نأ نم عنمت ناسنالا
 . يئزجلا نيعتي

 يذغتلاو مسجتلاو ةيرهوجلا لثم هل يتاذ درفم ىنعم لك ىلع لمتشي هنإف ءورمعو ديزل ناسنالا :انلوق ثم ()
 كلذكو .ءيش ديزل يتاذ وه امم هنع ذشي الف كلذ ريغو .قطنلاو ةكرحلاو سحلا ةوقو .ديلوتلاو ومنلاو
 عيمج ىلع لمتشي هنإف ءةكرشلا لاحب كلذ ريغو روثلاو سرفلاو ناسنالا نكل «هدحو ناسنالل ال ناويحلا
 اذك وه ام باوج ىف لوقملاف اهنم دحاو دحاو صخي ام هنم ذشي امنإو ؛ةكرشلاب اهل يتلا ةيتاذلا فاصوألا
 | ۰ . ىتاذ لك وهف وه ام باوج يف لخادلا امأو .نوكي

 للع امإ تافصلاو «ةفص امإو فوصوم امإ ظفللاب هيلع لدي ام لك نأ ءةسمخ تايلكلا نوك يف ةلعلا (1)
 ةكرتشملاو ةزيمم امإو ةكرتشم امإ تايتاذلاو « يضرعلا يناثلاو «يتاذلإ لوألاف .مزاولو ضراوع امإو او
 ماعلا ضرعلا لوألاف هصخت نأ امإو «هريغو فوصوملا معت نأ امإ تايضرعلاو لوصفلا ةزيمملاو سانجألا
 . عونلا وهف فوصوملا امأو .ةصاخلا يناثلاو

 ةكرتشم ةيهام لامك ىلع لدي ال ساسحلا نإف «سرفلاو ناسنإلل ساسحلاك ال «سرفلاو ناسنإلل ناويحلاك (
 . سح اذ هنوكوهو يتاذ ام ىنعم ىلع لدي ناك نإو «سرفلاو ناسنالل

 م



 هب لاقي يذلا يتاذلا يلكلا هنأب لصفلا مسريو 2')”ضراوعلاب صوصخلا نوكيف صخأ

 يتاذلا يلكلا وه هنأب ةصاخلا مسريو «هنم وه “”ءيش يأ هنأب «هسنج تحت عون ىلع

سريو ©2”ضرعلاب لب ,تاذلاب ال وه ءيش يأ باوج يف دحاو عون ىلع لادلا
 ضرعلا م

 ىلع ضرعلا عوقوو (نوريثك هانعم يف كرتشيو ‹ يتاذلا ريغلا درفملا يلكلا هنأب ماعلا

 . تابكرملا يف نيفلتخم نيينعمب عوقو رهوجلا ميسق وه يذلا ىلعو ءاذه

 يحاونلا يف نافلتخي الو نهذلا يف هنع ةذوخأم ةروص امإو ,ةدوجوم نيع امإ .ءيشلا

 .ظفللا ىلع ةلاد ةباتك امإو «ةربعم نهذلا يف يتلا ةروصلا ىلع لدت ةظفل امأو «ممألاو

 ,نهذلا يف ةروصلا ىلع لاد ظفللاو ظفللا ىلع ةلاد ةباتكلاو .ممألا يف نافلتخيو

 .ةملك امإو « مسا امإ مالكلاو لوقلا ءىدابمو «ةدوجوملا نايعألا ىلع ةلاد ةروصلا كلتو

 كلذ دوجو نامز ىلع لدي نأ ريغ نم ىنعم ىلع لدي درفم ظفل مسالاف .ةادأ امإو

 ىنعملا كلذ هيف يذلا نامزلا ىلعو .ىنعم ىلع لدي درفم ظفل ةملكلاو . ىنعملا

 وأ عضوي نأ حصي ىنعمل رمأ ىلع لدي امنإ ءدرفم ظفل ةادألاو .20نيعم ريغ ام حوضول

 ىمسي ذئنيحف ىنعم يدؤي ابيكرت ظافلألا تبكر اذإو .ةملك وأ مساب نرقي نأ دعب لمحي

 نوكي نأ وهو «صاحخ بيكرت ىلإ يقطنملا جاتحي امنإو «ةفلتخم تابيكرتلا هوجوو ءالوق

 ثيحب نيئيش نيب ةبسن هيف لوق لك يه ةيضقلاف «بيذكتلا وأ قيدصتلا هيلإ قرطتي ثيحب

لا نوكي دقو هعون نإف سفنلا يذ مسجلل ناويحلا لثم سنجل ًاعون .اذه ءيشلا نوكي دقو 0)
 عون ال ًاسنج ءيش

 سنج ىمسيو «هقوف سنج ال سنج ىلإ ءاقترالا يهتني هنكل امهسنج هنإف «سرفلاو ناسنالل ناويحلا لثم

 . كلتو هذهل سرفلاو ورمعو ديزل ناسنالاك وه ام باوج يف ددعلاب

 ناويح ناسنالا نأ ناسنالاو قطانلا نيب قرفلاو ‹ وه ناويح يأ هنأ لاسي نيح باجي هيف ناسنالل قطانلاك (۲)
 هل

 لصفلا وهو بكرم لصف قطانلاو درفم لصف قطنلاو قطن وه ءيش يأ ملعي مل ام ءيش قطانلاو قطن

 . ىقطنملا

 وه سيل عون امإو ‹ سنج وهو ثلثملل ةصاخ هنإف نيتمئاقل ثلثملا نم اياوزلا يواستك سنج وه عون امإوهو )۳)

 )٤( ضايبلا يف لثملا هب برضيو ءاضيبلاب ىمسي دق ضيبأ ءام ريط وهو ‹ سنقفلاو جلثلل ضايبلاك .
 لصحم مسا وه ءيشب بلسلا ظفل هيف نرق لصحم ريغ هنمو ,ديز :انلوقك لصحم هنمف 0١)

 امهعومجم لعجو

 ةلالد هتهج نم درفم ظفل ناسنإاللا امنإ ناسنإ ال : انلوقك لصحملا ىنعم فلاخي ام ىلع الإو امسا

 . فلؤم وه امنإف موهفملا يئزج نم امأو ةدحاو نيع ىلع ةقباطملاب

 . ىضم دق نامز يف نيعم ريغ شامل ىشم ىلع لدي هنإف ىشم :انلوقك (1)
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 سيل نيئيش نيب ةروكذملا ةبسنلا اهيف ةيضق لك اهنم ةيلمحلاو .بذك وأ قدص مكح هعبتي
 ظفلب امهنم دحاو لك ىلع لدي نأ نكمي ثيحب الإ ةبسنلا هذه امهنم دحاو لك يف
 ظ . ()درفم

 ىه ثيح نم ةبسنلا هذه امهيف نيئيش نيب ةبسنلا هذه اهيف ةيضق لك اهنم ةيطرشلاو
 نم ىرخأل ةيضق موزل بلست وأ بجوت يتلا يه ةيطرشلا نم ةلصتملاو ."ةلصفنم
 . ةيطرشلا اياضقلا

 . ةيطرشلا اياضقلا نم ىرخأل ةيضق داتع بلست وأ بجوت ام اهنم ةلصفنملاو

 لومحم دوجوب مكحلا وه ةيلمحلا يفو ءاهداجيإو ةبسنلا هذه عاقيإ وه باجيوللاو
 الب مكحلا وه ةيلمحلا يفو «نيئيش نيب ةيدوجولا ةبسنلا هذه عفر وه بلسلاو عوضومل
 هيلع ””موكحملا وه عوضوملاو هب موكحملا وه لومحملاو عوضومل لومحم دوجو
 اهعوضوم ةيلمح ةيضق ةلمهملاو يئزج “ءيش اهعوضوم ةيلمح ةيضق ةصوصخملاو
 يف هنأ كشو ضعبلا يف هنأ دب الو هضعب يف وأ هلك يف مكحلا نأ نيبي مل نكلو « يلك
 . يئزجلا مكح همكحف لكلا

 دقو .هضعب وأ هلك يف هنأ نيبم هيلع مكحلاو . يلك اهمكح يتلا يه ةروصحملاو

 . (؟9ةبلاسو ةبجوم نوكت

 ,ىرخأ عفرو مدق عضوب ناكم ىلإ ناكم نم لقتني كحاضلا ناويحلا انلوق وأ ناويح ناسنالا :انلوقك )١(
 . فوسليف كلوقل لداعم هملع ريثك كلوق نإف هملع ريثك نالف كلوق وأ يشمي ناسنالا : تلق كنأكف

 ةعلاط سمشلا كلوق ىلإ لخت ةبسنلا هذه تلصف نإ كنإف دوجوم راهنلاف ةعلاط سمشلا تناك نإ :انلوقك (۲)
 ريدقت ىلع يغبت تناك نإو «ةبجوملا ةلصتملاب ىمست هذهو ةيضق امهنم دحاو لكو دوجوم راهنلا كلوق ىلإو
 ةلصتملا ةيطرشلا امأ دوجوم ليللاف ةعلاط سمشلا تناك نإ سيل :انلوقك «ةبلاسلا ةلصتملا يهف .ىرخأ
 .ًادرف نوكي نأ امإو «ًاجوز نوكي نأ امإ ددعلا اذه انلوقكف

 لومحملا لاثمو «بتاك ديز انلوق نم ديز :انلوق عوضوملا لاثم هل دوجومب سيل وأ هل دوجوم رخآ ايش ناب (۳)
 .بتاك ديز انلوق نم بتاك انلوق

 لك :انلوقك . عوضوملا نم دحاو لك ىلع باجيإ اهيف مكحلا يتلا يه تاروصحملا نم ةيلكلا ةبجوملاو )٤(
 نم دحاو الو سيل :انلوقك عوضوملا عيمج نع بلس اهيف مكحلا يتلا يه ةيلكلا ةيلاسلاو «ناويح ناسنإ

 ضعب :انلوقك عوضوملا نم ضعب ىلع نكلو باجيإ اهيف مكحلا يتلا ةيئزجلا ةبجوملاو ,رجحب سانلا
 ضعب سيل انلوقك «عوضوملا ضعب نع نكلو بلس اهيف مكحلا يتلا يه ةيئزجلا ةبلاسلاو بتاك سانلا
 . مهضعب ىسع لب بتاكب ناسنإ لك سيل وأ ,بتاكب سانلا
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 ءلك الو ضعبو دحاو الو لكك رصحلا رادقم ىلع لدي يذلا ظفللا وه روسلاو

 اهلومحمو امهعوضومو ,باجيالاو بلسلاب نافلتخت ناتللا امه ناتلباقتملاو ناتيضقلاو

 .2'"”طرشلاو ناكملاو نامزلاو لكلاو ءزجلاو لعفلاو ةوقلاو ةفاضإلاو ىنعملا يف دحاو

 امستقي نأ هتاذل هنع بجي الباقت بلسلاو باجيالا ىف نيتيضق نيب لباقتلا وه ضقانتلاو

 .ةروكذملا طئارشلا هيف ىعاري نأ بجيو «سذكلاو قدصلا

 يتلا يه ةلودعملاو «لصحم مسا اهلومحمو اهعوضوم يتلا يه ةطيسبلا ةيضقلا

 .ريصب ريع ديز :انلوقك لصحم ريغ مسا اهلومحم وأ اهعوضوم

 نأ هنأش نم ءيئش مدع ىلع لد يأ «نيلباقتملا سخأ اهلومحم يتلا يه ةيمدعلا

 . رثاج ديز : انلوق لثم هسنجل وأ هعونل وأ ءيشلل نوكي

 نأ ةلاحم ال اهب بجي عوضوملا ىلإ سايقلاب لومحملا ةلاح ىه اياضقلا ةدام

 الو باجيإ يف هل مئاد ريغ وأ بلس وأ "”باجيإ يف تقو لك ىف ًامئاد هل نوكي
 م ماع

سممو «دوجولا ماود ىلع لديو بجااو : هناا اياضقلا تاهجو
 ماود ىلع لديو ع

 . مدع الو دوجو ماود الأ ىلع لديو نكممو , مدعلا

ىلع لدي اهب حرصم ظفل ةهجلا نأ ةداملاو ةهجلا نيب قرفلاو
 ‹يناعملا هذه دحأ 

 نوكي نأ نكسب : كلوقك افلاخت امبرو اهب حرصم ريغ اهتاذب ةيضقلل ةلاح ةداملاو

 نويل ام امهدحأ : نيينعم ىلع قلطي نكمملاو ةنكمم ةهجلاو ةيجاو ةداملاف ءاناويح

ءةوقلاب بأ كانه ناك وأ ورمعل انهه نكي ملو ديزل ناكف «بأ كانه ناك نإ ىتح )0(
 ظ وأ «لعفلاب انهه نكي ملو 

 « ضام نامز يف ءيش كانه ناک وأ ءرخآ ضعب نم دوسأ وأ لكلا دوسأ انهه نكي ملو ضعبلا دوسأ كانه ناك

رألا ىلع كرحتم هنأ الثم كانه ناك وأ هنيعب كلذ ريغ وأ لبقتسم وأ رضاح نامز يف انهه نكي ملو
 ملو «ض

 . لباقتلا لصحي مل «كلفلا ىلع كرحتم هنأ انهه نكي

 مكح اهنأل ةقداصو ةبذاك نوكت دقف ةهجلا امأو دوجولا نم اهنأل مكحلا ةقداص الإ نوكت ال ةداملاو اذه )۳(

 . هسفن يف رمألل ةلاح ةداملاو «هسفن يف رمألل ام ىلع لدت ةهجلاف « يرابخإ

 .ناسنالا دنع ناويحلا ةلاحك ةبجاولا ةداملا يف اذه )٣(

 يف دوجوم ريغ همكح يذلا وه نكمملا نإ ليقو .ناسنالا دنع بتاكلا ةلاحك .ةنكمملا ةداملا يف اذهو )٤(

 . ةرورضلاب لاحلا يف مكح هلامع هب درفي لبقتسملا يف مكح هل مث «لاحلا يف يأ ام تقو يف

 فر



 سيل ام يناثلاو .2)يماعلا نكمملا وهو عنتمم امإو نكمم امإ ءيشلا اذه ىلعو عنتممب
 امإو عنتمم امإو بجاو امإ ءيشلا اذه ىلعو . مدعلاو دوجولا ينعأ نيلاحلا يف يرورضب
 امهقافتا عم فالخلا ةياغ امهنيب عنتمملاو بجاولا مث .©"”يصاخلا نكمملا وهو نكمم
 لاحم هنم مزل همدع ردق ول ثيحب دوجولا يرورض بجاولا نإف «ةيرورضلا ىنعم يف
 ام وه يصاخلا نكمملاو «لاحم هنم مزل هدوجو ردق ول ثيحب مدعلا يرورص عنتمملاو

 يف اهلك كرتشت ةتس هجوأ ىلع يرورضلا لمحلاو « مدعلاو دوجولا يرورض سيل
 لمحلا نوكي نأ : يناثلاو .لازي الو لزي مل امئاد لمحلا نوكي نأ :لوألا .رودلا
 ليق اذإ نادارملاو نالمعتسملا امه ناذهو .«”دسفت مل ةدوجوم عوضوملا تاذ مادام
 ةفوصوم عوضوملا تاذ مادام لمحلا نوكي نأ :ثلاثلاو .يرورض بلس وأ باجيإ
 ةرورض سيلو ًادوجوم لمحلا نوكي نأ : عبارلاو ,«؟”هعم ةعوضوم تلعج يتلا ةفصلاب
 : سداسلاو «هنم دب ال ًانيعم ام ًاتقو ةرورضلا نوكت نأ : سماخلاو ء“طرشلا اذه الب
 ام نكمم مهلوقب نونعيف ةماعلا امأ هيلع مهئطاوت بسحب ةصاخلا همهفت ام ريغ نكمملا نم مهفت ةماعلاف )۱(

 اذه بسحب نكمملا نوكيف .ثلاث مسق سيلو « عنتمم امإو نكمم امإ مهدنع ءيش لكف ءعنتمم وهام نكمملا ريغو « عنتممب سيل ام وه «يماعلا نكمملا نذإف عنتمملا هيف اوطرتشي نأ ريغ نم عنتممب سيل
 . ىنعملا يف عنتمم ريغ بجاولا نأل لب هلوق دارم امسا سیلو هل سنجلاك بجاولا ىلع الوقم لامعتسالا

 نإف مسا ىنعملا اذهل ةماعلا دنع نكي ملو عنتمم الو بجاوب سيل ىنعم اودجو مهنإف ةصاخلا همهفت ام وهو 6
 ال نأ نکممو نوكي نأ نكمم هنأ ءيشلا اذهل لاقي نأ حصي ناك هنكل رخآ ىنعمل ناك مهدنع نكمملا مسا !

 «بجاوب سيل كلذ عمو .عنتممب سيل ام ىلع الاد نكمملا مسا اوعضوو كاذ ىلع لاد ٠ وة كسلا مسا اولقنف .نوكي ال نأ عنتمم ريغو نوكي نأ عنتمم ريغ هنأ ىنعمب يأ « يماعلا لامعتسالا بسحب وكي
 ةماعلا هيلع هلمعتست يذلا ىنعملا نم صخأ ىنعملا اذهف «نيلاحلا دحأ يف يرورض ريغ وه يذلا وهو
 عنتمملا ىنعم ىلع نكممب سيل ناكف «يماعلا نكمملا ىنعم مهل ليخي يصاخلا نكمملا نولمعتسي مهو نكممب سيل :اولاق اذإ يأرلا ءافعض نأ الإ نكمملا اذهب سيل امهالكف عنتممو بجاو لب ٠ يرورص ريغ سيل ىنعمب لب عنتمم ىنعمب سيل نكممب سيل انلوق نوكيو نكمملا اذه نم اجراخ بجاولا نوكيف
 . كلذ يف اوريحتف نكمملا نع اجراخ بجاولا ناكو «مهدنع

 . يح ىلاعت هللا :انلوقك (۳)

 الب ًامئاد سيل ًادوجوم هتاذ مادام ناويح امنإو سانلا نم دحاو لك يأ .ناويح ةرورضلاب ناسنإ لك :انلوقك )٤(
 وهف ضيبأ لك : كلوق لثم ةدوجوم تماد ام ال هداسف دعبو هنوك لبق لازي الو لزي مل اناويح نوكي ىتح طرش
 ًادوجوم نضيبألا ءىشلا كلذ تاذ مادام ًاضيأ الو لازي الو لزي مل ًامئاد ال يأ ةرورضلاب رصبلل قرفم نول وذ
 رصبلل قرفم نول تاذ اهنأب فصوت دقف اهنع لاز ضايبلا نكل .دسفت ملو تيقب اذإ تاذلا كلت نأ ىتح
 . يشميوهو ايشام نوكي ال نأ نكممب سيل ذإ أيشام مادام شام ةرورضلاب اديز نإ :انلوقك (°) . ضايبلاب ةفوصوم نكلو ةدوجوم ال تماد ام مودت ةرورضلا هذه نإ لب «ةرورضلاب

 .ًانيعم هنيعب ًاتقو لب ًامئاد سيل نكلو ةرورضلاب فسكني رمقلا نإ :انلوقك (1) ۶
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 ال دقو ًاسكعو ًادرط مزالتت دق ةهجلا تاوذنأ مق لألم ريغ اب قو ةووروشلا قوكت نأ

 ال نأ ماعلا ىنعملاب نكمي سيلو «دجوي ال نأ عنتمم همزلي ءدجوي نأ بجاوف مزالتت

 ةيرورض امإف ةيضق لكو «تاقبطلا رئاس هيلع سقو «ةسكاعتم هذه ضئاقنو ءدجوي
 امم دحأو دحاو لك يأ ةرورضلاب أ ب لك :انلوق لثم ةيرورضلاف «ةقلطم امإو ةنكمم امإو

 فصوي ةدوجوم هتاذ نيع تماد ام امئاد ءيشلا كلذف , مئاد ريغ وأ امئاد ب هنأب فصوي

 ةقلطملاو :©29”يرورض ريغ بلس وأ باجيإ نم همكح يذلا وهف «ةنكمملاو «(هنأب
 قلطأ لب ناكمإ الو مكحلل ةرورض ةهج اهيف ركذي مل يتلا اهنأ امهدحأ : نايأر اهيف

 ماد ام امإ تقولا كلذو ءام اتقو لب ًامئاد ال ًادوجوم اهيف مكحلا نوكي ام يناثلاو .ًاقالطإ

 نيعم تقو يف وأ «هب اموكحم لومحملا مادام وأ ءهب فصوي امب ًافوصوم عوضوملا

 عوضوملا رييصت وهو هسكع امأو يعم ريغ يرورض تقو يف وأ .©”يرورض

 هلاحب بذكلاو قدصلاو هلاحب باجيالاو بلسلا ءاقب عم ًاعوضوم لومحملاو ًالومحم

 ةيلكلا ةبجوملاو ”سكعنت ال ةيئزجلا ةبلاسلاو *ااهسفن لثم سكعنت ةيلكلا ةبلاسلاو

 . "”اهسفن لثم سكعنت ةيئزجلا ةبجوملاو «ةيئزج ةبجوم سكعنت

 ظ : هحئاتنو هلاكشأو هئدابمو سايقلا يف

 . سايقو ءزج تلعج ءيش نع ًائيش بلسي وأ ءءيشل ئيش بجوي لوق ةمدقملا

 )١( هنيهب اتقو الو ًامئاد سيلو ًاتقو يأ سفنتي ةرورضلاب هنإف ناسنإ لك :كلوقك .
 ب هنأب فصوي امم دحاو لك نأ ناكمالاب (أ ب) لك انلوق ىنعمف «لاحم هنم ضرعي مل ادوجوم ضرف اذإو (۲)

 .لاحم هنم ضرعي مل الصاح باجيالا اذه ضرف اذإو «يرورض ريغ هيلع أ باجيإ نإف ناك فيك

 . ناسنإ لكل محرلا يف نوكلاو ءرمقلل فوسكلاك (۳)

 .ناويحلل سفنتلاك )٤(
 ال بذكيلف الإو (ب أ) نم ءيش ال قدص (أ ب) نم ءيش ال انلق اذإ انإف .ةقلطم ةيلك ةبلاس تناكأ ءاوس )٥(

 نوكيف ج نكيلو ءانيعم ًائيش ضعبلا كلذ ضرفنلو (ب أ) ضعب نأ وهو هضيقن قدصيلو (ب أ) نم ءيش

 ةبلاس تناك مأ فلخ اذه (أ ب) نم ءيش ال ناكو (أ) ءابلا كلذ نوكيف (ب)و (أ ج) وه يذلا ءيشلا كلذ

 نوكي نأ نكميف الإو (بأ) نم ءيش ال ةرورضلابف (أ ب) نم ءيش ال ةرورضلاب ناك اذإ هنإف ةيرورض ةيلك

 . لاحم اذه (أ) ءابلا كلذ نوكيف (أو ب) وه نوكيف ب راص (أ) راص ام تقو يف نكيلو (ب) ام فلأ

 سيل قدصي نأ بجي قدصو ًابتاك ناسنإ لك سيل انلوق حص اذإ سيلف «ةقلطم ةيئزج ةبلاس تناكأ ءاوس )١(

 لوقت الو اناسنإ ناويح لك سيل ةرورضلاب لوقت كنأل ةيرورض ةيئزج ةبلاس مأ «ناسنإب بتاكلا ضعب

 . ناويحب ناسنإ لك سبيل ةرورضلاب

 بتاكلا ضعبو «بتاك سانلا ضعب كلذ لاثمو «ةيلكلا ةبجوملا نايب لاثم ىلع يقيقحلاو روهشملا اهنايبو (۷)
 : : ظ نانا
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 لاوقأ نم فلؤم لوق وه سايقلاو ءةمدقم يه ام ةهج نم ةمدقملا هيلإ لحنت ام ' "دحلاو
 سايق ىمسي هموزل اب ناك اذإو ًرارطضا اهريغ رخآ لوق اهتاذب اهنع مزل تعضو اذإ
 .يئانثتسا ىلإو ينارتقا ىلإ مسقني سايقلاو «لماك ريغ وهف نايب ىلإ جاتحا داو الماك
 نأ يئانثتسالاو «هجوب لعفلاب هيف ًالوقم هيضتقي الو وه سيل همزلی ام نوكي نأ ي ىنارتقالاو

eينارتقالاو «"لعفلاب هيف الوقم هضيقن وأ وه  EES 
 أ هيف كرتشملا نأش نمو .ةثالث دودحلا نوكتف «نيدح يف ناقرتفيو دح يف ناكرتشي

 ىمسيو .مزاللا وه كلذ نوكيف .نيرخآلا نيدحلا نيب ام طبريو الا نع لوو
 لومحم ريصي نأ ديري يذلاو نيفرط نايقابلاو :طتسوأ دج ىمسي رركملاف « ةجيتن
 فرطلا ىمسي مزاللا عوضوم نوكي نأ ديري يذلاو .ربكألا فرطلا ىمسي «مزاللا

 رغصألا فرطلا اهيف يتلاو «ىربكلا يمس ربكألا فرطلا اهيف يتلا ةمدقملاو

 ًالكش ىمسي نارتقالا ةئيهو «ةنيرق ىمسي ىربكلاو ىرغصلا فيلأتو «ىرغصلا ىمست
 قاسي لب دعب مزلي مل مادام مزاللاو .ًاسايق ىمست رخآ لوق اهتاذل اهنع مزلي يتلا ةنيرقلاو
 يف ًالومحم ناك نإ طسوألا دحلاو «ةجيتن يمس مزل اذإو ًابولطم ىمسي سايقلا هيلإ
 امهيف الومحم ناك نإو .ًالوأ الكش نارتقالا كلذ ىمسي ىرخألا يف ًاعوضومو ةمدقم
 ىف اهلك لاكشألا كرتشتو .ًاشلاث الكش ىمسي امهيف ًاعوضوم ناک نإو ءًيناث الكش ىمسي
 نيتبلاس نع سايق ال هنأ يف تانكمملا نع ةنئاكلا الخ ام كرتشيو نيأزج نع سايق ال هنأ
 .فيكلاو مكلا يف نيتمدقملا سخأ عبتت ةجيتنلاو  ةيئزج اهاربك ةبلاس ىرغص نع الو
 نأ يناثلا لكشلا ةطيرشو «؟”ةبجوم هارغصو ةيلك هاربك نوكت نأ لوألا لكشلا ةطيرشو

 لك نيبو قيدصتلل عقوملا لوقلا لك نيب قرفيل «ةمدقم يه ام ةهج نم ةمدقملا هيلإ لحني ام دحلاو : هلوق )1(
 ال ناك اذإ ناويح ناسنالا :انلوقك ةقباطملاب ءامسألا هيلع لدتام فا لحني اذه نإف روصتلل عقوملا لوقلا
 وهام ةهج نم تلاح اذإو .ناويحلا وه لومحمو ناسنالاوه « عوضوم ىلإ الإ |! .كلذك وه ام ةهج نم لحني

 كرحتم ساسح سفنتم مسج ىلإ ناويحلا لحي امك ةريثك ناعم ىلإ | اذه لحنا و عقوي امإ .كلذك
 . ةدارإلاب

 نإ كلوقك يئانثتسالاو «ثدحم مسج لكف .«.ثدحم فلؤم لکو .فلؤم مسج لك كلوقك .ينارتقالاف ©
 .اهتاذب ةمئاق يهف اهتاذب لعف اهل نكل < ءاهتاذب ةمئاق يهف اهتاذب لعف اهل سفنلا تناك

 فلؤمو « مسج ,ةثالثلا دودحلاو .ثدحم مسج لكف .ثدحم فلؤم لکو فلؤم مسج لك :انلوق لثم (۳)
 .امهنم عمتجم وه مزاللاو ءارركتي مل ثدحملاو مسجلاو .طسوتم رركم فلؤملاو . ثدحمو
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 تناك اذإ جتني الو فيكلا يف ىرخألل ةفلاخم نيتمدقملا ىدحإو ةيلك هيف ىربكلا نوكي

 (')امهيلك هسفن ىلع سكعني ال يذلا قالطالا نيتقلطم وأ ‹« نيتنكمم ناتمدقملا

 عجريلو 2" لكش لك يف ةيلك نم دب ال ةبجوم ىرغصلا نوكت نأ ثلاثلا لكشلا ةطيرشو

 ىلع لماك سايق وهف (أ ب) لكو (ب ج) لك هلاثم ةبجوم ةيلك جتني نيتبجوم نيتيلك نم :(لوألا برضلا)

 . ثداحم مسج لكف «ثدحم فلؤم لکو «فلؤم مسج لك كلوقكو (أ ج) لك نأ

 الو (ب ج) لك هلاثم «ةبلاس ةيلك جتني «ىربك ةبلاس ةيلكو «ىرغص ةبجوم ةيلك نم : (يناثلا برضلاو)

 وه امم ءيش الو «فلؤم مسج لك كلوقكو (أ ج) نم ءيش ال هنأ ىلع لماكلا سايقلا وهف (أ ب) نم ءيش
 ظ . ميدقب ماسجألا نم ءيش ال هنأ جتني ميدقب فلؤم

 (أ ب) لكو (ب ج) ضعب كلوقك ةبجوم ةيئزج جتني «ةيئزج ىرغصو نيتبجوم نم : (ثلاثلا برضلاو)
 ضعبف «مك دعب لكو .داعبألا لوصفلا ضعب : لئاقلا لوق هلاثمو (أ ج) ضعب نأ ىلع لماك سايق اذهف

 . مك لوصفلا
 ج) ضعب كلوقك «ةيئزج ةبلاس جتني «ىربك ةبلاس ةيلكو «ىرغص ةبجوم ةيئزج نم :(عبارلا برضلاو)

 .فيكب مكوه امم ء يش الو .مكلا لوصفلا ضعب هلاثم (أ ج) لك سيل جتني (أ ب) وه امم ءيش الو (ب

 . فيكب لصف لك الف
 'ء :برضأ ةعبرأو هو )١(

 ال جتني هنإ لوقنف ((ب آ) نم ءيش الو (ب ج) لك كلوق لثم .ةبلاس ىربكلاو «نيتيلك نم :لوألا برضلاف

 (ب ج) لك ناكو (أ ب) نم ءيش الو ريصيف سكعنت ثيحب ةقلطملا ةيلكلا ةبلاسلا انذخأ انأل (أ ج) نم ءيش
 ناك (أ ج) نم ءيش ال انلوق قدصي مل نإ هنأ وهو فلخلا نيبت دقو «لوألا لكلا مكحب (أ ج) نم ءيش الف

 ضعب ناك اذإف مدقتملا طرشلل ةبجوملا ةيئزجلا اهعم بذكت ةبلاسلا ةيلكلا نأ نم انضرف ام ىلع (أ ج) ضعب

 . لاحم اذه ىرغصلا مكحب (ب ج) لك ناكو (ب ج) لك ال ناك ,ىربكلا مكحب (ب أ) نم ءيش الو (أ ج)

 نم ءيش الف (بأ) لكو (ب ج) نم ءيش ال كلوق لثم ةبلاس امهنم ىرغصلاو نيتيلك نم : يناثلا برضلاو

 ال ىلإ سكعنيو (أ ج) نم ءيش ال جتني (ج ب) نم ءيش الو (ب أ) لك لوقنو «یرغصلا سكعلو (أ ج)

 . فلخ اذه (ب ج) ضعبف (ب أ) لکو (أ ج) ضعب ناك هنإ :لوقن فلخلاب نايبللو (أ ج) نم ءيش

 الو (ب ج) ضعب هلاثم «ةبلاس ةيئزج جتني ىربك ةبلاس ةيلكو ىرغص ةبجوم ةيئزج نم :ثلاثلا برضلاو

 أ) نم ءيش الو (أ ج) لك ناك نإ هنأل ًاضيأ فلخلابو ىربكلا سكعب نيبتي (أ ج) لك سيلف (ب أ) نم ءيش

 . فلخ اذه (ب ج) ضعب ناكو (ب ج) نم ءيش الف (ب
 ج) لك سيل كلوق لثم ةبلاس ةيئزج جتني «ىربك ةبجوم ةيلكو ىرغص ةبلاس ةيئزج نم : عبارلا برضلاو

 سكعنت ىربكلاو سكعنت ال ةيئزج ةبلاس ىرغصلا نأل سكعلاب نيبتي الو (أ ج) لك سيلف (ب أ) لکو (ب
 انهه سكعلا لدب ضارتفالا ذخأن نأ بجي لب ناجتني الو نيتيئزج اتناك ىرغصلا ىلإ فيضأ اذإو «ةيئزج

 مث (أ د) نم ءيش الف (ب أ) لکو (ب د) نم ءيش ال نوكيف (د ب) سیلو (ج) وه يذلا ضعبلا ضرتفن نأب

 «(بأ) لکو (أ ج) لك ناك هنأ فلخلاب ًاضيأ نيبتيو (أ ج) لك سيلف (أ د) نم ءيش الو (د ج) ضعب لوقن

 . ميقع اهدعب امو ةجتنملا بورضلا يه هذهف «(ب ج) لك سيل ناكو (ب ج) لكف

 : ةتس هتءارقف 6

 . ةبجوم ةيئزج جتني نيتبجوم نيتيلك نم )١(
 . ةيئزج ةبلاس جتني ةبلاس ىربكلاو نيتيلك نم (۲)
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 . هفيناصت ىلإ (١2)تاطلتخملا يف

 صتخي سيل بلسلاو باجيإلا نأ ملعا ءاهاياضقو ةيطرشلا تاسايقلا امأو

 داجيإ لمحلا دوجو ىلع ةلالدلا نأ امك هنإف .لاصفنالاو لاصتالا ىفو لب تايلمحلاب

 بوجو ىلع ةلالدلاو «لصفنملا ىف باجيإ لاصتالا دوجو ىلع ةلالدلا كلذك لمحلا
 باجيالا لاطبإ وه بلس لكو .بلسلا كلذكو .لصفنملا ىف باجيإ لاصفنالا

 ةمدقملاو ةريثك اياضقلا نوكت دقو ءلامهإلاو رصحلا اهيف يرجي كلذكو «هعفرو

 يف ناكرتشيف 0 ”ىخآلا يلات امهدحأ مدقم لعجي نأ تاالصتملا نم نارتقالاو يا *ةدحاو

 اهيف طئارشلاو ءةيلمحلا لاكشألا سايق ىلع كلذو .2؟”مدقملا يف ناكرت شنوا يلاتلا

 ‹نيفرطلاك امه نيذللا يلاتلاو مدقملا عامتجا نم لصحت ةيطرش ةجيتنلاو .ةدحاو

 ءزجوهو , مات ريغ ءزج يف نوكي لب مات ءزج يف نوكي الف ‹تالصفنملا نم تاينارتقالاو

 عفر وأ عضو ىرخألاو ةيطرش امهادحإ نيتمدقم نم ةفلؤم ةيئانثتسالاو «هدقم وأ لات

 . ةبجوم ةيئزج جتني ىربك ةبجوم ةيلكو ىرغص ةبجوم ةيئزج نم (") =

 . ةبجوم ةيئزج جتني «ةيئزج ةبجوم ىربكو ةيلك ةبجوم ىرغص نم )٤(

 . ةبلاس ةيئزج جتنت ىربك ةبلاس ةيئزجو ىرغص ةبجوم ةيلك نم (5)
 . ةبلاس ةيئزج ةجيتنلا نأ فلخلابو ىرغصلا سكعب نيبتي ةبلاس ةيلك ىربكو ةبجوم ةيئزج ىرغص نم (7)

 . ٦۷ ص ىلإ 317 نم نم ةاجنلا باك عجارب )1(

 امإو اذك نوكي نأ امإ سيل انلوقك بلسلا يفو ءاذك نوكي نأ امإو اذك نوكي نأ امإ :انلوقك .باجيالا يفف )١(

 .اذك نوكي نأ

 هبف « يراشنم ضبنو . سخان عجوو ‹ سفن قيضو سباي لاعسو ةمزال ىمح هب ناسنالا اذه ناك اذإ هلاثم (۳)

 تراص اذكو اذك هيف بنجلا تاذ هب تانمنالا اذه ناك نإ انلق نإف «ةدحاو ةمدقم هذهف < بلا تاذ

 . ةريثك تامدقم

 نم لوألا برضلا وهو (ر)وهف (بأ) ناك املك جتني (ر)وهف (د ج) ناك املكو (د جوهف ب أ) ناك املك هلاثم )٤(
 .لوألا لكشلا

 هوو اانا e N E DES «هلاثم (5)
 . يناثلا نم لوألا وهو (ر

 لوألاوهو (ر) وهف (د ج) ناک اذإ دركيمت عجب رو مكاو ندع (د ج)وهف (بأ) ناك املك .هلاثم (1)
 .تلاثلا نف

a (۷)طسوأ ادح جوزلا ذخأنو ادرف نوكي نأ امإو ًاجوز ددعلا اذه نوكي نأ امأ «سايقلا  

 جوز امإو درفلا جوز امإو جوزلا جوز ام | جوز لکو : لوقنف ةيناثلا ةلصفنملا يف لاصفنالا ءازجأل هعضنو

 درفلا جوز امو جوزلا جوز امإو ءدرف امإ ددع لكف اذكه ذخاتو طسوألا ةجيتنلا يف كرتت مث ءدرفلاو جوزلا

 : ) ض .لاثملا وه اذهف. .درفلاو جوزلا جوز امإو
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 نم ةانثتسملاو «ةاشتسملا ىمستو “ةيطرشو ةيلمح نوكت نأ زوجيو ءاهيئزج دحأل

 a ل اللا .ةلصتم ةيطرش سايق

 .©7مدقملا ضيقن جتنيل هضيقن نوكي نأ بجيف يلاتلا نم ناك ناك نإو < يلاتلا

 نإف لا تناك اذ اما و اش ا يلاتلا نيعو مدقملا ضيقن ءانثتساو

 امهيأو «يقابلا ضيقن جتنأ هنيع تينثتسا امهيأف .نيتبجوم طقف نيأزج تاذ تناك

 ىلإ تللح اذإ ام يهف ةبكرملا تاسايقلا امأو ,2«*ىقابلا نيع جتنأ ها ا

 لكو «ضعبل تامدقم اهضعب جئاتن نأ الإ رخآ ائيش اهنم دحاو لك حتني ام ناك اهدارفأ

 اهل ناك نإ اهتيئزج سكعو اهءزجو «اهضيقن سكعو اهسكع عبتتست اهنإف ةجيتن

 ةيذاكلا تامدقملا جتنت دقف . سكعنت الو ةقداص ةجيتن جتنت ةقداصلا تامدقملاو . سكع

 ةمدقملا جتنتف نيتمدقملا ىدحإ سكعو .ةجيتنلا ذخأت نارودلاو .ةقداص ةجيتن

 سايقلا سكعو .29ةيواستم ةسكاعتم تامدقملا ىف دودحلا تناك اذإ نكمي هنأو ءةيناثلا

 ةلباقم جتنيف نيتمدقملا ىدحإ ىلإ فيضتو «ضيقنلا وأ دضلاب ةجيتنلا ةلباقم ذخأت نأ وه
 هيف نيبت يذلا وه فلخلا سايقو ””لدجلا يف الايتحا لمعتستو ىرخألا ةجيتنلا

 هجر سسعلا تعلط تسول یس عطل عاهل دج .راهنلا دجو سمشلا تعلط ىتم ناك نا هلثم (۱)

 . سمشلا عولطل ةمتت ًاذإ راهنلا دوجوف راهنلا

 .هيمدق كرحي نذإ وهف يشمي هنكلو .هيمدق كرحي وهف يشمي ديز ناك نإ انلوقك (۲)

 . يشمي سيل اذه جتني هيلجر كرحي سيل هنكل : كلوقك (۳)

 وهف جوزب سيل هنكلو «جوزب سيلف درف هنكلو «درفب سيلف جوز هنكلو .درف امإو جوز امإ ددعلا اذه :هلاثم (4)

 . جوز وهف درفب سيل هنكلو «درف

 لومحملا لباقم لعجت نأ وهو قفاوملا ضيقنلا سكعب نيرخأتملا فرع يف ىمسملا ضيقنلا سكع هب ديري (ه)
 (ب) سيل ام هضيقن سكع (بأ) لكف ٠ .ةيمكلا ظفح بوجو مدع عم ًالومحم عوضوملا لباقمو ًاعوضوم

 A ا
 . قدص اذهو ناويح ناسنإ لك نأ جتنأ ,ناويح رجح لكو «رجح ناسنإ لك : تلق اذإف (5)

 لكو .كاحض ناسنإ لك لوقن مث كاحض ناسنإ لكف , كاحض ركفتم لكو ركفتم ناسنإ لك لوقن نأ : لثم (۷)

 اضيأو ناسنإ ركفتم لكف ناسنإ كاحض لكو كاحض ركفتم لك اضيأو «ركفتم ناسنإ لكف «ركفتم كاحض

 لكف ركفتم ناسنإ لكو ناسنإ كاحض لك ًاضيأو ‹كاحض ركفتم لكف كاحض ناسنإ لكو ناسنإ ركفتم لك

 . سايقلا اذه ىلعو ناسنإ كاحض لكف ناسنإ ركفتم لكو ركفتم كاحض لك ًاضيأو .ركفتم كاحض
 لك الف (ب ج) لکو (أ ج) نم ءيش ال تلق (أ ج) لك جتنأف (أ ب) لکو (ب ج) لك نأ سايقلا ناك نإ ًالثم (۸)

 ىرغصلا تلطبأ دقف (ب ج) نم ءيش الف (أ ب) لكو (أ ج) نم ءيش ال تلقوأ .ىربكلا تلطبأ دقف (أ ب)
 . ضيقنلا وأ دضلا رابتعاب يه ةلباقملا نأ فرعتو برض لكو لكش لك يف اذه نحتمت نأ بجيف
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 سايق نمو ينارتقا سايق نم ابكرم ةقيقحلاب وه نوكيف هضيقن بيذكت هتهج نم بولطملا
 ىف ةمدقم هسفن بولطملا لعجي نأ وه لوألا بولطملا ىلع ةرداصملاو )2١. ىئانثتسا

 امثيحو «تاسایق يف نيبي امبرو دحاو سايق يف نوكي امبرو .2'2هجاتنإ هيف داري سايق

 . برقأ لوبقلا نم ناك دعبأ ناك

 امإ «يلكلا كلذ تايئزج يف مكحلا كلذ دوجول يلك ىلع مكح وه ءارقتسالاو

 يف مكحلا كلذ دوجول نيعملا ءيشلا ىلع مكحلا وهف ليثمتلا امأو .")اهرثكأ امإو اهلك

 نوكيف « هيف هباشتملا ىنعملا ىلع يلك مكحلا كلذ نأ ىلع ءايشأ وأ «نيعم رخآ ءيش

 ةمدقم يأرلا لاثملا نم لوقنملا بولطملا ىلع هب موكحملا وه مكحلاو ,«؟*)عماجلا

 يرامضإ سايق ليلدلاو “طخ مأ انار اک رک ا اک ذك نأ نك لک ةدريحتم

 كلذ ناك فيك ًامئاد رغصألل رخآ ءيش دوجو هعبت رغصألل لحو ادا ء يش طسولا ةا

 لا

 . هجو نم ليثمتلابو «(هجو نم ليلدلاب هبش يسارفلا سايقلاو

 ةيلمحو ةلصتم ةيطرش نم ينارتقا سايق اذهف (ب ج) لكو (ب أ) لك سيلف (ب أ) لك نكي مل نإ ؛هلاثم )١(
 مل نإ :لوقتف اهيلات ضيقن ينثتستو «ةمدقم ةجيتنلا لعجي مث (جأ) لك سيلف (ب أ) لك نكي مل نإ جتنيو .

 اذهو (ب أ) لك نأ وهو مدقملا ضيقن جتني يلاتلا ضيقن وهو (جأ) لك نكل (جأ) لك سيلف (ب أ) لك نكي
 . تايطرشلاب هعابتتسا ةروصو فلخلا سايق ةروص وه

 دحاو ءىش ةجيتنلاو انهه ىربكلاو ,كاحض ناسنإ لكف كاحض رشب لكو «رشب ناسنإ لك نإ :لوقي نمك (۲)

 ۰ . ةفلاخملا مهويل ًالايتحا مسالا لدبأ نكلو
 دوجول ةطساولا ىلع ربكألاب مكحي هنأكف .روهشملا ءارقت. ءالا وهو اهرثكأ امإو ماتلا ءارقتسالا وهو ءاهلك امأ )٤(

 وهف ءرمعلا ليوط ناويح لك نأل ةرارملا ليلق وهف رمعلا ليوط ناويح لك نإ :هلاثمو .رغصألا يف ربكألا

 اذه ىلع اوركذي ال نأ مهتداع نمو «ةرارملا ليلق روثلاو سرفلاو ناسنالاو «روث وأ سرف وأ ناسنإ لاثم

 .ىربكلاك وه ام وأ ىرغصلاك وه ام ىلع نورصتقي لب مظنلا

 ءانبو ملاع انههف ثدحم ملاعلاف «ثدحم ءانبلاو ءانبلا هب اشف فلؤم مسج هنأل ثدحم ملاعلا نإ :هلاثم )٤(

 . ثدحمو ةيمسجو

 ىربك اهنأ ىلع ةمدقملا كلتب حرصي بلغألا يفف سايق اهنم لمع اذإو ةلمهم ةباطخلا يف ًامئاد ذخؤتو
 .نوحصني ءاقدصألاو نوداعي داسحلا : كلوقك ىرغصلا ىوطتو

 هني مس ایرو البلد هنت ساقلا اذه: يش ميرو ةتدلو دق اذ[ ىهف نبل تاذةارملا هذه كلوق هلا ©
 ۰ ۰ . طسوألا دحلا

 - دسألاو ,ءديز لثم قطان ريغ رخا ناويحلاو هيف سرفتملا ناسنالل دجوت ةيندب ةئيه هيف طسوألا دحلاو (۷)
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 رومأ يه تاسوسحملاو «ناهربلا طئارشو اهتاوذ ةهج نم : سايقلا تامدقم يف

 . سحلا اهب قيدصتلا عقوأ

 . سايقلا نم ةكرشب سحلا اهب قيدصتلا عقوأ رومأ يه تابرجملاو

 . "هب زيمت ركفو يأرل وأ هب صتخي

 ےس

(۱۲ 
(١ 

 ربح 50

 . سحلل ةعباتلا مهولا ةوق اهداقتعا بجوأ ءارا "27تايمهولاو

 ةجحلاب ديزل ةملسم دسألل ةدوجوملا ةعاجشلاو امهل ةدوجوملا ةعاجشلاو امهل ةدوجوملا يلاعألا مظعو

 يف هكراشي ةعاجشلا يف هكراشي ام لك نأ دجوف قالخألا يف دسألل ةكراشملا ناويحلا فانصأ عبتت نأ دعب

 مظع يف هكراشيو رمنلا هيف فلاخي يذلا هيلإ بوسنملا مركلاك رخا قلخ يف ريثك هفلاخ نإو .ةئيهلا هذه

 ؛ لاقيف . مركلاك رخا قلخ يف هكراش نإو هذه يف هكراشي ال ةعاجشلا يف هكراشي ال امو ؛ةعاجشلاو ردصلا

 . عاجشو ردصلا ضيرع دسألا نأل 0000 ضيرع ًانالف نإ

 ا و و ا أ نع اهانلبق ارومأ انداقتعا لثم

 ال ءاضف ملاعلا ءارو ام نأب مكحلاك « ةسوسحم ريغ رومأ ىف ف مهولا اهب مكحي ةيداك اياضق .تايمهولا

 م نوي اهتديت يكرتلا شالا هاذي

 هانتم ريغ الملا نوكي وأ ءالخ ىلإ يهتني لكل نأ ارسق هنع اوفرصي مل ام ءامهدلا نم لكلا داقتعا كلذ لاثم

 نم نالاثملا ناذهو ةهج يف ًازيحتم نوكي نأ بجيف دوجوم لك نأ اهلك ةيرطفلا ماهوألا ىيدصت لثمو

 ناكم يف نامسج مهوتي نأ نكمي ال امك هنأ لثم لقعلا اهعبتي ةقداص اهنم نوكي دقو «.ةبذاكلا تايمهولا

 نهذلا دنع ادج ةيوق تايمهولا هذهو نيناكم يف دحاو تقو يف دحاو مسج لقعي الو دجوي ال كلذكف دحاو

 تايلوألا نع رمألا ءىداب يف زيمتي ال كلذكو مهولا نع لوزي ال هنالطب عمو لقعلاب لطبي امنإ اهنم لطابلاو

 ةرطفلا ىنعمو ,تايلقعلاب اهتداهش اهب ب دهشت ةرطفلا تناك ةرطفلا ةداهش ىلإ انعجر اذإ انأل اهتهباشمو ةيلقعلا

 رشاعي ملو ًابهذم دقتعي ملو اب أر عمسي مل هنكل لقاع غلاب وهو ةعفد ايندلا يف لصح هسفن ناسنالا مهوتي نأ

 اده ىلع نفرد مل تلال اهني او ف فرحي هلو هنأ

 ةرطف هبجوت ام لك سيلو .ةرطفلا هبجوت ام وهف كشلا هنكمي مل نإو هب دهشت ال ةرطفلاف كشلا هنكمأ نإف « هيف

 ةلمجلاب نهذلا ةرطف امأو ءالقع ىمست يتلا ةوقلا ة ةرطف قداصلا امنإ بذاك اهنم ريثك لب قداصب ناسنالا

 ءىداب لثم يه امإ تاذلاب E يتلا رومألا يف بذكلا اذه نوكي امنإو ايذاك ناك اميرف

 ةرثكلاو ةدحولاك تاسوسحملا نم معأ يه وأ « ىلاعت يرابلاو لقعلا لب «ةروصلاو ىلويهلاك تاسوسحملا
 اهيلع هدعاسي تامدقم نم ءىدتبي ناك امل لقعلا نإف كلذ هبشأ امو لولعملاو ةلعلاو يهانتاللاو يهانتلاو

 مهولا ذخأ مهولا ةرطف ىضتقمل ةداضم جئاتن ىلإ ىهتنا اذإ مث عزاني الو اهنم ءيش يف ضقاني الو مهولا

 سوسحملا وحن لغان وقح لةو نه نأ ملعيف مزاللا قحلا ميلست نع عانتمالا يف ذئنيح

 وه الو عضو هل سيلام «تادوجولا نم نأ تجتنأ يتلا تامدقملا عيمج يف لقعلا مه ولا ةدعاسم لثم اذهو

 اهل يتلا صاوخلا يفو تاسوسحملا يف مهولا ةرطفف ء ءيشلا اذه دوجوب قيدصتلا نع هعانتما مث ناكم يف

 يتلا رومألا يف اهترطف امإو تاسوسحملا يف لقعلل ةلآ وه لب لقعلا اهعبتي ةقداص ةسوسحم يه ام ةهج نم

 . ةبذاك ةرطف يهف سوسحم دوجو ىلإ اهفرصتل ةسوسحمب تسيل
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 عفي ءار ا ةداهش اهب قيدصتلا فبجوأ ةدومحم ةروهشم ءارآ تا الآ 5

 اهيلإ 06 نهذلا نكلو «لابلاب اهضيقن 0 لب تاشلا ىلع ال اهب قيدصتلا

 . ليم

LS LL 
 “ةاكاحملا ليبس ىلع رخآ .

 ريغ نم ةيلقعلا هتوق ةهج نم ناسنإلا ىف ثدحت تامدقمو اياضق يه تايلوألاو

 .اهب قيدصتلا بجوأ ببس

 . ينيقي جاتنإل تانييعت نم فلؤم سايق ناهربلاو
 مل ناهربو .تاسوسحم امإو تايبيرجت امإو .اهنم عمج امو تايلوأ امإ تاينيقيلاو

 . اعيمج نهذلا يفو دوجولا يف ةجيتنلا يفرط عامتجا ةلع كيطعي يذلاوه

 لضافألا وأ مهرثكأ ةداهش وأ ءاملعلا ةداهش امإو رثكألا ةداهش امإو «ليمج لدعلا نأ لثم لكلا ةداهش امإ )١(
 ام نإف ةرطفلا يف ءاهب قيدصتلا عقي امم يه ام ةهج نم تاعئاذلا تسيلو روهمجلا هيف فلاخي ال اميف مهنم
 رمتست ةداعلا نأل سفنألا دنع ةررقتم اهنكلو ةيرطف ريغ اهنإف ىمهو الو ىلقع ىلوأب سيل تاعئاذلا نم ناك
 امهيلإ رطضملا حالصالاو ملاستلا ةبحم اهيلإ اعد امبرو ةيقافتالا تاعوضوملا يفو ءابصلا ذنم اهيلع
 ءارقتسالا وأ خسنت ملو تيقب ةميدق ننس وأ سانئتسالاو ءايحلا لثم ةيناسنالا قالخألا ¿ نم ءيش وأ ناسنالا

 طرشلا كلذل نطفي الف ًافرص ًالطاب وأ ًافرص اقح نوكي نأ نيب هاا ل ا ريثكلا

 ليمج لدعلا ؛كلوق ضرعاف يرطفلاو عئاذلا نيب قرفلا فرعت نأ تدرأ اذإو .قالطالا ىلع ذخؤيو

 نم مظعأ لكلا نأ يف تأتم ريغو امهيف ًايتأتم كشلا دجت امهيف كشلا فلكتو ةرطفلا ىلع حيبق بذكلاو

 تايلوألاو « يمهو يرطف وهو .ءالم وأ ءالخ جراخ ءيش دنع يهتني لكلا نأ يفو « ىلوأ قح وهو ءزجلا
 امأو .تاعئاذلا نع اهجرخأف تايمهولا فيز ام بابسألا نم ضرع امبرو ناد انآ تايمهولاو

 وأ «ةنطفلا ريغ ةيماعلا ناهذألا ىلع تضرع اذإ ءارا ىهف بقعتملا ريغ يأرلا ءىداب يف ةدومحملا تاعئاذلا

 الط اخ ام نأ بني لئاقلا لوقك ةدومحم نكت مل تبقعت اذإو ءاهل تنعذأ ةتغب ًاضرع ةلفاغلا ةنطفلا

 . سفن سفن ىلإ لب عماس لك ىلإ سايقلاب ,ءىدابلا يف ًاعئاذ دحاولا ء ءيشلا سیلو ااا

 هضيقن ضرع اذإ ناكو «لابلاب اهضيقن ناكمإ رطخي مل نإف .سمشلا رون نم دافتسم رمقلا رون :كلوقك (۲)
 . دقتعم وه لب فرص نونظمب سيلف هنكمي ملو نهذلا هلبقي مل نهذلا ىلع

 ةرملاب لسعلا انهيبشت لثم طسب وأ ضبق ةلمجلابو « هيف اهبيغرت وأ ءيش نع سفنلل ريفنت ةيرثكألا يف هعبتيو (۳)
 . عبطلا هيف بغريف طايتحالاب نبجلا وأ ةعاجشلاب روهتلا انهيبشتكو عبطلا هنع رفنيف

 طالخالا نفعت نإف مومحم ديز حتني مومحم طالخالا نفعتم لكو طالخالا نفعتم ديز : كلوق ف أمك )٤(

 وأ ايمل يمسو نهذلا يف هل ةلعوه امك جراخلا يف ىمحلا توبثل ةلع ةماقتسالا نع عئابطلا جورخ ىنعمب
 . ملل بوسنم وهف مل اهنع لاؤسلا يف لاقي هنأل كلذب تيمسو ةلعلا يه يتلا ةيمللا هتدافإل مللا
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 قيدصتلاو ؛نهذلا دنع ةجيتنلا يفرط عامتجا ةلع كيطعي يذلا وه نإ ناهربو

 وأ ديقي لهو اقلطم مدعلا وأ دوجولا يف ءيشلا لاح فرعت وه ًاقلطم له بلاطملاو “هب

 ام يأ مسالا بسحب امإ وهو روصتلا فرعي ام سيل وأ ام لاح ىلع ء ءيشلا دوجو فرعت وه

 وهو هدوجو يف ءيشلا ام يأ تاذلا بسحب امإو .بلطم لك مدقتي وهو اذك مساب دارملا

 ةلع امإ وهو « له باوجب ةلعلا فرعي مل قلطملا لهلا همدقتيو تاذلا ةقيقح فرعي

 .ديقملا بكرملا لهلا يف لخاد ةوقلاب وهف يأو .دوجولا سفن ةلع امإو .طقف قيدصتلا

 ٠ يارا والا تا نإ نا اطا
 ‹تامدقمو لئاسمو تاعوضوم :ةثالث نيهاربلا رمأ اهنم مئتلي يتلا رومألاو

 نأ بجيو .اهب نهربي تامدقملاو ءاهيلع نهربي لئاسملاو اهيف نهربي تاعوضوملاف

 نوكت دقو «ةيلك لكلا ىلع ةلوقم ةيلوأ تامدقم ىلإ يهتنيو «ةيتاذ ةينيقي ةقداص نوكت

 نوكتو ةيرثكأ نوكتف ام مكح ىلع رثكألا يف يه يتلا ةريغتملا رومألا ىلع الإ ةيرورض

 . ةبسانم نوكتف ةجيتنلا دوجول اللع

 ّدح يف ًاذوخأم لومحملا نوكي نأ امهدحأ نيهجو ىلع لاقي يتاذلا لمحلا

 1 .20ل ومحملا ّدح يف ًاذوخأم عوضوملا نوكي نأ يناثلاو ‹ عوضوملا

 «لقعلا لوأ ىف لصاح اهب قيدصتلا نإ امهدحأ ‹«نيهجو ىلع ةيلوألا ةمدقملاو

 0116 زوق ةويقرملا نك مق وه ام ىلع لاقي ال بلسلاو باجيالا نأ ةهج نم يناثلاو

 E OPO E برب ديا وو و حدب را 3 )۱)

0 

 لومحملا ناك اذإ ام لاثمو ناسنالا ّدح يف ناويحلا ؛ عوضوملا دح يف ًاذوخأم لومحملا ناك اذإ ام لاثمف (۲)

 هدح يف ذخؤي يذلا ثلثملاو .فنألا اهدح يف ذخؤي يتلا ةسوطفلا لثم هسنجوأ سام 1

 وه يذلا ضيبألا عوصوم مسجلاو مسجلا هدح يف ذخؤي يذلا رصبلا قرفك ةضورعم عوضوم وأ حطسلا

 ةعانصلا وصوم ف ءيشل وأ ةعانصلا عوضومل صاخ هنأل ًايتاذ اذه ناك امنإو ‹ضراعلا كلذل صو رعم

 . هنع ًابيرغ هيلع ًاليخد نوكي الو وه وه ثيح نم هتعانص عوضوم وأ ءيشلا عبتيوهف اهتلمج نم ءيشلا يتلا
نيتمئاقل ةيواسم هاياوزف ثلثم لك نإ | :كلوقك باجيإلاف يناثلا امأ ءزجلا نم مظعأ لكلا نأ لوألا لاثمف

» 

م صخأ وه ام امأو ,لكشلاك ًايلك المح ثلثملا نم معأ وه ام ىلع لمحي ال اذه نإف
 لثم ثلثملا ن

 لطب اذإو .نيتمئاق لثم اياوزلا نوك لطبي الو ثلثملاك هنم معأ وه ام ىقبيو لطبي دقف نيقاسلا يواستم

 . لكشلاك .ثلثملا نم معأ وه امل قبي مل ثلثملا

 ےک (5
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 .‹ةيتاذلا اهضارعأ ىلع نهربيف مولعلا يف عضوت يتلا رومألا يه تاعوضوملاو

 اهناهرب بولطملا اهيف كوكشملا ملع ملعي ةصاخلا اياضقلا يه لئاسملاو

 تادسافلا نم ء يش يف سیلو «مئادلا ¿ نيفبلا مكح يطعي ناهربلاو ا !اهتاعوضومو

 طسو دقع نم ذئنيح ذب ال هنأل ءذحلا ىلع اضيأ ناهرب الو اهيلع ناهرب الف و مئاد دقع

 نوكي نأ امإ ولخي ال طسوألا كلذو .نايواستم دودحملاو دحلا نآل .(© ”نيفرطلل واسم

 بستكانإف «تباث هباستكا ىف لاؤسلا نإف رخآلا دحلا امأف .,ةصاخ وأ ايي اد

 كإو رود كلذف لوألا بستكا نإو «ةياهن ريغ ىلإ بهاذ رمألاف .ثلاث دحب

 نوكي نأ زوجي ال هنأ ىلعو .دحلا اذه هب بستكي ال ملف ناهربلا ريغ رخا هجوب بستكإ
 امراص فيكف ّدح ريغ ةطساولا تناك نإو دعب حضونس ام ىلع نامات نادح دحاو ءيشل

 مكحلا نإف اضيأو .دحلا وهو هل موقملا يتاذلا رمألا نم دودحملل دوجو فرعأ دحب سيل

 نأ الإ .هنيعب ًائيش ماسقألا نم لمحت الو ًاماسقأ عضت ةمسقلا نإف ءةمسقلاب بستكي ال
 بلا قبلا مف نق ءانثتسا امأو «لخدم هيف ةمسقلل نوكي نأ ريغ نم ًاعضو عضوي

 سيل نکل تلق اذإ كنإف .هنم ىفخأو هل لثم وه امب ءيشلا ةنابإ وهف دحلا ىف يف لخادلا

 لاق اذإف .هبساني ملع نم وأ «هنيعب ملعلا كلذ نم نيوكي لب .بطلا يف ةسدنهلا تامدقم لمعتسي نمك )١(

 نم نهرب نكي مل لاكشألا عسوأ ةرئادلا نأل يوازلا نم أطبأ الإ لمدني ال ريدتسملا حرجلا نإ :بيبطلا

 . بطلا

 لثمو « يعيبطلا ملعلل نكسيو كرحتي ام ةهج نم مسجلا لثم فر بالا دلا لو تد الا ف

 لثمو ريداقملل مصألاو قطنملا «لثم .هصخت ةيتاذ ضارعأ اهنم لكلو ‹يهلالا ملعلل دحاولاو دوجوملا

 لثمو . يعيبطلا مسجلل كلذ ريغو «لوبذلاو ومنلاو ةلاحتسالا لثمو .ددعلل درفلاو جوزلا لثمو اهل لكشلا

 لثم ادحاو عوضوملا نوكي دقو دوجوملل اههبشأ امو مدقلاو ثودحلاو .ناصقنلاو مامتلاو لعفلاو ةوقلا

 . ةسدنهلل مسجلاو حطسلاو طخلا لثم ةبسانتم وأ ةسناجتم ةريثك ًارومأ نوكي دقو .يعيبطلا مسجلا

 : انلوقك ءهل يتاذ ضرع عم هعوضوم امأو «نيابم امإو كراشم امإ رادقم لك :انلوقك هسفن ملعلا عوضوم امأ (۳)

 طخ لك :انلوقك ضرع عم هعوضوم نم عون امأو ءنافرطلا هب طيحي ام علض وهف ةبسنلا يف طسو رادقم لك

 .اذك نيتيوازلا نإف طخ ىلع ماق

 نكمي الف «رغصألل طسوألا كلذكو معأ امإو « نيفرطلل واسم امإ « هيف ربكألا نوكي نأ ناهربلا طرش نم نأل )٤(

 دجوي دحلا نأ نيبن نأ اندرأ اذإ نحنو ءرغصألا نم صخأ الو ربكألا نم معأ نوكي نأ ةلمجلاب طسوألا يف

 ربكألا ناك اذإو دودحملل واسم دحلا نأ ينعأ .عوضوملاو لومحملا هيف ىواستي انبولطمف طسوب دودحملل

 ال هنألو ,رغصألا نم معأ نوكي نأ نكمي سيلف ربكألا نم معأ نوكي نأ نكمي ال طسوألاو رغصألل ًايواسم
 .ربك الل رغصألا ةاواسمل ربكألا نم صخأ نوكي نأ نكمي الف .ءرغصألا نم صخأ نوكي نأ نكمي
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 ءةجيتنلا نم فرعأ ًائيش ء ءانثتسالا يف ثدحأ نكي مل « قطان ًاذإ وهف قطان ريغ ناسنإلا

 دحأ دح ًاضيأ الو دض دودحم لكل سيلف دضلا ّدح نم بستكي ال ّدحلا نإف ًاضيأو

 فيكف ايلك ًاملع ديفي ال ءارقتسالا نإف اضيأو ءرخآلا دضلا ذح نم كلذب ىلوأ نيدضلا

 مسقنت ال يتلا صاخشألا' ىلإ دمعت نأب كلذو بيكرتلاب صنتقي ّدحلا نكل ّدحلا ديفي

 كلذ يف يتلا اهل ةموقملا تالومحملا عيمج ذخأتف «ةرشعلا نم يه سنج يأ نم رظنتو

 هذه انعمج اذإف « يناثلا اهيأو لوألا اهيأ فرعت نأ دعب اهنم ةدعلا عمجتو سنجلا

 يف ةاواسملا امهدحأ نيهجو نم دودحملل ًايواسم ًائيش اهنم اندجوو تالومحملا

 ذشي ال هتاذ ةقيقح لامك ىلع الاد نوكي نأ وهو ىنعملا ىف ةاواسملا يناثلاو 2'”لمحلا

 ردا «سانجألا ضعبب لخأ دق نوكي تا سعت اوم ےک اا .ءيش هنم

 و «سكعلابو 20 ىنعملا يف ًايواسم نوكي الو لمحلا يف ايواسم نوكيف .لوصفلا

 نا e يبرم ءازيجو نوكي نأ ىلإ ّدحلا يف تفتلي

 ةيواسم ةلوقعم ةروص سفنلا يف موقي نأ بجيف .هل نايبو ةيتاذلا لوصفلا عيمجب يتأي مث

 الامل تدا لح الو ةويخبجلا اها زف نأ شرعي تمت اياب درعرملا وسلا

 . ةيهاملا ىلع لاد لوق اذإ دحلاف «مساللا حرشب كلذ امنإو .هل دوجو

 امب ءيشلا فيرعت زوجي الو «تايتاذلا تناك اذإ ًاصوصخ دحلا يف ةنيعم ةمسقلاو

 . هب الإ ءيشلا فرعي ال امب الو .ءافخلاو ءالجلا ىف هلثم وه امب الو «هنم ىفخأ وه

 دجن ثيح نم ا ا ا و سحلا ةهج نم اذه انل حصي امنإ )۱)

 انملعف صخشلا كلذ دوجو عفترا انعفر اهيأ نأ ملعن يتلا ةيلصفلا يناعملا رئاسو يسنجلا ىنعملا هيف

 نكي ملو يلكلا يئزجلا نمو لوقعملا سوسحملا نم انصنتقاف عونلا يف ةيواسم لك يف رمألا اذه بوجو

 ءهيلإ اهنم مكحلا لقن حصيل عونلا صاخشأ رئاسل نوكي امنإ ءارقتسالا ناك ذإ ءارقتسالا هجو ىلع اذه

 ا يح اجت ةرطفلا بجومب انمكح دحاولا صخشلا يف يناعملا هذه انيأر امل نحنو

 . ناسنإ لكل اهانبجوأف اهتلمجب الإ ناسنالا

 لمحي لوقلا اذه هيلع لمحي ام لكو «لوقلا اذه هيلع لمحي دودحملا هيلع لمحي ام لك نوكي نأ ينعأ 66

 .دودحملا هيلع

 سنجلا نآل «صقان وه لب يقيقح دحب سيل اذه نإف ءالثم تئام قطان مسج هنأ ناسنالا دح يف : كلوقك (۳)

 كرحتمو لوقن نأ ريغ نم ساسح سفن وذ مسج هنأ ناويحلا ّدح يف : كلوقكو « هيف عوضوم ريغ بيرقلا
 . ىنعملا يف صقانو لمحلا يف واسم اذه نإف ةدارإلاب
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 : ")ةرشعلا سانجألا يف

 ماق دق بيرق لحم يف يأ ,عوضوم يف سيل هتاذ يف دوجو ام لك وه رهوجلا
 . هميوقتب الو لعفلا يف هنود هسفنب

 م نوكيا ام[ و هوو او ا اال و ةن الا هتاذل 'لدقيب ىلا وره كلا
 نوكي نأ امإو .طخلل ةطقنلاك هب دجتيو هدنع ىقالتي كرتشم دح ةوقلاب هئازجأل دجوي ذإ
 ء عضو اذ نوكي دق لصتملاو ءددعلاك لعفلاب الو ةوقلاب ال كلذ هئازجأل دجوي ال الصفنم
 نأ ناكمإو «تابثو لاصتا هئازجأل دجوي يذلا وه عضولا وذو عضولا ميدع نوكي دقو
 ةدحاو ةهجو يف ةمسقلا لبقي ام كلذ نمف «رخآلا نموه نيأ هنأ اهنم دحاو لك ىلإ راشي
 يف لبقي ام هنمو « حطسلا وهو مئاوق ىلع نيتعطاقتم نيتهج يف لبقي ام هنمو .طخلا وهو

 حطسلا هنأب عضو وذ اضيأ ناكملاو مسجلا وهو ضعب ىلع اهضعب مئاق تاهج ثالث
 هؤازجأ دجوت ال ذإ عضو هل سيل هنأ الإ ةكرحلل رادقم وهف نامزلا امأو ,يواحلا نم نطابلا

 وهف ددعلا امأو نآلا وه فرطب نادحتي ةلبقتسمو ةيضام ذإ ةلصتم هؤازجأ تناك نإو .اعم
 هدوجو يذلا ىنعملا وهو «ةفاضالا رشعلا تالوقملا نمو .لصفنملا مكلا ةقيقحلاب

 نإف بألاك ال ةونبلا ىلإ سايقلاب ةوبألا لثم «هريغ دوجو هل سيلو رخا ءيش ىلإ سايقلاب
 ظ E درو لل

 مسجلل ةبسن هيف هدوجو رابتعا بجوي ال مسج يف ةراق ةئيه لك وهف ؛فيكلا امأو
 ضايبلا لشم ءزج اذ هب نوكي رابتعا هتلمجل الو هئازجأ يف ةعقاو ةبسن الو جراخ ىلإ

 .حطسلل عيبرتلاك «مك وه ام ةهج نم مكلاب اصتخم نوكي نأ امإ وهو «داوسلاو
 امإ ءهب صتخملا ريغو هب اصتخم نوكي ال نأ امإو .ددعلاب ةيدرفلاو .طخلاب ةماقتسالاو

 لثم هنم خسارلاف .تاجزتمملا لاعفناب دجويو ساوحلا هنع لعفني ًاسوسحم نوكي نأ
 ناك نإو .هنم لاوزلا عيرسو «تايلاعفنا تايفيك ىمسي لسعلا ةوالحو .بهذلا ةرفص

 «لجخلا ةرمح لثم اهلادبتسا ةعرسل «تالاعفنا لب 2")ةيفيك ىمست الف ةقيقحلاب ةيفيك

 : ناتيبلا ناذه اهمظتني دقو رشعلا تالوقملاب اهنع ربعي يتلا يه )١(
 الغف هتبتر يف الع رعش تيب يف اهمظنأس رشع يف تالوقملا دع

 العصف لعفني نأ هل عضوو نيأ ىتم فاضملاو فيك مكلا رهوجلا
 ٍ يفصرملا نيز خيشلل هيلع هتيشاحو نيتيبلا نيذه ىلع فيطل حرش يعاجسلا خيشللو

 فيكلا نيب أطسو نوكي نأو ةيفيك نوكي الأ داكي ال هنأ دارأ هلعلو .لمأت هيف خلا ةيفيك ىمست الف :هلوق (۲)
 . تايفيكلا ماسقأ ىفعضأ نم هنأ الإ افيك قيقدلا قيقحتلا دنع ناك نإو .لاعفنالاو
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 يف روصتت امنإ تادادعتسا نوكي نأ امإف .ًاسوسحم نوكي ال ام هنمو ءلجولا ةرفصو

 ةيعيبط ةوق يمس لاعفنالا ءابإو ةمواقملل ادادعتسا ناك نإف «تالامك ىلإ سايقلاب سفنلا

 يعظ رق ا يقص لالا ر نا ةطرملل ا نكن و و ام

 تادادعتسا اهنأ روصتي ال تالامك اهسفنأ يف نوكت نأ امإو «نيللاو ةيضارمملا لثم

 ا م اهات اينما ن اك ايف .اهتاذب ةسوسحم ريغ كلذ عم نوكتو «ىرخأ تالامكل

 ضرمو «ميلحلا بضغ لثم الاعب وس لاول عيرس ناك امو .ةحصلاو ملعلا لثم

 ءاحيحص نوكي ال دق حاحصملا نإف «ةيحاحصملاو ةحصلا نيب قرفو .حاحصملا

 .احيحص نوكي دق ضارمملاو

 ديز نوكك «هيف نوكي يذلا هناكم يف رهوجلا نوكوهو .نيألا ا د نعد

 . سمأرمألا اذه نوك لثم هيف نوكي يذلا نامزلا يف رهوجلا نوك وهو ىتمو «قوسلا يف

 يف ةبسن ضعب ىلإ اهضعب هئازجأل نوكي ثيحب مسجلا نوك وهو عضولاو
 مايقلا لثم ناكم يف ناك نإ ناكملا ءازجأو .تاهجلا ىلإ سايقلاب ةازاوملاو فارحنالا

 . مكلا باب يف روكذملا عضولا ريغ ىنعملا يف وهو دوعقلاو

 .هلمشي رخا رهوج يف رهوجلا نوك نوكي نأ هبشيو «هلصحأ تسلو كلملاو

 . حلستلاو سبلتلا لثم هلاقتناب لقتنيو

 لازي ال لب .تاذلا راق ريغ هريغ يف دوجوم رمأ ىلإ رهوجلا ةبسن وهو «لعفلاو

 .ديربتلاو نيخستلاك ‹ مرصنيو ددجتي

 . نخستلاو عطقتلا لثم ءةفصلا هذهب هيف ةلاح ىلإ رهوجلا ةبسن وهو «لاعفنالاو

 ةلع لاقيو .«يسركلل راجنلا لثم ةكرحلا أدبمو لعافلل ةلع لاقي ةعبرأ للعلاو

 ةفع :لاقيو «بشخلا لثم ءيشلا ةيهام نوكي ىتح نوكي نأ ءيشلا جاتحي امو ةداملل

 ةلع لاقيو .ءيشلا نوكتي مل ةداملاب ةروصلا نرتقت مل ام هنإف .ءيش لك يف ةروصلل

 امإ هذه نم ةدحاو لكو «تيبلل نكسلا لثم ءيشلا لجألو هوحن يذلا ءيشلاو ةياغلل

 امإو ةصاخ امإو 2”ضرعلاب امإو تاذلاب امإو لعفلاب امإو ةوقلاب امإو “ةديعب امإو ةبيرق

 . ةدسلاك ةديعبلاو 0 0

 مق د ا
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 اهتالومحم اياضف جاتنإل نيهاربلا يف ىطسو اوچ عقت لق عبرألا للعلاو .  )ةماع
 ام هجاتنإو لولعملا عضو امهعضو نم بجي الف ةيلباقلاو ةيلعافلا ةلعلا امإو ةيتاذ ضارعأ
 . ؟”لعفلاب ةلع امهترورض ىلع لدي ام كلذب نرتقي مل

 ءاذك هنأ ءيش يف يأر وه .قحلا نظلا . يقطنملا اهيلإ جاتحي ظافلأ ريسفت يف
 اذك نوكي نأ نكمي ال هنأو ءاذك ءيشلا نأب داقتعا ملعلاو اذك نوكي ال نأ نكميو
 .ديدحتب ةيهاملا روصتل ملع لاقي دقو .هتاذ يف كلذك ءيشلاو «هبجوت ةطساوب

 داقتعاك ةطساو الب ءًاعبط اذك نوكي نأ نكمي ال هنأو اذك ءيشلا نأب داقتعا لقعلاو
 روصتك اهديدحت الب هتاذب ةيهاملا روصتل لقع لاقي دقو «نيهاربلل لوألا ءىدابملا
 ةوق ءاكذلاو .ملعلا باستكا وحن ةدعم سفنلل ةوف نهذلاو .دحلل ىلوألا ءىدابملا
 .بولطملا عضو اذإ طسوألا دحلا ةباصإ ىلإ سفنلا ةكرح سدحلاو .سدحلل دادعتسا
 ىلإ مولعم نم لاقتنا ةعرس ةلمجلابو «طسوألا بيصأ اذإ ربكألا دحلا ةباصإ و
 هيدؤي ام ناظفحي لايخلاو ركذلاو «ةيصخشلا تايئزجلا كردي امنإ سحلاو . "7لوهجم
 .ذوخأملا ىنعملا ظفحيف ركذلا امأو «ةروصلا ظفحيف لايخلا امأ .هتيصخش ىلع سحلا
 وحن ناسنالا نهذ ةكرح ركفلاو «ةبرجت ناك ركذلا رركت اذإو .ًاركذ ناك سحلا رركت اذإو
 ةيدارإ لاعفأ اهنع ردصت ةيناسفن ةكلم ةعانصلاو «بلاطملا ىلإ اهنم ريصيل .ءىدابملا
 .لمعلاو ملعلا يئزج يف نكمملا هلامك ىلإ ناسنالا سفن جورخ ةمكحلاو ,هتيؤر ريغب
 . يه امك اياضقلل ًاقدصمو . يه امك تادوجوملل ًاروصتم نوكي هنإف ملعلا بناج يف امأ
 ةكلملاو «ةلادعلا ىمسي يذلا قلخلا هل لصح دق نوكي نأف لمعلا بناج يف امأو
 ,تايئزجلا لاني ركذلاو لايخلاو سحلاو .ةدرجم تايلكلا لاني يلقعلا ركفلاو ةلضافلا
 زيبمتلا لعفي لقعلا مث «لقعلا ىلع لايخلاو .ةطلتخم أرومأ لايخلا ىلع ضرعي سحلاف
 . قيدصتلاو روصتلا يمسق يف اهبحاوص يف ةنوعم يف يناعملا هذه نم دحاو لكلو

 .هل عناصلاك ةماع امأو تيبلل ءانبلاك ةصاخ امأو )١(
 بجي ذئنيح هنإف «هيف يتلا ةدربملا ةوقلاب نادبألا يف يتلا ةيزيرغلا ةرارحلا نع نويفألا لاعفنا نارتقا لثم (؟)

 نأ اهلعاوفب اهداوم نارتقا نع مزلي ةيعيبطلا رومألا نم ريثك نكلو .داوملا نم ريثك يف كلذو ديربتلا هتوق نع
 نئاكلا دجوي الأ بجي يتلا عابطلا ىلع اهتدام دجوي ال اهنم ريثك يفو اهلك يف اذه لب ةرورض لولعملا دجوي
 . ناسنالا ةفطنك

 . سمشلا نم رينتسي هنأ سدحيف «سمشلا نع هدعبو هبرق لاوحأ دنع رمقلا ةرانتسا لكشت یری نمک (۳)
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 : تايهلإلا يف

 : لئاسم رشع يف ملعلا اذهب صتخت يتلا لئاسملا رصحن نأ بجي

 نأ ذإ دوجولا ىلع هيبنتلاو هيف رظني ام ةلمجو ملعلا اذه عوضوم يف اهنم : ىلوألا

 .قلطملا دوجولا يهلإلا ملعلا عوضومو «هلاوحأ نع ثحبيف هيف رظني ًاعوضوم ملع لكل

 رئاس هنم ءىدتبي ثيح ىلإ ليصفتلا يف يهتنيو .2!)هئدابمو هتاذل هل يتلا هقحاولو

 وهو دوجولا ماسقأ وه ملعلا اذه هيف رظني ام ةلمجو اهئدابم نايب هيفو مولعلا

 لعفلاو صقانلاو ماتلاو ثداحلاو ميدقلاو لولعملاو ةلعلاو "”امهقحاولو ريثكلاو دحاولا

 اماسقنا تالوقملا ىلإ دوجولا ماسقنا نوكي نأ هبشيو «رشعلا تالوقملا قيقحتو ةوقلاو

 لمشي دوجولاو «ضارعالاب ًاماسقنا اهتاوخأو ةرثكلاو ةدحولا ىلإ هماسقناو لوصفلاب

 ىلوأ اهضعب يف هنإف ًاسنج نوكي نأ حلصي ال اذهلو ؤطاوتلاب ال كيكشتلاب ًالومش لكلا

 حرشي نأ نكمي الو ءمسريوأ دحي نأ نم رهشأ وهو «لوأ الو ىلوأ ال امهضعب يفو لوأو

 طسوت الب سفنلا يف موقت هتروص لب .هل حرش الف ءيش لكل لوأو أدبم هنأل مسالا ريغب
 اذإ ام هتاذب بجاولاو «هتاذب نكممو «هتاذب بجاو ىلإ ةمسقلا نم اعون مسقنيو «ءيش

 ضرف اذإو وجو ا اذإ ام هتاذب نكمملاو «هدوجو بجي مل هتاذ ربتعا

 ريثكلاو دحاولا ًايلمح ًاضرع نيمسقلا ىلع ضرع اذإ مث د «لاحب هنم مزلي مل دوجوم ريغ

 ميدقلاو لولعملاو ةلعلا كلذكو «زئاجلاب 3 «بجاولاب ىلوأ دحاولا ناك

 بجاولاب ىلوأ ءامسألا نسحأ ناك رقفلاو ىنغلاو ةوقلاو لعفلاو صقانلاو ماتلاو ثداحلاو

 هتاذب نكمملا ىلإ هجوتي لب ميسقتلا هيلإ قرطتي ملف هجوب ةرثكلا هيلإ قرطتي مل نإو هتاذب

 وهف رخآلا ىلإ امهدحأ ةبسن امأو ءامهيمسرب امهانفرع دقو «ضرعو رهوج ىلإ مسقناف
 هماوق يف نغتسم ريغ هيف لاح ضرعلاو «هيف لاحلا نع هماوق يف نغتسم لحم رهوجلا نأ

 عضوم يف هماوق تاذ لکو ءرهوج وهف هب هماوق الو عوضوم يف نكي مل تاذ لكف «هنع
 اذإ عوضوم يف ال ينعأ ًارهوج كلذ عم نوكيو لحملا يف ءيشلا نوكي دقو «ضرع وهف

 .هسفنل أدبم ناكل الإو ءالصأ قلطملا دوجولل أدبم ال هنإف بوصأو ىلوأ ناكل هكرت ول هئدابمو :هلوق )١(

 بوجولا ةبسن تناك نإو (ثحبلا تاذلا) «سدقألا نجلا بسن نم ةبسن ناكمإلاك بوجولا نأ ةصاخبو

 نيخسارلا قئاقد قدأ نم هنإف مهفيلف «برقأ هيلإ

 .ةيريغلا ريثكلا قحاولو وه وهلاو ءةلكاشملاو ةسناجملاو a ةهباشملاو ةاواسملا «دحاولا ق قحاولف )2

 . ةلكاشماللاو ةسناجماللاو ةاواسماللاو . ةهباشماللاو ةلباقملاو
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 ,ةروص هيمسنو هل ام ًاموقم اذه عم نوكي مث هتاذب ًاموقتم هيف وه يذلا بيرقلا لحملا ناك
 يف نوكي نأ امإولخي الف « عوضوم يف سيل رهوج لكو «ضرعلا نيبو امهنيب قرفلا وهو
 لحم ىف ناك ن :لحملا كلذ هنع ماوقلا يف ىنغتسي ال لحم يف نوكيوأ الصأ لحم
 الحم نوكي نأ امإف الص لحم يف نكي مل نإو «ةيدام ةروص هيمسن انإف ةفصلا هذهب
 ىلويهلا هيمسن انإف هيف بيكرت ال هسفنب الحم ناك نإف «نوکی ال وأ «هیف بيكرت ال هسفنب

 ةيمسج ةروصو ةدام نم ةبكرملا انماسجأ لثم ًابكرم نوكي نأ امإف نكي مل نإو .ةقلطملا
 نكي مل وأ ماسجألاب ام قلعت هل نوكي نأ امإ ولخي الف بكرمب سیل امو < ,«7نوكي ال نأو
 دقف ضرعلا ماسقأ امأو القع هيمسنف قلعت هل سيل امو أسفن هيمسن قلعت هل امف قلعت هل
 يسر وا

 ةداملا نأو هنم بكرتي امو ينامسجلا رهوجلا قيقحت يف : : ةيناثلا ةلأسملا

 ,دوجولا ةبترم يف ةداملا ىلع ةمدقتم ةروصلا نأو .ةروصلا نع ىرعتت ال ةينامسجلا
 نأ بجي سيل هنإف :لعفلاب ةثالث ًاداعبأ هيف نأب ًامسج سيل دوجوملا مسجلا نأ ملعا

 ةتبلا «لعفلاب اهيف عطق ال ةركلا نأ ملعت تنأو «لعفلاب طوطخ وأ طقن مسج لك يف نوكي
SAN Nداعبأ هيف ضرعي نأ حلصي ثيحب هنأل مسجوه امنإ مسجلا لب <  

 هيف ضرعي يذلاف ,ةثالث قوف نوكي نأ نكمي الو ءرخآلا ىلع مئاق امهنم دحاو لك ةثالث
 .قمعلا وه كرتشملا ٌدحلا يف امهيلع مئاقلاو «ضرعلا وه هيلع مئاقلاو لوطلا وه ًالوأ
 ةروص تسيلف هيف عقت يتلا ةدودحملا داعبألا امأو «ةيمسجلا ةروص وه هنم ىنعملا اذهو
 عم لب هل اهنم ءيش تبثي نأ بجي الو «تاموقم ال قحاول يهو . مكلا باب نم يه لب هل
 نأ ماسجألا ضعب يف قفتا امبرو هيف ناك ددجتم دعب لك لطبي هيلع ددجتت لكش لك

 كلذكف .قحال لكشلا نأ امكو ءاهلاكشأ ةمزالم قرافت ال ءهل ةمزال داعبألا هذه نوكت
 داعبألا كلذك هتيمسج ديدحت ىف لخدي ال لكشلا نأ امكو .لكشلاب ددجتي ام

 داعبألاو ءاهيف ةلخاد وأ ال ةعانصل ةعوضوم ةيمسجلا ةروصلاف «ةددجتملا

 وه لحم يف ء ءيشلا ناك اذإ امأو .سفنلاو لقعلاك ةقرافم ةروص هيمسن نحو ابكرم نوكي ال نأ يأ (۱)
 راطقألا نع الخ تتاكولو ءةيمسجلا ةروصلا نع ولخت ال ةيمسجلا ةروصلا ةدامو ًاضرع هيمسن ًاذإف عوضوم
 ىتح هتاذ ىزجتي نأ هتوق يف نکي ملو يأ < هيلع ةيبأتم تاذلا ةئزجتم ريغ تناكو ءةتبلا مكريغ ذئنيح تناكل
 ًادبم اذهو يزجتلا ا لا نكمي ناک امف ًاقرافم ًارهوج نوکی
 . تايعيبطلل
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 ءارو ةيعيبط ةيمسجلا ةروصلا مث ءاهيف ةلخاد وأ ء ةيميلاعتلا ةعانصل ةعوضوم ةددجتملا

 رمأ لاصفنالاو لاصتالا لباق نأ مولعملا نمو .لاصفنالل ةلباق اهنيعب يهو .لاصتالا

 دعب ىقبي ال لاصتالاو ءامهدحأ نائرطب ىقبي لباقلا نإف ءلاصفنالاو لاصتالا ءارو

 ضرعي يتلا ىلويهلا يه ةيمسجلا ةروصلا ريغ ًارهوج انهاه نأ رهاظو «لاصفنالا نائرط

 داحتالا لبقت يتلا يهف ةيمسجلا ةروصلا نراقت ىهو أعم لاصتالاو لاصفنالا اهل

 زوجي ال 2'>ةداملاو لاو كلذو ءاهموقي امب e ا رف ةيمسجلا ةروصلاب

 . نيهجو نم هيلع ليلدلاو ءلعفلاب ةدوجوم موقتو ةيمسجلا ةروصلا قرافت نأ

 ةدوجوم نوكتو « ةيمسجلا ةروصلا قرافت ال اهنأ ذإ ,ةروصلا نع درجتت ال ةداملا نأ نايب يف « انيس نبا ذخأ )١(

 ال وأ ذئنيح اهل يذلا دوجولا يف زيحو عضو اهل نوكي نأ امإف ءةيمسجلا ةروصلا تقراف نإ اهنأل ,لعفلاب

 ءاهلرادقم ال تضرف دقو رادقم تاذ ةلاحم ال يهف مسقنت نأ نكمي ناكو ءزيحو عضو اهل ناك نإف «نوکی

 نوكت نأ نكمي الو .طخ اهيلإ يهتني نأ نكميو ةطقن ةلاحم ال يهف عضو اهلو مسقنت نأ نكمي مل نإو

 طخ اهاقال نإ مث اهريغ ىرخأ ةطقنب اهيقالي نأ امإ لخي مل اهيلإ ىهتنا اذإ اطخ نأل ءاهتزاحنم تاذلا ةدرفنم

 اهيقالت يتلا ةطسوتملا نوكتف اهيتبنج نع ناتطقنلا نيابت نأ امإ ولخي ال مث اهريغ ىرخأ ةطقنب اهاقال رخآ

 نوكتف امهيقالتو نايقالتت ناتطقنلا نوكت نأ امإو «ةمسقنم ريغ تضرف دقو امهنيب مسقنت نايقالتت ال ناتنثا

 امهاتياهن امه نيتيلوألا ريغ ناتطقن نيطخللف نيطخلا نع ةزاحنم هتاذو امهنم دحاو لك تاذ ىف ةيراس اهتاذ

 نكل ةطقن نوكيف طخلل ًافرط لب درفنم زاحنم ريغ رهوجلا كاذ ذإ نوكيف فلخ اذه ءامهيتياهن امهانضرفو

 هيلإ ةراشإ الو هل عضو ال رهوجلا اذه ناك اذإ امأو ءمسجلا ةدام ال ,ةدام يفو مسج ىف ةمئاق دجوت ةطقنلا

 نإف لاصتالا ىلع هيلإ كرحتي وأ ةعفد لصحملا رادقملا هيف لحي نأ امإ لخي مل ةلوقعملا رهاوجلاك وه لب

 ال نوكيف هيلإ فاضنا ثيح رادقملا هفداص دق نوكي هيلإ رادقملا فايضنا نأ ىفف ةعفد رادقملا هيف لح

 دقو ًاسوسحم نوكي ال نأ هاسع هنأ الإ ًازيحتم رهوجلا كلذ نوكيف هيف وه يذلا زيحلا يف وهو هفداص ةلاحم

 نأل رادقملا لوبق عم ةعفد هل لصح دق زيحتلا نوكي نأ زوجي الو .فلخ اذه .ةتبلا زيحتم ريغ ضرف

م ام لكو طاسبنا ىلع لب « ةعفد ال رادقملل هلوبق ناك نإ امأو .صوصخم زيح يف وهو الإ هيفاوي ال رادقملا
 ن

 عضو ال ليقو ؛ عضو اذ رهوجلا كلذ نوكيف زيحو عضو وذ وهف تاهج هل ام لكو ‹تاهج هلف طسبني نأ هنأش

 لإ لعفلاب دجوي نأ عنتممف ةيمسجلا ةروصلا قرافي هنأ انضرف هلك اذه بجوأ يذلاو فلخ اذه زيح الو هل

ةداملا نأ نيبف هيواستو مكلا لبقت لعفلاب الو ةوقلاب اهل ءزج ال تاذ نوكت فيكو «ةيمسجلا ةروصلاب ًاموقتم
 

 خال اهنا اض «ريغ ال لوبقم دوجو ضرعلا دوجو نأ امك ريغ ال لباق دوجو اهدوجو لب ةقرافم ىقبت ال

 لبقت مث . موقتم صاخ دوجو اهل نوكي نأ امإو «ءيشلل ةلباق ًامئاد نوكتف لباق دوجو اهدوجو نوكي نأ امإ

 اهل ضرع ينامسجلا رادقملا نوكيف مك تاذ ريغ تماق دقو مك تاذ ريغ موقتملا صاخلا اهدوجوب نوكتف

 اهمدعل ةتبلا اهسفن رابتعاب ءزج يذ ريغ اهسفن يف ًارهوج تموقت دقو ءازجأ ةوقلاب اهل ثيحب اهتاذ ريصو

 دورول لعفلاب هب موقتي ام هنع لطبي نأ هل ضرعي هل ءزج ال هنأب موقتم وهو ام نوكيف اهسفن زيح يف دادتمالا

وصو .لعفلاو ةوقلاب ةدحاو نوكت اهب ةضراع ريغ ةروص ةدرفنم ةداملل ذئنيح نوكتف هيلع ضراع
 ىرخأ ةر

 ةرم ريصي نأ هنأش نمنيرمألل لباق وه كرتشم ءيش نيرمألا نيب نوكيف لعفلاب ةدحاو ريغ نوكت اهب ةضراع

 .اهل ةطساو ال يتلا ةبيرقلا ةوقلا ينعأ . مسقني نأ هتوق يف ةرمو مسقني نأ هتوق يف سيل
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 نإف .ماسقنالا لبقت اهنأ الو زيح الو اهل عضو ال ةدرجم اهانردق ول انإ :امهدحأ
 رادقملا ينعأ ةعفد اهتفداص نوكي نأ امأف اهتفداص ةروصلا نأ انردق مث «ةروص اهلك هذه
 نإف «جردت ىلع لاصتالاو رادقملا اهيلإ كرحت وأ جردت ىلع ال ةعفد اهيف لحي لصحملا
 ال نوكيف ءاهيلإ فاضنا ثيح اهفداص دق نوكي اهيلإ رادقملا فايضنا يفف ةعفد اهيف لح
 ريغ ضرف دقو ًازيحتم رهوجلا كلذ نوكيف هيف وه يذلا زيحلا يف وهو اهفداص ةلاحم
 رادقملا لوبق عم ةعفد هل لصح دق زيحلا نوكي نأ زوجي الو .فلخ اذهو ةتبلا زيحتم
 تاهج هل ام لکو تاهج هلف طسبني نأ هنأش نم ام لکو « حیردتو طاسبنا ىلع لاصتالاو
 ىرعتت نل ةداملا نأ نيعتف فلخ اذهو ةتبلا عضو يذ ريغ ضرف دقو زيحو عضو وذ وهف

 . لقعلاب لصف امهنيب لصفلا نأو ىطقف ةروصلا 0

 رابتعاب ءزج الو مك يذ ريغ ًاموقتم ًاصاخ ًادوجو ةداملل انردق ول انأ : يناثلا ليلدلاو
 هنع لطبي نأ ضرعي مك الو هل ءزج ال هنأب موقتم وه ام نوكيف .مكلا هيلع ضرعي مث هسفن
 ةدحاو نوكت «ةضراع ةروص ةداملل ذئنيح نوكيف «هيلع ةراع دورول لعفلاب هب موقتي ام
 ءيش نيرمألا نيب نوكيف «لعفلاب ةدحاو ريغ نوكت اهب ىرخأ ةروصو «لعفلاو ةوقلاب
 هتوق يف ةرمو «مسقني نأ هتوق يف سيل ةرم ريصي نأ هنأش نم «نيرمألل لباقلا وه كرتشم

 قرافي نأ همكحو رخآلا ريغ ددعلاب امهنم دحاو لكو نينثا لعفلاب راص دق رهوجلا اذه نآلا ضرفنلف
 ًادحاو ًارهوج امهنم دحاو لك ىقبيف « ةينامسجلا ةروصلاب امهنم دحاو لك قرافيلف ةينامسجلا ةروصلا
 وأ كلذك يقب يذلا ءزجلا لثم هنيعب مسج ريغ وهو ًارهوج يقب يذلا اذه نوكي نأ امإ ولخي الف لعفلاو لوقلاب ًادحاو ًارهوج ىقب ىتح ةينامسجلا ةروصلا هنع ليزأ هنأ الإ مسقي مل هنيعب هضرفنلو لعفلاو ةوقلاب
 صتخي نكلو ايقب امهالك وأ .سكعلاب وأ مدع كلذو يقب اذه نأل نوكي نأ امإ ولخي الف هفلاخ نإف « هفلاخي
 ةدحاو ةعيبطلاو .رخآلا معو امهدحأ يقب رمأف رادقملاب نافلتخي وأ كلذل دجوت ال ةروص وأ ةيفيك اذهب
 ةيفيك اذهب صتخا نإو رخآلا هنيعب كلذ مدعي نأ بجيف ةينامسجلا ةروصلا عفر امهدحأ مدعأ امنإو ةهباشتم
 مزلي ام الإ ةلاحلا هذه عم ثدحي مل ةينامسجلا ةروصلا ةقرافم الإ ةلاح ثدحي ملو ةدحاو ةعيبطلاو ةدحاو
 ش .كلذك رخآلا لاح نوكي نأ بجيف ةلاحلا هذه

 نإ امهنأل نارهوج دحتي نأ لاحملا نم :لوقنف ًادحاو ناريصيف نادحتي نانثا امهو نيلوألا نإ :ليق نإف
  مودعملاف دوجوم رخآلاو مودعم امهدحأو ادحتا نإو دحاو ال نانثا اامهيففدوجوم امهنم دحاو لكو ادحتا
 امهنيبو نيدساف لب نيدحتم ريغ امهف ثلاث ءيش ثدحو داحتالاب ًاعيمج امدع ناول اج تك ٠

 نأ بجيف ردقلا يف افلتخا نأ امإو ةدام يذ ءيش يف ال ةداملا سفن يف انمالكو ةكرتشم ةدام ثلاثلا نيبو
 نع ىرعتت ال ةداملا نأ يقبف فلخ اذه ًادحاو ةهج لك نم هدحو همكحو هريغ عم ءيشلا مكح ذئنيح نوكيف هوجولا نم هجوب افلتخي نأ امإو .فلخ اذه ةيرادقم ةروص امهلو ةينامسج ةروص امهل سیلو نوكي
 . ةيمسجلا ةروصلا
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 نأب ًادحاو اعيش راص مث «نيئيش لعفلاب راص دق رهوجلا اذه نآلا ضرفيف «مسقني نأ

 فيك مودعملاف «دوجوم امهنم دحاو لكو ادحتا نأ امإ ولخي الف ةينينثالا ةروص اعلخ

 ‹ نيدحتم ريغ امهف ثلاث دحاو ءيش ثدحو داحتالاب اعيمج امدع نإو «دوجوملاب دحتي

 يد ءيش يف ال ةداملا سفن يف انمالكو «ةكرتشم ةدام ثلاثلا نيبو امهنيبو نيدساف لب

 . ةدام

 الو ,ةروصلاب لعفلاب موقت امنإ اهنأو «ةروصلل ةقرافم دجوت ال ةيمسجلا «)ةداملاف

 سيلف «هتاذب مكب سيلف هلح رادقمب امك راص امنإ رهوجلا اذه نأ ذإ فتاكتلاو لخلختلا تبثيل ءاذهب ذخأ (1)

 امنإوه لب هتاذ يف ءىزجتم ريغ وهو ام ةبسنو ردق نود ردقو رطق نود هنيعب رطق لوبقب هتاذ صتخي نأ بجي

 لعفي ام نود هيواسي ام قباطي هتاوذ يف رادقم هلف الإو ةدحاو ةبسن هل هدوجو زوجي رادقم يأ ىلإ هريغب أزجتي

 هتاذ يف يف هل سيلو رادقملا نم ًاءزج قباطي هنم ًاءزج نوكي نأ لاحم هنأل دحاو ءزجلاو لكلا يف وهو هيلع

 نوكي نأ بجي لب «سوسحم اذهو «لخلختلاب ربكتو فئاكتلاب ةداملا رغصت نأ نكمي هنأ اذه نم نيبم ءزج

 ال ببسلا كلذو «هتاذل رادقم هل نيعتي مل نإو رادقملا كلذ دوجولا يف يضتقي ببسب اهيلع رادقملا نيعت

 ببسلا ناك نإف جراخ نم ببسلا نوكي وأ ةداملا يف ىرخأ ةروصل ًاعبات مكلا نوكيف هيف نوكي نأ امإ ولخي

 هيف لعفي الو نوكي را رثألا كلذ مكلا عبتي رخآ أرثأ هيف رثؤي نأ ريغ نم كلذ بجوي نأ امإ ولخي الف جراح نم

 ىلإ هتبسنل هب صتخي مسجلا نأل ال ببسلا كلذل ام رادقمب هدافأ هل ًاعبات ناك نإف مكلا هعبتي مث رخآ ًارثأ

 فالتخا بسحب .فلتخي امنإ نذإف ءلاحم اذهو ماجحألا يف ماسجألا ىواستف نيعم دادعتسا

 عجريف ةداملا يف دجوي ام ًارثأ ةلاحم ال عبتي مكلاف داوملا سفن ريغ ناعمل ةعبات يهو تدادعتسالا

 اضيأو تايعيبطلل أدبم اضيأ اذهو ءةداملا يف ىرخأ ةروصل اعبات مكلا نوك وهو لوألا مسقلا ىلإ مكحلا

 وهف «كاذك مسج لك ناكل الإو مسحوه امب هب صاخلا زيح هل سيلو زايحألا نم زيحب ةلاحم ال صتخي هنأف

 تاليصفتلاو تاليكشتلل لباق ريغ نوكي نأ امإ هنإف نيب اذهو ءهتاذ ىف ام ةريمصب صتخم ةلاحم ال اذإ

 58 ءرسعب وأ ةلوهسب امهلباق نوكي نأ امإو ءاهل لباق مسج وه امب هنأل كلذك راص ام ةروصل نوكيف كلفلاك

 ؛ةروصلل ةقرافم دجوت ال ةيمسجلا ةداملا نذإف «تايعيبطلا يف ةروكذملا روصلا ىدحإ ىلع وهف ناك ام

 ةدوجوم اهسفنب ةروصلا نأ لاقي نأ زوجي الف ىلويهلا نم مدقأ ةروصلاو «ةروصلاب لعفلاب موقت امنإ ةداملاو

 نوكتف ةداملا هلحم ةوقلاب امو ءلعفلابو لعفلا وه ةروصلا رهوج نأل ةداملاب لعفلاب ريصت امنإو «ةوقلاب

 ةروصلاو ةروصلاب لعفلاب اهنأو ةدوجوم نوكت ةوقلاب اهسفن يف اهنأ اهل لاقي نأ اهيف حلصي يتلا يه ةداملا

ةروصلا موقتت فيكو ىلويهلل اهايإ ةديفملا ةلعلاب لب اهب موقتت ال اهنكل ىلويهلا قرافت ال تناك نإو
 ‹ ىلويهلاب 

 ديفي امهنم دحاو لك نإف رخآلاب امهدحأ موقتي نانثا نائيش الو لولعملاب موقتت ال ةلعلاو اهتلع اهنأ نيبت دقو

 ظ اذه ةلاجتسا ناب دقو هدوجو رخآلا

 ةلع نأ ال ىلويه يف الإ دجوت ال ةروصلاو هقرافي ال يذلا نيبو ءيشلا هب موقتي يذلا نيب قرفلا كلذ نيبيو

 يه ةلعلا دوجو ةلع نأ ال لولعملا عم الإ دجوت ال ةلعلا نأ امك ىلويهلا يف اهنوك وأ ىلويهلا اهدوجو

 نوكي لولعملا نأل لولعملا اهنع دجو لعفلاب ةلع تناك اذإ ةلعلا نأ امك لب لولعملا عم اهنوك وأ لولعملا

 موقيام ناكو ءاهتاذل نراقم ءيشلا كلذ ًائيش موقت نأ اهنع مزلي ةدوجوم ةروص تناك ذإ ءةروصلا كلذك اهعم

 = رهوجلا لثم هنم اءزج نكي مل نإو «قالم وهو هديفي ام هنمو نيابم وهو هديفي ام هنم دوجولا هديفيو لعفلاب ًائيش
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 رهوج نأل «ةداملاب لعفلاب ريصت امنإو «ةوقلاب ةدوجوم اهسفنب ةروصلا نأ لاقي نأ زوجي
 تسيلف « ىلويهلا قرافت ال تناك نإو ةروصلاو «ةداملا هلحم ةوقلاب امو لعفلا وه وه ةروصلا

ETىلويهلاب ةروصلا موقتت نأ روصتي فيكو « ىلويهلا اهايإ ة  » 
 نيبو ءيشلا هب موقتي يذلا نيب قرفو .لولعملاب موقتت ال ةلعلاو ءاهتلع اهنأ انتبثأ دق

 اهل نيابم رمأ ةروصلا e نإف ا ٠

 .ةروصلا يهو ءاهل قالم رمأ ىلويهلا موقي امو «ديفم
 يذلا مسجملا ريغلا قرافملا رهوجلا دوجولا قاقحتسا يف تادوجوملا (١)لوأف

 نإو يهو « ىلويهلا مث مسجلا مث ةروصلا مث «دوجوم لك ةروصو مسجلا ةروص يطعي
 لحم هنأب تا ا ےب ییا لطي ببسي ھا اهنا مسجل ای6
 ضرعلا مث ءاهنم لمكأ يه يتلا هيف ةروصلا دوجو ةدايزو اهدوجو مسجللو دوجولا لينل
 بيترت ضارعألا يفو «ضارعألا مث ءرهوجلا وه دوجولاب ءايشألا ىلوأ نإف دوجولاب ىلوأ
 . ًاضيأ دوجولا يف

 يف تايفيكلا تابثإو لعفلاو ةوقلا يفو اهلاوحأو للعلا ماسقأ يف : ةثلاثلا ةلأسملا
 رهاوج ال ضارعأ تايفيكلا نأو .ةيمكلا

 ةلعلاو أدبمل | :لوقت نأ انهاه اهدوجو قيقحتف عبرأ للعلا نأ قطنملا يف انيب دقو

 ادرار ا ت اولا قا عماد ةرقكام لالا

 اءزج نوكي نأ ل ل اي عال ءزجلاك نوكي نأ امإ كلذ ولخي ال

 وه اذهو «لعفلاب ًادوجوم هل لولعم وه ام نوكي نأ وأ ؛ لعفلاب هلوصح نع بجي سيل
 نأ هدحو هدوجو نم مزلي الو ًادوجوم بشخدلا ,هوتت كنإف ءريرسلل بشخلا هلاثمو رصنعلا

 امأ ءدجوت ام ةلعبف ,ةمسجم ةدام ىف دجوت ةروص لك نأ اذهب نيبف (اهمزلت يتلا تاجازملاو) .ضرعلل =
 .ةلعل اهب تعضخ امنإ ةينامسجلا ىلويهلا نالف ةداملل ةمزاللا امأو اهيف رهاظ كلذف ةثداحلا

 يتلا رهاوجلاو ضارعألا مث رهاوجلا يه دوجولاب ءايشألا ىلوأف .تادوجوملا بيترت يف ءانيس نبا ذحخأ )١(
 الو مسج ال قرافمو ةروصو ىلويه : ةثالث رهاوجلا هذه نأل ىلويهلا الإ دوجولاب رهاوجلا ىلوأ ماسجأب تسيل
 ةتبلا ةقرافم لب ةنراقم ريغ ةلعوه رهوج ىلإ يهتنيو ةلولعم هءازجأو مسجلا نأل هدوجو نم دب الو مسج ءزج
 ىلويهلا مث مسجلا مث ةروصلا مث مسجملا ريغلا قرافملا رهوجلا دوجولا قاقحتسا يف تادوجوملا لوأف
 امدوجو مسجللو دوجولا ليتل لحم يه لب دوجولا يطغي ببسب تسيل اهنإف مسجلل اس تناك نإو يهر
 تادوجوم ةلمج تاقبطلا هذه نم ةقبط لك يفو ضرعلا مث اهنم لمكأ يه يتلا هيف ةروصلا دوجو ةدايزو
 دوجولا يف توافتت
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 نع بجي اءزج نوكي نأ امإو «ةوقلاب هيف دوجوم لولعملا لب «لعفلاب ريرسلا لصحي
 فيلأتلاو لكشلا هلاثمو ءةروصلا وه اذهو .لعفلاب هل لولعملا دوجو لعفلاب هلوصح

 تال ايدام اناني نوكأ اف .هل لولعم وه امل ءزجلاك نكي مل نإو ريرسلل

 يف امه ناذهو «لولعملاب تعني نأ امإو لولعملا هب تعني نأ امإف يقالملاو «لولعملا

 دوجولا سيلو دوجولا هنم يذلا نوكي نأ امإف ًانيابم ناك نإو 2'ىلويهلاو ,ةروصلا مكح
 رخأتت ةياغلاو ةياغلا وهو دوجولا هلجأل لب دوجولا هنم نوكي ال نأ امإو .لعافلا وهو هلجأل

 ءيش يه امب ةياغلاو “"ةيئيشلا يف للعلا رئاس مدقتتو لولعملا نع دوجوملا لوصح يف

 دق نايعألا يف ةدوجوم يه امبو .للع اهنأ يف للعلا ةلع يهو للعلا رئاس مدقتت اهنإف

 نع ةيئيشلا يف ارخأتم لعافلا ناك ةيئاغلا اهنيعب ةلعافلا يه ةلعلا نكت مل اذإو رخأتت

 لك يف لوألا كرحملاو لوألا لعافلا نأ وه زييمتلا دنع لصاحلا نوكي نأ هبشيو 29 ةياغلا

 ةياغلا كيرحت نع ىنغتسا اهنيعب ةياغلا ىه ةيلعافلا ةلعلا تناك نإو “ةياغلا وه ءيش

 لعافلا نإف للعلا رئاس امأو «طسوت ريغ نم كرحم وه ام سفن لعاف وه ام سفن ناكف
 ةبترلاب لب ةتبلا نامزلاب مدقتت الف ةروصلا امأو .نامزلاب لولعملا نامدقتي دق لباقلاو

 «تاذلاب ءيشلل ةلع ةلعلا نوكت دقو «ديفم لعافلاو ءديفتسم ًادبأ لباقلا نأل .فرشلاو

 ةلع نوكت دقو «("ةديعب ةلع نوكت دقو «ةبيرق ةلع نوكت دقو ”ضرعلاب نوكت دقو

 عوضوملاك وه اذهو لولعملاب تعن نإو ىلويهلل ةروصلاك وه اذهو هب لولعملا تعنو ءًايقالم ناك نإف )١(

 . ضرعلل
 كرتشم رمأو سفنلا يف دوجوو نايعألا يف دوجو هل ىنعملا نإف نايعألا يف دوجولا ريغ ةيئيشلا نأ نيبلا نمو (»)

 . ةيئيشلا وه كرتشملا كلذف

 اهون لوا دوت يهو رخآ ءيش لجأل يه تسيلو ةياغلا لجأل فلان اللع نيت امنا .للعلا رئاس نأل كلذو (۳)

 ىلإ هتدارإل ةكرحملا يهو سفنلا يف يتلا ةيبطلا ةعانصلا يه ءربلا ةروصو ءربلا لجأل لعفي بيبطلا نإف )٤(

 . لمعلا
 يذلا ريغ ىنعمل هنأل امإ ضرعلاب ةلع نوكت دقو «جالعلل بيبطلا لثم تاذلاب ءيشلا ةلع نوكت ةلعلاو (5)

 هنأوهو هريغ رخآ ىنعمل لب بتاكوه كيح نم ال جلاعي هنأل كلذو جلاعي بتاكلا نأ لاقي امك ةلع راص عضو
 تاذلاب اهنأل ضرعلاب دربي هنإف اينومقسلا لثم رخآ لعف هلعف عبتي دق هنكل ًالعف لعفي تاذلاب هنأل امأو «بيبط

 طئاحلا طوقسل ةلع هنإف طئاحلا نع ةماعدلا ليزم لثمو ةيذؤملا ةرارحلا ناصقن همزليو ءارفصلا غرفتست

 . عبطلإب لقثلا رادحنا وهو يعيبطلا لعفلا هلعف مزل عناملا لازأ امل هنأل ضرعلاب

 امك ةلع راص عضو يذلا ريغ ىنعمل هنأل امإ ضرعلاب ءيشلا ةلعو «جالعلل بيبطلا لثم تاذلاب ءيشلا ةلعف 6

 3 هنأل امأو بيبط هنأ وهو هريغ رخآ ىنعمل لبدبتاك وه ثيح نم ال جلاعي هنأل كلذو جلاعي بتاكلا نإ لاقي
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 لعافلا فا جاتحا امنإ هنإف هدوجو ماودلو هدوجول ةلع نوكت لقو ىطقف ءيشلا دوجول

 نوكي امنإ دجوملا نوكيف همدع لاح ىفو «قباسلا همدعل ال هدوجو لاح يفو «هدوجول

 دوجوم وه ام لاح يف هنأ امكو دجوم هنأب فصوي يذلا وه دوجوملاو «دوجوملل ادوجوم

 هدوجول ميقم دجوم ىلإ جاتحم دجوم لكف لاح لك يف لاحلا كلذك دجوم هنأب فصوي
 . مدعل هالول

 امإوهو ءرخآ هنأ ثيح نم رخآ ىف ريغتلا أدبمل لاقت “)ةوقلاف «لعفلاو ةوقلا امأو
 ءارفصلا غرفتست تاذلاب اهنأل ضرعلاب دربي هنأل اينومقسلا لثم رخآ لعف هلعف عبتي دق هنكل العف لعفي تاذلاب 1

 امل هنأل ضرعلاب طئاحلا طوقسل ةلع هنإف طئاحلا نع ةماعدلا ليزم لثمو « ةيذؤملا ةرارحلا ناصقن همزليو
 .ةديعبلاو « ىمحلل ةنوفعلا لثم ةبيرقلا ةلعلاو عبطلاب ليقثلا رادحنا وهو يعيبطلا لعفلا هلعف مزل عناملا لازأ
 دقو «رجني امنيح راجنلاك لعفلابو « رجني نأ لبق راجنلاك ةوقلاب ةلعلا تمثو اهل ءالتمالا عم ناقتحالا لثم
 نوكت دقو ءءانبلا ةلع ءانبلا :انلوقك ةيلك نوكت دقو «ءانبلا اذهل ةلع ءانبلا اذه نإ :انلوق لثم ةيئزج نوكت
 .تيبلا ةلع عناصلا نإ :انلوقك ةماع نوكت دقو «تيبلل ةلع ءانبلا نإ :انلوقك ةصاخ
 هنإف لعافلا امأو ,ةروصلاو ىلويهلا يه ةيعيبطلا ماسجألا نيبو اهنيب ةطساو ال يتلا ةبيرقلا للعلا نأ ملعاو
 ةياغلا امأو «بكرملا ةلع امهنم هل ةلع وه ام طسوتي ريصي مث «ةداملاو ةروصلل وأ اهدحو ةروصلل ةلع امإ
 . بكرملا دوجولا ةلع يه يتلا ةروصلا دوجول ةلع وه يذلا نوكلا ةلع لعافلا نوكل ةلع اهنإف

 هذه لطبيو .ًالصاح ءيشلا نوك لعفلاو هلوصح مدع عم لصاحلا ءيشلا دوجو دادعتسا اهب ىنعي دق ةوقلا (1)
 نأ ثيحب ءيشلا ريصي هب ام وه هنأب فرع دقو ءرخآ ءيش اهب ينعيو ةوقلا :لاقي دقو ,لعفلا دنع ةوقلا
 ىلع  ةوقلا هذهو «لاعفنالاو لعفلا عم عمتجت ةوقلا اهو «لاعفنا هنع ردصي وأ لعف هنع ردصي نأ حبصي
 نم قرحلا رودص نإف ًاضيأ ضارعألاو نوءاشملا اهتبثي يتلا ةيرهوجلا روصلا معت - ركذ يذلا موهفملا اذه
 اهنإف ةيئاملا ةروصلل ال ناعيملل كرتلاو لكشتلا ةلوهسب ءاملا لوبقو ةرارحلا رابتعاب ناك امنإ ةيماحلا ةديدحلا
 هتدورب ةنواعمب ءايشألا دربي ءاملاو .دومجلا ةيئاملا ةروص ىضتقم موقلا ةدعاق ىلع لب دومجلا دنع ةلصاح

 ةوقلا لاقي دقو ام ليصحت أدبموه يذلا يرهوجلا رمألا هب ينعيو ةوق لاقيو «دربي الو نخسي راحلا ءاملا نإف
 ءيشلا ريصي هب امل ةوق لاقي دقو «ةينامزلا ريغلا رومألا ادم معيال اذهو ناك فيك رخآ ءيش يف ريغت أدبمل
 ةوقك دحاو ءىش وحن ؤيهتل ةروصقم نوكت دق لاعفنالا ةوقو شأتلا نع قأتي هب الو .رخآلل ًامواقم
 هيف موملاو طقف لكشتلا لوبق ىلع ءاملا ةوقك ظفحلا نود لوبقلل نوكت دقو طقف ةكرحلا لوبق ىلع كلفلا
 رئاس لوبق ةوق اهيف ىلويهلاو ةدوربلاو ةرارحلاك نيداضتملا لوبق ةوق هيفو ظفحو لوبق ةوف
 ةطساوب دعتسي امك اهيف رومأ طسوتب ضعب نود ءايشألا ضعبل اهوبق صيصخت ناك نإو ءايشألا
 نيخستلا ىلع رانلا ةوقك ةلباقم نود دحاو ءيش ىلع نوكت دق لعفلا ىلع ةوقلاو لاصفنالا ةلوهسل ةبوطرلا
 تمزج اذإو ةردقلا مساب صخت ةيرايتخالاو ةيرايتخالا يهو ةريثك ءايشأ ىلع نوكت دقو .ديربتلا ىلع ال
 ؛اهنع ءيشلا لوصح بجو يغبني ال ام ىفتناو لعفلا ليصحت يف اهب نرتقي نأ يغبني ام اهب نرتقاو ةدارالا
 تابثل ةتباث دحاو قايس ىلع يه ام ةيرايتخالا لاعفألا نمو دحاو ءيش ىلع ةوق نوكي عومجملا ثيح نمو
 هنكلو ءاهراثا تتبثل ةدحاو ةهج ىلع تبثي امم انتدارإ تناك ولو ةدارالا فالتخال فلتخي ام اهنمو ةدارالا
 اهتاذ ثيح نم اهنأ ىنعمب كرتلا ىلع ةوق كالفألل نأ ام رابتعاب لاقي نأ حصيو عنتمم يرشبلا عونلا قح يف
 - اهتاكرح تسيلو .تلعف ام تءاش ول ثيحب كرتلا ىلع ةرداق  ةكرحلا بجوي امم رخأ طئارش رابتعا نود
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 دق لعفنملا ةوقو «ةيلعفلا ةوقلا وهو لعافلا يف امإو «ةيلاعفنالا ةوقلا وهو لعفنملا يف

 يفو «ظفحلا ةوق نود لكشلا لوبق ىلع ءاملا ةوقك دحاو ءيش وحن ةدودحم نوكت

 ِ نود ءيش طسوتب نكلو «عيمجلا ةوق ىلوألا ىلويهلا يفو .ًاعيمج امهيلع ةوق عمشلا

 دقو طقف قارحإلا ىلع رانلا ةوقك دحاو ءيش وحن ةدودحم نوكت دق لعافلا ةوقو «ءيش

 «ءيش لك ىلع ةوق ءيشلا يف نوكي دقو «نيراتخملا ةوقك «ةريثك ءايشأ ىلع نوكي
 لمح ؛ .ةلعفنملا ةوقلا تقال ذإ ةدودحملا ةيلعفلا ة ةوقلاو «ءيش نود ءيش طسوتب نكلو

 تسيل ةوقلا هذهو ءدادضألا هيف ىوتسي امم اهريغ يف كلذك سيلو ة ةرورض لعفلا اهنم

E E e ا نإف ةيعيبطلا E a = 

 E O PO IFO يع ل لع يضر دن

 ديدشلا ةدارإلا مئادوهو تادارإلا بارطضا هرسفب ال ام ماتلا رداقلاو هاشغي ام « ةقواعم نع ريغتملا فعضب

 اهعانتما دتشي اهريثأت دتشا اذإ ةديدشلا ةوقلاو ام فعض هيفف رثألا ريغتم لكو ,ءيش اهيف رثؤي ال يذلا ةوقلا

 - هرثأت ثيح نم  رصقي رثأتم لکو .اهرونب بكاوكلا رثأتت امك بكاوكلا راونأب رثأتت ال سمشلاف رثاتلا نع

 اهيلع طلستت الو ىوقأو اهنم فرشأ رمأ نع اهرثأت لإف ة رثأتم تناك نإو ‹كالفألاو « هيف رثؤي ام ةوق نع

 يعاودلا لقأب رثأتت يتلا ىرخألا تاناويحلا فالخب ةريغملا ةريثكلا يعاودلا

 ماوع امأ ةعزانملا نم نكمتي ال فاشكتسالا دنع لقاعلا نأكو لعفلا ىلع مدقتت ال ةوقلا نأ موق نظ دقو

 مهلو «نينامز ىقبي ال ضرعلا نأب نوللعي امبر مهنإف ثدحتي نأ هنأش نمم نامزلا اذه نم برقي امو نامزلا

 ك لقاعلا ىلع مارح تاملك فقاوملا هذه يف

 الإ لعفلا عم ةلصاح ةردقلا ت : نولوقي امبرو هجوب رٹؤملا ¿ نع زثألا رخاتي ال يحب اعم لغفلاو ةردقلا

 0 ةرطفلا هل يذلا ناسنالاو «ةريثك مهتاشوهو هوجولا نم هجوب رثأ اهل نوكي نأ حصي ال ام ةردقلا نم

 موهفم يف ةلخاد ًاضيأ ةمزاجلا ةئيشملا لعاج لعجي نأ الإ دوعقلا ىلع ًارداق مايقلا ةلاح يف نوكي نأ ركني

 امك تاذلاب الو نامزلاب ال هيلع مدقتت الورثأ اهل نوكيوأ ةوقب سيلف رثأ اهل نوكي نأ روصتي ال ةوق امأو ةردقلا

 رثا اهل نوكي نأ حصي ام بسحب الإ الصأ ةوق الو هل أدبم ةوقلا سيلف هوجولا عيمج نم اعم امه لب نومعزي

 عييضت ءايشألا هذه لثمب لاغتشالاو .هعمو هلبق اهدوجوك لعفلا دعب اهدوجوف لعفلا يف اهل رثأ ال ناك اذإ مث

 دعا نو اس ES ةوقلاو تقولل

 كلذ عقو اذإف نايعألا ىف وأ 9 اا وي رع اذإ ةوقلاو هدعب ىقبت

 وه ثيح نم صخشلا كلذ ىلع ةوق اهنوك نع لب اهلماح نع تلطب ةوقلا نأ ال هيلع ةوقلا تلطب صخشلا

 ةيليملا ةوقلا كلذب نع ةيلاخ لعفلاب ة ةوف دوحو عصبي ا اولاق اذإ ءامدقلاو صخشلا كلذ

 تلطب اذإ .ىتح ه ةوقلا رث اضيأ ةقواعملاو قواعت دف ةويكتستلا دنع اهنإف كرحتملا يف ةكرحلا بحول يتلا

 e ةوقلا تسيلو يقب دق ليملا نوكي نأ نكمي ال ةيلكلاب ةقواعملاو ةكرحلا

 77١(. ص ةيهلالا ةمكحلا)
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 نوكت امنإ ةيناثلاو . لعفي امدنع ةدوجوم ىقبت هذه نإف .لعفلاب امل اهلباقي يتلا ةوقلا يه

 ءرسقلاب الو ضرعلاب سيل لعف هنع ردص مسج لكو .لعفلا وه يذلا مدع عم ةدوجوم
 ةدارإلاب سيل يذلا امأو ءرهاظف رايتخالاو ةدارإلاب يذلا امأ هيف ام ةوقب لعفي هنإف

 ءيش نع وأ هتاذ يف ةوق نع وأ «هتاذ وه امب هتاذ نع ردصي نأ امإ ولخي الف «رايتخالار
 اهنع زيمت اذإو . ماسجألا رئاس هكراشي نأ بجيف مسج وه امب هتاذ نع ردص ناف «نيابم

 i يتم اح يب

 ةلاحم ال رسقب هنم لعفلاف ًامسج ناك نإف «مسج ريغ و أ ًامسج نوكي نأ امإ ولخي الف
 نأ امإ «قرافملا كلذ نع مسجلا رثأتف امسج نكي مل نإو يفلح دو ريالا نع ربسسمو

 هيف ةوقل نوكي نأ نيعتف ًامسج هنوكب نوكي نأ زوجي الو «هیف ةوقل وأ ًامسج هنوكب نوكي
 ردصي يتلا يهو .ةيعيبطلا ةوقلا هيمسن يذلا وه كلذو .هنع لعفلا كلذ رودص أدبم ىه

 اذإو «ةيعيبطلا تاليكشتلاو اهتكامأ ىلإ ةيعيبطلا تازيحتلا نم ةينامسجلا ليعافألا اهنع
 «ةرك نوكت نأ بجيف ةيواز ال لب «ةفلتخم اياوز اهنم ثدحي نأ زجي مل اهعابطو تيلخ
 .ةرئادلا دوجو حص ةركلا دوجو حص اذإو

 لكل ةداملا 2)تابثإو ثداحلاو ميدقلاو رخأتملاو مدقتملا يف : ةعبارلا ةلأسملا

 ةبترملاب هنمو ةليضفلاو فرشلاب ام هنمو نامزلا بسحب ام مدقتملا نمف رخأتمو مدقتم ىلإ مسقني دوجوملا )١(
 يعيبط يبتر ىلإ هومسقو ذخآلا ذخأ بسحب لب هسفن يف ال ًارخأتم همدقتم بلقني نأ بيترت لك ةيصاخ نمو
 «بارحملا لبق ذخآلا ىلإ ةبسنلاب مومأملا ىلع مامإلا مدقتك زايحالا بسحب وهف يعضولا امأ يعضو يبترو
 لسالس يف بيترت لك وهف يعيبطلا امأو اذه «مدقأ بابلا ىلإ برقألا نوكي بابلا نم ذخآلا ىلإ ةبسنلاب امأ
 كنإف ةبترتملا سانجألاكو تافوصوملاو تافصلاو تامولعملاو للعلاك عاضوألا بسحب ال اهعئابط بسحب

 لوزنلا يف تأدتبا اذإو .رخآلا اهتدجوف ىلعألا ةلعلا ىلإ ريخألا يف تيهتنا ىفوألا لولعملا نم تذخأ اذإ
 ناهرب ينتبي لسالسلا هذه ىلعو ءامهريغو عاونألا عونو سانجألا سنج يف اذكهو لوأ ىلعألا تدجو
 همدعب عنتمي ىذلا ءيشلا هيلع فقوتي ام مدقتك عبطلاب وه ام مدقتملا نمو ءاهداحأ عامتجا دنع ةياهنلا
 ام مدقتلا :خ نمو «هيلع ييبركلا روع ةدطتو نبت ىلع هحارلا نجت ياحب وجر ةراعي ايي در حا

 تلعجو اهتارخأتم 0 تامدقتملا هذه تعمج اذإ مث هيلع ء يشلا هدوجوب بجي ام مدقتک تاذلاب وه

 نإف عبطلاب مدقتلا ريغ يعيبطلا يبترلا مدقتلاو يعيبطلا يبترلا مدقتلا ىلإ اهيف مدقتلا عجر ةبترم ةلسلس
 وأ تعمج اذإ عبطلاب تارخأتمو تامدقتم امأو ارخاتم همدقتم عجريل ذخآلا ذخ أ بسحب سيل عبطلاب مدقتلا
 يه له عيمجلا ىلع مدقتلا ةظفلو اذه ًايعيبط ًابيترت نوكت - ةلسلسلا نم ءادتبالا بسحب - عبطلاب ام ريغ
 ىنعمب لكلا ىلع ةعقاو اهنأ اوذخأ نيرخأتملا رثكأو ءارا فالتخا هيف سانلل عقو طاوتلا ريغب وأ ؤطاوتلاب
 . كيكشتلاب هنأ ال دحاو

 - وهوالإ رخأتملل ءيش الو رخأتملل سيل ءيش هل مدقتموه امب مدقتملا نأ وه ىنعملا كلذ نإ : مهضعب لاقو
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 e ا اواو ع O O عل اها فاو هم ممول اوت فاس قاع 3 قاسم لاو فا اف مف ل ومأكولات هل نو ل ما او

 نامزلاب همدقت نأ كش ال رخأتملا دوجو لبق لطب يذلا ًانامز مدقتملا نأف ميقتسم ريغ اذهو مدقتملل دوجوم 2

 لامتشاب ربتعا نإو رخأتملل دجو ام نامزلا نم مدقتملل ام نأ امك مدقتملل دجوي مل نامزلا نم رخأتملل يذلاو

 ءيش دجوي الو) هلوق قالطالا ىلع مث لبقتسملا يف رخأتملاو مدقتملا هلطبي رخأتملل ام ىلع مدقتملا ةدم

 ناكمإلاك مدقتملل دجوت الو رخأتملل ءايشألا نم ريثك دجوي دقف حيحصب سيل (مدقتملل دجو دقو الإ رخأتملل

 ام هلطبي طايتحالا اذه عموهو , مدقتلا هيف امب هديقي نأ يغبني ناكف «لوألا عدبملا نع ةرخأتملا تاعدبملل

 دجوي هنأ يف تكرتشا مدقتلا فانصأ عيمج نأ ملعلا ىلإ بسني نم ضعب لاقو .هريغو نامزلا نم انلق

 ىلوأ هيف ءيش سيل نامزلاب مدقتملا نإف « حيحصب سيل اذهو رخأتملا نم ىلوأ مدقتلا هب يذلا رمألا مدقتملل

 نامزلا امإو ءرخآلا ىلإ هنم ىلوأ امهدحأب سيلف ام نامز ىلإ ةبسنلاب امإ مدقتلا هرابتعاب عقي امم رخأتملاب هنم

 بسحب ةيولوألا هذه نأ لاقي نأ نكمي الو هيف ةيولألا عقت ىتح امهيلكل ًادوجوم سيلف هيف افلتخا دقف صاخلا

 امهدحأب ةمدقتملا) لاقي نأ حصي ال رخأتمو مدقتم نانثا ناك اذإ مث .مدقتلا ىنعم بولطملا نإف مدقتلا

 عيمج نم رخأتم هيلإ ةبسنلاب يناثلاو نامزلاب قلعتي امم هوجولا عيمج نم مدقتم يناثلا ىلإ ةبسنلاب هنإف ( ىلوأ

 ثلاث ىلإ ةبسنلاب نامدقتم امهالك» لاقي رخأتم رخآلاو مدقتم امهدحأ ليق اذإ - ثلاث امهعم سيلو هوجولا

 هانعم يفخ يذلا بولطملا مدقتلا ذخأ نيطباضلا نم انركذ ام نأ ىلع «ىلوأ ةيمدقتملاب امهدحأ نكلو

 ىلع هنأ قحلاو كارتشالاب لكلا ىلع عقي هنأ سانلا ضعب نظو «هانعم فيرعت يف هتايئزج نيب كرتشملا

 عبطلاب امو تاذلاب ام وهف يقيقحلا امأ .زوجتلا وأ كارتشالاب رخاك ضعب ىلإ ةبسنلابو دحاو ىنعمب ضعبلا

 اهتاذ مدقتت نأ بجي ةمات ريغ وأ ةمات تناك ءاوس ةلعلا ناف رخا تاذ ىلع ءيش تاذ مدقت يف كرتشا امهالكو

 فرعلا ثيح نم ناك نإووهف ينامزلا مدقتلا امأو .دحاو ىنعمب امهيلع مدقتلا ةظفلف لولعملا ىلع اهدوجو

 همدقت سيلف نامزلاب بسارهل ىلع مدقت اذإ ذابقيكو امهينامز نيب لوألا دصقلاب رخأتلاو مدقتلا نأ الإ رهشألا

 يناثلا دصقلاب نيصخشلا ناقحلب رخأتلاو مدقتلاف بسارهل نامز ىلع مدقتم ذابقيك نامز نأل لب هتاذب

 ةلع مدقتملا نامزلا نإف ريغ ال عبطلاب وه امنإ نامزلا ىلع نامزلا مدقت نأ انيب دقو «نينامزلا نيب ام لصألاو

 عجريف نينامزلا نيب ام امأف نامزلل نامز ال ذإ «نامزلاب نامزلا ىلع مدقتي ال نامزلا نأ رهاظو .رخأتملا نامزلل

 نأ الإ امهيتاذ نيب ال امهينامز نيب رخأتلاو مدقتلا ذإ يزاجمف نيصخشلا نيب ام امأو .عبطلاب مدقتلا ىلإ

 امأو ءاضيأ يعيبطلا مدقتلا ىلإ عجري ذثنيحو «بألاك رخأتملا دوجو يف لخدم هل ينامزلا مدقتملا نوكي

 ٍلبق ناذمه نإف «هيف لخدم نامزللو اضيأ نامزلاب قلعتم وهف يناكملا ىلإ بسني ناك نإو ىعضولا ىبترلا

 ًالوأ لصي هنإف زاجحلا ىلإ ناسارخ نم دصاقلا ىلإ ةبسنلاب لب ,ناكملاو زيحلا رابتعاب الو امهتاذب ال دادغب
 سيلو ءدادخب ىلإ هلوصو نامز لبق اهيلإ هلوصو نامز يأ ناذمه ىلإ الوأ لصي انلوق ىنعمو ,ناذمه ىلإ

 نإف ىرخألا ىلع امهدحأ ةفاسم مدقت ببسب نوكي امنإ ةكرحلا ىلع ةكرحلا مدقت نأ لاقي ام حيحصب

 مث نيتلأسملا داحتا عم ىرخألا ىلع امهدحأ مدقتت ةدحاو ةفاسم يف راركتلاب نيتلصاحلا نيتكرحلا

 أدتبا اذإف ذخآلا ذخأ رابتعاب لب هتاذ ىف ال ًامدقتم ةلسلسلا يفرط دحأ ذخؤيو هيف ةفاسم ال ىعيبطلا ىبترلا

 ينامز عورش بسحب ءادتبا وه امنإ لب ًايناكم سيل ءادتبالا اذه نأ رهاظو ءًارخأتم ىلعألا ريصي ىندألا نم

 اضيأ عجري هذه لصاحف ناك فيك يبترلا مدقتلا يف ينامز أدبم نم الو دخلا دخأ ببب لدم نامل

 امأو «عبطلا ىلإ اضيأ عجري نامزلا لصاحو ءارخأتمو امدقتم ذخؤي ام ينامزلا تاذلاب مدقتلاف نامزلا ىلإ

 يف وأ سلاجملا يف مدقي امبر ةليضفلا بحاص نأ رابتعابف زوجتلا امأو كارتشاو زوجت هيف امإ وهف فرشلاب

 امك مدقتلا مساب يمس بصانملا يف وأ عورشلا يف هميدقتل ًاببس تناك اذإ ةليضفلاو رومألا يف عورشلا

 ے نامزلا ىلإ وأ ناكملا ىلإ امإ ريدقتلا اذه ىلع هلصاح عجريف ببسملا ناكم ببسلا مسا ةماقإب ةداعلا ترج
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 دجوي الو دوجومب رخآلا سيلو ءيشلا دجوي نأ وهو « عبطلاب لاقي دق مدقتلا ,نوكتم
 لاقيو «نبالا ىلع بألا مدقتك نامزلا يف لاقيو «نينثالاو دحاولاك دوجوم وهو الإ رخآلا
 نوكي نأ لوألا فصلا يف مدقتلاك ءنيع وه يذلا أدبملا ىلإ برقألا وهو ةبترملا يف
 ةيلعلاب لاقيو .لهاجلا ىلع ملاعلا مدقتك فرشلاو لامكلا يف لاقيو .مامإلا ىلإ برقأ

 ةيصاخ امهيف مزلي سيل ناتاذ امه امب امهو .مولعملا لبق دوجولل اقاقحتسا ةيلعلل نأل
 امهدحأ نأو لولعمو ةلعو ناقياضتم امه امب نكلو « ىنعملا ةيصاخ الو رخأتلاو مدقتلا
 ءامدقتم ديفملا ناك ةلاحم الف هنم دوجولا دافتسا رخآلاو رخآلا نم دوجولا دفتسي مل

 عفترا اذإ سيلو ةلاحم ال لولعملا عفترا ةلعلا تعفر اذإو «تاذلاب ارخأتم ديفتسملاو
 ىتح ىرخأ ةلعل ًالوأ تعفترا ةلعلا تناك دقف حص نإ لب «ةلعلا هعافتراب عفترا لولعملا
 .لولعملا عفترا

 اثدحم نوكي دفق كلذك نامزلا بسحب 8(۲ دحم نوكي امك ءىشلا نأ ملعاو

 ام ىلع عوقولا نوكيف اذك نكي مل نإو قبس ام ىلإ ريخألا يف عجريو .نامزلا ىلإ ًاضيأ عجري ًاضيأ ناكملاو 5
 امل كارتشالاب ةروكذملا ماسقألا ىلع مدقتلا ظفل نإ :لاق نم أطخأو مسالا كارتشاب هريغ ىلعو فرشلاب
 ءازإب رخأتملاو تاذلاب وأ عبطلاب ناك ةيلعلاب مدقتلا ريغ ةقيقحلاب مدقت ال نأ ملعت هانركذ ام كل نيبت اذإ و قبس
 مدقتي ال ةيلكلاب قرافملا نإف انامز اعم امه ينامز رخأتو مدقت امهنيب سيل نيئيش لك سيلو عم اذكو مدقتملا
 نأ بجي ةقيقحلاب نامزلا يف اعم امه ناذللاف هريغ اذكو .ًاضيأ نامزلاب هعم سيلو رخأتي الو انامز ديز ىلع
 نانوكي دق عبطلاب ًاعم امه ناذللاو نايناكم امه ناكملاو عضولا يف ًاعم امه نيذللا نأ امك نيينامز انوكي
 سنج تحت ناعون امه وأ ةدحاو ةلع نع اردص نأ امإ ,نافياضتم امه ثيح نم نيفياضتملاك نيئفاكتم
 ًاعم امه ناثيش نوكي نأ حصيالو هوجولا عيمج نم نامزلا يف أعم امه نائيش نوكي نأ حصيو امهوحنو دحاو

٠ 

 ةبسنلاب ًاعم اناك اذإ ورمعو ديزك دحاو هجو نم أعم نوكي ام ماسجألا نم لب .هوجولا عيمج نم ناكملا يف

 وأ نيميلا نم يتأي نم ىلإ ةبسنلاب امهدحأ مدقتي ةرورضلابف اذك اناك اذإو «ماذق وأ فلخ نم يتأي نم ىلإ
 . 070” ص ةيهلإلا ةمكحلا) .اهيف ةيعملا روصتي الف ماسجألا نم ةيلكلا طئاسبلاو راسيلا

 :لاقف نيرخأتملا ضعب قلذحت دقو ثداح ريغ امإو .ثداح امإ دوجوم لك نأ دوجولا هيلإ مسقني اممو )١(
 وهو .لوأ هدوجو نامزل سيل يذلا وه ميدقلاو ءلوأ هدوجو نامزلا نأ هب نونعي لوأ هل نأ ليق اذإ ثداحلا
  يفرعلا ميدقلا امأو ءاينامز هدوجو سيل ميدقلا ةقيقحلاب لب «نامز هدوجول سيل ام ميدقلا نم نإف نيتم ريغ
 الف دوجولا بجاو هب ىنع اذإ ميدقلاو .لوأ هدوجو نامزلو ثداح ةقيقحلا يف هنإف - هتدم لاطتست ام وهو
 مئادلا هلباقمف ينامزلا مدعلا هقبسي ام هب ىنع نإو .نكمم لك وهو .ثداح هاوس امو دحاو الإ ميدق
 اهلك تاحالطصالا ىلعو «ثودحلا اذه ثداحب سيل ام دوجولا بجاو ريغ يه يتلا ءايشألا نمو .دوجولا
 عوضومو دوجو ناكمإ هقبسي ثداح ناك نإ موقلا تاروهشم نمو .ثدحلاو مدقلا نم ءىيشلا جرخي ا
 - نإف .تحبلا مدعلا هناكمإ سيلو دوجولا نكمم هلوصح لبق ثداحلا نأ كلذ يف ةجحلاو .ناكمالا كلذل
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 هتاذ رابتعاب وه لب «هدوجو هل بجي ال نأ هتاذ يف هل ناك اذ ءيشلا نإف تاذلا بسحب

 ريغ نم يذلا لبق هدوجو سجي تاذلاب يذلاو «هتلع الول مدعلا قحتسم دوجولا نكمم

ك نوكيف نيل هلأ ناو ءةلعلا نع مث سيل هنأ ًالوأ .هتاذ يف لولعم لكل نوكيف تاذلا
 ل

 يفاني مدعلاو دوجولا دوجولا يفاني ال ناكمالا نأ نيبت امل هدوجو عم عمتجي هناكمإو نكمم ًاضيأ عنتمملا -

 :هوجول وه هناكمإ سيلو .دوجولا
 هدعب لقعي مث .ءيشلا لقعي دق هنأ ًايناثو و ةيوخ الاخير اه قلع ر عع معز ناكدلا نأ اهنم

 سيلو دوجولا لبق ةثداح تسيل هتيوهو ,هثودح لبق لصاح ثداحلا ءيشلا ناكمإ نأ : ًاثلاثو ‹ نکمم هنإ

uريغ اذك ءيش لاقي نأ حصيو «هيلع ردقي ىتح نكمي ن أو دب ال هنإف  

 ريغ ليق هنأكف حيحص ريغ لوقلا ناك اواو ةيرودقملاو ناكمإلا ىنعم ناك ولو ‹ نكمم ريغ هنأل رودقم

 ناك ولو اهتاذب موقت ةعيبط ناكمإلا سيلو «لصاح هناكمإف وا لبق انكمم ثداحلا ناك اذإو «رودقم

 نأ حصي الو «هريغ نم ىلوأ هسفنب مئاق دحاو ناكمإب ءايشألا ضعب فاصتا ناك امو ,ءيش اهب فصتا ام اذك

 ناكمإل دب الف «ادبأ لحي نأ روصتي ال ىنغتسملا نأ نم فرع امل هيف لحيف هلحم ثدحي مث هسفنب موقي

 شل هناجر تالا لس ال ارمأ ثداحلا ناكمإ هيف ام نوكي الو ء يش يف نوكي نأ هقبس يذلا ثداحلا

 . ىلويهو دوجو ناكمإ هقبسي ثداح لكف «هريغل نوكي نأ نم ىلوأ ذئنيح ثداحلل ًاناكمإ هنوك

 وهو ىلويه نوكي الف هيف ةئيه ىلويهلا ريصتف ناكمإو ىلويه اهقبسي ناك الإو اهثودح حصي ال ىلويهلاو

 .ةداملا يف وأ ةداملا نع وأ ةداملا عم نوكي نأ امإ كلذو ىلويه يف دوجو ةوق هل ام الإ ثدحي الف .لاحم

 : نيهجو نم ةداملا ىلإ جاتحي ثداحلاو

 ريغتل ثداحلا ثودحف ريغتي ال امم لعافلا ناك اذإ هنإف هدوجو يف طرش ةداملا دادعتسا نأل : :امهدحأ

 ن هع قاع ةدرجو یول ا ور ناك نإ ودر د اک ر ر اا كك اجرا لباقلا

 . صوصخم تقو
 الإ جاتحت الف  ةداملا يف ال ةداملا عم يه يتلا - ةقطانلا سفنلا امأ . هماوق يف ةداملا ىلإ هتجاحل : : يناثلاو

 وهو .رخآ هجو نم ةداملا ىلإ سفنلا جاتحت ناك نإو  اهدادعتسال ثودحلا حيجرت وهو دحاو هجو نم

 ةداملا نع ثداحلاو ءةداملا ىلإ اهل ةجاح الف ماوقلا يف امأو ,ةداملا ةقالع طسوتب .اهتالامك باستكا

 يف ام امأ , موقتللو دادعتسالا بسحب ثودحلا حجرتل نيهجولا الك نم ةداملا ىلإ ناجاتحي ةداملا يفو

 نإف ةقيقحلا موقت يفف ةداملا نع ام امأو «ةيهاملا موقت يف ال ةداملا ىلإ جاتحي دوجولا موقت يفف ةداملا

 ةداملا عم ةروصلا لب ةيئاملا ةروص درجم ءاملا سيل ذإ ءاوهلاو ءاملاك اهنم ةلصاحلا عاونألا نم ءزج ةداملا

SSىلعف مسجلا سفن وه نيمدقألا دنعو نيئاشملا يأر  

 دسافلا ناك نإ الإو ةدحاو ةدسافلا تانئاكلا ىلويهو «ةداملاب هتقيقح موقتي ةداملا نع ثداحلا هوجولا عيمج

 ‹لعافلا ريغت ىلإ ىدأتلو قباس دادعتسا نود ثداحلا ثدحل هتدام عم ثدح نئاكلاو هتدام عم دسف

 ذخأ اذإ هنأو اذه .هدوجو لبق لعفلاب وه ام ىلإو «هوجولا د6 4 ام ىلإ مسقني دوجوملاو

 الو ةوقلاب سيل ام ىلإو «ةوقلاب وه ام ىلإو ءلعفلاب وه ام ىلإ مسقنيف «لعفلا وا
 لوصحلا لاحم وهو دوجوم دادعتسالاو ةوقلاب هنأ نونظي سانلا نم ةعامج نإف لطبو عقو ام وهو لعفلاب

 هنوك نع و ناكمإ مدع جرخي الو ريغ ور هتيهام ىلإ فاضي ناكمالا ناك نإو .ًايناث

 .(175 ةيهلإلا ةمكحلا) . دوجولا عنتمم الو هتاذ يف دوجولا بجاو ريغ لقع اذإ ثيحب
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 ' ًادوجوم نامزلا عيمج يف ًالثم ناك نإو «هريغ نم دوجولا ديفتسم يأ ادم للعم
 ‹تاذلاب ةيدعب هدوجو ال دعب نم هدوجو هنأل ثدحم وهف دجوم نع دوجولا كلذل اديفتسم

 نأ نكمي الو . هلك رهدلا يف ثدحم وه لب طقف نامزلا نم نأ يف وه امنإ هثودح سيلو

 نكمم هدوجو لبق هنإف «ةداملا هتمدقت دقو الإ نامز يف نكي مل ام دعب ثداح نوكي
 نوكي نأ لاحمو .ًادوجوم ىنعم وأ ًامودعم ىنعم نوكي نأ امإ دوجولا ناكمإو «دوجولا
 مودعملا لبقلاو ناكمإلا هقبس دق وهو «دحاو عم مودعملاو «لبق مودعملا نإف او
 ماقوأ عوضوم يف ال مئاق امإف دوجوم ىنعم لکو «دوجوم ىنعم ًاذإ وهف هدوجو عم دوجوم
 .افاضم هب نوكي نأ بجي ال صاخ دوجو هلف عوضوم يف ال مئاق وه ام لکو « عوضوم يف
 يف ىنعم اذإ وهف «هل دوجو ناكمإ وه ام ىلإ ةفاضالاب وه ام وه امنإ دوجولا ناكمإو

 يذلا دوجولا ةوق لماح مستو a رك ةيعس نحو ‹ عوضومل ضراعو عوضوم
 هتمدقت دقف ثداح لك اذإف .كلذ ريغو «ةدامو ىلويهو اعوضوم ءىشلا دوجو ةوق هيف

 نامر دم امك الا
 وه امب يلكلا ىنعملا :لاق ءامهقحاولو دحاولاو يلكلا يف : ةسماخلا ةلأسملا

 ةفلتخملا تاحالطصالاو امهلاوحأ قطنملا يف تفرع دقو .يئزجلاو يلكلا وه دوجوملا هيلإ مسقني اممو )١(
 اذإو ,ةصاخ الو ةماع الو ةريثك الو «ةدحاو ال  ةيهام يه امب  ةيهاملا نأ بتكلا ىف روهشملا نمو ءامهيف
 اذإو ءةيلك نوكت نأ ةيئاسنإلا ةيهاملا ءاضتقا سيل هنأ ملعتف ةيئزج ةصخشتم ةيناسنإلا ةيهاملا تدجو
 ولخت ال ةيناسنإلا تناك اذإ سيلو ةيئزج نوكت نأ اهتعيبط طرش نم سيل هنأ ملع ةماعو ةيلك ةيهاملا تلقع
 ,ةصاخ وأ ةماع وأ ةريثك وأ ةدحاو  ةيناسنإ اهنأ ثيح نم  نوكت صوصخ وأ مومع وأ «ةرثك وأ ةدحو نم
 يهو ةدحواللا تضتقا ةدحولا ضتقت مل ول ةيناسنإلا نأ  ءامدقلا ضعب نع يكحت يتلا ةجحلا امأو
 تسيلف  ةدحولا ءاضتقا نم دب الف ةدحواللا ءاضتقا حصي مل املو دحاو ناسنإ دوجو حص امف .ةرثكلا
 ناكو «ففشتاللا ىضتقي ففشتلا ءاضتقا ال لب ,ءيشاللا ءاضتقا ءيشلا ءاضتقا ضيقن سيل هنإف ةحيحصب
 يضتقي مسجلاف اذك سيل ذإو ةنولتم اهلك ماسجألا تناك لب فافش مسج هتاذل مسج دوجو حصي ال
 يضتقي هنأ ال ففشتلا يضتقي ال هنأ هيف قدصي ففشتلا يضتقي هنأ هيف قدصي مل اذإ مسجلا لب ,ففشتلا
 اهنأ ال هنوك الو هنوك يضتقت ال ءيشلا ةعيبطف ءيشلا امهنع ولخي ال نيلباقتم نيرمأ لكو .ففشتاللا
 ال هنإف ةريثك ريغ دجوت ال نأ يضتقت يأ ةرثكلا يضتقت هتيهام نوكت نأ روصتي الو .هنوك الو هنوك يضتقت
 سيلو «لصحت داحآلا نم ةرثكلا نأل «ةرثك اهيف دجوي الف دحاو اهنم دجوي ال اذإو اض دحاو اهتم چو
 ةكرحك ةطساو ريغ وأ ةطساوب هعون نم ةرثكل ةلع نوكي نأ زوجي له ةيهام نمف دحاولا نأ يف أثحب اذه
 نأ انضرغ لب «ليصفت هيفو رخآ رمأ كلذ نإف ةرارحل ةلع نوكت ةرارح وأ اهدعب تاكرحل ةلع ام هجوب نوكت
 الو ةيهاملا تايئزج نم كفني ال هنأ ةيهاملل مزاللا لاح نم ملع دقو ءاهتاذ مزاول نم ةرثكلا نوكت ةيهام
 _ نأ ىنح ًاريثك نوكي نأ يغبني اهتاذ مزال ةرثكلا يتلا ةيهاملا تايئزج نم يئزج لكف ءاهنم ءيش هنع ولخي

017 



 وأ صاخ وه امبو هيف ريثك وأ دحاو وه امبو « ءيش ناسنإ وه امب ناسنالاك ىنعمو ةعيبط

 يف وه ثيح نم لب «ناسنإ وه ثيح نم ال همزلت ضراوع يناعملا هذه لب «ءيش ماع

 اذهبوهو ءطرش الب ةيناسنالل يلك لاقي دقف كلذ تفرع دق ذإو ‹جراخلا يف وأ نهذلا

 دحاو هنأ ىلع ال «دحاو لك ىلع لومحملا وهو ءءايشأ يف لعفلاب دوجوم رابتعالا

 وهو «نيريثك ىلع ةلوقم اهنأ طرشب ةيناسنالل يلك لاقي دقو «ريثك هنأ ىلع الو «تاذلاب
 هتفنتكا يذلا ناسنالا نأ رهاظ نيبف ءايشألا ىف لعفلاب ًادوجوم سيل رابتعالا اذهب

 صخش يف هنيعب كلذ نوكي ىتح «رخآ صخش ضارعأ هفنتكت مل ةصخشملا ضارغالا

 يهو «لقعلا يف وه امنإ لعفلاب ماعلا يلكلا لب «دوجولا يف ماع يلك الف رمعو ديز

 . ةروص ةروص هيلع قبطني دحاو شقنك لقعلا يف يتلا ةروصلا

 مسقني ال ام هنمو .دحاو هنإ ليق يتلا ةهجلا نم مسقنم ريغ وه امل لاقي دحاولا مث

 لقعت حصيالو ةرثك اهيف روصتي الف دحاو اهيف روصتي الذإو ءاهمزال نود ةيهاملا تققحت دقف دحاو اهنم دجو -ِ

 نإف «نيريثك ىف ةدوجوم ددعلاب ةدحاو ةيناسنإ ةيلكلا ةيناسنإلا نأ سيلو اهققحت نع الضف ةيهاملا هذه

 ةيناسنالا تناكل سانلا عيمج يف ةدحاو ةيناسنإ تناك ولو ةريثك لاجم ىف نوكي نأ روصتي ال دحاولا ءىشلا

 دوسأ يناثلاو ملاعو ضيبأ امهدحأو ورمع يف ةدوجوم اهنيعب ديز يف ةدوجوملا
 «دحاو ء يش ناكف ‹ لهاجو

 سیلو هريغ مدع هتيناسنإب لخي ال اهدحب ةمات ةيناسنإ دحاو لكل مث دوسأ ضيبأ الهاج املاع اديزو ارمع

 درجمب ًاناسنإ دحاو لك سيل دحاو لك يف دجوي نهذلا يف ىلك هنأ هل ضرعي يذلا لا لبذل ةت

خآلل ام ريغ ددعلاب يه ىرخأ ةيناسنإ دحاو لكل لب لكلا نع ةزاحنم ةلقتسم ضرفت هتيناسنإ ىلإ هتبسن
 ءر

الا ىلع يلكلاو ريغ ال نهذلا يف وهف كرتشملا ىنعملا امأو
 ال وأ هيف ةكرشلا لمتحي هنأ هانعم يذلا حالطص

 يه ةيلاثم ريغ ةصخشتم ةيوه هل تلصح نايعألا يف عقو ول هنإف نايعألا يف هعوقو حصي ال ةكرشلا عنمي

 نايعألا يف ةعقاولا تايئزجلا ىلع مدقتي ام يلكلا نمو اذه . ةكرشلا اهيف حصت ال ةصصختم اهسفن

 تايئزجلا نم ةعزتنملا ةيلكلا انمولعك جراخملا نم ةدافتسم تايلك اهنمو اهتالولعمل ءىدابملا تاروصتك

 امب  ةيكاردإلا ةروصلا تاريدقتلا ىلعو ةرثكلا دعب ام ىناثلاو .ةرثكلا لبق ام ىمسي دق لوألاو «ةبحراخلا

تمدقت وأ ناك امل وأ نوكيس امل ءاوس لاثم  ةيكاردإ ةروص يه
 هذه ىنعم ققحي اممو ترخات وأ ةرثكلا ىلع 

 مث ؛ ضراوعلا نع ةأربملا ةيناسنالل ةروص كنهذ يف هنم لصح ًاديز تيأر اذإ كنأ ةرثكلا دعب اميف ةقباطملا

 ةرثكتم اهعوقو حصي ال ةيلكلا ةعيبطلاو ىرخأ ةروص ىلإ جاتحي الو ىرخأ ةروص هنم عقي ال ارمع ترصب اذإ

 لحم نم ةيداوسلا ءارو رمأب رخآلا نع امهدحأ زاتمي نأ بجي الثم ناضايبلا نادوسلاف زيممب الإ نايعألا يف

 ةيهام ققحت ةلاحتسا تبث دقو «ضايبلا وأ داوسلا تاذب ةرثكلاف رخآلا نع امهدحأ زيمي مل نإو هريغو

اشإ درجت حصي نأو دب ال ددع اهعون نم عقو ةيهام لكو ءاهتاذل ةرثكلا يضتقت
 ةيسح ةراشإ اهنم دحاو ىلإ ةر

 بتكلا يف ليق ام اذإو اهفرعتي ةزيمل .رخآل ريغ هنأو كلذب ريشملا رعشيو ةيلقع وأ ةيمهو وأ
 عقو اذإ يلكلا نأ

 ةيهلإلا ةمكحلا) . ةيلك نوكت نأ اهل ضرعي يتلا ةعيبطلا هب نونعي امنإف اذك نوكي هيلإ ريشأ اذإ وأ نايعألا يف

 . (۳۲۸ ص
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 راقلاو بارغلاك ماعلا ضرعلاب مسقني ال ام هنمو «عونلا يف مسقني ال ام هنمو .سنجلا يف
 يف مسقني ال ام هنمو .سفنلا ىلإ لقعلا ةبسنك ةبسانملاب مسقني ال ام هنمو .ءادوسلا يف
 نوكيف .لعفلاب ةرثك هيف نوكي نأ امإ ددعلاب دحاولاو .('دحلاب مسقني ال ام هنمو ءددعلا
 دحاو نوكيف ةوقلاب ةرثك هيف نكلو نوكي ال نأ امإو .عامتجالاو بيكرتلاب ادحاو
 ىلع نوكي ريثكلاو قالطالا ىلع ددعلاب دحاولا وهف كلذ هيف نكي مل نإو .لاصتالاب
 . .انركذ امك دحاولا ءازإب يذلا ددعلا وهو قالطالا

 قحاول امأو .نانثا ددعلا لقأف ليلقلا هئازإب بترتي يذلا وه ةفاضإلاب ٩ ريثكلاو
 ةسناجملاو ءةيمكلا يف داحتا وه ةاواسملاو «ةيفيكلا يف داحتا وه ةهباشملاف دحاولا
 .ءازجألا عضو يف داحتا ةازاوملاو , عونلا يف داحتا ةلكاشملاو .سنجلا يف داحتا
 عضولا يف نينثا العج نينثا نيب عضو لاح وه .وهلاو .فارطألا يف داحتا ةقباطملاو

 لباقتلاو فالخلا ريثكلا باب نم اهنم دحاو لك لباقتو ءام عونب داحتا امهنيب اهب ريصيف
 . داضتلاو

 هريغبو هتاذب نوكيال هنأو .هتاذب دوجولا بجاو فيرعت يف :ةسداسلا ةلأسملا
 الو یتش هوجو نم دحاو هنأو «قحو ضحم ريخ هنأو «هجوب هتاذ يف ةرثك ال هنأو 5
 ©0بجاو لاق «هتاذب دوجولا بجاو. تابثا يفو .دوجولا يبجاو نانثا نوكي نأ زوجي
 يف ال ةرورض هيف سيل هنأ هانعم دوجولا نكممو .دوجولا يرورض هنأ هانعم دوجولا دوجولا

 .ةدحاو سمشلا نإ لاقي اذهلو ةملكلاب دحاو وهف ريظن هتاذ ةقيقح لامك يف هل سيلو هريغل سيل هدح يأ )1(
 ةهج نم دحلا ىف .دحاولاب سيلو دحاو هيف دجو ام وهو دحاولل لباقملا ددعلا وهف قالطالا ىلع ريثكلا امأ (؟)

 - نكحلا ىف باسحلا ذحخأن هنع أدبم اذهو «هیف هدحو وه سيل دحاو دجوي يأ هيف وه ام
 ىلع رصتقم هلمع نأ ذإ هللا وأ لوألا كرحملا تابثإ يف وطسرأ هيلإ بهذ امم انيس نبا فناجت اذه نم ىري (۳)

 ملاعلا يف ام نأو ,ءيش لكل قلاخلا وه ىلاعت هلل نأ نم نيدلا ميلاعت نم ىأر امل قوشعمو ةياغك كيرحتلا
 اذهو ادوجوم تمث نأ هيف بير ال امم هنأ ىلإ بهذف .هتردق راثا نم رثأو هتعنص نم وه امنإ قلخ نم
 عم وهو «ةرورضلاب ًابجاو نوكي الف هريغ نم وأ دوجولا بجاو نوكيف هتاذ نم هدوجو نوكي نأ امإ دوجوملا
 ىلع نافرطلاف همدعو هدوجو ليحتسي ال امم هنأ يأ نكمم هنأ يقبف دجوي ال عنتمملا نأل عنتمم ريغ كلذ
 نم هدوجو نوكي نأ امإ حجرملا اذهو . حجرمب الإ دوجولا ىلإ جرخي ال هافرط ىوتسا امو هيلإ ةبسنلاب ءاوس
 ىلإ يهتني نأ امإف هيف مالكلا دوعي ذئنيحو دوجولا نكمم نوكيف هريغ نم وأ دوجولا بجاو نوكيف هتاذ
 ءاهتنالا الإ قبي ملف .لطاب امهالك نارودلاو لسلستلاو ,روديوأ رمألا لسلستيوأ دوجولا بجاو وهو حجرم
 زع هللا وهو دوجولا بجاو دوجو داقتعا دوجوملا ىنعم نم هنأب ةديقعلا تبجوف .دوجولا بجاو حجرم ىلإ
 . هنأش
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 يذلا وه لوألا مسقلاو ءهتاذب نوكي دق دوجولا بجاولا نأ مث «همدع يف الو هدوجو

 عضولو « ناک ءيش يأ ءرخآ ءيشل هدوجو يذلا وه يناثلاو ءرخآ ءيشل ال هتاذل هدوجو

 عضو دنع نكلو ءاهتاذب ال دوجولا ةبجاو ةعبرألا لثم دوجولا بجاو راص ءيشل كلذ

 نإ هنإف <« أعم هريغبو هتاذب دوجولا بجاو دحاو ءيش نوكي نأ زوجي الو ,«0'2نينثاو نينثا

 ًابجاو نوكي الف يقب نإف ‹ قىپ مل وأ ءهدوجو بوجو ىقبي نأ امإ لخي مل ريغلا كلذ عفر

 نكمم وهف هريغب دوجولا بجاو وه ام لكف «هتاذب ًابجاو نوكي الف نبی مل نإو::«هزيغب

 تاذ سفن رابتعا ريغ رابتعا يهو ءام ةبسنل حبات هدوجو بوجو نإف «هتاذب دوجولا

 امأو ء"هانلطبأ دقو دوجولا بوجول ًايضتقم نوكي نأ امإ اهدحو تاذلا رابتعاف ءءيشلا

 ناكمإل ًايضتقم نوكي نأ امإو ءدجوي مل هتاذب عنتما امو دوجولا عانتمال ًايضتقم نوكي نأ

 نكمم دعب نأك بجي مل نإ هنأل ءهريغب هدوجو بجي امنإ كلذو يفابلا وهو «دوجولا

 ليق نإو “قرف ىلوألا ةلاحلا هذه نيب نوكي الو «همدع ىلع هدوجو حجرتي مل دوجولا

 . كلذك اهنع لاؤسلاف ةلاح تددجت

 A SS او و زوجي ال هتاذب دوجولا بجاو مث

 تناك وأ «ةروصلاو ةداملاك تناك ءاوس لوقلاو دحل ءازجأ الو ةيمكل ءازجأ ال دوجولا

 ءيش ىلع اهنم دحاو لك لديف همسا ىنعمل حراشلا لوقلا ءازجأ نوكت نأب رخآ هجو ىلع

 وه سيل هنم ءزج لك تاذف هتفص اذه ام لك نأل كلذو «هتاذب رخآلا ريغ دوجولا يف وه

 نوكتف لكلا نم مدقأ تاذلاب ءازجألا نأ حضو دقو ««؟عمتجملا تاذالو ءرخآلا تاذ

 ينعأ عبطلاب ةلعفنملا ةوقلاو عبطلاب ةلعافلا ةوقلا ءاقتلا صضرف دنع - نكلو هتاذب ال دوجولا بجاو قارتحالاو )١(

 . ةقرتحملاو ةقرحملا

 رابتعابو «دوجولا نكمم هتاذ رابتعاب نوكي نأ يقبف هريغب هدوجو بوجو لاحتسا هتاذب هدوجو بجو ام نأ ذإ (۲)

 هتاذو ءدوجولا و كلذ ىلإ يتلا ةبسنلا عطق رابتعابو .دوجولا بجاو ريغلا كلذ ىلإ ةبسنلا  عاقيإ

 .دوجولا ةنكمم طرش الب هتاذب

 نع لاؤسلاف تددجت الاح نأ حصو نإف ءناك امك «هلاحب وه نآلاو دوجولا نكمم دوجولا لبق ناك دق هنأل (*)

 تناك لاحلا كلت نإف دوجولا ةنكمم تناك نإف .دوجولا ةيجاو مأ دوجولا ةنكمم يه له .تباث لاحلا كلت

 ىلإ هجورخف دوجولا ىلإ هجورخ الإ ةلاحلا كلت تسيلو ةلاح ددجتي ملف اهناكمإ يلع ةدوجوم اضيأ لبق

 هتاذب ناك نإف ءام ببسل نوکی وأ «هتاذب هدوجو نوكي نأ امإف دوجولا کم لك نوا ساو دوجولا

 ىقبي نأ امإو «ببسلا دوجو عم هدوجو بجي نأ امإف ببسل ناك نإو .دوجولا ةنكمم ال دوجولا ةبجاو هتاذف

 نكمم لكف ببسلا دوجو عم هدوجو نوكي نأ نذإ بجيف «لاحم اذهو «ببسلا دوجو لبق هيلع ناك ام ىلع

 .هريغب دوجولا بجاو نوكي امنإ وهف هتاذب دوجولا

ف هنود دوجو عمتجملل حصي ال هنكل درفنم دوجو ًالثم هيئزج نم دحاو لكل حصي نأ امإف )0
 = نم هل حصي مل ام

010 



 سيلو «دوجولا بجاوب اهنم ءيش نوكي الو «لكلل مث ءازجألل ةلع دوجولل ةبجوملا ةلعلا
 ناك فيكو ًاعم امإو رخأتم امإ وهف .ءازجألا نم تاذلاب مدقأ لكلا نإ لوقن نأ اننكمي
 .مسج يف ةدام الو «مسجب سيل دوجولا بجاو نأ حضتا دقف دوجولا بجاوب سيلف

 e .ةلوقعم ةروص لوبقل ةلوقعم ةدام الو .مسج ةروص الو

 نم دوجولا تج اوووف .لوقلا يف الو ءىدابملا يف الو مكلا يف ال هل ةمسق الو .ةلوقعم

 نوكي نأب ردق ناف ايفا (2')ةهج الو ةهج الف هو لك ناخ روھ دإ هداه عج

 وخل بچوک د ملف بجاوب ًاقلعتم هناكمإ ناك ا

 را ووو ير جرو ب تاس جوعا يغبنيف ٠ الطف

 ةعيبط الو رظتنم رظتنم ملع الو «ةرظتنم م رظتنم ةدارإ هل الف هل بجاو وهف هل نكمم وه ام لك لب

 . ةرظتنم هتاذل نوكت ىتلا تافصلا نم ةفص الو ةرظتنم

 هب متيو ءيش لك هقوشتي ام وه ةلمجلاب ريخلاو .ضحم لامكو ضحم ريخ وهو

 «رهوجلا لاح حالص مدع وأ رهوج مدع امإ وه لب هل تاذ ال رشلاو ء يش لك دوجو

 «رهوج مدع ال < «مدع هنراقي ال يذلا دوجولاو ةيريخلا لامك دوجولا لامكو هيريخ دوجولاف

 سيل هتاذب دوجولا نكمملاو .ضحم ريخ وهف .لعفلاب مئادوه لب «رهوجلل لاح مدع ال
 را هتاذ نأل ءاضحم اريخ

 تبثي يذلا هدوجو ةيصوصخ ءيش لك ةقيقح ةققح نأل ‹«ضحم قح وه دوجولا بجاوو

 ”هدوجول هب داقتعالا نوكي اميف ًاضيأ قح لاقي دقو ءدوجولا بجاو نم اذإ قحأ الف هل
 عمو امئاد هقدذدص عمو و هدوجول داقتعاللا نوكي أمم ةقيقحلا هذهب قحا "لف اقداص

 .هريغل ال هتاذل هماود

 كإو ٠ هل حصي يذلا الإ دوجولا بجاو نكي ملو دوجولا بجاو سيلف درفنم دوجو ىرخألا ءازجألاو عمتجملا ا

 رخآلاب لك دوجو قلعتو ءازجألا ةقرافم ةلمجلل الو دوجولا يف ةلمجلا 0 ءازجلا كلتل تا ال ناك

ENO SNE SE NE عفن نا 01١ 

 امهنم ولخي ال نيرمأ يتلعب دوجولا ةقلعتم هتاذ تناكف «ةرورض اهب رمألا قلعتي ةلعب امهنم لكو كلذ نع

 امهالك ناك وأ .ًامدع رخألاو .ًادوجو امهدحأ ناك ءاوس نيتلعلا عم لب ًاقلطم هتاذب دوجولا بجاو نكي ملف

 نييدوجو .
 الإ ضحملا ريخلا سيل نذإف «صقتنلاو رشلا نم ًائيرب هتاهج عيمج نم سيلف ٠ ام هجوب مدعلا لمتحا ام نإف مه

 نوكي نأ بجي دوجولا بجاوو ءايشألا تالامکل ادو افا كاك امل اض لاقي دقو هتاذب دوجولا بجاولا

 .ريش الو ضقت ةلخدي ال اضيأ ريخ ةهجلا هذه نم وهف «دوجو لامك لكلو دوجو لكل ًاديفم هتاذل
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 دوجو نأل هتاد ريغل دوجولا بجاو عو نوكي نأ زوجي ال هنآل صضحم دحاو وهو

 ناك نإف ةلع هيضتقت لب .هعون تاذ هيضتقت ال وأ هعون تاذ هيضتقت نأ امإ «هنيعب هل هعون

 . ''27لولعم وهف ةلعل ناك نإو هل الإ دجوي مل هعون تاذ ىضتقم هعون دوجو

نأ ةهج نم دحاوو هدوجو ةيمامت ةهج نم دحاوو هتينادحو يف مات اذإ رهف ًاضيأو
 

 ءارجإب الو هل ةموقملا ءىدابملاب الو مكلاب ال مسقني ال ا نم دحاوو هل هذح

 لامك اهبو .ةضحم ةدحو ءيش لكل نأ ههج نم دحاوو ىدحلا
 نم دحاوو ةيتاذلا هتقيقح

 . هل الإ سيل دوجولا بوجو وهو «دوجولا نم هتبترم نأ ةهج

 نوكيف «هتاذب دوجولا بجاو امهنم دحاو 5 نانثا نوكي نأ اذإ ;O روحي الف

ىوسام لکو عنامم ةوقلا يف واسم ىلع قلطي دضلا نأل «دض الو لثم الو «هل دن ال هتاذلو دوجولا بجاوف ١١(
 

 .ةداملا نع ءيرب دوجولا بجاوو ,عوضوملا يف 0 ةدسافتم دادضألاو ءةاواسم الف لولعمف لوألا

 OE دوجولا ىبج أو نانثا نوكي نأ زوجي ال هنأ ىلع ناهربلا يف ذخأ )32

 نأ امإ دوجولا بوجو نأ ذإ «هيف اكرتشم دوجولا ت زوجي الو «هعونو هسنج نم نكي مل نإو

 كلذل نوكتف أدبم هنإ ء ! ءيشلل لوقت امك «دوجولا بوجو اهل يتلا يه ةيهاملا كلت ةيهامل ًامزال ايش نوكي

 هل ء ءيشل امزال دجوي دق دوجولا ناكمإ نأ امك تاذلا كلتل ًامزال أدبملا ىنعم نوكي مث ‹ةيهامو تاذ ءيشلا

 نأ امإو . . هتقيقح يف الخاد نوكي الو دوجولا نكمم وه مث «نول وأ ضايب وأ مسج هنأ لثم ىنعم يسفن يف

 لوقنف هل ةيتاذ ةيلك ةعيبط دوجولا بوجو سفن نوكيو دوجولا بجاو هنوك سفن وه دوجولا بجاو نوكي

 اببس نوكت ذئنيح ةيهاملا كلت نإف ‹ةيهامل ةمزاللا يلاعملا نم دوجولا بوجو نوكي نأ نكمي ال هنإ : الوأ

 نكي مل اذإ هنإف «هتاذب ادو جلا بوجو نوكي الف ببسب ًاقلعتم دوجولا بوجو نوكيف دوجولا بوجول

 دوجولا نأ تملع دق امم كلذ ريغ وأ ءامس وأ ةرجش وأ ناسنإك ء ءيشلا ناك لب «ءيش ةيهام يف الحاد

اذإو « « لصفلاو سنجلاك ال ماعلا ضراعلا وأ ةيصاخلاك هل ًامزال ناك ةيهام يف ًللخاد سيل هبوجوو
 مزال ناك 

 دقو «تاذلاب دوجو بوجو نكي ملف ءًالولعم دوجولا بوجو ناكف لولعم عباتلاو «مدقتم ريغ ًاعبات ناك

 ىلإ داع ةيهام ناك نإف ةيهام وأ ةيهاملا يف الخد ناك لب مزاللاك دوجولا بوجو نكي مل نإف تاذلاب هانذخأ

 بوجو عون نوكيف امهيلكل اهنيعب نوكت نأ امإ ةيهاملا كلتف ةيهاملا ىف الحاد ناك نإو 0 ةيعونلا

 لك نوكي نأ بجي مل ءيش يف اكرتشي مل نإف ىرخأ ةيهام لكل نوكي وأ لطاب اذهو «هيف ًاكرتشم *م دوجولا

ناثللو الوأ امهدحأل سيلو ةيوسلاب امهيلع لوقملا ةيرهوجلا ىنعم وهو عوضوم يف ال ًامئاق امهنم دحاو
 ي

 دوجولا بجاو سيل نوكيف عوضوم يف ًامئاق امهدحأ ناك كلذ بجي مل اذإف ءامهل سنج وه كلذلف ءرخآ

 لكف . . اهيف الخاد نوكيو ةيهاملا هب متت ةدح ىلع ىنعم دعب امهنم دحاو لكل ناك مث «ءيش يف اكرتشا نإو

 بجاو امهنم دحاو الو سيلف لوقلاب مسقني ال دوجولا بجاو نإ إ ليق دقو «. لوقلاب مسقنم امهنم دحاو

 ظ . هيلع دئاز ىنعم يناثللو .طقف هيف ناكرتشي ام امهدحأل ناك نإو دوجولا

دعو هريغل امع هديرجت طرشب هيف كرتشملا ىنعملا كلذ دوجوو ىنعملا اذه مدعب هقرافيف لوألا امأف
 هيف هم

 هدحو دوجولا بجاولا وه رخآلا نوكيو «دوجولا بجاو ريغ لوقلا يف امم هل ديرجت ال يذلا نوكيف

 - كلت نوكت نأ ريغ نم .هاوس ام مدع هيف طرتشي نأ الإ دوجو بوجو بجوي ال هيف كرتشملا ىنعملا نوكيو
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 ذإ ءرخا ءيشب لصفلا عقيو ءًاضراع وأ ًاسنج نوكي نأ ىلع هيف ًاكرتشم دوجولا بوجو
 دوجولا ءارو ةيهام هلو .دوجوم هنأ نظت الو لب امهنم دحاو لك تاد يف بيكرتلا مزلي

 يف اررقتي ىتح لصفو لصف ىلإ ناجاتحي نيذللا نيسنجلا الثم نوللاو ناويحلا ةعيبطك
 ةينوللاو ةيناويحلا سفن يف ال ناجاتحي امنإو «ةمولعم عئابطلا كلت نأل ءامهدوجو

 ةيناويحلا ناكم وهو ةيهاملا وه دوجولا بوجوف ءانهاهو .دوجولا يف لب امهيف ةكرتشملا
 لاقي نأ زوجي الو .ًادوجوم نوكي نأ يف لب ءاناويح نوكي نأ يف لصف ىلإ جاتحي ال يتلا
 دوجولا بوجو يف ناكرتشم امهو فيك ءام ءيش يف ناكرتشي ال دوجولا يبجاو نإ
 كارتشالاب امهيلع لاقي دوجولا بوجو ناك نإف .عوضوملا نع ةءاربلا يف ناكرتشمو
 مسالا كلذ يناعم نم دحاو ىنعم يف لب . مسالاو ظفللا ةرثك عنم ىنعم يف سيل انمالكف
 اذه ةلاحتسا انيب دقو «سنج مومع وأ مزال مومع ماع ىنعم لصح دقف ؤطاوتلاب ناك نإو

 كلذك ناك ولو ةدئاز يناعمو ًاتاوذ نوكت ءايشألل نوكت مادعا لك سيل هنإف هاتاوذو ءءايشأ تادوجو مادعألا =
 سيلف هدوجو بجي امو «ةياهن الب ءايشأ مادعا ءيش لك يف نأل ةدوجوم ةياهن الب ءايشأ دحاو ءٰيش يف ناك
 هريغ هب كراشي ام عيمجب هدوجو متي امنإ لب «هتاذ بوجو هدحو هب متي الو «هریغ هب كراشي امب هدوجو بجي
 بوجو سفن يف اطرش ناك ناف «هریغ هب كراشي ام ىلع ديزيو هدوجو هب متي يذلاو .هتاذ دوجو هب متي امبو
 نوكي الف ,ىرخألل نيتيهاملا نم ةدحاو لكل دجوي ام لك دجويف دوجولا بجاو لكل دجوي نأ بجو دوجولا
 يف ًاطرش نكي مل نأ امإو «فلخ اذه عونلا اذه يف فالتخا امهنم عضو دقو < وقمب ةتبلا لاصفنا امهم
 هيف افلتخا ام نوكيف هيف افلتخا ام نود متي بوجولا بوجوف «هنود متي ءيشلاف «بوجولا بوجو سفن
 طرشب امهدحأ سيل هنأ ىف ًايواستم ًاطرش هنيعب امهنم ادحاو سيلف «هنيعب ال نيلصفلا دحأ طرشلا لعج نإف .فلخ اذه عاونألا نود ضراوعلاب افلتخاو «هتيعونو هتيهام يف ناقفتم امهو دوجولا بوجول نيضراع
 نوللا ةعيبطك تسيل دوجولا بوجو ةقيقح نأ فرعت نأ بجيو اذه ؟ًاطرش هنيعب ال امهدحأ نوكي فيكف
 امنإو ةلولعم عئابطلا كلت نأل ؛امهدوجو ررقتي ىتح لصفو لصف ىلإ ناجاتحي نيذللا نيسنجلا ناويحلاو
 جاتحي ال اذه كلذكف ةيناويحو ًانول انوكي نأ يف لوصف ىلإ ناجاتحي ال كينذأ نأ امكو :ةياريخلاو اللا ناكم وه دوجولا بوجوف انههو دوجولا ىف لب ءامهيف ةكرتشملا ةيناويحلاو ةينوللا سفن يف ال ناجاتحي
 كانه نوللا نإف .هيلإ جاتحي ناث دوجو هل سيل دوجولا بوجو مث «دوجو بوجو نوكي نأ يف لوصفلا ىلإ
 وأ طقف عونلاب ال دحاو دوجولا بجو اذإف هتاذب ةعيبط ناك نإ الو هتعيبطل ًامزال ناك نأ ال هيف ًاكرتشم دوجولا بوجو نوكي نأ نكمي ال هنأ رهظ دقف ةينوللا مزاللا لصحيف هللع ىلإو دوجولا ىلإ ةينوللا دعب جاتحي
 نأ لاقي نأ زوجي الو .هسنج نم نكي مل نإو هريغل سيل هدوجو نأ يف طقف مامتلا وأ ماسقنالا مدع وأ ددعلاب
 نع ةءاربلا يف ناكرتشمو «دوجولا بوجو يف ناكرتشم امهو فيك ءيش يف ناكرتشي ال دوجولا يبجاو
 بجاو هل لاقي ام ةرثك عنم ىنعم يف سيل انم الكو كارتشالاب امهيلع لاقي دوجولا بوجو ناك نإف ؟عوضوملا
 وأ مزال مومعل ماع ىنعم لصح دقف ؤطاوتلاب ناك نإف , مسالا كلذ يناعم نم دحاو ىنعمب لب مسالاب دوجولا
 نم ضرعت يتلا مزاوللا ليبس ىلع نيثيشل دوجولا بوجو مومع نوكي فيكو «ليحتسم اذهو سنج مومع
 ( .لولعملا ريغ ضحملا دوجولا بوجوو ةلولعم مزاوللاو جراخ

0۹1۸ 



 جراخ نم ضرعت يتلا مزاوللا ليبس ىلع نيئيشل دوجولا بوجو مومع نوكي فيكو

 . لولعم ريغ ضحملا بوجوو ةلولعم مزاوللاو

 نع نكمملاب لالدتسالا وهو نإ ناهربل الإ نكمي سيلف دوجولا بجاو تابثإ امأو

 تناك ذإةيهانتم ريغ وأ ةيهانتم تناك ءاوس ةلمج اهنأ ثيح نم ةلمج لك :لوقنف بجاولا

 تناك نإف ءاهتاذب ةنكمم وأ اهتاذب ةبجاو تناك نأ امإ ولخت ال اهنإف «تانكمم نم ةبكرم

 تانكممب موقتي دوجولا بجاو نوكي دوجولا نكمم اهنم دحاو لكو اهتاذب دوجولا ةبجاو

 ديفم ىلإ دوجولا يف ةجاتحم ةلمجلاف اهتاذب دوجولا ةنكمم تناك نإو .فلحخ اذه دوجولا

 دحاو نوكيو اهيف الخاد ناك نإف اهيف ًالخاد وأ اهنع ًاجراخ ديفملا نوكي نأ امإف ةوسولل

 بجي ديفملا نأ نيعتف فلخ اذه دوجولا نكمم اهنم دحاو لك ناكو دوجولا بجاو اهنم

 . بولطملا وه كلذو اهنع ًاجراخ نوكي نأ
 هتاذ لقعي هنأو «(')لوقعمو لقاعو لقع دوجولا بجاو نأ يف :ةعباسلا ةلأسملا

 اهقئالعو ةداملا نمت ءيرب هنأو «هريغب دوجولا قلعتم ريغو «هسفنب مئاق دوجولا بجاو نأ تبث دقو «نآلاو )١(

 نذإ وهف ةموهوم وأ ةليختم وأ ةسوسحم تاذلا لعجي امم

 ال ءيشلا نأ يف ببسلاو .هجو لك نم ةداملل ةقرافم تاذ هنألف لقع هنأ اما لوقعمو لقاعو لقع )١(

 يه امب دوجولا ماسقأ ةعيبطو .دوجولا ةعيبط يه امب دوجولا ةعيبط نإف هدوجو ال اهقئالعو ةداملا وه لقعي

 اار ةفوشكم وأ ةداملا يف تناك اذإ لقعت الأ اهل ضرعي امنإو لقعت نإ اهيلع عنتمم ريغ كلذك

 نع تدرج اذإ اما «ةليختم وأ ةسوسحم ضراوعلا هذهب ةفوشكم يه ثيح نم اهنإف «موهوملاو ليختملاك
 يهف كلذك يه ثيح نم اهيلإ رظن اذإ ةدرجملا ةيهاملا هذهو . ةدرجم ةيهامو القع نوكت اهنإف قئاوعلا هذه

جمو لقع يهف ةدرجم بجاولا تاذو ةلوقعم يهف ءيشل ةدرجم يه ثيح نمو « لقع
 هلوقعم يهف هتاذل ةدر

 «ءيشل ةدرجملا هتيهام يذلا وه لوقعملا نإف ءهتاذل لقاع وهف هتاذل ةدرجم ةيهام هتاذ نأ رابتعابو «هتاذل

 هنوك نإ اقح .ال : باوجلا ؟ارثكت هيف بجوي كلذ نأ اذه له نكلو «ءيشل ةدرجم هتيهام يذلا وه لقاعلاو

 نوكي دق لب «هريغ رخآ ایش هلوقعم نوكي نأ بجوي سيل «هسفن ءاضتقالا اذهو «ًالوقعم ىضتقت القاع

 .لقع ةدرجم ةقيقح هنأ رابتعاب وهف كلذك هيف نحن امو رامتعالاب فالتخالا ااو ل غيلان قالا

قيقحلا هذه نأ رابتعابو لقاع هنع ةروتسم ريغو «هيدل ةرضاحو هل ةدرجم ةقيقحلا هذه نأ رابتعابو
 ةدرجملا ة

 كلوقعم ناك نإف تنأ وأ كريغ كلوقعمف كسفن تلقع اذإ كإف بيرغب سيل اذهو لوقعم هب الإ كردت ال

 نأ حصي سيل ذإ سفنلا وهو دحاو لوقعملاو لقاعلاف .كسفن كلوقعم ناك نإو كسفن تلقع امف كريغ

 ‹سفنلا يهو ءايشألا اهب لقعت ةوق : ناتوق ةلاحلا كلت يف انل نوكي ىتح ىرخأ ةوقب كسفن كلقع نوكي

 فصوف نذإو ءلطاب وهو لسلستلا ىلإ يدؤي كلذ نأل ءايشألا اهب لقعت يتلا ةوقلا اهب لقعت ىرخأ ةوقو

 .وهف هتاذب اكردم ناك اذإو هجوب هيف ارثكت بجوي ال لوقعمو لقاع هنأب يرابلا

 املكو ,قوشعمو بوبحم وهف كردم ريخو مئالم لامج لك نأل كلذو .قوشعمو «قشاعو «قشع (۲)

لك نع ةئيرب ةضحم ةيلقع ةيهام دوجولا بجاوو ءلمكأ قشعلا ناك « ةيريخ دشأ كردملاو متأ كاردالا ناك
 = 
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 .هنع لاعفألا رودص ةيفيكو هتاذ يف ةرثك بجوت ال ةيبلسلاو ةيباجيالا هتافصو ءايشألاو
 بجاوو «هتاذل لقعوهف هتاذب ًادرجم ناك اذإو .ةداملا نم درجم لك ىلع لاقي لقعلا لاق
 .هتاذل ةدرجملا هتيوه نأ هل ربتعي امبو .هتاذل لقع وهف «ةداملا نع هتاذب درجم دوجولا
 قاع هنوكو «هتاذل لقاع وهف ةدرجم ةيوه هل هتاذ نأ هل ربتعي امبو .هتاذل لوقعم وهف
 ليصحت سيل هنإف رابتعالا يف نينثا الو . تاذلا يف نينثا نوكي نأ بجوي ال ًالوقعمو

 نوكي هتاذل كردم وه ثيح نمو .ًاقشاع نوكي مات ريخ وه ثيح نم هتاذل هكاردإب هنإف .ًاضيأ هتاذ يف ةرثك بجوي ال اذهو ؟ًامات ًاقشع هتاذل اقشاع نوكي ال فيكف ًادبأو ًالزأ هتاذل ةرضاح هتاذف «تاكاردالا متأ كلذك هتاذل هكاردإو لب .هريغ ءيش يأ نم ةيريخ دشأ هتاذف كلذ ىلعو عقاولا يف يه .ءاهب يأو لامج ياف .هئاهب ردصمو دوجولا يف ءيش لك لامج أدبم يهو «هجو لك نم ةدحاو «صقنلا هاجتا نم دحاو
 نأ كلذك يه ثيح نم هتاذل هكاردإ ىلع بترتيو .ًادبأ رثكتلا اهقحلي ال ةدحاو ةقيقحلاو قوشعمو قشاعو قشع العو لج بجاؤلا لوألاف .ًاقشع ىمسي قشعتو بحت نأب ةريدج ةيريخ ةقيقح وه ثيح نمو .افوشعم
 .نوكي

 ةذللا تناك املو «مئالملا لقعب نوكت امنإ اهنم ةيلقعلاو مئالملاب ساسحإ نع نوكت امنإ اهنم ةيسحلاف . مئالم وه ام ةهج نم مئالملا كاردإب نوكي امنإ جاهتبالاو ةداعسلا نإف . جهتبم مظعأو ديعس لجأ )۳(
 .وه اريخأو ءاحاهتبا دشأو دعسأ وهف لضفأو لمشأ هكاردإف .ًالامك ءايشألا دشأل ًاكاردإ ءايشألا دشأ وهف جهتبم لضفأو .ديعس مظعأ ناك كردم لضفأل كاردإ لضفأب كردم لضفأ ىلاعت يرابلا ناك املو ؛ةتوافتم يلقعلا كاردإلا تواقتل ةيسنلاب ةيلقعلا ةداعسلا بتارم ناك ًاتوافتم هسفن يلقعلا كاردإلا ناك املو .ًايلقعو ًايسح ًاكاردإ كردي يذلا كلذ نم دعسأ نوكي ًاضحم ًايلقع ًاكاردإ كردي نم نإف اهعوضومو اهتلآ فرشل ةيسحلا نم لضفأ ةيلقعلا

 ام قحلا نأ ىنعم ىلع قح وه ًاضيأو «هنم قحأ نذإ قح الف «هنأش لج يرابلا هب فصتي يذلا بجاولا دوجولا ةيهام نآلا انكردأ دقو هل تبثي يذلا هدوجو ةيصوصخ يه نئاك لك ةقيقح نإف «ضحم ىح )٤)
 ال ًاضيأ ینعملا اذهبوهف .هريغل ال هتاذل هماودف كلذ عمو .مئادوهف هقدص عم قداص هدوجوب داقتعالا نوكي
 هحرش يف انيس نبا لواح ىدم يأ ىلإ كرديل «نييأرلا نيب نعمتي يذلا نأو .هتافصو لوألا كرحملا نم وطسرأ هيلإ بهذ ام لوح رودي صئاصخ نم همزلتست ا و بجاولا ةركف هحرش يف انيس نباف «هنم قحأ قح
 هلل تشي نأ ؛ ةينيدلا ةديقعلاب رثأتم وهو لواح دق هنأ ىلع . ًامات ءاضرإ ةيطسرألا ميلاعتلا يضري نأ هللا ةيهامل
 نإو انيس نباو «بجاولل ةيفسلفلا صئاصخلا عم ضراعتي ال هجو ىلع نيدلا اهب ءاج يتلا تافصلا عيمج
 :دش يف دكؤي حار لبوطسرأ لعف امك هتاذ ىلع هللا ملعرصقي مل هنإف .هتاذ ملعي هللا نأب لوقلا يفوطسرأ عبات
 نأ كلذو .هتايضتقم نم يه لب بجاولل ةيفسلفلا صئاصخلا يفاني ال ريغلاب ملعلا نأل هريغو هتاذ ملعي هللا نأ
 بجوف هجو لك نم دوجولا بجاوو . هسفنب ًامئاقو ًادرجم ًارهوج هلل نوكي نأ تضتقا دق ةيفسلفلا صئاصخلا
 نأ دب الف «هسفنب ًامئاق ناك هنأ ضرف اذإف .هدرجتل لوقعم وهف درجم لك نأ ذإ هريغبو هتاذب ًاملاع نوكي نأ
 ناكمإلاب هريغلو هتاذل القاع نوكي ىرخأ ةرابعب وأ ءًاضيأ هتاذل لقع كلذ يفو .هريغ لقعي نأ هنأش نم نوكي
 . لعفلاب هريخلو هتاذل لقاع هنأب مكحلا بجوف «لعفلاب هل تباثوهف هل تبثي نأ نكمي ام لک نأو «هجو لك نم دوجولا بجاو هنأ ذإو ؛ناكمإلاب .هريغلو هتاذل لقاع نذإو هف ؛هسفنب :اقو «لوقعم نذإ وهف درجم يرابلاو
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 بيترت يف ريخأتو ميدقت انه اهو «هل هتاذ ةدرجم ةيهام هنأو ةدرجم ةيهام هل هنأ الإ نيرمألا

 سفن وه ءانتاذل انلقع كلذكو ءدحاو ءيش وه لصحملا ضرغلاو ءانلوقع ىف ىناعملا

 لا ىلإ يقوي كلذ نال خا لقسم لقت نا نفعت ااف ف اغار كاذلا
 نع ةئيرب ةضحم ةيريخو ةفرص ةيلقع ةيهاملا نوكت نأ قوف ءاهبو لامج نكي مل امل مث

 وهف دوجولا بجاو الإ ههنكب كلذ ملسي ملو ةهج لك نم ةدحاو صقنلا ءاحنأو داوملا

 بوبحم وهف كردم ريخو مئالمو ءاهبو لامج لكو «ضحملا ءاهبلاو ضحملا لامجلا

 هقشعو ةكردملا ةوقلا بحف اتاذ لمجأ كردملاو ًاهانتكا دشأ كاردالا ناك املكو «قوشعم

 قوشعمو «هتاذل قشاعوهو ,كردم لضفأل كرذم لضفأ وهف رثكأو دشأ ناك هب هذاذتلاو هل

 كاردإ نم ىوقأ لوقعملل لقعلا كاردإ نأ ملعت تنأو «قشعي مل وأ هريغ نم قشع هتاذل

 ء٠" وه وه ريصيو هب دحتيو يقابلا رمألا كردي امنإ لقعلا نأل .سوسحملل سحلا

 نأب يذلا قوف لقعن نأب انل ىتلا ةذللاو سحلا كلذك الو ءهرهاظب ال ههنكب هكرديو

 رولا ىضراوعل اا ا ةكرادلا ااو ا ىف ري دقن« نحس

 ٩ ضراعل ههركيو لسعلا
 امإ هتاذف الإو ءءايشألا نم ءايشألا لقعي نأ زوجي سيل دوجولا بجاو نأ ملعاو

 لقعيف دوجو لك أدبم هنأ امك لب لاحم كلذو .لقعت نأ اهل ضراع امإو لقعي امب ةموقتم

 ةدسافلا ةنئاكلا تادوجوملاو ءاهنايعأب ةماتلا تادوجوملل أدبم وهو هل أدبم وه ام هتاذ نم

 مم تارعتملا هذيل القاع نركب نأ زوجي الو «ءايضاختسا كلذ طسوتبو اوا اهقارنأ

 ةمودعم اهنأ اهنم لقعي ةراتو «ةمودعم ريغ ةدوجوم اهنأ اهنم لقعي ةرات نوكي ىتح اهريغت

 نيتروصلا نم دحاو الو ةدح ىلع ةيلقع ةروص نيرمألا:نم دحاو لكلو «ةدوجوم ريغ

 لك لقعي امنإ دوجولا بجاو لب «تاذلا ريغتم دوجولا بجاو نوكيف «ةيناثلا عم ىقبي

 . تاراشالاو هيبنتلاب موسوملا هباتك يف هركنأ دقو انه داحتالا ىنعمب رق أ فيك رظنأ 21(

 E انتوقل لصح اذإ دجنال انإف ءندبلا يف انمد ام انلاح نم ملعت نأ بجي كلذكف (؟)

 تراص دقو انتاذ انتعلاطمب انكل ندبلا نع اندرفنا ولف ندبلا قئاعل كلذو «هسفن يف ءيشلل بجي ام ةذللا

  لوقعم لاصتا اهب ةلصتم ةيقيقحلا تاذلملاو ةيقيقحلا تالامجلاو ةيقيقحلا دوجوملل ًاعلاطم ًايلقع ًاملاع

 تاسوسحملا سحللف اهلامك لوصح ةوق لك ةذل نأ ملعاو . هل ةياهنال ام ء ءاهبلاو ةذللا نم دجت لوقعمب

 الفقع املا اهريصم ةقطانلا سفنللو هصخي ام ءيش لكلو را ءاجرللو ماقتنالا بضغللو ةمئالملا

 .رعشي مل مأ كلذب رعش ذيذل قشعي ملوأ قشع قوشعم ‹لقعي مل وأ لقع لوقعم دوجولا بجاولاف لعفلاب
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 لاقثم هنع بزعي الف يصخش ءيش هنع بزعي الف كلذ عمو , يلك يلعف وحن ىلع ءيش
 . ضرألا يف الو تاومسلا يف ةرذ

 لئاوأ لقع دوجوم لك أدبم هنأ لقعو هتاذ لقع اذإ هنألف كلذ ةيفيك امأو
 ناو وكلام ةي عم راض, دقو الإ دوي ةايشألا نم ءيشالو اهنعدلوتب امواتادوكيوملا
 ملعي لوألاف ءةيئزجلا رومألا اهنع دجوي نأ ىلإ ىجأتت اهتمداصمب بابسألا نوكتف هببسب
 نم اهل امو ةنمزألا نم اهنيب امو «هيلإ ىدأتي ام ةرورض ملعيف اهتاقباطمو بابسألا
 تافص اهل ثيح نم ىنعأ “”ةيلك يه ثيح نم ةيئزجلا رومآلل اكردم نوكيف «تادوعلا

 امو اهملعي هللا نأ ىلع ةعطاق ةحارص يف نيدلا صني يتلا ةريغتملا تايئزجلاب ملعلا ةلكشم يهو .دقعأو ىلوألا نم بعصأ ىرخأ ةلكشم همامأ تدج ىتح ةرثكلا ةلكشم نع ةباجإلا نم يهتني انيس نبا ناك ام )١(
 نحن اهكردن امك تايئزجلا كردي هللا نإ :لوقن نأ طق عيطتسن ال انإف ان ضير ةلكشملا ا نبا فرتعيو .نسيبم باتك يف الإ سباي الو بطر الو ضرألا تاملظ يف ةبح الو هملعب ةقرو نم طقست
 نم هيف ريثأت اهلو اهنع العفنم ناكل كلذك هللا اهكردأ ولف نامزلاب ةنرتقم يه ثيح نمو ءاهنع ءىشان ملعب يأ
 اهب ملعلا لوصح لبق اهملعي نأ ةوق هيف تناك اذإ الإ اهثودح دعب اهملعي نأ نكمي ال ىرخأ ةيحان نمو ةيحان
 ةنرتقمو ةصخشم يه ثيح نم تايئزجلا كردن نحنف ًاضيأو .هتاهج عيمج نم دوجولا بجاو هنأ عم
 مزلتست ملاعلا دنع ةررقم ةروص نع ةرابع ملعلا نأل هجولا اذه ىلع هللا اهملعي نأ ون کمی الو .نامزلاب
 اديز نأ ملع نم نإف ًاعطق ةروصلا هذهو ةفاضإلا كلت تريغتل مولعملا كلذ ريغت ولف نيعم مولعم ىلإ هتفاض
 لب اهنم جرخ دق ًاديز نأ قيلعتلا اذه سفنو ةروصلا كلت سفنب ملعي مل كلذب ةروص هدنع تررقتورادلا يأ
 هلععلا ريغت ىلإ يدؤي مولعملا ريغت نإف قلعتلاو ةروصلا ددجتاذه نم أملاع ناسنإلا نوكيل هجورخ دنع دب دل
 ةددجتملا روصلل عوضوم هنأل ملاعلا ريغت نامزلتسي ةفاضإلاو ملعلا ريغت نأ يف كش نم سيلو ةفاضإلاو
 تلقع نإ ةصخشملا تايئزجلا نأ ىلإ هيلع لاحم وهو ريغتلل ًاعوضوم حبصأل نامزلاب ةنرتقمو ةريغتم يه ثيح نم تايئزجلا هللا ملعول نذإو لبق نم نكت مل ةثدحتسم ةديدج ةلاح ةروص لكب أشنيف ةبقاعتملا
 نم يئزجلل ًاكاردإ كلذ نكي مل يأ ءةدساف يه امب لقعت مل صخشي ال امم اهعبتي امبو ةدرجملا ةيهاملاب
 نم نإف كاردإلا كلذ سفنب يئزجلل ًاكاردإ سيل ةيهاملا كاردإو هتيهامل ًاكاردإ لب «ريغتمو يئزج وه ثيح
 نإو «لوألل رياغم ديدج كاردإب لب يلكلا كاردإلا سفنب مسج ًاديز نأ كردي ال الثم مسج ناسنالا نأ كردي
 ةيئزج اهلعجت يتلا ءايشألا يهو .صيخشتو تقوو ةدام ضراوعو ةدامل ةنراقم يه امب ةيهاملا تكردأ
 ةلآب كلذك يه ثيح نم كردت امنإ ةليختم وأ ةسوسحم لب ةلاحلا هذه يف ةلوقعم نكت مل ةصخشمو
 نذإو اهقحاولو ةداملا نع درجم وه لب امسج سيل هنأل ىلاعت يرابلا ىلع ليحتسي امم كلذو .ةئزجتم
 هملع رکنن له لعفن اذامف هيلع ليحتسم نامزلاب ةنرتقمو ةريغتمو تايئزج يه ثيح نم تايئزجلل هكاردإف
 «نامزلاب ةنرتقمو ةريغتمو ةيئزج يه امب اهملعي هنأ لوقن مأ ةحيرص ةفلاخم نيدلا فلاخنف تايئزجلاب
 . ةيفسلف صئاصخ نم بجاولل تبث امب مدصنف
 عيطتسي هصخش يف دجوت ةعيبط هلف مكح هب قلعتي يئزج لك نأ ىنعمب . لک هجو ىلع هكاردإ ئنعمو . امم ةفسلفلاو نيدلا يضريل رهدلاو نامزلا نع ليحي يلك هجو ىلع اهملعي هنأب لوقلا ىلإ انيس نبا أجل اريخأو
 - ريصت امنإو .يلكلا تازيمم لك اهل نوكي يأ ناهربلا يف ذخؤتو دحلا اهلوانتي نأ نكميو ءاهكاردإ لقعلا
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 ANTONE EON ER مل عامه عاق عاف هاه هو ماه رولا eR هم هل هد هع قتل الاول ول ل مقال هاه اح ل ف

 ليبس ال هذه يفو «نينيعم عضوو تقو نم ةيسحلا ةراشإلا ححصي امب تصصخت اذإ ةيئزج ةعيبطلا كلت

 ةراشإلاب اهيلإ راشم ةعيبط يه ثيح نم يئزجلا ةعيبطلا كاردإ نأ يف كش نم سيلو سحلاب الإ اهكاردإ ىلإ

 اهيلإ راشمو روسحمو ة ةريغتم يه امبو تباث يلقع كاردإ يه امب ةعيبطلا كاردإ نإف , همزلتسي الو لب ةيسحلا

 ا يذلا يموجنلا ةلاح يف نيكاردإلا نيب قرفلا سملت نأ عيطتستو ةئزجتم ةلآبو ريغتم كاردإ

 نإ :لوقي نأ عيطتسي هنإف ءالثم فوسكلاك هثادحإ نم كلذ ٍتبسب عقي امو بكاوكلا تاكرح كلفلا ملع

 ل ا لصحي اذك عضوم يف رمقلاو اذك عضوم يف تناكول سمشلا

 ول هريغ ىلع قبطني نأ زيجي زيجي لقعلا ناك نأو دحاو صخش يف الإ ةققحتم جراخلا يف دجوت ال يتلا فاصوألا

 E E يل ا رح ع سادسا عديحل

 ةيوامسلا تاكرحلل ةدهاشملا مزلتسي ديدجلا كاردإلا نإف نكي مل نأ دعب لعفلاب عقو دق فوسكلاب هكاردإ

 دنع ريغتلل الباق كاردإلا اذه نوكيو تاكرحلا هذه دهاشت يتلل ةئزجتملا ةلآلا مزلتست ةدهاشملاو لعفلاب

 ىمسي نأب ريدم ريخألا يموجنلا كاردإ ناك كلذلو لقعلاب كردم بئان هنإف ,كاردإلا فالخب فوسكلا لاوز

 ناكمإ مزلتست ةيلكلاو هارو هكردأ يذلا فوسكلا ريغ ىلع هقابطنا لقعلا زيجي الو كارتشالا ليحي هنأ ارح

 ماعلا ثداوح لكل ًملاع ناكل اهنع اشني امو بابسألا عيمج ملعي ناك ول يموجنلا نأ امكو ًاعطق كارتش هلا

 لقعلا مكحي نأ بجول ملعلا اذه ملعيوهو هريغ دجوول كلذكف . يئزج ىلع الإ قبطني ال يلك هجو ىلع
 ىلاعتو هناحبس هللا وه معن ؟ نئاكلا اذه دجوي لهف «نامزلا نع ًادرجم ًايلك ًاملع ءيش لكب ملاع هنأب ًاعطق

 ةلآلا ىلإ جايتحالاو ربيغتلا نم كلذ مزلتسي امل يناثلا هجولا ىلع تايئزجلا كردي نأ هنكمي ال هنأش لج وهف

 هللاف لقعلابو ًاتباث ًاكاردإ نوكيل يئزج ىلع الإ ج جراخلا يف قبطني ال يذلا يلكلا لوألا هجولا ىلع اهكردي لب

 نم هيلإ يهتنت يتلا تانئاكلا للع.كرديوهف كلذك أدبم يه ثيح نم هتاذ ملعي وهو تانئاكلل أدبم هناحبس

 اهلاوحأ كردي وهف عئابط يه ثيح نم تانئاكلا للع ملعي نم لكو ءاهل أدبم يه يتلا هتاذب هملعل كش ريغ

 ملعيو ءاهلبقو اهدعبو اهعم ثدحت يتلا لاوحألا كرديو ليلحتلاو بيكرتلاو نيابتلاو يقالتلا نم ةيئزجلا

 نا لج نرالا نفع صحي نأ نا دنا ءالنصأ اهنم ءيش هتوفي ال هجو ىلع اهثودحل ةمزاللا تاقوألا

 ىلع قابطنالا مامت ةقبطنم نوكتو هنع بيغت ال هدنع ةرضاح ةروصلا هذه نوكتو لزألا ذنم ملاعلا ةروص

 ةلباق اهنيعب ةروصلا هذه نوكتو تقو نود تقوب ةصاخلا ةددجتملا هتايئزجو ةتباثلا هتايلك هرسأب ملاعلا

 ةروص يهف كلذ عمو ؛ةيلك نوكتف لاوحألاو فورظل | سفن هل تناك ول ملاعلا اذه ريغ ملاع ىلع قابطنالل

 E SS SS وماتت نك ١ اقر دب معو يتحلل

 يف انيس نبا مالك نم مهفي ام اذه ,ةداهشلاو بيغلا حتافم هدنعو ءيش هنع بيغي : يکو ءيش هنع بزعي

 مصع كلذبو ءاهسفن ءايشألا نع ال ةبجاولا تاذلا نع افشان اهب ملعلا ل هنإف تايئزجلاب ملعلا

 نم اهلوصحل مزاللا دادعتسالاو ةيناكمإلا نع ههزنو هيف ريثأت اهلو ءايشألا نع ًالعفنم نوكي نأ نع بجاولا '

 Ù يئزج ىلع الإ جراخلا يف قبطنت ال ةيلك تافصب اهكاردإ لعجو نكي مل نأ دعب لعفلاب هل ةمولعم يه ثيح

 ريغتم نامزلا نأل نامزلاب نرتقم ريغ كاردإلا اذه لعجو ةيمسج ةلآ ىلإ ًاجاتحم سيل ًايلقع ًاكاردإ نوكيل

 نع هدرجتبف «ةكردملا تاذلا يف ريغتلا ىلإ يدؤي كاردإلا ريغتو هب نرتقملا كاردإلا ريغت ىلإ يدؤي هرييغت

 ىلاعت هللا لعج نأب ةفسلفلا يضري نأ ىلع ملعلا ةلأسملا يف صرحي انيس نباف لاكشإلا اذه لح دق نامزلا

 ال كلذ نأ ًانيبم هريغب ًاملاع هلعجف نيدلا ىضري نأ ىلع صرح امك هل ةلوقعم يهو هتاذ لقعي ًادرجم ًالقع

 هجو ىلع نكلو أمات ءاضرإ نيدلا ىضريل ًاضيأ تايئزجلاب ًاملاع هلعج نأب كلذ ىلع دازو هيف ةرثك بجوي (

 - هتايضتقم نم ًايئزج مأ ًايلك ناك ءاوس هريغب ملعلا لعجو ةيفسلف صئاصخ نم بجاولل تبث تبث ام يفاني ال يلك

 ها



 لقعي وهو ةصخشتم لاح وأ صخشتم نامز ىلإ ةفاضإلابف اصخش اهب تصصخت نإو
 لكلا دوجول ببس وه لكلا نم ةكردم سفنو لكلا يف دوجوملا ريخلا ماظنو «هتاذ
 م انيف ثدذدحي يتلا ةلوقعملا ةروصلا ناف اله دعشسي الو داجيإو عادبإو هتادبمو

 ةروصلا اهنم نوكتي نأل ةيفاك اهدوجو .سمن تناك ولو « ةيعانصلا ةدوجوملا ةروصلل

 لقعلا وهو ةردقلاو «ةدارالا هنيعب وه اندنع لوقعملا ناكل ءبابسأو تالا نود ةيعانصلا
 ةرياغم الو هملعل تاذلا ةرياغم هتردقو هتدارإ سیل دوجولا بجاوف هدوجول ىضتقملا

 ال لكلا اا ءهملعل موهفملا
 هتدارإ وه كلذو ضرغ ىلع ًافقوتم ال هتاذب أدبمو لكلا نع اذوخأم

 هذهب وه ام اهنم تافصلاف .هملعو هتدارإو هتردق هنيعب وه كلذو هتاذب داوج وهو
 نع شاحتي مل نمك بلس عم دوجولا اذه اهنمو .ةفاضإإلا هذه عم دوجوم هنأ ةفصلا

 دحاو وهو عوضوملا ف نوكلا تل ءدوجولا اد اله 5 هب 0 ا ظمأ قالطإ

 رابتعا عم اهقثالعو ةداملا ةطلاخم زاوج هنع بولسم 7 لوقعمو لقاعو لقع وهو
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 بجاو يآ ذيرموهو لكلا فا هدوجو ةفاضإ عم ثودحلا هنع بولسم يأ لوأ وهو

 . هلك ريغلا ماظنل أدبم هنع ةداملا بلس يأ هتيلقع عم دوجولا

 امإ هتافصف .هتاذل اضرغ وحتي ال يأ بلس ةدايزب ةفصلا هذهب وه يأ .داوج وهو

 ًارثكت بجوي ال كلذو ,ةضحم ةيبلس امإو بلسو « ةفاضإ نم ةفلؤم امإو ,ةضحم ةيفاضإ
 , )هتاذ ىف

 ءاح ام تضتقا لق ةمسلفلاف .نامزالم منعلا ةلأسم يف ةفسلفلاو نيدلا نأ تثأ كلذبو صئاصخلا هذه

 ناك دقو .هروص ىلعأ ىلإ قيفوتلاب صوف ةفسلفلا هحبثأ امررق دق نيدلاو اهريغو تاذلاب ملعلا نم نيدلا هب ْ
 . ا ابك ا یر لاب اههع دوو ار نیلا ی نقرا ا نأ تيب اک

 امك تاذلا ىلع ةدئاز ةيدوجو يناعملا تافص نوكت نأ لوا لاح هنأ ىلإ تافصلا يف بهذ ءانيس نباف )١(
 اهريغ نم وأ اهتاذ نم اهدوجو نوكي نأ امإف تاذلا ىلع ةدئاز تناك ول اهنأ ذإ ةيتافصلا كلذ ىلإ بهذي
 بجاولا يف ددعتلا ىلإ يدؤي اذهو .تاذلاب دوجولا ةبجاو اهنوك مزلتسي اهتاذ نم اهدوجوف لاحم امهالكو
 هل ء يش توبث يف ه ل اباحي ناك الإو .هريغ نوكي نأ زئاج ال ءهريغ وأ بجاولا وهو ريغلا ¿ نموأ لطابوهو
 فصوبو اهل ًالعاف نوكي فصولا اذهب هنأ ذإ ةزئاج ريغف اهدوجو يف ةلعلا وه بجاولا ناك نإو «لطاب وهو

 راس اذه ىلعو ةيدحاو عم اذه ىفانتيو دحاووهو ًالعافو باق بجاولا نوکیف اهل الباق نوكي هل تافص اهنوك

 هال:



 هنع دجوي نأ زوجي امف دوجوم لكل أدبم هنأو دوجولا بجاو هنأ تفرع اذإو :لاق

 ىلإ جاتحا دوجولاب صصخت اذإ دجوي ال نأو دجوي نأ زئاجلا نأل كلذو «دجوي نأ بجي

 ضرعي ملو حيجرتلا لبق ناك يذلا لاحلا ىلع ناك اذإ حجرملاو .دوجولا بناجل حجرم

 ناكو هدعب وأ هلبق تقو نود تقولا اذه يف حيجرتلا يضتقي هنع نيابم الو هيف ءيش ةتبلا

 الف ةدحاو ةباثمب هدنع لعفلاو لعفلا نع لطعتلا ناك اذإ احجرم نكي مل ناكام ىلع رمألا

 الو «ريغتي ال دوجولا بجاو نأ انمدق دقو «رييغتلا بجوي كلذو ءىش هل ضرعي نأو دب

 .لاعفألا رئاس يف مالكلاك نيابملا كلذ يف مالكلاو هتاذ نع ًانيابم ضرعي نأ امإو رثكتي

 عيمج نم تناك اذإ ةدحاولا تاذلا نأ دهشي بذكي مل يذلا حيرصلا لقعلاو :لاق

 نآلاف كلذك نآلا يهو لبق اميف ء يش اهنع دجوي ال ناكو تناك امك يهو «ةدحاو اهتاهج

 وأ دصق نم ةلاحم ال رمأ ثدح دقف ءيش اهنع دجوي نآلا راص اذإف «ءيش اهنع دجوي ال

 ىلإ جرخي ال دجوي ال نأو دجوي نأ نكمملا نألو ضرغوأ نكمت وأ ةردق وأ عبط وأ ةدارإ

 الو حجرت الو ةدوجوم تاذلا هذه تناك اذإو «ببسب الإ دجوي نأ هل حجرتي الو لعفلا

 تناك الإو «تاذلا هذه يف حجرتلل بجوم ثداح نم دب الف حجر مث حجرتلا اهنع بجي

 رمألا نوكيف «ىرخأ ةبسن اهل ثدحت ملو لبق ناكام ىلع نكمملا كلذ ىلإ اهتمت

 دب الو رمأ ثدح دقف ةبسن اهل تثدح اذإو «هلاحب ًافرص ًاناكمإ ناكمإلا نوكيو «هلاحب

 انإف ةلمجلابو «كلذ ةلاحتسا انيب دقو «هتاذ نع نيابم وأ هتاذ ىف هتاذل ثدحي نأ نم

 الا ةبسن الو «هتاذ نع نيابم وأ هتاذ یف ثداح لک اا ةبسنلا بلطز

 هنأو هتاذ نم باجيإب ثدح امنإ هنأ ملعيف E دقو دلصأ ء يش ثدحي ال نأ مزليف

 لکو «هتاذل بجاولا وه هنأ ثيح نم ءًايتاذ ًاقبس لب نامز ريدقت الو تقوو نامزب ال هقبس

 عدبملاو طقف بجاولاب قوبسم نكمملاف هتاذل بجاولا ىلإ جاتحم وهف هتاذب نكمم

 .نامزلاب ال طقف عدبملاب قوبسم

 بلس نموأ ةفاضإو ملع نم ةبكرم يه ملعلا ىلإ اهدر ىتلا يناعملا تافص نأ ىريوهف هدروأ اميف انيس نبا =

 . ةفاضإو
 تافصلا مث (دوجوم) و (نإ) هنأ دوجولا بجاول ىلوألا ةفصلا نوكت تققح اذإف : ٠ ص ةاجنلا يف لاق

و الو سيلو بلسلا عم دوجولا اذه اهضعبو ةفاضإ عم دوجولا اذه هيف نقيتملا اهضعب نوكي ىرخألا
 اهنم دحا

 الأ طرشب تافصلا عيمج هيلع قلطت اذكهو : ةيشرعلا ةلاسرلا يف لوقيو ةرياغم الو ةتبلا ةرثك هتاذ يف ابجوم

 ماتوهو هل ةلع ال دحاو وهو دوجولا بجاو وهف للعلا عيمج هيلإ قرطتت الو هتدحو مرختت الو هتاذ رثكتت

 ( . لامك هنم توفي الو دوج ولا
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 لوقعلا دوجو بيترت يفو 2'>لحاو الإ هنع ردصي ال دحاولا نأ یف : ةنماثلا ةلأسملا

 نع ةرارحلا ردصت امكو .سمشلا نعرونلا ردصي امك هنع ردصي دوجولاف .لوألا أدبملا ةعيبط نع ءىشان يرورض لعف رودصلا نأ معزنف .لوألا نع تادوجوملا رودص ةيفيك انل فشكت ضيفلا ةيرظنو .قلاخلا نع تادوجوملا رودص وأ انيس نبا دنع ضيفلا ةيرظن اهيلإ دنتست يتلا ,ةثالثلا ءىدابملا نم أدبم اذه ()
 : ءىدابم ةئالث ىلإ دنتست انيس نبا دنع ضيفلا ةيرظنو «رونلا

 تادومجوملا امأ .هتاذب بجاو هلالاف .بجاوو نكمم ىلإ تادوجوملا ميسقت وه :لوألا أدبملا )١(
 دوجوم ريغ هضرف نكمي ال يذلا دوجولا بجاولاو «هلإلاب ةبجاو اهتاذب ةنكممف هنع ردضت يتلا ىرخألا
 امو «همدع روصتت نأ عيطتست ال يذلا دوجوملا وهف هتاذب امف «هريغب وأ هتاذب امإ بجاولاو «لاحم هنم صرع
 ىلإ هدوجو يف جاتحي ال هنأل هتاذب دوجولا بجاو هلإلاف هتاذل نيابم أدبم نم هدوجو بستكي يذلا وهف هريغب
 وهف .قارتحالا كلذكو «نينثا عم نينثاب الإ متت ال اهنأ يأ اهريغب ةبجاو يهف ةعبرألا امأ «هريغ رخآ ءيش
 ءدوجوم ريغ مأ ًادوجوم هضرف يف لاحم الو هتاذب نكمم هريغب بجاو لك ذإ «هریغب اخاو نوكي نأ هئاذب بوجولا بجاو نوكي نأ زوجي الو «ةقرتحملا ةوقلاو ةقرحملا ةوقلا ءاقتلا دنع الإ ثدحي ال هنأل هريغب بجاو
 اذإ نكمم هتاذب وهو .ةلعلاب بجاو لولعملاف .هتنكمم وأ دوجولا ةبجاو تادوجوملاف .همدع لداعي هدوجوو
 ناك ملاعلا دوجو ةلع هلإلا ناك اذإ كلذك رانلاب ةبجاوو اهتاذب ةنكمم .ةرارحلا تناك ةرارحلا ةلع رانلا كناك
 ًانكمم ناك آلإو ءةلع ىلإ هدوجو يف رقتفي ال هنأ ذإ هتاذب بجاو ىلاعت هللاو .هللاب ابجاو هتاذب انكمم ملاعلا
 , ةثالث عاونأ تادوجوملاو .لاحم اذهو هريغب ابجاو هتاذب

 نأ اهتعيبط يف ذإ دوجولا ىلع مدعلا اهيف حجرتي ال يتلا ءايشألا عيمج ىلع لمتشيو .هتاذب نكمملا )١(
 . دجوت ال نأو دجوت
 . تاكرحلاو ءايشألا نم هارن ام مظتنيو هريغب بجاولا هتاذب نكمملا (۲)
 :دشر نبا لوقيو انيس نبا هآترا اد اذهو ىلاعتو هناحبس هللا وهو ءلوألا أدبملا وهو هتاذب بجاولا (۳)
 تعا اذإ وهف لعافلا ىوس ام دوجوم لك نأ ىري هنأ كلذو ام هجوب ةمدقملا هذهل نعذي انيس نبا دجن نحنو)
 .بجاولا نع اهلك تادوجوملا رودص يف هتيرظن ينبيل الإ كلذ ىلإ انيس نبا بهذ امو (زئاجو نكمم هتاذب

۰ ۰ 
 ادبم نوكي ال نأ تملع امك مزليف هتينادحول تايثيح هيف سيل لوألا) تاراشالا يفو داو يع وب اا دحاو وه ثيح نم دحاولا نإ : ةاجنلا يف لاق ىدحاو الإ دحاولا نعردصي ال هنإ : هلوق ىناثلا ادبملاو (۲)
 اذه نوكي نأ بجو دوجو هنع ردص اذإف هوجولا عيمج نم دحاو لوألا نأ كلذ ىنعمو (طيسب دحاول الإ
 .دحاو الإ دحاولا نع ردصي ال هنألو دحاو هنأل لوألا لقعلا الإ عدبي ال هلإلا نأ كلذ لاثم ءادحاو دوجولا
 وأ لقعتلا نع ًائشان ةقرافملا رهاوجلا يف عادبالا لعجي وهو لقعتلاو عادبالاأدبم :ثلاثلا أدبملاو (۳)
 ىلع ءىشلا كلذ دجو ءيشلا يف لقعلا ركف اذإف هلقعي ام ىلع دوجولل ةلع وه هلالا لقعت نإ :لاق «ريكفتلا
 هنع ضاف هلالا يف لوألا لقعلا ركف اذإو ىتاذ هلالا لمأت نع أشني امنإ لوألا لقعلاف ءاهيف ركف يتلا ةروصلا
 ريغ نم ىرخأ لوقع اهلقعت نع دجويف اهقحاولو ةداملا قئاوع نع ةديعب ةدرجملا لوقعلا هذه نأل ناث لقع
 .كلذل عنام كانه نوكي نأ

 دحاوو بجاو هنأل هتاذ يف تافصلا هذه عمجي انيس نبا دنع هلإلاف .ضعبب اهضعب ءىدابملا هذه جزمب نوكي امنإ ءلوألا نع تادوجوملا ضيفو لوألا نع تادوجوملا رودص ةيفيك انل حضوت ءىدابملا هذهو
 - اهنأل لاحم وهو .ةلع هل ناكل هريغب بجوولو «دوجو لك ةلعو ءيش لك أدبم هنأل هتاذب بجاو هلإلاف «لقعو
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 ‹ لقع دعبألا ًادبملاو ‹ سفن تايومسلل بيرقلا كرحملا نأو ‹ةيولعلا مارجألاو سوفنلاو

 عيمج نم دحاو هتاذب دوجولا بجاو نأ حص اذإ كلفلا نع تاصقتسالا نوكت لاحو

 ةقيقحلاو تاذلاب نانيابتم نائيش هنع مزل ولو «دحاو الإ هنع ردصي نأ زوجي الف «هتاهج

لا يف هتبترم نأل مسقني ال هنألو دوجولا مات هنأل ىتش هوجو نم دحاو هلإلاو .هلامك عم قفتت ال =
 ىلعأ يه دوجو

 نع ضيفي دوجولا نأ نيبتف ءافنآ هانيب امك ةماتلا تادوجوملل أدبم هنأو هتاذ لقعي هنأل لقع وهو «بتارملا

 اذه راص هريغ ًائيش لوألا دصق اذإ هنأل دصقلا ليبس ىلع سيل ضيفلا اذه" الوقع ورش يعيق لوألا

 دصق اذإ قلاخلا نأ كلذ ىلإ فضأ «دصاقلا نم ًالامك ىمسأ دوصقملاو دوجولا ىف هنم ةبترم ىلعأ ءيشلا

 ةرورض نع ائشان سيل يأ «عبطلا ليبس ىلع سيل ضيفلا اذهو هتاذ يف ةرثك ىلإ كلذ ىدأ هنع نوكلا دوجو

 دوجو هتاذل هلقع نع همزلي هنأ اضيأ لقعي نأ بجيف هتاذ لقعي ضحم لقع هلإلاو اذه لقعي فيك ذإ ءءايمع

 .عبطلا ليبس ىلع الو دصقلا ليبس ىلع سيل ضيفل ةقوشعملا هتلالج مزاول نم ضيفلا اذه نأو هنع لكلا

 . لوقعم اضر ضيف وه لب
 لقعلا كلذو ريخلا ماظنل أدبم اهنأ لقعيو هتاذ لقعي وهف (هنع لكلا ناضيفب ضار لوألاف) :ةاجنلا يف لاق

 دحاو لقع وه لب ةيمالك ةروصب لوقعم ىلإ لوقعم نم وأ «لعفلا ىلإ ةوقلا نم لاقتنالا قيرط ىلع سيل
ذ نأ ملعن نحنو «ريغت هتاذ يف ثدحل لوقعم ىلإ لوقعم نم لقتنا ول هنأل نامزلا نع جراخ يسدح

 ال هتا

 .ةلوقعملا ةرورضلاو موزللا ليبس ىلع وه امنإ ضيفلاف نذإ ةدحاو هللا دنع ةلوقعملا ةقيقحلا نأ لب ريغتت

 مل انيس نبا نأ ريغ رشبلا سوفن هيلإ علطتت يذلا لاعفلا لقعلا وهو رشابملا لقعلا دنع فقوتي ضيفلا اذهو

دألا هذه نأ الإ كلذ ىلع ةلدأب يتأي هنإ معن ءرشاعلا لقعلا دنع دوجولا ضيف فقوتي فيك انل حضوي
 تسيل ةل

 تادوجوملا مهدانسإ امأف .ههوجو عيمجب لطاب هيلإ اوبهذ يذلا اذه نإ) :نودلخ نبا لاق دقل ىتح ةيفاك

 هللا قلخ بتر نم كلذ ءارو امع روصق وهف بجاولا ىلإ يقرتلا ىلع هب مهؤافتكاو لوألا لقعلا ىلإ اهلك

 دق انيس نبا نأ هل نيبت ضيفلا ةيرظن يف رظنلا ققد نمو (نوملعت ال ام قلخيو كلذ نم ًاقاطن عسوأ دوجولاف

 لوألا أدبملا نع تادوجوملا دوجو نأ كانه نيب يبارافلا نإف ,ةلضافلا ةنيدملا يف يبارافلا لوق نم اهسبتقا

 رئاس هنع دجوي نأ ةرورض مزل هل يذلا دوجولا لوألل دجو ىتمو) :لاق .هنع ديحم ال يرورض رمأ

 اضيف يبارافلا لاق امك نذإ ضيفي دوج ولاف هدوجو ضيف ةهج ىلع وه امنإ هنع ءايشألا دوجوو . (تادوجوملا

ذهو «هنم دوج داجيالا اذه نإ لب هريغ لجأل دجوي مل قلاخلا نأل ةياغل سيل ضيفلا اذه نأ الإ ًايرورض
 ا

 يطعي هنإف قلاخلا امأ «ةذلو ةمارك انريغ نم ديفتسن لاملا انئاطعإب اننأل يرشبلا دوجلا نع فلتخي دوجلا

نع الامك لقي ال هنع دوجولا ضيف لبق هدوجو ناك كلذل ًائيش كلذ نم ديفتسي نأ ريغ نم هريغل دوجولا
 دوجو 

 اذهف يناثلا دوجو لوألا نع ضيفيو» : هلوقب تادوجوملا بتارم فصي ذخأ يبارافلا نأ مث «ضيفلا دعب

 لوألا نم لقعي اميف «لوألا لقعيو هتاذ لقعي وهف ةدام يف وه الو ًالصأ مسجتم ريغ رهوج ًاضيأ وه يناثلا

 لقعلا نع أشني مث ىلوألا ءامسلا دوجو هنع مزلي هصخت يتلا هتاذب رهوجتم وه امبو ثلاث دوجو هنع مزلي

 ةرك سداسلا نعو «يرتشملا ةرك سماخلا نعو «لحز ةرك عبارلا لقعلا نعو ةتباثلا بكاوكلا ةرك ثلاثلا

 ةرك رشاعلا نعو .دراطع ةرك عساتلا نعو «ةرهزلا ةرك نماثلا نعو «سمشلا ةرك عباسلا نعو ‹ خيرملا

 رمقلا ةركو كالفألا ىلعأ نذإ يه ىلوألا ءامسلاف «ةيوامسلا ماسجألا ضيف يهتني رمقلا ةرك دنعو ءرمقلا

 ‹« يبارافلا نع هتيرظن ذخأ انيس نباف .زكارملا يف ةتباث ضرألاو ضرألاب ةطيحم كالفألا هذه لكو اهاندأ ىه

 000 ةيجاوو ةف ىلإ تادوخوعلا مست اديعاهبلا فاق هكل
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 هتاذل نيتمزال ناتهجلا تناك ولو .هتاذ يف نيتفلتخم نيتهج نع نامزلي امنإف ءاعم ًاموزا
 هانعنم دقو ىنعملاب امسقنم هتاذ نوكيف .هتاذ يف انوكي ىتح تباث امهموزل يف لاؤسلاف
 هتيهامو هتاذو .ددعلاب دحاو ىلوألا ةلعلا نع تادوجوملا لوأ نأ نيبتف .هداسف انيبو
 يف نأ ملعت تنأو :لقع وهف ةدام يف ال تاذ لك نأ انيب دقو ,ةدام يف ال ةدوجوم
 هنأ تملعو «هريغب بجي هنأو هسفن ٌدح يف دوجولا نكمم مسج لكو ًاماسجأ تادوجوملا
 ةطساولا نوكت نأ زوجي ال هنأ تملعو .ةطساو ريغب لوألا نع نوكت نأ ىلإ ليبس ال
 نأ بجي ةينينثا ببسب اهريغو ةثلاثلاو «ةيناثلا تاعدبملا اهنع نوكت نأ يرحلابف .ةدحاو
 .لوألاب دوجولا بجاوو «هتاذب دوجولا نكمم لوألا لولعملاف «ةرورض اهيف نوكت
 هل ةرثكلا هذه تسيلو «ةرورض لوألا لقعيو .هتاذ لقعي وهو .لقع هنأب هدوجو بوجوو
 «هدوجو بوجو لوألا نم هل لب «لوألا ببسب ال هتاذب هل رمأ هدوجو ناكمإ نإف لوألا نع
 ةرثك هذه عبتيو «لوألا نع هدوجو بوجول ةمزال ةرثك هتاذ لقعيو لوألا لقعي هنأ ةرثك مث
 نأ نكمي ال ناكل ةرثكلا هذه الولو .هماوق ًادبم يف ةلخادو هدوجو لوأ يف تسيل ةيفاضإ
 .مسج دجوي ناك امف «طقف تادحو نم دوجولا لسلستي ناكلو .ةدحو الإ اهنم دجوي
 ةروص دوجو هتاذ لقعي امبو «هتحت لقع دوجو لوألا لقعي امب هنع مزلي لوألا لقعلاف
 اميف ةجردنملا هل ةلصاحلا دوجولا ناكمإ ةعيبطبو .سفنلا يهو اهلامكو ىلعألا كلفلا
 .هعونب ىلعألا كلفلا تاذ ةلمج يف ةجردنملا ىلعألا كلفلا ةيمرج دوجو هتاذل هلقعي
 هيتهج ىلع هتاذب صتخي اميو .لقع هنع مزلي لوألا لقعي اميف ةوقلل كراشملا رمألا وهو
 امك ءاهتكراشمب وأ ةروصلا طسوتب ةداملاو ,ةروصلاو ةداملا ينعأ ءاهيأزجب ىلوألا ةرثكلا
 يف لاحلا كلذكو .كلفلا ةروص يذاحي يذلا لقعلاب لقعلا ىلإ جرخي دوجولا ناكمإ نأ
 نأ بجي سيلو ءانسفنأ ربدي يذلا لاعفلا لقعلا ىلإ يهتني نأ ىلإ كلف كلفو لقع لقع
 دوجو مزل نإ هنإف .«قرافم قرافم لك تحت نوكي ىتح ةياهنلا ريغ ىلإ ىنعملا اذه بهذي

 ىتح سكعني سيل اذه انلوقو .ةرثكلا نم اهيف يتلا يناعملا ىلإ تبسنف لوقعلا نع ةرثك
 عاونألا ةقفتم لوقعلا هذه الو تالولعملا هذه هترثك مزلتف ةرثكلا هذه هيف لقع لك نوكي

 سيلف .لوألا لولعملا يف يذلا ددعلا قوف«' ةريثك كالفألا نأ مولعملا نمو (

 ضعبب امهضعب امهجزمو .وطسرأ ءارآ ىلإ ن وطالفأ ءارا نيب ضبفلا ةيرظن ىف هئارآ يف عمج دقت انيس نباف (1)
 - ريثأت تحت كرحتت اهنأو ةريدتسم تاكرح تاذ ًاكالفأ كانه نأو اهلإ ملاعلا قوف نإ : هلوق وطسرأ نم ذخأ دقف
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لا لقعيو هتاذ لقعي هلإلا نأو دحاولا نع ردصي ريثكلا نأ نوطالفأ نع ذخخأو لوقعلا 1
 ؛ يلكلا هجولا ىلع ءايشأ

 «هيلإ دوعيو دحاولا لمأتي لقعلا نأو لوألا لقعلا دلوي هتاذل هلقع نأو
 نبا دنع تجزم دق ءارآلا هذه نأ مث

 ةيوامسلا مارجألل نودجي رصعلا كلذ يف نومجنملاو نويعيبطلا ناك دقو مهميلاعتو نيمجنملا ءارأب انيس

 ماسجألا ىلع ىصقألا مرجلا نم ضيفيف ءاهعئابط فالتحا ىلع لدت ةفلتخم ملاعلا اذه يف ًاراثآو ًالاعفأ

 لحز بكوك نم ضيفيو لعفلاب لقعلا لوبقل اهؤيهت سوفنلا ىلع هنم ضيفيو ةروصلا لوبقل ةداملا دادعتسا

 امأ ,مهوتلاو ريكفتلاو ركذلاو ليختلا لوبقل ادادعتسا سوفنلا يف دلوتو ًادومجو ًادرب ماسجألا يف لعفت ةوق

بيغتلل اناعذإو ةيزيرغ ةرارح اهيف لعفت ةوق ماسجألا يف هنم ضيفي هنإف خيرملا
 يف هنم ضيفيو ةلاحتسالاو ر

 سفنألا يفو «ةيعيبطلا ةبوطرلا اهديفت ةوق ماسجألا يف هنم ضيفيف رمقلا امأو «ةيبضغلا ةوقلل ؤيهت سوفنلا

 قلخ نع لدبتلاو لوحتلا ةعيرس اهب نوكت ةئيه ةيناسنالا سفنألا ىف ترثا امبرو ةيذاغلا ةوقلل دادعتسا

 ةيوامسلا مارجألل يذلا ريثأتلا اذهو لوحتلاو لدبتلا كلف رمقلاو «بضغلا كلف خيرملاف رح ىلإ دصقو

«ةبيرغلا ةيرظنلا هذه لوقأ ةبيرغلا ةيرظنلا هذه هيلإ تلصوت ام ةياهن وه ةيضرألا تادوجوملا لاوحأ يف
 انأو 

 سمشلا لوح رودت ضرألا نأ فرعي «يرجهلا رشع عبارلا نرقلا لاجر نم لجر ةيلقعب انيس نبا ىلإ رظنأ

 ةهيبش ةيعيبط نيناوقل ةعضاخ اهنأو ضرألا ىلع اهدجن يتلا ةيواميكلا رصانعلا نم ةبكرم بكاوكلا نأو

 نم امهريغو انيس نباو يبارافلا رذع رصعلا كلذ ىلإ هراكفأب عجر نم نكلو انترك اهل عضخت يتلا نيناوقلاب

 زكرم يف يه ضرألا نأ نودقتعي رصعلا كلذ ءاملع ناك دقف ءاهوليخت يتلا مالحألا هذه ىلع ةفسالفلا

باتك ىلإ انرظن انأ ولو ضرألا لوح رودت اهلك بكاوكلاو رمقلاو سمشلا نأو ملاعلا
 سوميلطبل يطسجملا 

 كلذ يف كلفلا ةلاحل ةقباطم نيفوسليفلا نيذه تايهلإ دجت انيس نباو ىبارافلا هلاق ام نيبو هنيب انراقو

 ا ىلع اها ف انيس ا لدك لدبتتو ملعلا ىلع ىنبت امنإ ةيفسلفلا بهاذملا نإ ءرصعلا

 انيلإ اهاندأو ةلصبلا ةقلحك ضعب فوج ىف اهضغب ةعست كالفألا نإ :لوقت ىهو هنامز ىف ةعئاشلا ةيملعلا

 فوج يف ضرألاو ءاهضايبب ةضيبلا ةرشق ةطاحإك تاهجلا عيمج نم ءاوهلاب طيحم وهو رمقلا كلف
امس ماسجأ بكاوكلا نأ نودقتعي اوناك رصعلا كلذ لهأ نأ ,ةضيبلا ىف ةحملاك ءاوهلا

 اسوفن اهل نأو ةيو

 ؛نانويلا ةهلاب ًاهيبش اهلإ بكاوكلا نم بكوك لك ناكف انماسجأو انسوفن ىف ًاريثأت اهتاكرحل نأو اهكرحت
 لب طقف نانويلا دنع دجوي ال داقتعالا اذه نأ ءةبوطرلا هلإ رمقلاو ةرارحلا هلإ سمشلاو بضغلإا هلا خيرملاف

 وناك نيذلا انيس نبال نيرصاعملا نيينارحلا ءاملعلا ضعب دنع ًاضيأ هدجنو نيينادلكلا دنع ًاضيأ هدجت

 ءاهمالحأو لباب تاروصت مهضعب ىلإ تداع برعلا ىلإ ملعلا لقتنا املف «مهدادجأک بكاوكلا نودبعي

لا هذه يلازغلا برغتسا دقل ىتح ةبيجعلا ةروصلا هذه ىلع ءامسلا ءايحأ يف اوركفف
 تفاهت يف لاقو «ةيرظن

ف تاملظ قيقحتلا ىلع وهو تامكحت هومتركذ ام) ةفسالفلا
 مانم نع همون يف ناسنالا هاكحول تاملظ قو

 ٠ . (هجازم ءوس ىلع هب لدتسال هار

 يف لاق نم لوأ امهنأل انيس نباو رصن يبأ ىلع اذه يفخ فيك بجعلا لك بجعلاو) :دشر نبا لاقو

 ا انها ستر نبا نإ (ةفسالفلا ىلإ لوقلا اذه اوبسنو نالا اهداف تافارنلا

اهب ءاج يتلا ةبيجعلا ءارآلا هذه مدهي لب ةفسلقلا نم ًائيش مدهي ال يلازغلا
 ىلع يفخ دقو انيس نباو رصن وبأ 

 ةيرح نم ائيش انيس نباو يبارافلل نأ ىلع ليلد يه امنإ تافارخلا هذه نأ دشر نبا
 ةفسلف نع اداعتباو ركفلا

 الإ «نيدلا لوصأل ةقباطم هتايهلإ لعجيل نوطالفأ ءارآب هءارآ جزمو وطسرأ نع دعتبا دق انيس نباف ءوطسرأ

افصلل ًامامت ةقباطم هلالا تافص لعج ىلإ ًاضيأ قفوي ملو ناكمالا ثودح تبثي نأ عطتسي مل هنأ
 ىحوملا ت

 ( ا
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 مدقتم مرج لك نوكي نأ زوجي ًاضيأ الو لوألا لولعملا وه ًادحاو اهؤدبم نوكي نأ زوجي
 ناكل مرجل ةلع ناكولف ءةروصو ةدام نم بكرم مرجوه امب مرجلا نأل رخأتملل ةلع اهنم
 نوكي نأ زوجي الف دوجولل أدبم سيل مدعلاو ةيمدع ةعيبط اهل ةداملاو .ةداملا ةكراشمب
 ًارهوج سيل هتروصو هلامك وهف كلف لكل سفن لك ذإ «هلامكو مرجلا ةروص يه ةيناسفن ةوق اهؤدبم نوكي نأ زوجي الو « مرجل أدبم مرج نوكي نأ زوجي الف .دوجولل أدبم مرج
 ةطساوب ىرخأ ماسجأ يف اهلاعفأ اهنع ردصي امنإ كالفألا سفنأو ًالقع ناك الإو ءًاقرافم
 الو مسجلا أدبم نوكي ال مسج وه ثيح نم مسجلا نأ انيب دقو ءاهتكراشم يف اهماسجأ
 دارفنا اهلف مسجلا طسوت ريغب سفنلا أدبم ًاسفن نأ ولو ءسفنو سفن نيب أطسوتم نوكي
 نإف ءًامسج لعفت الو ًائيش لعفت الف كلذك ةيكلفلا سفنلا تسيلو مسجلا نود نم ماوق
 ةينامرج ريغ ءىدابم كالفألا نأ نيعتف .لامكلاو ةبترملا يف مسجلا ىلع ةمدقتم سفنلا
 لوألا لولعملا هيمسن يذلا وهو .دحاو أدبم يف كرتشي عيمجلاو .مارجألل روص ريغو
 ىتح لقع دعب لقع ًامئاد مزليف هيف صاخ أدبمب كلف لك صتخيو «درجملا لقعلاو
 نأ نكمي ثيحب فقيو ريخألا كلفلاب يهتنيو اهلوقعو اهسوفنو اهمارجأب كالفألا نوكتت
 يف ىلعأ وه لقع لكف ءبابسألا رثكتل ددعلاب ةرثكتم ةمسقنم ةيلقعلا رهاوجلا ثدحت
 لقعي امبو هنود رخآ لقع دوجو هنع بجي لوألا لقعي امب هنأ وهو «هيف ىنعمل هنإف ةبترملا
 هتاذل نكمملا هتاذب لقعي هنأ ثيح نمف كلفلا مرج امأف .هسفنب كلف هنع بجي هتاذ
 سفنلا طسوتب مرجلا يقبتسيو هريغب بجاولا هتاذ لقعي نأ ثيح نمف كلفلا سفن امنإو
 نأ امك اهل ماوق ال اهسفنب ةداملاو .لعفلاب اهتدام نوكل ةلع يه ةروص لك نإف ةيكلفلا
 .هل دوجو ال هسفن ناکمالا

 ال لقعلا اذهو هلامكل الإ تانئاكلل ىلجتي ال ريخلا اذه نأ الإ لامكو ريخ هنأب هلالا انيس نبا فصو هنإ معن =
 نم كثلوأ ريغو ةبحملاو ةمحرلاو ةيلعافلاو ةكرحلاو ةايحلا نع ديعب نذإ وهف هتاذ هلقعل الإ تايئزجلا لقعي
 قشعلا اذه نكلو قوشعمو قشاع هلالا نإ :لوقي انيس نبا نإ معن . ةيوامسلا نايدإلا يف تدرو يتلا هتافص
 ىلع يلازغلا ماق اذإ نذإ ورغ الف هتاذل هلقعت نع ءىشان هنأل ةيرحلا نم ءيش هيف هل سيل «فاج قشع

 ىراصقو يبلق فوصت ال يلقع فوصت انيس نبا فوصت يف نأ رهظي دقو امهيلع درو انيس نباو ىبارافلا ٠
 نأ الإ زئاجعلا تافارخ نم ةفارخوأ مئان مالحأ يلازغلا لاق امك اهارن اننإف ءارآلا هذه ىلإ انرظن اذإ اننإ لوقلا
 ىلإ ىرخأ ةهج نم نيدلا هب ءاج ام ىلع ةظفاحملا يف بغريو ةهج نم نانويلا ءارآ عبتي هنأ ىلإ عجري هرذع
 ةايحلا نأك ىريو ءةكرحملا ةوقلا نع اهيف ةربدملا ةوقلا تلصف دق ةلود ءامسلا ناک یری انيس نبا نأ
 .اهتاكرحو كالفألا ةروص ىلع تمظن دق ةيسايسلا
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 تناك املو ,تاصقتسالا دوجو اهدعب مزل اهددع ةيومسلا تاركلا تفوتسا اذإو

 لقع وه ام نوكي الف ةريغتم ةبيرقلا اهئدابم نوكت نأ بجو ةدساف ةنئاك ةيصقتسالا مارجألا

 نأ بجو اهيف ةفلتخم روصو ةكرتشم ةدام اهل تناك املو .اهدوجول اببس هدحو ضحم

 نيعي امم اهتدام قافتاو كالفألا لاوحأ يف فالتخا هيف نيعي امم اهروص فالتحا نوكي

 ةريدتسملا ةكرحلا ءاضتقا ةعيبط يف تقفتا امل كالفألاف «كالفألا لاوحأ يف قافتا هيف

 ؤيهت اهاضتقم ناك تاكرحلا عاونأ يف تفلتخا املو «ةداملا دوجو اهاضّنقم ناك نيبت امك

 هنع ضيفي يذلا وه انيلي يذلا اهرخا لب ةقرافملا لوقعلا مث ءةفلتخملا روصلل ةداملا

 ا ناو دبع رمال ملاعلا روص مسر هيف ءيش ةيومسلا تاكرحلا ةكراشمب

 اهيف روصلا هنم ضيفت ضيفت مث لوقعملا وأ لقعلا هتهج ىلع روصلا مسر لقعلا كلذ يف

 تالاا ءيشلا اذه صصخ اذإ نوكيف ةيومسلا مارجألا ةكراشمب صيصختلاب

 ا ی وا ب ويا

 ةداملا كلت يف تمستراو ةصاخ ةروص قرافملا اذه نع ضاف هرهوج يف ناك يذلا

 رمأ نود رمأب دحاو امهنم دحاو لك ثيح نم دحاولا صصخي ال دحاولا نأ ملعت تنأو

 وه دعملاو «ةداملا تادعم يهو .ةفلتخم تاصصخم كانه نوكي نأ الإو هل نوكي

 نم ىلوأ هنيعب ءيشل رمألا كلذل هتبسانم ريصي ام رمأ دعتسملا يف هنع ثدحي يذلا

 ةبهاولا لئاوألا نم هنم ىلوأ وه ام دوجول ًاحجرم دادعإلا اذه نوكيو ىرخآ ءيشل هتبسانم

 نأ بجي الف نيدضلا ىلإ اهتبسن تهباشتل لوألا ؤيهتلا ىلع ةداملا تناك ولو ءروصلل

 . ةروص دود ةروصب صتخي

 مارجألا نم اهيلإ ضيفت ةكرشلاب ثدحت يتلا ةداملا نإ لاقي نأ هبشألاو :لاق

 كانه نوكي نأو دحاو مرج نع وأ عبرأ يف ةرصحنم ةدعوأ مارجأ ةعبرأ نع امإ «ةيومسلا

 عبرألا رصانعلا اهنم ثدحتف عبرأ يف ةرصحنم «بابسألا نم اماسقنا بجوي ببس

 قلطملا ليقثلا وه امو قوفلا ىلإ هليميف قلطملا فيفخلا وه امف لقثلاو ةفخلاب تمسقناو

 نم تابكرملا دوجو امإو ءامهنيبف ةفاضإلاب ليقثلاو فيفخلا وه امو لفسالا ىلإ هليميف
 .اهعباوتو اهماسقأ ركذنسو ةيومسلا تاكرحلا طسوتبف رصانعلا

 ةريثك اهنإف دسفت الو نادبألا ثودح عم ثدحت يتلا ةيناسنالا سفنألا دوجو امأو

 لوقعلا هنع ردصت اهب ةرثكتم ينلعم يف تاذلاب دحاولا لوألا لولعملاو عونلا ةدحو عم
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 ىتح قئاقحلاو عونلا ةقفتم ةرثكتم يناعملا كلت نوكت نأ زوجي الو ءانركذ امك سوفنلاو
 ةكتتو فلاخت ةروص اهيف كرتشت ةدام هيف نوكت نأ مزلي هنإف . عونلا ةقفتم ةرثك اهنع ردصي

 ملف «عونلا يف رخآلا هيضتقي ام ريغ ًائيش ىنعم لك يضتقي قئاقحلا ةفلتخم يناعم هيف لب
 طسوتب لوألا لولعملا نع ةنئاك ةيضرألا سوفنلاف ءرخآلا مزلي ام امهنم دحاو لك مزلي
 . عادبإلا اهيلإ يهتني ام ةناغ يهو داوملاو ةجزمألا نم بابسأو ىرخأ للعوأ ةلع

 . اهمزاولو اهبابسأو تاكرحلا يف لوقلا ءىدتبنو
 لكو «ةيعيبطلا هتلاح ىلع مسجلاو مسجلل ةيعيبط نوكت ال ') ةكرحلا نأ ملعا

 ةيعيبط ىضتقم تاكرحلا نم ءيش ناك ول ذإ ةيعيبط ريغ عبطلل ةقرافم ةلاحلف عبطلاب ةلاح
 امنإ ةكرحلا لب ةيعيبطلا ءاقب عم تاذلا لطاب تاكرحلا ببس نم ءيش ناك امل ءيشلا

 يف امإو .مكلا يف امإو «فيكلا يف امإ ةيعيبط ريغ لاح دوجول ةعيبطلا اهيضتقت
 ددجت ةكرح دعب ةكرح ددجت يف ةلعلاو ىرخأ ةلوقم امإو . عضولا يف امإو 29 ناكملا
 ةكرح نكت مل كلذك رمألا ناك اذإف «ةياغلا نع دعبلا ريدقتو « ةيعيبطلا ريغلا لاحلا
 اهيلإ تلصو اذإف ةيعيبط ةلاح ىلإ ةيعيبط ريغ لاح نع تناك الإ ةعيبط نع ةريدتسم
 ةعيبطلا نأل «ةيعيبطلا ريغلا ةلاحلا كلت ىلإ دصق اهنيعب اهيف نوكي نأ زجت ملو تنكس
 ةرادتسالا ىلع كرحت ةعيبطلا تناك نإو «ريخست ليبس ىلع لب «رايتخاب لعفت تسيل
 لكو ؛هنع ًايعيبط ًابره يعيبط ريغ عضو وأ « يعيبط ريغ نيأ نع امإ ةلاحم ال كرحت يهف
 ةريدتسملا ةكرحلاو هيلإ أيعيبط ادصق هنيعب وه نركي نأ لاحمف ءيش نع يعيبط بره
 مل نإو عبطلاب نوكت دق اهنأ الإ ء ةيعيبط اذإ تسيلف .هدصقتو الإ ءيش نع برهت تسيل

 ةكرحلل ةبيرقلا ةلعلا ملعن نأ بجي هنأو . سفن ىلوألا ةكرحلل بيرقلا لعاقلا نأ هنايب يف انيس نبا ذخأ )١(
 . لجو زع هلل عيطم.ناويح ءامسلا نأو لقع ال سفن ىلوألا

 امإو رسقلاب ءاملا رحتسا اذإ امك فيكلا يف امإ «ةيعيبط ريغ لاح دوجول ةعيبطلا اهيضتقي امنإ تاكرحلاف (۲)
 .ءاوهلا زيج ىلإ ةردملا تلقتنا اذإ امك ناكملا يف امإو ءًايضرم ًالوبذ اهيف حيحصلا ندبلا لبذي امك مكلاب
 ةلاح نع تناك الإو ةعيبط نع ةريدتسم ةكرح ددحت يف ةلعلاو ىرخأ ةلوقم يف ةكرحلا تناك اذإ كلذكو

 ريغ ةلاحلا كلت ىلإ دصق اهنيعب اهيف نوكي نأ زجي ملو تنكس اهيلإ تلصو اذإف «ةيعيبط ةلاح ىلإ ةيعيبط
 ىلع كرحت ةعيبطلا تناك نإف «تاذلاب اهمزلي ام ليبسو ريخست ليبس ىلع لب رايتخاب لعفت تسيل ةيعيبطلا
 بره لكو «هنع ًايعيبط ًابره يعيبط ريغ عضو وأ يعيبط ريغ نيأ نع امأ «ةلاحم ال كرحت يهف ةرادتسالا
 اهكرتتو ةطقن لك قرافت ةريدتسملا ةكرحلاو «هيلإ ًايعيبط ًادصق هنيعب وه نوكي نأ لاحمف ءيش نع يعيبط

 ةريدتسملا ةكرحلا نذإ تسيلف هدصقتو الإ ءيش نع برهت تسيلو .طقنلا لك كلذ اهكرت يف دصقتو (
 . عيل
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 ةكرحلا نإ لوقنو هيف يذلا ليملا طسوتب كرحت امنإو < « عبطلاب ًاببس ناك ةيعيبط ةوق ة نكت

 نوكي نأ زوجي الو هل تابث ال هنإف ببسب صصخم هنم رطش لکو ببسلا ددجتم ىنعم

 تباثلاو لاوحألا لدبت نم برض هقحلي نأ بجيف ناك ولو «هدحو ةتبلا تباث ىنعم نع

 ةكرح ةتبلا بجوت ال ةدحاولا ةيلقعلا ةدارإلا ناف تباث الإ هنع نوكي ال تباثوه ام ةهج نم

 نكرم الو اهنا لوقعملا ساخ ةا ةوقلاو «ريغتلا فانصأ عيمج نع ةدرجم اهنإف

 أدبم نم ةكرحلل دب الف «سحلاو ليختلل اكراشم الا لوقعم ىلإ لوقعم نم لاقتنالا اهيف

 ءاهتادارإو اهتاروصت ددجتب كلفلا يف سفن بيرقلا اهؤدبم ةريدتسملا ةكرحلاو «بيرق

 ًاضحم القع تناكل هجو لك نم اهسفنب ةمئاق تناك ولو هتروصو كلفلا مسج لامك يهو

 يتلا ةيناويحلا سفنلا ةبسن كلفلا ىلإ اهتبسن لب «ةوقلاب ام طلاخي الو لقتني الو ريغتي ال

 هباشي ام وأ اهماهوأ نوكت ةلمجلابو «ةداملاب ًابوشم ًالقعت ام هجوب لقعت اهل نأ الإ انيلإ انل

 لوألا كرحملاو ءانيف يملعلا لقعلاك ةقيقح تاليختلا هبشي امأ اهتاليختو ةقداص ماهوألا

 . ةيهانتم ريغ )2١ ةوق نع تكرحت امنإو اأ ةيفافربل ةف اهل

 هرمأب ءادتقالا ىلإ قيوشتلا ليبس ىلع كرحم هنأو ‹كرحي فيك لوألا كرحملا نأ نايب يف انيس نبا ذخأ )١(

 ضرغلاو ةياغلا وهف فانئتساو دصقب ريغتي نأ ريغ نم كرحملا كرحي يذلاو « لقعلاب هبشت فاشتكال ىلوألا

 ةكرح كرحم لك نإ :لوقن لب . قشاعلا دنع ريخلا وه قوشعملاو «قوشعملا وهو كرحملا وحني هيلإ يذلا

اذلا لامكلا وهو يعيبط رمأ ةعيبطلا ق قوش نإف ةعيبطلا ىتح ام رمأ قوشتو ءام رمأ ىلإ وهف ةيرسق ريغ
 يت

 وأ ةذللاك يسح بولطملا ةدارإ امأ ‹يدارإ رمأ ةدارالا قوشو .هعضوو هنيأ يف امإو هتروص يف امإ مسجلل

 .بضغلا وه ةبلغلا بلاطو ةوهشلا وه ةذللا بلاطو «نونظملا ريخلا وهو ينظ وأ ةبلغلاك يلايخ يمهو

 ًارايتخا بلطلا اذه ىمسيو لقعلا وه ضحملا يقيقحلا ريخلا بلاطو نظلا وه نونظملا ريخلا بلاطو

 ةمئالم ريغ لاح ىلإ ليحتسي ال هنإف ‹لعفني الو ريغتي ال يذلا مسجلا رهوجل مئالم ريغ بضغلاو ةوهشلاو

 رثكأ نإف ًاضيأو ةيهانتم يهف ةبلغ وأ ذيذل ىلإ ةكرح لك نأ ىلع ‹بضغيف هل ليخم نم مقتني وأ ذتليف

 كلذولخي الو يقيقح ريخلا ةدارإو ارايتخا ةكرحلا هذه أدبم نوكي نأ بجوف ًايدمرس ًانونظم ىقبي ال نونظملا

 الو .نيابم وه لب هجوب لاني امم هرهوج سيل ًاريخ نوكيوأ هيلإ لصويف ةكرحلاب لاني امم نوكي نأ امإ ريخلا

 نأ زوجي الو «ةكرحلا تعطقنال الإو ةكرحلاب هلانيف كرحتملا رهوجلا تالامك نم ريخلا كلذ نوكي نأ زوجي

 0 ير يلا ل ل

 رهوج لمكيف دوعي نأ لاحمف هلعاف نم هلامك بستكي لوعفملا نأل كلذو .نيريخ ريصن وأ ةلضاف ةكلم انل

 الامك لمكألاو فرشألا بسكي ال سخألاو ةلعافلا ةلعلا لامك نم سخأ لولعملا لوعفملا لامك نإف هلعاف

 نحن امأو ءرخآ ببس نع ءايشألا ضعب يف وه دجوي ىتح هتدامو هتلآ لضفألل سخألا ءيهي نأ ىسع لب

عفلاب اهلصحن يتلا ةلضافلا ةكلملاو نونظم لب يقيقح ريغ لامك وه هيف بغرنو هبلطن يذلا حدملا نإف
 ل

 سفن ال لمكملا رهوجلا نم ةكلملا هذه ثدحتو ةداملا اهل ءيهيو اهدض عنمي لعفلا لب لعفلا اهببس سيل

 همم
f 



 ا ا ا ل واوا وو كرا E وروما » افك نوورو فج E ا

 ىوقلا دوجول ببس ةلدتعملا ةرارحلا نإف اذه ىلعو .ههبشي رخآ رهوج وأ لاعفلا لقعلا وهو سانلا =
 .دجوملا يف انمالكو ةدجوم ال ةداملل ةئيهم اهنأ ىلع نكلو « ةيناسفنلا
 تراجم ردنا نر دق اضع يس وع راي ل و
 رادقمب هب هبشتلا لقعلا بلطي ًامئاق هنأش اذه ريخ لكو لاني نأ هنأش نم سيل هتاذب امئاق اريخ ةكرحلاب
 ا ا وصولا يارس لبا يا ل ا

 .هقوشعمل لصح
 نأ نكمي ناك امف .كلذل ًالامك همزاولو هلاوحأ يف ءيشلا رهوجل نوكي ام لمكأ ىلع يدبألا ءاقبلا بحو
 ناب دق يوامسلا رهوجلا نأ وه اذه قيقحتو ءةكرحلاب .هب ههبشت مث رمألا لوأ يف هل ىصقألا هلامك لصحي
 هيلع نب لوألا لقت امي اهنكأ هانم باول بقل ىلا( ةوقلاو ةيهانتم ريغ ةوق نع كرحم هكرحم نأ
 مرجلا ينعأ يهو هتوقو هرون اهيلع حيسي يذلا لوقعملا لب «ةيهانتم ريغ ةوق اهل نأك ريصت امنإو هتوق نم
 يف الإ هفيكو همك يف كلذكو ة ةوقلاب رمأ هرهوج يف هل قبي مل ذإ ىصقألا هلامك ىلع هرهوج يف يوامسلا
 نم هرهوجب ىلوأ ن نيأو عضو ىلع نوكي نأ سيل هنإف < .ًايناث رومألا نم امهدوجو عبتي اميفو .الوأ هنيأو هعضو
 ايقالم نوكي نأب ىلوأ بكوك وأ كلف رادم ءازجأ نماء ءيش سيل هنإف هزيح يف هل رخآ ني أو عضو ىلع نوكي نأ

 ةهج نم ةوقلاب ام كلفلا رهوجل ضرع دقف ة ةوقلاب رخآ ءزج وهف لعفلاب ءزج يف ناك ىتمف رخا ءزج نم ء ءزجل
 ًانكمم اذه نكي ملو امئاد ءيشلل نوكي لامك لمكأ ىلع ءاقبلا بجوي ىصقألا ريخلاب هبشتلاو هنيأ وأ هعضو
 اهؤدبمو لامكلا اذه نم نكمي امل ةظفاح ةكرحلا تراصف بقاعتلاو عونلاب ظفحف ددعلاب يوامسلا مرجلل
 ام وه قوشلا اذه أدبمو نكمملا بسحب لمكألا لامكلا ىلع ءاقبلا يف ىصقألا ربخلاب هبشتلا ىلإ قوشلا
 نأ بججمتي مل نبأ لمقلاب نوكت انآ ىلإ يعيبطلا اهقوش يف ةيعيبلا ماسجألا لاح تام تاذإ تا تنأو هنم لقعي
 ىلع نوكي نأ ىلإو هل نوكت نأ نكمي يتلا هعاضوأ نم عضو ىلع نوكي نأ ىلإ ًاقوش قاتشي مسج نوكي
 ` ثيح نم لوألاب هيف هبشتي و ر لاوحاولا ی نو صوص رخو هر مهلا للا
 دوصقملا نوكي نأ لب ءايشألا كلت لجأل ةكرحلا نوكتف ءايشألا كلت دوصقملا نأ ا تاريخلل ضيفم وه
 نأ ىف ناكمالا ردقب لوألاب هبشتلا وه دوصقملا نوكي نأ لب ءايشألا كلت لجأل ةكرحلا نوكتف ءايشألا كلت
 1 SS a نوكي
 ثيح نم لوألاب هبشتلا ىلإ قوشلا سفن نإ :لوقأو . الثم لوألا دوصقملاب هبشتلا كلذ لجأل ةكرحلا نوكتف
 هتاذ يف دوصقم ريغ ناك نإو هل بجوملا روصتلا نع ء ءيشلا رودص ةيكلفلا ةكرحلا هنع ردصي لعفلاب وه
 نوكيف صخشلاب نكمي الو لمكألا لعفلاب امل بلط هنع ثدحيف لعفلاب امل روصت وصت كلذ نأل لوألا دصقلاب
 عبتت ةكرحلاف ةوقلاب يارا رعب اس لي دحاولا صخشلا نأل ةكرحلا وهو بقاعتلاب
 ش د يللا روع كلا ناك روبل وصفت درك ذأ ىلع ال وحنلا اذه ىلع ,روصتلا كلذ ًاضيأ
 تاكرحلا ةيئزجلا تاروصتلا كلت عبتيو «لوألا دوصقملا ليبس ىلعو ثاعبنالا ليبس ىلع ةيئزج تاروصت
 انركذ ام ىلع لوألا قوشلا نوكيف بابلا اذه يف نكمي ال هلامكب دحاولا ء ءزجلاو عاضوألا يف اهب لقتنملا
 دق تناك نإو اهبسانت تسيل اننادبأ يف ةديعب رئاظن اهل دجوت دق ءايشألا هذهو . تائاعبنا هولتي ام رئاس نوكيو
 ليبس ىلع ت تاليخت انيف كلذ عبت رخآ ءيش ىلإ وأ ليلخ ىلإ دتشا اذإ قوشلا نأ لثم اهليختو اهيكحت
 هقيرط ىف ء ءيش وحن تاكرح لب ؛ هسفن هيلإ قاتشملا وحن ىلإ يتلا تاكرحلا تسيل تاكرح اهنعبتت ث ثاعبنالا
 اهؤدبم ةكرحلا هذه وحنلا اذه ىلع قوشلاو ةدارإلاب ةنئ ةنئاك ةيكلفلا ةكرحلاف هنم نوكي ام برقأو «هليبس يفو
 - لوألا دصقلاب ةدوصقملا يه ةكرحلا نوكت نأ سيل هانركذ يذلا وحنلا ىلع نوكي نأ نكميو رايتخاو قوش
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 هتوق نم هيلع حيسيف لوألا لقعت امب اهنكل ةيهانتم (ةينامسجلا) سفنلل يتلا نو

 ةيهانتم ريغ ًاضيأ ةريدتسملا تاكرحلا 0 هام رغ اهنوق ترا امتار

يف ينعأ ةوقلاب ام رم أ اهرهاوج يف قبي مل امل ةيوامسلا مارجألاو
 بكرت اهفيكو اهمك 

 يبا وني EN «ليلحتلا لبقي الو هجو ىلع اهتدام يف اهتروص

 نم ء ءزجلاو "هل افالم نوب ناب نلوآ کرک وأ فالغلا نادم ءازجلا ١ نم ءيش سبيل ذإ ةوقلاب

 ىصقألا زيحلاب هبشتلاو .ةوقلاب رخأ ءزج يف وهف لعفلاب ءزج يف ناك ىتمف رخآ ءرج

 ظفحف «ددعلاب e اک اذه نكي 0 .«لامك لمكأ ءاقبلا بج وی

 سفنف .هنم لقعي ام وه قوشلا د «لامكلا ىلع ءاقبلا يف ىصقألا زيحلاب ةنيشتلا

 ءيشلا رودص ةيكلفلا ةكرحلا هنع ردصت لعفلاب وه ثيح نم لوألاب هبشتلا ىلإ قوشلا

 امل روصت كلذ نأل لوألا دصقلاب هتاذ يف دوصقم ريغ ناك نإو هل بجوملا روصتلا نع

 بقاعتلاب نوكيف صخشلاب امل نكمي الو (لمكألا) لعفلاب امل بلط هنع ثدحيف لعفلاب

ا دوصقملا ال ثاعبنالا ليبس ىلع ةيئزج تاروصت روصتلا كلذ عبتي مث
 كلت عبتتو لوأل

 سيلو .ةيكلف وأ ةيكلم ام ةدابع اهنأك يهو عاضوألا يف اهب لقتنملا تاكرحلا تاروصتلا

 قاتشت ةيقوشلا ةوقلا تناك اذإ ل و ل و

 ىلإ لصوي هب يذلا وحنلا يلع 4 كرحتت ةراتف ءاضعألا هل كرحتت ريثأت اهنم حيسي رمأ وحن

كردي امبو لوألا أدبملا لقعتب ذاذتلالا غلب اذإو «هباشتم رخا وحن ىلع ةراتو . ضرغلا
 هنم 

م هنم ثعبني نكلو .ءيش لك نع كلذ لغش يناسفن وأ يلقع وحن ىلع
 يف هنم نودوه ا

 .هعبطب كرحتم كلفلا نأ تفرع دقف ناكمإلا ردقب هب هبشألا ىلإ قوشلا وهو «ةبترملا

 لب اهسفن يف اهدوصقم نوكي نأ ةيدارإلا ةكرحلا طرش نم سيلو ةيكلف وأ ةيكلم ام ةدابع اهنأك ةكرحلا هذهو 5

 يذلا وحنلا ىلع كرحتت ةراتف ءاضعألا هل كرحتت ريثأت اهنم حيسي رمأ وحن قاتشت ةيقوشلا ةوقلا تناك اذإ

أ ضرغلا ناك ءاوس ليخت نع ناك اذإ هل براقم وأ هباشتم رخآ وحن ىلع ةراتو ضرغلا ىلإ هب لصوت
 وأ لاني ارم

 هنم كردي وأ هنم لقعي امبو لوألا أدبملا لقعتب ذاذتلالا غلب اذإف «هدوجوب هبشتيو هوذح ىذتحيو هب ىدتقي ًارمأ

 وهو ةبترم هنم نودأ وه ام كلذ نم ثعبني هنكل ةهج لكو ءْيش لك نع كلذ لغش يناسفن وأ يلقع وحن ىلع

 نوكيو انلق ثيح نم نكلو ةكرح يه ثيح نم ال ةكرحلا بلط مزليف < .ناكمالا رادقمب هب هبشتلا ىلإ قوشلا

 نأ اضيأ ةلمجلا هذه نم كل حضتا دقو «ءامسلا مرج لوألا أدبملا كرحي وحنلا اذه ىلعف قوشلا اذه

 :لاقوأ ؟ينعي اذامف سفنلاب كرحتم هنإ :لاقوأ؟ ينعي اذامف هعبطب كرحتم كلفلا نإ : لاق اذإ لوألا ملعملا

 E ل د اذامف قوشعملا كرحي امك كرحي ةيهانتم ةوقب كرحتم هنإ
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 اهتبحاص نع ةكرح لك كدنع زيمتو «ةيهانتم ريغ ةيلقع ةوقب كرحتمو «سفنلاب كرحتمو
 ءامسلا تارك نم ةرك لكلو «دحاو ءامسلا ةلمجل يذلا “ لوألا كرحملا نأ تفرعو
 ةركلا كرحم ةصاخلا تاقرافملا لوأف .هصخي قوشعم قوشتمو .هصخي بيرق كرحم

 ةجراخ ةرك سوميلطب لوق ىلعو «تباوثلا ةرك سوميلطب مدقت نم لوق ىلع يهو ىلوألا
 أدبم دحاو لكلو « ىلوألا يلت يتلا ةركلا كرحم كلذ دعبو «ةبكوكم ريغ اهب ةطيحم اهنع
 . ةرادتسالا يفو ةكرحلا ماود يف كالفألا كرتشت كلذلف أدبم لكللو صاخ

 الو ءةكرح دصق ال ء(" ةفلاسلا تانئاكلا لجأل اهنع ءيش نوكي نأ زوجي الو

 لكلل لوألا كرحملا نإف قوشعم هنأ ىلع كرحي هسفن ًاقرافم ًالوأ اكرحم يئزج كلف لكل نأ نايب يف ذخأ (1)
 يذلا لوألا كرحملا اذه نوكي نأ نكمي الو دحاو كرحملا ا وج نأ ل تار كلذ ل ا
 هصخي قوشعمو قوشتمو هصخي بيرق كرحم ءامسلا تارك نم ةرك لكل ناك نإو دحاو قوف ءامسلا ةلمجل
 كرحم نع ةرثكلا نوفني امنإ مهنإف ةيئاشملا ةمكحلا يلصحم نم هدعب نمو لوألا ملعملا هاري ام ىلع
 وأ :نولمجب اهتم ادخاو ًادحاو صخت يتلا ةقرافملا ريغو ةقرافملا تاكرحملل ةرثكلا نوتبثيو لكلا
 مولعلاب ملعي نم دنعو «تباوثلا ةرك سوميلطب مدقت نم دنع يهو ىلوألا ة ةركلا كرحم ةيصاخلا تاقرافملا
 ىلوألا يلت يتلا ة ةركلا كرحمف كلذ دعبو ةبكوكم ريغ اهب ةطيحم اهنع ةجراخ ةرك سوميلطبل ترهظ يتلا
 كلذ دعب ةرك لكلو ءيش لكلا كرحم نأ نوري ءالؤهف ءارج ملهو اهدعب ام كلذكو نييأرلا فالتخا بسحب
 یدال دع مدفع عي مز ف ره ام لع ةقرحتملا تاركلا دلع مضي لوألا معسل صاخ لحس

 | لكلا ءىدابم يف يتلا هتلاسر يف لوقيو حرصي ةداحضأ ني الوقف دشأ وه نم ضعبو ةقرافملا

 0 هناصخي قوشتمو كرحم ةرك لكل ناك نإو اريثك ددع نوكي نأ زوجي ال دحاو ءامسلا ةلمج كرحم
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 هل ةيصاخ ةكرح أدبم دوجوو هيف هنأ ىلع كلف لكل ةيصاخ ةكرح أدبم دوجو قحألاو هبشألا نأ الإ هانعم اذه

 اذه بجوي سايقلا مث . ليبسلا ءاوس نم لوألا ملعملا ةذمالت ءامدق برقأ ناذهو قرافم قوشعم هنأ ىلع

 ةعرسلا يفو ةهجلا يف ةفلتخمو ةريثك ةيوامس تاركو تاكرح نأ يطسجملا ةعانصب ًاضيأ انل حص دق هنإف
 تفلتخا امل الإو رخآلل يذلا ريغ قوشتم مو رخآلل ى أا ريغ كرحم ةكرح لكل نوكي نأ بجيف ءطبلاو
 تناك نإو ةداملل 'ةقرافم ةضحم تاريخ تاقوشتملا هذه نأ انيب دقو ءطبلاو ةعرسلا تفلتخا املو تاهجلا
 . اهترادتساو ةكرحلا ماود يف كلذل كرتشتف أدبملا ىلإ قوشلا يف كرتشت اهلك تاكرحلاو تاركلا
 اس امل افرق ناف اعلا تحت ا اجال ءامسلا تاكرح فالتخا نأ نظ نم يأر لاطبإ نايب يف ذخأ
 رومألاب ةيانعلل نوكي نأ هبشي اهتاهجو تاكرحلا هذه يف فالتخالا نإ :لوقي ذإ نيمدقتملا لضاف لوق رهاظ
 نأ زوجي ال ةيوامسلا تاكرحلا نأ سايقلاب اوملعو ًاضيأ هوعمس اوناكو ءرمقلا ةرك تحت يتلا ةدسافلا ةنئاكلا
 نيبهذملا نيذه نيب اوعمجي نأ اودارأ ءاهتالولعم لجأل نوكت نأ زوجي الو اهتاوذ ريغ ءيش لجأل نوكت
 امأف .هيلإ قوشتلاو ضحملا ريخلاب هبشتلل هنكلو ءرمقلا تحت ام لجأل سيل ةكرحلا سفن نإ :اولاقف
 ءاقب هب مظتني ًافالتخا داسفلاو نوكلا ملاع يف اهنم دحاو لك نم نوكي ام فلتخيلف تاكرحلا فالتجخا
 .ناقيرط هيلإ هل ضرتعاو عضوم تمس ةجاح يف يضمي نأ دارأ ول ًاريخ الجر نأ امك « عاونألا

 - ىلإ عفن لاصيإ كلذ ىلإ فيضي رخآلاو .هرطو ءاضق هيف يذلا عضوملا ىلإ هلاصيإب صتخي ؛امهدحأ
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 دصق لك نأ كلذو .اهلجأل ةتبلا لعف دصق الو ءطبو ةعرس ريدقت الو ةرح ةهج دصق

 اوچو متأ وهف رخا ءيش هلجأل ام لك نأل .دوصقملا TY صقنأ نوكي نأ زوجيف

 ةتبلا نوكي نأ زوجي الف . سخألا ءيشلا نم لمكألا دوجولا دافتسي نأ زوجيالو ءرخآلا نم

 دصقي امنإو «لمكأ وه ام دوجول ًاديفمو ًايطعم دصقلا ناك الإو .قداص دصق لولعم ىلإ

 هناف ًاثبع سيل دصق لکو ءرخآ ءيش هدوجو ديفمو هل أيهم دصقلا نوكي ءيش بجاولاب

 لمكتسملا نوكي نأ لاحمو .لامكلا كلذ نكي مل دصقي مل ول دصاقل ام الامك ديفي

 وه امنإو لفاسلا لجأل ارمأ ديري ال ًاذإ يلاعلاف ‹« نكي مل ًالامك ةلعلا ديفي ةلعلاب هدوجو

 .ناكمإإلا ردقب لوألاب هبشتلا وهو هنم ىلعأ وه امل ديري

 هبشت ناك نإو 41١ ةيوامسلا ماسالا نم جن اه نضرفلا وكي نأ روتي الو

 لجأل لب «هريغ عفن لجأل هتكرح نكت مل نإو «يناثلا قيرطلا دصقي نأ هتيريخ مكح يف بجو قحتسم =

 ةهجلا هذه ىلإ ةكرحلا نكل < .امئاد ريخألا هلامك ىلع ىقبتل يه امنإ كلف لك ةكرح كلذكو :اولاق «هتاذ

 ام دصق اهتاكرح يف ةيوامسلا مارجألل ثدحي نأ نكمأ نإ ءالؤهل لوقن ام لوأف «هريغ عفنيل ةعرسلا هذهبو

 ةكرحلا سفن يف , ضرعيو كلذ ثدحي نأ نكميف ةهجلا رايتخا يف دصقلا كلذ نوكيو لولعم ءيش لجأل

 عفنتو دوجولا يف اهريغت ال تناك تاكرحلاو اهصخت ةيريخ هب اهل متي ناك نوكسلا نإ :لئاق لوقي ىتح

 نع ةعناملا ةلعلا تناك نإف ‹ عفنألا تراتخاف رسعأ وأ رخآلا نم اهيلع لهسأ اهدحأ نكي ملو .اهريغ

 سفن يف ةدوجوم ةلعلا هذهف «تالولعملا ¿ نم ريغلا لجأل العف اهدصق ةلاحتسا ريغلا عفنل اهتكرح نأب لوقلا

 يف لاحلا كلذكو .ةكرحلا دصق عنمت مل ةهجلا رايتخا دصق ةلعلا هذه عنمت مل نإو ةهجلا رايتخا دصق

 ضعب ىلع اهضعب بيترت ببسب كالفألا يف فعضلاو ةوقلا بيترت ىلع كلذ سيلف ةلاحلا هذه ةعرسلا دصق

 دصق ال تانئاكلا لجأل ءيش اهنع نوكي نأ زوجي الف .فلتخم كلذ لب «هيلإ بسني ىتح لفسلاو ولعلا ىف
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 تاقوشتملا مهوتي نأ نكمي دقف ماسجأ سفنأ الو ًاماسجأ تسيل افنآ اهركذ يتلا تاقوشعملا نأ نايب يفذخأ )١(

قأ وه يذلا مسجلاب اهبشتم سخأ وه يذلا مسجلا الثم نوكي ىتح [ةفرافم الرتعال اماسجأ ةملتخملا
 مد

 ملذإ . . ةفسلفلا شيوشت يف ةيمالسالا ةفسلفتملا ثادحأ نم مدقملا يرماعلا نسحلا وبأ هنظ امك فرشأو

 يتلا ةياغلاو اهتهجو هتكرح لثم بجوي هب هبشتلا نأ كلذو لاحملا اذه نإ : لوقنف نيمدقألا ضرغ مهفي

 ةفلاخم لعفلا يف ةفلاخملا ال لعفلا يف فعضلا بجوي امنإف ائيش هتبترم نع روصقلا بجوأ نإف اهمؤي

 كلذ ةعيبط فالخلا كلذ يف ببسلا نإ لاقي نأ نكمي الو ,ىرخأ ىلإ كاذو ةهج ىلإ اذه نوكي نأ بجوت

 نإف «(أ) ىلإ (ب) نم كرحتي نأ يضتقت الو (ب) ىلإ (أ) نم كرحتي نأ يضتقت مسجلا ةعيبط ناك مسجلا
 يعيبطلا ¿ نيألا بلطت مسجلل ةعيبط يه امب ةعيبطلاو ءاذه بجوي ال مسج وه امب مسجلا نإف «لاحم اذه

 ةكرح يف لخديف .ًارسق هنع لقتنت تناكل ًاصوصخم ًاعضو بلطت تناك ولو ‹ صوصخم عضو ريغ نم

 سيلف كلفلا ةعيبط يف لمتحم ةبسن لك ىلع كلفلا ءازجأ نم ءزج لك دوجو مث . يرسق ىنعم كلفلا

 كانه نوكي نأ الإ عبطلا بسحب زجت مل ةهج نم ليزأ نإو زاج ةهج نم ءزج ليزأ اذإ نوكي نأ نذإ بجي

 = انلق دقو ءاهتهج نع تعنم نإ ىرخأ ةهج ىلإ ليمت الو ةهجلا كلت ىلإ ليمتف ةهج ىلإ ةكرح لعفت ةعيبط
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 د و ل ل يو ايري كج ايو اع اق زب جعلك وباع اه 8 عوج عاش واو ع مم عا هع رع هوم هر يرمز راابب١براا 111

 يف نذإ سيلف ةفلتخم تاهج الو هنيعب ًاعضو بجوت ةعيبط كانه ًاضيأ الو ةيعيبط تسيل ةكرحلا هذه أدبم نإ =
 سفنلا ةهج نم كلذ عقي نأ زوجي الأ ًاضيأو «تناك ةهج يأ ىلإ هل سفنلا كيرحت عنمت ةعيبط كلفلا رهوج
 نأل ةهجلا كلتب ًاصتخم ةكرحلا ىف ضرغلا نوكي نأ الإ ةلاحم ال ةهجلا كلت ديرت نأ اهعبط نوكي ىتح
 نم منام ال نذإف ٠ ذرغلا ًافلاخم ببسلا ناك اذكه ناك اذإف ءةدارإلل ًاعبت ضرغلا سيلو ضرغلل عبت ةدارإلا
 نع عيمجلا دعبأ رسقلاو ضرغلا فالتخا الإ سفنلا ةهج نم الو «ةعيبطلا ةهجب نم الو ةيمسجلا ةهج
 مسجلا كلذ ةكرح عون نم ةكرحلا تناكل ةيوامسلا نم مسجب لوألا دعب اهبشت ضرغلا ناكول نذإف ناكمإلا
 هبشتلا كلفلا اذه كرحمل ضرغلا ناك نإ كلذكو .عضاوملا نم ريثك يف هنم عرسأ وأ هل افلاخم نكي ملو
 لب ةكرحلاب ةتبلا هيلإ لصوتي ًائيش تاكرحلا كلت يف ضرغلا سيل هنأ ناب ناك دقو .«كلفلا كلذ كرحمب
 اهداومو كالفألا رهاوج ريغ ءىشب هبشت كلف لكل ضرغلا نأ يقبف ًامسج سيل هنأ نآلا نابو انام ایش
 دحاو لكل نوكي نأ يقبف هذه ريغ سفنأ الو ماسجأ الو اهنع دلوتي امو تايرصنعلاب نوكي نأ لاحمو اهسفنأو
 انك نإو .كلذ لجأل يتلا اهتاهجو اهلاوحأو تاكرحلا فلتختو هصخب قرافم يلقع رهوجب هبشت قوش اهنم
 ءامدقلا لوق ىنهم اذهف .كارتشالاب عيمجلا قوشتم ىلوألا ةلعلا نوكتو هتيمكو كلذ بوجو ةيفيك فرعن آل
 سفن كلف لكل نذإ نوكيف ءاهصخي قوشعمو اهصخي كرحم ةرك لكلو ًاقوشعم ًأدحاو ًاكرحم لكلل نإ
 نم هلقعي ام نوكيو تايئرجلل ةدارإو تايئزجلل روصت يأ ليخت مسجلا ببسب اهلو ريخلا لقعت ةكرحم
 لقع كلف لكل نوكيو .كيرحتلا ىلإ هقوشي أدبم هنم بيرقلا هصخي يذلا أدبملا نم هلقعي امو ىلوألا
 .هب هبشتي وهف هلعف عونل يلقع يلك لاثم هنأو انسفنأ ىلإ لاعفلا لقعلا ةبسن هسفن ىلإ هتبسن قراغم

 نأ تملع دقف مسجلل لصاوم يأ ينامسج ةكرحلل أدبم نمو «تاذلا قرافموهف لقعي ام لك نأ تملع دقف ةقرافم هتاذ نوكتو لوألا ريخلا لقعي يلقع أدبم نم يلقع ضرغل اهنم كرحتم لك يف ذب الف ةلمجلابو
 ددع نوكيف اهيئزج لاصتالا ىلع تارايتخالا ةددجتم ةراتخم سفن نع ردصت ةيناسفن ةيوامسلا ةكرحلا
 لك تارك ةكرح يف أدبملا امنإ ةريحتملا كالفأ تناك نإف .تاكرحلا ددع لوألا أدبملا دعب ةقرافملا لوقعلا
 ناكو تاركلا ددعب ال اهل بكاوكلا ددعب تاقرافملا نوكت نأ دعبي مل بكوكلا نم ضيفت ةوق اهنم بكوك
 وه يذلا مث ىصقألا مسجلا ةركل هكيرحتو كرحتي ال يذلا كرحملا لقعلا ءاهلوأ «لوألا دعب ةرشع اهددع
 لقعوهو انسفنأ ىلع ضئافلا لقعلا ىلإ يهتني ىتح كلذكو .لحز ةركل هلثموه يذلا مث تباوثلا ةركل هلثم
 ءاهسفن ةكرح يف مكح اهل ةكرحتم ةرك لك ناك لب كلذك نكي مل نإو لاعفلا نحن هيمسنو يضرألا ملاعلا
 اهقوف امف نيسمخ نم ابيرق لوألا ملعملا بهذم ىلع تاكو اددع رثكأ تاقرافملا هذه تناك بكوك لكلو
 نوكي نأ هبشي يذلا لوألا لقعلا ردصي هنعو بجاولا ةمقلا ىلع عضي انيس نباف «لاعفلا لقعلا اهرخاو
 نم ةنواعمو لاعفلا لقعلا ةطاسوب مث قيوشتلا ليبس ىلع طيحملا كلفلاو ىصقألا مرجلل لوألا كرحملا
 2 رأ لعف امك نيرواجتم ملاعلاو هللا كرتيو مدقلاب لقي مل انيس نبا نأ دجن اذكهو « ةيوامسلا تاكرحلا
 ىريو «ةضحم ةيطسرأ نوكت داكت ملاعلل هترظن ةيقب تناك نإو هنع اضئافو لوآلل الولعم يناثلا لعج امنإو
 دعب ذخأي مث « قيوشتلا لبس ىلع ىصقألا مرجلل كرحملا أدبملا وه لوألا لقعلا نوكي نأ هبشي نأ انيس نبا
 اذه لازي الو ثلاث هلقعت نم ردصي «هتاذب نكمم لوألاب بجاو ناث لقعب ضيفلا لسلست نایب يف كلذ.
 وأ داسفلاو نوكلا ملاعل ربدملا لقعلا وهو ءرشاعلا لقعلا ىلإ يهتني ىتح ًالوقعو ًاكالفأو ًاسوفن جتني لقعتلا
 لقعلا وهو اهرخاو نوبرقملا ةكئالملا ىه ةرشعلا لوقعلاو هدعب لوقعلا ضيف لسلستي الو .لاعفلا لقعلا
 ةكئالم ًاضيأ يه كالفألا سوفنو ءرشبلا سوفن ىلع تالوقعملا هتطاسوب ضيفت يذلا ليربج وه لاعفلا
 . حوللا رسفيو انتدابع نع فلتخت ةدابعلا هذه تناك نإو هللا دبعت نأ ةيدارإلا اهتاكرحب دصقت ةيوامس
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 نكي ملو مسجلا كلذ ةكرح عون نم ةكرحلا تناكل كلذك ناك ول ذإ ياا فاعلا

 الف ا وک ا . عضاوملا نم ريثك يف عرسأ وأ هل افلاخم

 دحاو لكل نوكي نأ يقبو ءاهسفنأو اهداومو كالفألا رهاوج ريغ ًانيابم ًائيش لب ةكرحلاب

 اهلاعفأو تاكرحلا فلتختو .هصخي قرافم يلقع رهوجب هبشت قوش كالفألا نم

 ةلعلا نوكتو اهتيمكو اهتيفيك فرعن ال انك نإو كلذ لحأل اهل يذلا اهفالتخا ا

 ادخار اكرم لكلل نإ ءانمدقلالوق ىنعم اذهو «كارتشالاب عيمجلا للكت ىلوألا

 لقعت ةكرحم سفن كلف لكل اذإ نوكيف اهصخي ًاقوشعمو اهصخي ًاكرحم ةرك لكلوأقوشعم

 ام تاكرح اهمزلي مث اهل ةدارإو تايئزجلا روصت يأ ليخت مسجلا ببسب اهلو ءريخلا

 لاعفلا لقعلا اهربدمو انيلي يذلا كلفلا ةكرح ىلإ يهتني ىتح لوألا دصقلاب اموزل اهنود

 كلت دعتو كالفألا تاكرح بساني لاثم ىلع رصانعلا تاكرح ةيوامسلا تاكرحلا مزليو

 اهتادادعتسا ردق ىلع اهروص اهيطعيف لاعفلا لقعلا نم ضيفلا لوبقل اهداوم تاكرحلا

 . تايعيبطلا يف اهيقاوب ملعتسو اهمزاولو تاكرحلا بابسأ كل نيبت انررق امك

 :لاق .©'7 ءاضقلا يف رشلا لوخد نايبو ةيلزألا ةيانعلا يف :ةعساتلا ةلأسملا

 تالوقعملا ةدرجملا لوقعلا نم ةديفتسم اهنأل ًاحول تيمس امنإو «سوفنلا هذه نع ةرابع هنأب ظوفحملا د

 ةدافإك سوفنلل تالوقعملا ديفت اهنأل ةدرجملا لوقعلا وه هنأب ملقلا رسفي امك ةباتكلاو سفنلل حوللا ةدافتسا

 فيك مهفت نأ كيلع لهسلا نمو : لوقي هنأو ء عساتلا كلفلا هنأب شرعلا رسفيو حولل ةباتكلاو سفنلا ملقلا

 . طيحملا كلفلا اذه تحت يتلا كالفألا ةينامثلا هذهف « ةينامث هلمحي نآرقلا صنب شرعلا نأ

 دوجولا يف نوكي يذلا لمكألا ماظنلا باسح ىلع لكلاب قلعتملا هللا ملع وه ءأضقلا نأ ءانيس نبا ىري (1)

 كلذ لكو هل لولعمو هللا نع رداص لكلاف .هلمع يف ام بسح ىلع تانئاكلا ةضافإ نع ةرابع وه هردقو

 ًاضئاف ملاعلا اذه نوكي نأ نكمي فيك يهو ةلكشم تمث نكلو «هنم صلخم الو هنع صيحم ال ردقو ءاضقب

 را قغف ارا فحل اس ىبأ قوقي اذه اع ةناجاللو «ضحم ريخ هللاو رشلاب معفم وهو هللا نع

 سانلا نأ دجن رش ةملك ىلإ انرظن.اذإ اننأ عقاولا .هب ضرتعي ام ىلع بيجن نأ كلذ دعب انيلع لهسيل

 ةرثؤم ملعلاو ةايحلا يهو اهدادضأ نأل .لهجلاو توملاك ةيمدع رومأ اهنم «ةددعتم ءايشأ ىلع اهنوقلطي

 . يذلا دربلاك كلذو اهلامك نع ءيشألا سبحي ام اهنمف ؛ةريثك فانصأ هذهو ةيدوجو رومأ اهنمو  ةبوبحم

 يهو ةليذرلا قالخألا اهنمو . ًالثم انزلاو ملظلاك ةمومذملا لاعفألا اهنمو «جضنلا نيبو رامثلا نيب لوحي

 ةحارلا ناسنالا مرحت يتلا مالآلا اهنمو لامكلا نيبو سانلا نيب لوحت يتلا سفنلا يف ةخسارلا تائيهلا

 . يتاذ دوجو اهل رش اهنأ ثيح نم يه لهف .رش اهنأ هيلع قلطي ام بلغأ هذهو «ةايحلا يف ًايقش هلعجتو

 دربلاك لامكلا نع لاح ام امأو «دوجو مدع يه لب اهل دوجو ال اهنأ رهاظلا نم الثم توملاك ةيمدعلا رومألاف

 نامعلا ىلإ ت ويش راف انا دوجولا تالامك نم ةلع ىضتقمب وه لب ءرشب تسيل يه ثيح نم يهف

 .لامكلا نم اهل نوكي نأ بجي ام رامثلا نادقف وه ةقيقحلا يف رشلاو هل ضراع رشلاف < اهلامك نود هتلوليحل

 ةيبضغلا نيتوقلل نالولعم امه ثيح نم امهنإف انزلاو ملظلاك ةمومذملا لاعفألا كلذكو « يمدع رمأ انه رشلاف
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 اذ 1 AS a ea a ع أ اه لف اف هر و ماو او هاهو OE OO او قا هتاف OTE اهو ا قاف هج هاهو و هاه EE عامر فهر وا علق OOS ل

 هذهل لامك ةيبضغلا ةوقلل ىضتقم وه ثيح نمو هتاذ ثيح نم ملظلا نإف قالطالا ىلع رشب اسيل ةيوهشلاو 35

 ىلإ سايقلاب رش ملظلاف امهريغ ىلإ سايقلاب رشلا اهل ضرع امنإو ةيوهشلا ةوقلل ةبسنلاب انزلا كلذكو «ةوقلا
 ىلإ دئاع امهيف رشلاف .ةمألا يف ةيندملا ةسايسلا RS ىلإ سايقلاب رش انزلاو «مولظملا

 قالخألا كلذكو «ةيمدع رومأ يهف لامكلا نم امهل نوكي نأ بجي ام ةيندملا ةسايسلاو مولظملا نادقف
 ثيح نمو < ءاهسفن يف ةيدوجو رومأ يه ثيح نمو «تاكاردإ يه ثيح نم ارش تسيل يل مالآلاو ةئيدرلا

 نم هب ىلحتت نأ بجي امو «اهلامك تدقف يتلا سفنلا ىلإ سايقلاب رش يه امنإ غ وم
 لامك مدع الإ سيل هذه يف رشلاف ءاهببسب هتحار دقف يذلا ملأتملا ضيرملا ىلإو ءةلضافلا تاكلملا
 ضرعي رمأ وه امنإو . هل دوجو ال رومأ هتاذ ثيح نم رشلاف .ةيمدع رومأ يهو ضيرملا ةحار مدعو سفنلا

 لامك مدع وأ دوجو مدع الإ سيل هتاذ يف رشلا وأ «دوجولا ىف ذ ًاريخ اهتلع نع اهدوجو نوكي يتلا ءايشألل

 دارفأ ىلإ ةسيقم ةيفاضإ رومأ رورشلاف دنع راو ريغ وأ ادي ن نبع مدعلا كلذ نأ ثيح نم دوجومل

 . ةنيعم ةيصخخش

 تاذلاب ىضتقم ريخلاف ءالصأ رش الف ماظنلا نم لكلا هيلع نوكي نأ بجي ام ىلإ ةبسنلابو اهسفن يف امأو

 ءهتاذ نع ةجراخ ءايشأل رشلا هل ضرعي امنإو ًاريخ نوكي نأ دوجولا ىف لصألاف .ضرعلاب ىضتقم رشلاو

 اهريخ اندجول داسفلاو نوكلا ملاع يف ةنئاكلا يهو رشلا اهل ضرعي يتلا ءايشألا هذه ىلإ انرظن ول نحنو
 ىلع هريخ بلغي هنم ءزجو اهب طيحي امو لوقعلا ملاع وهو ‹ضحم ريخ هنم ءزج ملاعلاف ءاهرش ىلع بلغي

 رشلا هقحل امو .نايواستي وأ هريخ ىلع هرش بلغي ملاع دوجو لاحمو 0

 ثيحبوهو الإ هب قلعتي ريثكلا ريخلا نوكي نأ نكمي سيل امم هعضو لصأ يف هنأل ءرشلا نم أربي ال ضرعلاب
 ريغ تلعج رانلا ناكف هسفن ريغ لعج دقف اذه نم ءىرب اذإف يا ا

 اذه دوجو كرت نإ :لوقنف ؟هقلخ نع هللا هزنتي مل اذاملو :لوقي نم هضرتعي دقو «ءاملا ريغ ءاملاو رانلا
 هل ةقيقح ال يذلا ليلقلا رشلا لجأ نم ريثكلا ريخلا كرتف .دوجلاب قئال ريغ ةروكذملا هتفص ىلع وهو مسقلا
 .هدوجب قيلي الو الخب نوكي يفاضإو ضراع وه امنإو هتاذ يف

 ةوهشلا ةعاط وأ لهجلا و أردان رشلا سيل :لئاق لاق نإف
 نوكلا ملاع يف تانئاكلا عاونأ فرشأ وهو ناسنالا ناك اذإو ردان هنإ لوقت فيكف رش كلذ لكو .بضعغلاو

 سيل هنكلو «ريثك يضرألا انملاع يف رشلا نأ ملسن انإ : هباوجو هريغ نوكي فيكف .رشلا هيلع بلغي داسفلاو
 ققحي رثكألا ريخلا ىلإ ريثكلا رشلا ةبسنف ةحصلا نم رثكأب تسيلو ةريثك اهنإف «ضارمألاك كلذو .يرثكأب

 : اولوقت نأ نوديرت مكنإف « حيحصب سيل ناسنالاب ضارتعالاو دوجلا صقان نوكي كلذ لعفي مل نإ هللا نأ

 .هلب . يويندلا ءاقشلا ل ةوهشلا اهمامز كلميو لهجلا اهيلع نيري سانلا بلغأ نإ

 .سفنلا يف خسارلا بكرملا لهجلا وه ةداعسلا نيبو ناسنالا نيب لوحي يذلا نأ عقاولاو «يورحخألا

 يف يدمرسلا كالهلا كلهي ايندلا يف بذعي يذلا وه اذهو .بضغلا عم ليملاو ةوهشلا يف ناعمإلاو
 ءاضيأ لقألا يف الإ دجوت ال ىوقلا لامك نأ امك سانلا نم لقألا يف الإ دجوت ال تافصلا هذهو .ةرخآلا
 «بكرملا ال طيسبلا لهجلاب نومستم مهو «ةليذرلاو ةليضفلا نم يلاخلا قلخلا وه سانلا ىلع بلاغلاو
 .ةرخآلا يف ةاجنلا ةيمصعل ةكتاب مهاياطخ نوكت الو ايندلا يف ةداعسلا ىلع دئازلا ءاقشلا مهلاني ال ءالؤهو

 .دبألا ىلإ ًافرص اياطخلاو لهجلا لهأ نع ةفورصمو ددع ىلع او ةاجنلا لعجي نم ىلإ يغصت الف

 يرثكأب سيلف ًاريثك ناك نإو وهو «بلاغ ءايشألا رئاس يف وه امك ناسنالا يف ريخلاف هللا ةمحر عسوتساو

 . بونذلاو اياطخلا باحصأ نم حماستلا ىلإو .دوجولا يف نئاكلا ريخلاب ريشبتلا ىلإ ةيعاد انيس نباف
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 ريخلل هتاذل ل ريخلا ماظن نم دوجولا هيلع امب هتاذل املاع لوألا نوك يه ةيانعلا

 ' هجولا ىلع ريخلا ماظن لقعيف روكذملا وحنلا اغا ايضارؤو «ناكمالا بسحب لامكلاو

 هلقعي يذلا غلبألا هجولا ىلع ًاريخو ام ًاماظن هلقعي ام هنع ضيفيف ناكمإلا يف غلبألا

 لخدي ريخلاو ةيانعلا ىنعم وه اذهف « ناكمإلا بسحب ماظنلا ىلإ ةيدأت متأ ىلع ًاناضيف

 .هوجو ىلع وهو «هنم سكعلاب رشلاو مرعب ال تاذلاب ًالوخد يهلإلا ءاضقلا يف
 لثمل رش لاقيو «قلخلا يف هيوشتلاو فعضلاو لهجلا وه يذلا صقنلا لثمل رش لاقيف

 الو مدعلا وه تاذلاب رشلا ةلمجلابو ءانزلاو ملظلاو كرشلا لثمل رش لاقيو «مغلاو مالالا

 رشلاو «هتعيبطو هعونل ةتباثلا تالامكلا نم ءيشلا عابط ىضتقم مدع لب مدع لك

 الإ لصاح رمأب سيل تاذلاب رشلاو «ةقحتسم نع لامكلل سباحلا وأ مدعلا وه ضرعلاب

 ىلع دوجولا هلباقي رشلا اذهو « ماعلا رشلا ناكل ام لوصح هل ناك ولو . هظفل نع ربخي نأ

 لااا a a هلامك

 اهقحليف ةداملا لجأل كلذو .ةوقلاب رم أ هعابط يف ام قحلي امنإو ام دوجو هلف ضرعلاب

 ةعناملا تائيهلا نم ةئيه اهدوجو لوأو (هدعب ءىراط رمأل وأ) اهسفن يف اهل ضرعي رمأل

 لوقت فرح ىصعأو ًاجازم ىدرأ هلعجتف هيلإ تهجوت يذلا لامكلل صاخلا اهدادعتسال

 لب مرح دق لعافلا نأل ال ةينبلا تصقتناو ةقلخلا تهوشتف ميوقتلاو ليكشتلاو طيطختلا

 امإو «لمكملل عنام امإ نيئيش دحأف ‹«جراخ نم ءىراطلا رمألا امأو «لبقي ال لعفنملا نأل

 عنمت ةقهاش لابج لالظإو اهمكارتف ةريثك بحس عوقو لوألا لاثم «لامكلل قح ام داضم

 هلامكل بيصملا تابنلل دربلا سبح ىناثلا لاثمو ,لامكلا ىلع رامثلا يف سمشلا ريثأت

 رش لاقيو ةمومذملا لاعفألل رش لاقيو «صاخلا دادعتسالا دسفي ىتح «هتقو يفو
 رش لاقيو .دسحلاو دقحلا يناثلا لاثمو ءانزلاو ملظلا لوألا لاثم قالخألا نم اهئدابمل

 دوجو مدع امإ هلكل طباضلاو «هلامك نع ءيش لك ناصقنطرش لاقيو  مومغلاو مالآلل

 .لامك مدع امإو

 قالطإلا ىلع ًاريخ الإ نوكت نأ عنمت نأ امإف «ةدوجوم تمهوت اذإ رومألا :لوقنف

 هيف ىواستي نأ امإ مسقلا اذهو حو نزع وةر نحف ايكو أ قالطإلا ىلع ارش وأ

 يف دجو دقف هيف رش ال يذلا قلطملا ريخلا امأف ءامهدحأ هيف بلاغلا وأ رشلاو ريخلا

 دوجو الف ,يواسملا وأ هيف بلاغلا وأ هيف ريخ ال يذلا قلطملا رشلا امأو « ةقلخلاو عابطلا

 نأ هب ىرحألاف رش نعولخي سيلو ريخلا هدوجو يف بلاغلا ام يقبف .ًلصأ هل
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 هنع ضيفي ثيح نم هدوجو ضيفي نأ بجاوف «هنوک نم ًارش مظعأ هنوك ال نإف دجوي
 ردقلا كلذ دوجو عنتما ولف اضيأو , يئزجلا رشلا دوجول يلكلا ريخلا توفي الئل ءدوجولا
 ماظن يف للخ مظعأ هيف ناكف ضرعلاب رشلا ىلإ يدؤت يتلا هبابسأ ا

 رص ا e E يالا

 نه رشلا نف ًاربملا دوجولا ناكف ءاهلاوحأ يف ةفلتخملا تادوجوملا فانصأ نم دوجولا

 هعبتيو الإ دجوي ال نأ ليبس ىلع نوكي امنإ دوجولا نم طمن يقبو «لصح دق هجو لك

 ىلع الإ اهلوصح روصتي نلو ران هيف نوكي نأب متي امنإ نوكلا نإف رانلا لثم «رشو ررض
 كسان ريقف بوث رانلا فداصت نأ ةثداحلا تامداصملا نم دب نكي ملو نخسيو قرحي هجو

 ال ةريثك اعاونأ نألف مئادلا امأف ءرانلا نم ريخلا لوصح يرثكألاو مئادلا رمألاو قرتحيف
 فنك يف عاونألا صاخشأ رثكأ نألف يرثكألا امأو .رانلا دوجوب الإ ماودلا ىلغ ظفحتست
 ةيرش ضارغأل ةمئادلاو ةيرثكألا عفانملا كرتت نأ نسحي ناك امف «قارحألا نم ةمالسلا
 نأ حلصي يذلا هجولا ىلع ةيلوأ ةدارإ ءايشألا هذه لثم نع ةنئاكلا تاريخلا تديرأف ةيلقأ

 ريخأف ضرعلاب يذلا هجولا ىلع اضيأ رشلا ديريو .ءايشألا ديري ىلاعت هللا نإ لاقي
 هيف تبتر امنإ لكلا نأ لصاحلاف .ردقب لكو ضرعلاب ىضتقم رشلاو تاذلاب ىضتقم
 ماظنلا ىلإ يدؤي ثيحب ةيناسفنلاو ةيعيبطلا ةيضرألاو ةيوامسلا ةلعفنملاو ةلاعفلا ةوقلا

 لاوحأ نم مزليف .رورش ىلإ يدؤت الو يه ام ىلع يه نوكت نأ هتلاحتسا عم يلكلا

 رش وأ رفك وأ ءيدر داقتعا ةروص سفن يف ثدحي نأ ضعب ىلإ سايقلاب اهضعب ملاعلا

 ماظنلا نكي مل كلذك نكي ملول ( ثيحب ) ,ةهوشم ةحيبق ةروص ندب يف ثدحيو رخا

 تقلخ ليقو «ةرورضلاب ضرعت يتلا ةدسافلا مزاوللا ىلإ تفتلي ملو أبعي ملف تبثي يلكلا
 .هل قلخ امل رسيم لكو «يلابأ الو رانلل ءالؤه تقلخو «يلابأ الو ةنجلل ءالؤه

 ةوبنلا ىلإ ةراشإو سوفنلل ةمئاد تاداعس تابثإو داعيملا ىف :ةرشاعلا ةلأسملا

 ةثاللث لوي اهيف ضوخلا ىلع مدقنلو ,ماهلإلاو يحولا ةيفيكو

 ٠ اهصخي ارشو ىذأو اهصخي اريخو ةذل ةيناسفن ةوق لكل نإ :لوألا لصألا

 مهولا ةذلو بضعغلا ةذلو ةسمخلا نم ةمئالم ةسوسحم ةيفيك اهيلإ ىدأتي نأ اهريخو ة ةوهشلا ةذل نأ ؛ هلاثم )1(

 نم ًاعون اهلك كرتشتو هداضي ام اهنم دحاو لك ىذأو «ةيضاملا ةقفاوملا رومألا ركذت ظفحلا ةذلو ءاجرلا
 «تاذلاب اهنم دحاو لكب قفاوملاو اهب ةصاخلا ةذللاو ريخلا وه اهمئالمو اهقفومب روعشلا نأ يف ةكرشلا
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 اتاذ فرشأو ءًادوجوم لمكأ كردملاو .ًاتاذ لضفأو ءًاكاردإ دشأ كردملا ناك امشيحو

 .رفوأو غلبأ ةذللاف اا مودأو

 نأ ملعي ثيحب ام لامك يف لعفلا ىلإ جورخلا نوكي دق هنأ : يناثلا لصألا

 نوكيف «هوحن عزفي ملو هيلإ قتشي ملف «هب رعشي الو هتيفيك روصتي ال نكلو ءذيذل كردملا

 ريغ نم هجولا ةحالمو ءمحللا ةبوطرب نينقيتملا ىمعألاو مصألا لاح كردملا لاح

 . كاردإو روصتو «روعش

 وأ عنام كانهو ةكرادلا ةوقلاب رسيتي دق مئالملا رمألاو لامكلا نإ :ثلاثلا لصألا

ب سحي الف .اهلامك وه ام دضب ةعونمم ةوقلا نوكتو «هدض رثؤتو ههركتف سفنلل لغاش
 ه

 نإو ىوقلا هذه نإف ًاضيأو ,لصأ اذهف «لعفلاب لامك هيلإ سايقلاب وه يذلا لامكلا لوصح وه ةقيقحلاو - 
 رثكأ هلامك يذلاو « لضفأو متأ هلامك يذلاف «ةفلتخم ةقيقحلا يف اهبتارم نإف يناعملا هذه يف تكرتشا

 وه يذلاو ‹لضفأو العف لمكأ هسفن يف وه يذلاو «هل لصحأو هيلإ لصوأ هلامك يذلاو مودأ هلامك يذلاو

 يف لعفلا ىلإ جورخلا نوكي دق هنإف اضيأو . لصأ اذهو .ةلاحم ال ىفوأو هل غلبأ ةذللاف اكاردإ دشأ هسفن يف

 مل هب رعشي مل امو لصحي مل ام ةذاذللاب رعشي الو هتيفيك روصتي الو .ذيذلو نئاك هنأ ملعي ثيحب ءام لامك

 ءاهتشالا هوحن نحي الو هيهتشي ال هنكلو ةذل عامجلل نأ ققحتم هنإف نينعلا لثم ءهوحن عزني ملو هيلإ قتشي

 نإو كاردإ هب لصحي ثيح نم برجي نم يهتشي امك ىرخأ ةوهش لب هب نيصوصخم نانوكي نيذللا نينحلاو

 . ايذؤم ناك

 اذهلو ‹ةمظتنملا ناحلالا دنع مصألاو ةليمجلا روصلا دنع همكألا لاح كلذكو هليختي ال هنإف ةلمجلا يفو

 بر دنع ةيرقملا ىلوألا ءىدابملا نأو هجرفو هنطب يف رامحلل امك وهف ةذل لك نأ لقاعلا مهوتي ال نأ بجي

 هتوقو هل يذلا ءاهبلا ةيصاخو هناطلس يف هل سيل لجو زع نيملاعلا بر نأو ةطبغلاو ةذلل ةمداع نيملاعلا

 ةلاح مئاهبللو رامحلل مث «ةذل ىمسي نأ نع هليحن «بيطلاو فرشلاو ةليضفلا ةياغ يف رمأ ةيهانتم ريغلا

 ملو هدهاشنو اذه ليختن انكلو ,ةسيسخلا هذه ىلإ ةيلاعلا ءىدابملل امل نوكت ةبسن يأ لب الك .ةذيذلو ةبيط

 ةذللا ليخت الو .هرمع يف طق عمسي مل يذلا مصألا لاحك هدنع انلاحف سايقلاب لب راعشتسالاب كلذ فرعن

 عنام كانهو ةكاردلا ةوقلل رسيتي دق مئالملا رمألاو لامكلا نإف ًاضيأو . لصأ اذهو ءاهبيطب نقيتم وهو ةينحللا

 ةثيدرلا موعطلا مهتوهشو ولحلا معطلا ىضرملا ضعب ةيهارك لثم هيلع هدض رثؤنو «ههركنف سفنلل لغاشوأ

 رعشي الف ةذللا وأ ةبلغلا دجي فئاخلاك هب ذاذلتسالا مدع ناك نكلو ةيهارك نكت مل امبرو تاذلاب ةهيركلا

 الو هب سحت الو اهلامك وه ام دضب ةونمم ةكاردلا ةوقلا نوكت دق هنإف ًاضيأو . لصأ اذهو امهذلتسي الو اهب

 نأ ىلإ هيف ةرارمب سحي مل امبرف رورمملا لثم اهتزيرغ ىلإ تعجرو هب بدأت قئاعلا لاز اذإ ىتح هنع رفنت

 هتشم ريغ ناويحلا نوكي دق كلذكو ءهل ةضراعلا لاحلا نع رفني ذئنيحف ءهؤاضعأ ىفشتو هجازم حلصي

 هعبط يف هبجاو ىلإ داع قئاعلا لاز اذإف ءةليوط ةدم هيلع ىقبيو هل ءىش قفوأ وهو هل ًاهراك ةتبلا ءاذغلل

 قارحإ لثم ميظعلا ملألا ببس لصحي دقو هنادقف دنع كلهيو هنع ريصي ال ىتح ءاذغلل هتوهشو هعوج دتشيف

 . ميظعلا ملألاب ذئنيح سحيف ةفآلا لوزت ىتح هب ندبلا ىذأتي الف فوءوم سحلا نأ الإ ريرهمزلا ديربتو رانلا
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 تهتشاو هتوهش تقدصف هعبط يف هبجاو ىلإ داع قئاعلا لاز اذإف «رورحملاو ضيرملاك
 : لوصألا ديهمت دعب لوقنف ةذللا لامك هل لصحو هتعيبط

 لكلا ةروص اهيف ًامسترم ًايلقع ًاملاع ريصت نأ اهب صاخلا اهلامك ةقطانلا سفنلا نإ
 أدبملا نم أدتبم لكلا ىلع روصلا بهاو نم ضئافلا ريخلاو لكلا يف لوقعملا ماظنلاو
 ءنادبألاب ام ًاعون ةقلعتملا ةيناحورلا مث ةقلطملا ةيناحورلاف ةفيرشلا رهاوجلا ىلإ اكلاس
 دوجولا ةئيه اهسفن يف يفوتست ىتح كلذك رمتست مث اهاوقو اهتائيهب ةيولعلا ماسجألا مث
 ريخلاو قلطملا نسحلا وه امل ًادهاشم هلك دوجوملا ملاعلل ايزاوم الوقعم املاع ريصتف هلك
 اذهف «هرهوج نم ًارئاصو ًاطرخنم هتئیهو هلاثمب ًاشقتنمو «('هب آدحتمو قحلاو ءاهبلاو
 نم ىلعأ ةذللا هذه لب «ةداعسو ةذلو ًاماودو ًادوجو تالامكلا رئاسب لاقي ال لامكلا
 لامكلاو فرشلا يف اهنيب ةبسانم ال لب « ةينامسجلا تالامكلا نم ىلعأو ةيسحلا تاذللا
 .قالخألا بيذهتو سفنلا نم يلمعلا ءزجلا حالصاب الإ هل متت ال ةداعسلا هذهو

 كلذو ةيور مدقت ريغ نم ةلوهسب ام لاعفأ سفنلا نع اهب ردصي ةكلم قلخلاو
 ةكلم نأب لب طسوتملا لاعفأ لعفي نأب ال «نيداضتملا نيقلخلا نيب طسوتملا لامعتساب

 داحتا عانتما نم تملع امل هريغب دحتي ال ىلاعت هللاو «داحتالا ىنعمب انيس نبا هيف رقأ رخآ عضوم اذه (۱)
 هنأو «ةيعبتلا ليبس ىلع لوصحلا وه لولحلا نأل «هريغ يف لحي نأ زوجي ال ىلاعت هنأو ءاقلطم نينثالا
 «لحملا مدق مزلو .هتاذل هيلإ جاتحا لاو «هيف لحي مل هتاذل لحملا نع ىنغتسا ول ًاضيأو بوجولا يفني
 ولف ًاضيأو ءايشألا رقحأ ناك ًالإو هئازجأ ىلإ هجايتحاو هبكرتو هماسقنا مزل ماسقنالا لبق نإ لحملا نإف اشو
 الف راتخملا لعافلا صيصختلا امنإو .لوبقلا يف ةيواستم ماسجألاو لولحلل ةلباق هتاذف مسج يف لح
 ناب هيلع جتحي امبرو «هب فرتعم مصخلاو نالطبلا يرورض هنأو ؛ ةاونلاو ةقبلا يف هلولح مدعب مزجلا نكمي
 تفرع دقو «هانلطبأ دقو ةهج يفو أزيحتم هنوك مزليف لحملا زيحتل اعبت هزيحت نوك ريغلا يف هلولح ىنعم
 ال لاقتنالا نأل هريغ يف هتفص لحت ال هريغ يف هتاذ لحت ال امكو «ىلاعت هتافصب ضقتني هنأو فيك هفعض
 نيلصألا نيذه يف فلاخملاو ماسجألا لب ًاقلطم ال تاوذلا صاوخ نموه امنإو «تافصلا ىلع روصتي
 « هيف هتفص لولح وأ . هيف هتاذ لولح وأ حيسملاب هللا تاذ داحتاب امإ مهنأ مهبهذم طبضو . ىراصنلا ىلوألا
 كلذ نم ءىشب اولوقي نأ امإف ذئنيحو «كلذ نم ءيشب اولوقي الأ امإو «هسفنب وأ هندبب امإ كلذ لك
 افي رشت نبا هامسو تازجعملاب ىلاعت هللا هصخ نكلو «ًالوأ قلخلا ىلع ةردق هللا هاطعأ اولوقي نأ امإف ذئنيحو
 ةعيشلا نم ةيقاحسالاو ةيريصنلا ةيناثلا ريخألا الإ ةلطاب اهلك تالامتحا هذهف «ًاليلخ ميهاربإ ىمس امك
 الف «ةكئالملاك ريخلا فرط يفو نيطايشلاك رشلا فرط يفف ركني ال ينامثجلاب يناحورلا روهظ :اولاق
 ةرهاطلا ةرتعلا وهو مهلمكأو مهفرشأ كلذب قلخلا ىلوأو نيلماكلا ضعب ةروص يف ىلاعت هللا رهظي نأ عنتمي
 : ةثلاثلا مهتمئأ ىلع ةهلآلا قالطإ نع اوشاحتي ملو-ةمئألا نم ةماتلا ةردقلاو ماتلا ملعلا هيف رهظي نم وهو
 ( .(775 ص فقاوملا) .داحتالاو لولحلا نيب طبخم مهمالكو ةفوصتملا ضعب
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 .ءالعتسالا ةئيه ةقطانلا ةوقلا يفو .ناعذإلا ةئيه ةيناويحلا ةوقلا ىف لصحيف .طسوتلا

 يف تثدح تيوق اذإف « ةيناويحلا ىوقلا ايضتقم امه طيرفتلاو طارفإلا يتكلم نأ مولعمو
 ندبلا عم ةقالعلا ىوق اهلعجت نأ اهنأش نم اهيف تخسر دق ةيناعذإ ةئيه ةقطانلا سفنلا

 تيوق اذإو .ةقطانلا تايضتقم نم يهف “ طسوتلا ةكلم امأو «هيلإ فارصنالا ةديدش

 0 وو او

 سفن دنع لصحي نأ يغبني ملف امهيف ريصقتلاو ةيلمعلاو ةيملعلا ينعأ نيتوقلا نيت

 هلثم يف يذلا دحلا زواجت ىتح ةنسحلا قالخألاب ياسو ووو

 قلخو روصت يأو «دبؤملا ءاقشلا هل بجوت قلخو روصت يأو «ةيدبألا ةواقشلا يف عقت
 هنع تكس هتيلو بيرقتلاب الإ هيلع صنأ نأ يننكمي سيلف لاق ؟تقؤملا ءاقشلا هل بجوي

 : ليقو

 دادملاب كهجو تدوس ولو اهنم تسل ةباتكلا كنع عدف

 ان ا ةقرافملا ءىدابملا ناسنإلا سفن روصتي نأ كلذ نأ نظأو :لاق

 تاكرحلا يف ةعقاولا رومألل ةيئاغلا للعلا فرعيو «ناهربلاب هدنع هدا ف ضو

 ىلإ اهضعب هئازجأ بسنو لكلا ةئيه هدنع ررقتيو « ىهانتت ال ىتلا ةيئزجلا نود ةيلكلا

 .هبيترت يف ةعقاولا تادوجوملا ىصقأ ىلإ لوألا أدبملا خالا ماظنلاو «ضعب

 ةيأو ءاهصخي دوجو يأ .لكلل ةمدقتملا تاذلا نأ ققحتيو اهتيفيكو ةيانعلا روصتيو

 ةبسن تبترت فيكو «هجوب ريغت الو رثكت اهقحلي ال ىتح فرعت فيك اهنأو ءاهصخت ةدح

 0 نل هنأكو ءًادادعتسا ةداعسلل دادزا ًاراصيتسا دادزا املك مث ءاهيلإ تادوجوملا

 قوش هل راصف ملاعلا كلذ عم ةقالعلا دكأ نوكي نأ الإ هقئالعو ملاعلا اذه نع ناسنإلا

 . ةلمج هفلخ ام ىلإ تافتلالا نع هدصي كانه ام ىلإ قشعو

 هذه تروصت الو“ قوشلا اذه بستكت مل يتلا ةجذاسلا ىوقلاو سوفنلا نإ مث

 ةئيه ةدافإ عم اهتلبج ىلع ةقطانلا سفنلا ةيقبتو ةيدايقنالا تائيهلا نع ةئربتلا اهنم دارملا طسوتلا ةكلمو )١(

 بلسي طسوتملا نإف هتهج نع لب ندبلا ةهج ىلإ اهب لثام الو اهرهوجل داضم ريغ كلذو «هزنتلاو ءالعتسالا

 . امئاد نيفرطلا اهنع ٠
 بستكت ًارومأ انهه نأ ةيناسفنلا ىوقلل نهربت اذإ سفنلا رهوج يف عبطنيو ًاثودح ثدحي امنإ قوشلا اذه نأل (؟)

 لب ايلوأ سفنلل يأرلا اذه سيلو «ًايأر عبتي قوشلا نال نوكي الف كلذ لبق ام امأو ىطسولا دودحلاب اهب ملعلا

 = ام اهعم لصحي ملو تقراف اذإف قوشلا اذه ةرورض سفنلا مزل يأرلا اذه اوبستكا اذإ ءالؤهف ءابستكم ًايأر
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 ةيعانقإ ةيحيحص تائيه اهيف ترقتساو اهتيجذاس ىلع تيقب تناك ناف «تاروصتلا
 وأ كلذ نم دضلاب رمألا ناك اذإ امأ .تبستكا ام بسحب تدعس ةيقلخ ةنسح تاكلمو
 نع اهدصف اهلاح لامك ىلإ ًابستكم ايأر عبت دق قوش اهل لصحو ةكلملا لئاوأ تلصح
 ليصحتل ىعسلا ىف نورصقم امإ ءالؤهو .يدبألا ءاقشلا يقش دقف داضم قئاع كلذ
 ةيقيقحلا ءارآلل ةداضم ةدساف ءارآل نوبصعتم نودناعم امإو «يناسنإلا لامكلا
 . الاح أوسأ نودحاجلاو

 دقو تقراف اذإ سوفنلا نكل .أربت ةناطف يف صالخلا نم ىندأ 2 هلبلا سوفنلاو
 ىنعم مهل نكي ملو ةماعلا هب بطاخي ام لثم ىلع «ةبقاعلا يف داقتعالا نموحن اهيف خسر
 ىقشتف لامك قوش الو .ةداعسلا كلت دعستف لامك مامتال مهقوف يتلا ةهجلا ىلإ بذاج
 . ماسجألا ىلإ ةبذجنم لفسألا ةحن ةهجوتم ةيناسفنلا مهتائيه عيمج لب «ةواقشلا كلت

 موقت ةيوامس مارجأ نم اهل دب الف : لاق . ماسجأ نم ليختلل دب الو .ليخت نم اهل دب الو

 تاريخلاو ثعبلاو ربقلا لاوحأ نم ايندلا يف اهل ليق ام دهاشتف ةليختملا ةوقلا اهب
 نإف هيساقتو ايندلا يف مهل روصملا باقعلا دهاشت ًاضيأ ةئيدرلا سفنألا نوكتو ةيورخألا
 يف كلذ دهاشت امك ءافصو اريثأت دادزت لب ةيسحلا نع فعضت تسيل ةيلايخلا ةروصلا

 تناك امنإ ةيملعلا ةكلملا لئاوأ نأل يدبألا ءاقشلا نم عونلا اذه يف تعقو مامتلا ىلإ لاصفنالا دعب هب غلبت =
 نودناعم امإو يسنألا لامكلا بسك يف يعسلا نع نورصقم امإ ءالؤهو .تاف دقو ريغ ال ندبلاب بستكت
 ةداضم تائيه نم اوبسك امل ًالاح أوسأ نودحاجلاو ةقيقحلا ءارآلل ةداضم ةدساف ءارآل نوبصعتم نودحاج
 ظ .لامكلل
 ةثيدرلا ةيندبلا تاينلا ةبستكم ريغ تناكو ندبلا تقراف اذإ اهنإف قوشلا بستكت مل يتلا هلبلا سوفنلا امأو
 ةئيه اهدنع سيلو ةئيدرلا ةيندبلا تائيهلل ةبستكم تناك نإو .ةحارلا نم عون هللا ةمحر نم ةعس ىلإ تراص
 ندبلا دقفب اديدش اباذع بذعتف اهاضتقم ىلإ اهقوشب ةونمم ةلاحم ال نوكتف هيفانيو هداضي ىنعم الو كلذ ريغ
 هبشيو يقب دق ندبلاب قلعتلا قلخو تلطب دق كلذ ةلا نأل هيلإ قاتشملا لصحي نأ ريغ نم ندبلا تايضتقمو

 وحن اهيف خسر دقو ندبلا تقرافو ةيكز ناك نإ سفنألا هذه نأ وهو ًاقح ء ءاملعلا ضعب هلاق ام نوكي نأ ًاضيأ

 كلذ نم مهسفنأ يف روصتو ةماعلا هب بطاخي نأ نكمي ام ىلع مهلاثمأل نوكت يتلا ةبقاعلا يف داقتعالا نم

 ةداعسلا كلت دعستف لامك مامتإل مهقوف يتلا ةهجلا ىلإ بذاج ىنعم مهل نكي ملو نادبألا اوقراف اذإ مهنإف
 ماسجألا ىلإ ةبذجنم لفسألا وحن ةهجوتم ةيناسفنلا مهتائيه عيمج لب ءةواقشلا كلت ىقشتف لامك قوش الو
 تناك ام عيمج ليختت اهنإف :اولاق .اهيف سفن لعفب ةعوضوم نوكت نأ نع ةيوامسلا داوملا يف عنم الو
 عيمج دهاشتف ةيوامسلا مارجألا نم ًائيش ليختلا اهب اهنكمي يتلا ةلآلا نوكتو ةيورخألا لاوحألا نم هتدقتعا
 باقعلا دهاشت ًاضيأ ةئيدرلا سفنألا نوكتو ةيورخألا تاريخلاو ثعبلاو ربقلا لاوحأ نم ايندلا يف اهل ليق ام
 . ءافصو ًاريثأت اهيلع دادزت لب ةيسحلا نع فعضت تسيل ةيلايخلا ةروصلا نإف هيساقتو ايندلا يف مهل روصملا

 رک (١
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 ةسدقملا سفنألا امأف ةسيسخلا سفنألا ىلإ سايقلاب ةواقشلاو ةداعسلا يه هذهو مانملا

 ولو ةيقيقحلا ةذللا يف سمغنتو تاذلاب اهلامكب لصتتو «لاوحألا هذه لثم نع دعبت اهناف

 نأ ىلإ نييلع ةجرد نع تفلختو هب تذأت يقلخ وأ يداقتعا كلذ نم رثأ اهيف يقب ناك

 . اهنع 220 خسفني

 الو يحورلا ثعبلاب لوقلا ىريوهف روشنلاو ثعبلا ةلأسم يف هبهذم نابو «هيأر فشكت دق ءانيس نبا اذه (1)

 . للضم هنإف ءاهجهنمو ةعيرشلا ننس ىلإ هادبأ اميف هلاحأ نإو وهو « ىنامسجلا داعملاب لوقي
 داعم نوكي نأ ةلاحتسا هيأر نأو برهتم دجل هتوكس يف هنأو هنع تكس دقف تاراشالا هباتك ىف امأ

 نأ ىري وهو ءاهيلع امو ايندلا ءانف دعب ضرألاو تاومسلا اهضرع ةنج يف ةيسح ًاعتم مزلتسي ينامسج
 ةداعإ ىلع ةمهاربلاو باتكلا لهأو نوملسملا عمجأ دقو «دسجلا نود سفنلا ناقحلي امنإ ءاقشلاو ةداعسلا

 :قرف ةلمجلا هذه يف مهفلاخو ليصفتلا يف اوفلتخا نإو ةلمجلا يف ءانفلا دعب اهزاوجو قلخلا

 | . ملاعلا ثودحل ةركنملا ةيرهدلا :اهادحإ

 . مدعلا دعب ةداعالا اوركنأو ملاعلا ثودحب اورقأ ةفسالفلا نم موق : ةيناثلاو

 ةمايقلاو ثعبلا اوركنأو ملاعلا ثودحب اورقأ لك يبنلا دهع يف اوناك نيذلا مانصألا ةدبع نم ةقرف : ةثلاثلاو

 . «رهدلا الإ انكلهي امو ايحنو تومن ايندلا انتايح الإ يه اموع :اولاقو رانلاو ةنجلاو

 ضورف اوطقسأو رانلاو ةنجلاو ةمايقلا اوركنأ نيذلا ةيحانجلاو ةيروصنملا ضفاورلا ةالغ نم ةقرف : ةعبارلاو

 نم مهتالاومو مهعابتاب انرمأ نيذلا ةمئألا نع ةيانك ةعيرشلاو ضئارفلا نإ :اولاقو تادابعلا

 مهضخبب انرمأ موق نع ةيانك نآرقلا يف ةروكذملا تامرحملا نأ اومعزو ءاهلك تامرحملا اوحابأو تيبلا لهأ

 ةيواعم نب هللا دبع نب ةيواعم نب هللا دبع عابتأو يلجبلا روصنم عابتأ ءالؤهو ءرمعو ركب يبأك بصاونلا نم
 ىلع ةداعإلا ساقت نأ ةداعالا ركنأو ثودحلاب رقأ نم ىلع لالدتسالا هجوو .رفعج نب هللادبع نبا

 هقحلي مل اذإ ىلوأ هتداعإ ىلع ارداق نوكي نأب ءادتبا مدعلا نع ءيشلا داجيإ ىلع رداقلا نإف ءءادتبإلا

 لق ميمر يهو ماظعلا يبحي نم لاق هقلخ يسنو ًالثم انل برضو» : ىلاعت هللا لزنأ ةفئاطلا هذه يفو .زجع

 ش . (ميظع قلخخ. لكب وهو ةرم لوأ اهأشنأ يذلا اهيحي
 امسج هتداعإ تحص هدوجو دعب مدع ام لك : هللا همحر يرعشألا نسحلا وبأ لاق دقف هتداعإ حصي ام امأو

 هلصأ ىلع ءانبو ضارعألا ةداعإ حصي الو ماسجألا ةداعإ حصي : انباحصأ نم يسنالقلا لاقو .اضرعوأ ناك

 وبأ بهذو .هتداعإ ركنأ كلذلف ‹«ضرعلاب ىنعم مايق حصي اال هب موقي ىنعمل اداعم نوكي داعملا نأ يف

 ضرعلاب ىنعم مايق ريغ نم ضرعلاو مسجلا ىلع حص لوألا نأ امكف ناث ءادتبا ةداعإلا نأ ىلإ نسحلا

 ةداعإ ةيردقلا نم هعابتأو يبعكلا ركنأو ءهب ىنعم مايق ريغ نم هيلع حيحص يناثلا ءادتبالا كلذكف

 . ضارعألا

 حصي ال امو .ءانفلا دعب هتداعإ تحص اهنم هؤاقب حص امو قاب ريغو قاب : ناعون ضارعألا : يئابجلا لاقو

 نم ناك وأ هدنع ءاقبلا هيلع ليحتسي ام الإ ضارعألا عيمج ةداعإ مشاهوبأ هنبا زاجأو «هتداعإ حصت الف هؤاقب

 رودقم سنج نم وه ام ةداعإ هدنع حصيو دابعلا رودقم سنج نم وه ام ةداعإ هدنع حصيو .دابعلا رودقم

 . ىلاعت هللا لعف نم ناك اذإ دابعلا
 نأ زوجي امنإو ًاضرعوأ ناك ًامسج داعي نأ زوجي الف ضارعألا نم هتيفيك فرعأ ام لك : ليذهلا وبأ لاقو

 امنإو «بذعت مل مهماسجأو ًايناث نوبكري مهنأ ىنعم ىلع قلخلا ةداعإ نم نآرقلا يف ام اولاقو «هلثم قلخي
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 صئاصخ ةيناسفنلا هاوق ىف ذإ «ةوبنلا هل نمل هانركذ اميف ٠ ىلعألا ةجردلاو :لاق
 تلوحت دقو .نيبرقملا هتكئالم ىريو هللا مالك عمسي اهيف «تايعيبطلا يف اهركذن ثالث
 يف تقرت ىتح فرشألاف فرشألا نم تأدتبا تانئاكلا نأ امكو ءاهاري ةروص ىلع
 تأدتبا كلذك .سخألا يهو ةداملا ىلإ طاطحنإلا ىف تلزنو لوألا لقعلا ىلإ دوعصلا
 .ةوبنلا ةجرد ىلإ تقرتو «ةقطانلا سفنلا تغلب تتح سخألا نم

 تايرورض يف ةكراشمو عامتجا ىلإ جاتحم ناسنإلا عون نأ 29 مولعملا نمو

 ريما (١

 نم دحأل ًالوق هيلإ اوبهذ ام سيل هنأل اذه يف اهلك ةمألا مهترفكو ةداعإلا وه ًايناث اهبيكرتو مهؤازجأ تقرفت
 اهثودح ركني الف ثودحلا ىف اهكارتشا اهتداعإ زاوج ىف اهلك ثداوحلا نيب ةيوستلا ةلعو ةمألا هذه فلس
 نوملسملا لاقن اهيف فلتخا ةلأسم هذهف «حاورألاو ماسجألا نم داعي امو .ًالوأ اهٹودح لحتست مل امك أيناث
 دسجلا ىلإ حور لك عوجرب نيقيلا ىلع داسجألا ىلإ حاورألا درو حاورألاو داسجألا ةداعإب ةرماسلاو دوهيلاو
 نوكي امنإ باقعلاو باوثلا نأ اومعزو .داسجألا ةداعإ ىراصنلا رثكأو ةيلولحلا تركنأو هيف ناك يذلا
 يف هلك كلذو ءةفلتخم داسجألا يف حاورألا روركب نوكي امنإ ةداعإلا نأ خسانتلا لهأ معزو «حاورألل
 بلاق يف تديعأ اهبلاق يف تءاسأ حور لكو هيف معنتي بلاق يف تديعأ اهبلاق يف تنسح حور لك نأو ايندلا
 تايحلا بلاوق يف تبذعف بلاوقلا ضعب يف تءاسأ دق تناك براقعلاو تايحلا حاورأ نأ اومعزو .اهيذؤي
 ال :اولاق نإف ؟هريغ يف هلبق نكي مل ءادتبا بلاقلا يف حورلا نوكل نوتبثت له : مهل لاقيف «براقعلاو
 نأ متركنأ امف : ليق «معن :اولاق نإو .دساف اذه مهلوقو «ماسجألا مدقب ةلئاقلا ةيرهدلا لوق ىلإ اوراص
 لوألا بلاقلا يف اهنوك نكي مل امك كلذ لبق ناك لمع ىلع هل اءزج بلاقلا اذه يف نآلا حورلا نوك سيل
 . كلذ لبق لمع ىلع هل اءزج
 ناك ول : مهل اولاقو لوألا رذلا يف مهيلع قائيملا ذخأب نيملسملا لوق خسانتلا لهأ راكنإ نم بجعلاو
 وأ تاعاط هيف تمعورخآ بلاق يف ىضم اميف تناك ناسنإ لك حور ىلإ نوعدي مهو هركذن انکل احيحص
 امنإف كلذ ركنأو اذه زاجأ نمف انم الو مهنم دحأ كلذ ركذي الو بلاقلا اذه يف ءازجلا اهقحلف يصاعم
 .(77 ص نيدلا لوصأ) .هسفن نم رخسي

 كلذ لوأف «تاجرد طحني لازي الو لوألا نم ةبترم نودأ هنم لات لك لزي مل لوألا دنع نم أدتبا اذإ دوجولا
 ًاسوفن ىمست يتلا ةيناحورلا ةكئالملا بتارم مث الوقع ىمست يتلا ةدرجملا ةيناحورلا ةكئالملا ةجرد
 اهدعب مث اهرخآ غلبت نأ ىلإ . ضعب نم فرشأ اهضعبو ةيوامسلا مارجألا بتارم مث «ةيلمعلا ةكئالملا يهو
 ' اريسي اريسي جردتت مث رصانعلا ةروص ءيش لوأ سبلتف ةدسافلا ةنئاكلا روصلل ةلباقلا .ةداملا دوجو ءىدتبي
 اهدعبو تايمانلا مث ةيدامجلا تابكرملا مث رصانعلا مث .ةداملا هيف ام سحأ اهيف دوجولا لوأ نوكيف
 نوكت يتلا قالخألل الصحمو لعفلاب القع هسفن تلمكتسا نم سانلا لضفأو .ناسنالا اهلضفأو تاناويحلا
 اهاضترا يتلا صئاصخلا ةيناسفنلا هاوق يف يذلا وهو ةوبنلا ةبترمل دعتسملا وه ءالؤه لضفأو ةيلمع لئاضف
 حبشتت نأب هيلإ ىحويف اهاري ةروص ىلع تلوحت دقو هتکئالم ىريو لجو زع هللا مالك عمسي ناك ‹ هئايبنأل هللا
 نوكي نأ ريغ نم هعمسيف ةكئالملاو ىلاعت هللا لبق نم نوكي هعمسي توص هعامس يف ثدحيو .ةكئالملا هل

 . نأ نم نيبت امل داعملاو .ىلاعت هللا ىلإ يبنلا ةوعد ةيفيكو ,ةوبنلا تابثإ ىلع مالكلا يف انيس نبا عرش 6
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 :

 مل ناو اه خف عر معن أ هم اهلا ل هاف eS ناعم قا
E SOE SOD EE 

 O راو قرع

وتي ادحاو ًاصخش هدحو درفنا ول هتشيعم نسحي ال هنأب تاناويحلا رئاس قرافي ناسنالا =
 ريغ نم هرمأ ريبدت ىل

 ضیا رخآلا كلذ نوكي هعون نم رخآ ًايفكم ناسنالا نوكي نأ بال هناو هتاجاح تارورض ىلع هنواعي كيرش

 ةربالا ذختي رخآلاو رخآلل طيخي اذهو اذهل ربخي كاذو كاذ ىلإ لقني اذه الثم نوكيف هريظنبو « هب ا

 .ًايفكم مهرمأ ناك اوعمتجا اذإ ىتح اذهل

 زبك ىلع تدب دغ ق طا نع وذم نأ ودق تتاخر دمنا طم ىلإ نوما اهالي

 2 وو ادا FE سوو ساي «ةنيدملا

 يف ذب الف ارهاظ اذه ناك اذإو «نييندملاب هبشت نمو عامتجا نم هلاثمأل دب الف كلذ عمو سانلا تالمكل مداع

 امهل دب ال لدعو ةنس نم ةلماعملا يف دب الو .ةلماعمب الإ ةكراشملا متت الو ةكراشم نم هئاقبو ناسنالا دوجو

 نوكي نأ نم دب الو ءةنسلا مهمزليو سانلا بطاخي نأ زوجي ثيحب اذه نوكي نأ نم ّدب الو لدعمو ناس نم

 ءًاملظ هيلع امو ًالدع هل ام مهنم لك ىريو .نوفلتخيف كلذ يف مهؤارآو سانلا كرتي نأ زوجي الو ًاناسنإ اذه

 ىلع رعشلا تابثإ ىلإ ةجاحلا نم دشأ هدوجو لصحتيو سانلا عون ىقبي نأ يف ناسنالا اذه ىلإ ةجاحلاف

 يف اهيف ةرورض ال يتلا عفانملا نم ىرخأ ءايشأو نيمدقلا نم صمخألا ريصقتو «نيبجاحلا ىلعو رافشألا

 نا زوجي الف تانكمملا نم لدعيو نسي نأل حلاصلا ناسنالا دوجوو «ءاقبلا يف عفت هنأ اهل امرثكأ لب ءاقبا

 نأ بجاوو « يبن دجوي نأ بجاوف ءاهسأ يه يتلا هذه يضتقت ةت الو عفانملا كلت يضتقت ىلوألا ةيانعلا نوكت

 مهل دجوي ال أرمأ هيف سانلا رعشتسي ىتح سانلا رئاسل تسيل ةيصوصخ هل نوكت نأ بجاوو ًاناسنإ نوكي

 هللا رمأب انس مهرومأ يف سانلل نسي نأ بجاوو اهب انربخأ يتلا تازجعملا هل نوكتف , مهنع هب زيمتيف

 ادحاو اعناص مهل نأب مهايإ هفيرعت هنسي اميف لصألا نوكيف هيلع سدقلا حورلا هلازنإو .هيحوو هنذإو ىلاعت

 دق هنأو «قلخلا هل نمل رمألا نوكي نأ بجي هنأو «هرمأ عاطي نأ هقح نم هنأو ةينالعلاو رسلاب ملاع هنأو ارداق

 هناسل ىلع لزنملا همسر روهمجلا ىقلتي ىتح « يقشكلا داعملا هاصع نملو دعسملا داعملا هعاطأ نمل ّدعأ

 هنأ ةفرعم قوف ىلاعت هللا ةفرعم نم ءيشب مهلغشي نأ هل يغبني الو «ةعاطلاو عمسلاب ةكئالملاو هلإلا نم

 ةميظع مهدنع يه يتلا ءايشألا نم ةلثمأو زومرب هتمظعو ىلاعت هللا ةلالج مهفرعي نأو نل ةي اال قيس لتحااو

 . كيرش الو هيبش الو هل ريظن ال هنأ ينعأ .ردقلا اذه هنم مهيلإ ىقليو ةليلجو

 ةداعسلل ترضيو مهسوفن هيلإ نكستو هتيفيك نوروصتي هجو ىلع داعملا رمأ مهدنع ررقي نأ بجاوو

 كلذ نأ وهو ًالمجم ًأرمأ الإ هنم مهل حولي الف كلذ يف قحلا امأو «هنوروصتيو هنومهفي امم ًالاثمأ ة :واقشلاو

 باذع وه ام ملألا نمو ‹ميظع كلم وه ام ةذللا نم كانه نأو .هتعمس نذأ الو هتأر نيع ال ءيش

 سأب الو .ههجو ىلع هناحبس هللا مولعم ذخؤي نأ بجيف اذه يف ريخلا هجو ملعي ىلاعت هللا نأ ملعاو « ميقم

 يف يمكحلا ثحبلا ىلإ رظنلل ةلبجلاب نيدعتسملا يعدتسيل تاراشإو زومر ىلع هباطخ لمتشي نأ
 هللا هلسريف .تقو لك يف هلثم دوجو رركتي امم سيل ةي يبنلا نأ مث ,ةرخآلاو ايندلا يف اهتعفنمو تادابعلا

 داعملاو عناصلاب مهتفرعم ىلع سانلا رمتسيل «ةيناسنالا .حلاصملا رومأ يف هعرشيو هنسي ام ءاقب ريبدتل

 ددم يف مهيلع اهراركت نسي لامعأو «لاعفأ سانلا ىلع نوكي نأ بجوف هيف نايسنلا عوقو ببس مسحو

 لاعفألا هذه نوكت نأ بجاوو .ركذتلا هب دوعيف هنم ىنعملل ًابقاصم لطب هتاقيم يذلا نوكي ىتح ةبراقتم

 يف يونت تاين وأ لاقت ظافلأب ريكذتلاو ءاهيف ةدئاف الف الإو ةلاحم ال داعملاو ىلاعت هللا ركذي امب ةنورقم

 تادابعلا لثم يهو ,ميركلا ريخلا اهب بجوتسيو « هللا ىلإ اهب برقتي لاعفألا هذه نإ مهل لاقي نأو ءلايخلا

 ىلإ يضفت تاكرح مادعإ امإو تاكرح امإ تاهبنملاو .تاهبنم اهيف نوكي نأو .سانلا ىلع ةضورفملا

 . تاكرح
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 ةكراشملا كلت متت الو هاد اهيا رخألا كلذ نوكي .هعون نم رخآ يف ًايفكم هتاجاح

 هالوت ول مهم نع هبحاص ىلإ امهنم دحاو لك عزفي امهنيب يرجت ةضواعمو ةلماعمب الإ
 ناس نم ّدب الو «لدعو ةنس نم ةلماعملا يف دب الو ءريثك دحاولا ىلع محدزال هسفنب
 نوكي نأ نم دب الف «ةنسلا مهمزليو سانلا بطاخي ثيحب نوكي نأ نم دب الو لدعمو
 هل ام مهنم دحاو لك ىريو نوفلتخيف كلذ يف مهؤارآو سانلا ةد نارو لو ااا
 نم دشأ ناسنإلا عون ىقبي نأ يف ناسنإلا اذه يف ةجاحلاف كو روج ةاعامو لدغ
 ىلوألا ةيانعلا نوكت نأ زوجي الف «نيبجاحلاو رافشألا ىلع رعشلا تابنإ ىلإ ةجاحلا
 لوألا أدبملا نوكي نأ الو ءاهسأ يه يتلا هذه يضتقت الو عفانملا كلت لاثمأ يضتقت
 نكمملا رمألا ماظن يف هملعي ام نوكي نأ الو اذه ملعت الو كلذ ملعت مدعب ةكئالملاو

 . دجوي ال نأ زوجي فيك لب .دجوي ال ريخلا ماظن ديهمتل ءهلوصح يرورضلا «هدوجو
 نيب نم زيمتم ناسنإ وه يبن نم اذإ ّدب الف دوجوم هدوجو ىلع ينبمو هدوجوب قلعتم وه امو
 ,كرشلا نم مهعنميو ديحوتلا ىلإ مهوعدي هبر دنع نم اهنأ ىلع لدت تاياب سانلا رئاس

 كرحي هنإف ًايمدع ىنعم ناك نإو هنإف «موصلا لثمف تاكرحلا مادعإ امأو «تاولصلا لثمف.تاكرحلا امف =
 نم هيوني ام ببس ركذتيف رده تسيل رمألا نم ةلمج ىلع هنأ ىلع هبحاص هبني اديدش اكيرحت ةعيبطلا نم
 داهجلاك هولعف ذإ .سانلل ةيويندلا عفانملا دكؤيو ةنسلا يوقي ام تمثو .ىلاعت هللا ىلإ ةبرقلا هنأو كلذ
 زع هلل بطاخم هنأ هيلوتم ضرفي ام تادابعلا فرشأو «هيلإ ىفلز لجو زع هللا تاذ يف لاعفأ تمثو « جحلاو
 ةداعلا هب ترج ام يلصملل نسي نأ بجوو .ةالصلا وه اذهو هيدي نيب لئامو هيلإ رئاصو هايإ جانمو لجو

 ضبقو رصبلا ضغو نوكسو عوشخ نم هسفن هب ذخأي ام ىلإ فيظنتلاو ةراهطلا نم يناسنالا كلملا ءاقل دنع
 ؛ ةدومحم موسرو بادا نم ةدابعلا تاقوأ نم تقو لك يف نسي ام ىلإ بارطضالاو تافتلالا كرتو فارطألا
 ننسلاب كسمتلا كلذب مهل موديف مهسفنأ يف همسا زع هللا ركذ خوسر يف ةماعلا اهب عفتني لاوحألا هذهف
 ندبلا نع سفنلا فرصت لاعفأب «تاکلمو قالخأب مهسفنأ هيزنت نم مهداعم يف مهعفني ام هلب .عئارشلاو
 ررقتيف «تبأ مأ تءاش .ةداعسلا ملاعو ةكئالملاو هللا ركذ اهيلع ضرفيف ءاهندهمب اهريكذت ميدتو «سحلاو
 نع ضارعالاو قحلا ةهج ىلإ تافتلالا ةكلم دافتساف هتاريثأتو ندبلا اذه نع جاعزنالا ةئيه اهيف كلذل
 ۰ . ةيندبلا ةقرافملا دعب ةداعسلا ىلإ صلختلل دادعتسالا ديدش راصو «لطابلا
 لك يف همزلي كلذ هداقتعا عم ناكو ىلاعت هللا دنع نم ةضيرف اهنأ دقتعي ملو لعاف اهلعف ول لاعفألا هذهو
 ملعي نم اهلمعتسا اذإ فيكف ظحب ءاكذلا اذه نم زوفي نأب ًاريدج ناكل هريغ نع ضرعيو هللا ركذتي نأ لعف
 ام وه امنإف هنسي ام عيمج نأو هلاسرإ ةيهلإلا ةمكحلا يف بجاوو هللا لاسرإبو هللا دنع نم ةي يبنلا نأ
 نوكتو هتادابع ضرفي نأ هللا دنع نم هيلع ضرف ىبنلاف ء هللا دنع نم هنسي امنإو .هنسي نأ هللا دنع نم بجو
 دنع مهبرقي امبو مهدوجو بابسأ يه يتلا ةعيرشلاو ةنسلا مهيف هب ىقبي امب نيدباعلل تادابعلا يف ةدئافلا
 بابسأ هب مظتنت ام ىلع سانلا لاوحأ ريبدتب يلملا وه ناسنالا اذه مث . مهتاكزب ىفلز هللا نم داعملا
 . ههلأتب سانلا رئاس نع زيمتي ناسنإ وهو .مهداعم حلاصمو مهتشيعم
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 ا نع مهاهنيو .قالخألا مراكم ىلع مهثحيو «ماكحألاو عئارشلا مهل نسيو

 نكست الاثمأ ةواقشلاو ةداعسلل مهل برضيو ءاهباوثو ةرخآلا يف مهبغريو «دساحتلاو

 ؛هتأر نيع ال ءيش كلذ ن وهو < ءالمجم ًأرمأ الإ مهل جولي الف قحلا امأو ‹ مهسوفن اهيلإ

يركتلاب دوبعملا ركذت هدعب مهل لصحيل تادابعلا مهيلع رركي مث «هتعمس نذأ الو
 ر

 تاولصلاك تاكرحلاف «تاكرح ىلإ يضفت تاكرح مادعأ امإو تاكرح امإ تاركذملا
 امو

 وسانت تاركذملا هذه مهل نكي مل نإو «هوحنو مايصلاك تاكرحلا مادعأو ءاهانعم يف

 ةعفنم داعملا يف ًاضيأ كلذ مهعفنيو نينرق وأ نرق ضارقنا عم هيلإ مهاعد ام عيمج

 ةدسافلا تاكلملاو ةئيدرلا قالخألا نع سفنلا هيزنتب ةرخآلا يف ةداعسلا نإف « ةميظع

 لعفني الف < هيلع طلستلا ةكلم اهل لصحتو «ندبلا نع جاعزنالا ةئيه كلذب اهل ررقتيف

 ديدش ريصيو «لطابلا نع ضارعإلاو قحلا ةهج ىلإ تافتلالا ةكلم هب هد هنع

 ملو لعاف اهلعف ول لاعفألا هذهو .ةيندبلا ةقرافملا دعب ةداعسلا ىلإ صلختلل دادعتسالا

ف لك يف همزلي كلذ هداقتعا عم ناكو ‹ ىلاعت هللا دنع نم ةضيرف اهنأ دقتعي
 ركذتي نأ لع

 اهلمعتسا اذإ فيكف ظحب ركذلا اذه نم زوفي نأ ايدج ناكل هريغ نع ضرحيو لاعت هللا

 نأو ءهلاسرإ ةيهلإلا ةمكحلا يف بجاوو « هللا لاسرابو هللا دنع نم يبنلا نأ ملعي نم

 سانلا راس نع متم ةنإو .هنسي نأ هللا دنع نم بجو ام وه امنإف هّنس ام عيمج

 كلذ حرش يتأيسو .هقدص ىلع تلد تازجعمو تاياب ةعاطلا بجاو .ةيهلإ صئاصخب

 يف ماظنلا بتر فيك لجو زع هللا نأ اذإ فلس امم سدحت كنكل ,تاعيبطلا يف

 ةروص ةلازإب لاعفلا لقعللو لب ةيكلفلا سوفنلل ةعيطم ىلويهلا رخس فيكو « تادوجوملا

 لقعللو لب ةيكلفلا سوفنلل ةبسانم دشأ ةيناسنإلا سفنلا تناك امثيحو ةروص تابثإو

 اهدادعتسال ًاديدش ءافص سوفنلا وفصت دقو «برغأو دشأ ىلويهلا يف اهريثأت ناك لاعفلا

وه نم هيلإ لصي ال ام مولعلا نم اهيلع ضيفيف ةقرافملا لوقعلاب لاصتالل
 ركفلاب هعون يف 

 . «لاح ىلإ لاح نم ةلاحإلاو بيلقتلاب مارجألا يف فرصتي ىلوألا ةوقلابف «سايقلاو

 :اماقلإ ءايلوألل امو ًايحو ءايبنألل ام نوكيف كلم هملكيو بيغ نع ربخي ةيناثلا ةوقلابو

 N ا ما

 رئاسك هقحاول يفو هيف رظني ًاعوضوم يعيبطلا ملعلل نإ :انيس انيس نب يلع وبأ لاق

احنأب ة ةفوصوم يه امبو ءريغتلا يف ةعقاو يه امب ةدوجوملا ا هعوضومو . مولعلا
 ء
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 ةداملا نع ماسجألا بكرت لثمف ملعلا اذه ءىدابم امأو .2) تانوكسلاو تاكرحلا
 ملعلا يف اهانركذ دقف يناثلا ىلإ امهنم دحاو لك ةبسنو امهتقيقح يف لوقلاو .ةروصلاو
 000 ىهلإلا

 ٠

 ةيعيبطلا ماسجألا نأ ملعت نأوه . يعيبطلا ملعلاب بكرتلا كلذ نم صتخي يذلاو
 .ناسنإلا ندبك اهفلتخم امإو .ريرسلاك ةروصلا ةهباشتم امإ ماسجأ نم ةبكرم ماسجأ اهنم

 امإو اهنايبل امإ هيف نهربتت الو ملعلا كلذ نهربت يتلا تامدقملا يهو اهيلع نهربي ام ةهج نم لئاوأو دابم ًاضيأ مولعللو ةلمجلا كلت نم يعيبطلا ملعلا عوضومو .دجوت اهب لئاوأو دابم اهل مولعلا تاعوضوم ضعبف )ع(
 نهربي اهب يتلا تامدقملا ةحص تابثإ الو هملع ءىدابم تابثإ ةيئزجلا مولعلا باحصأ نم دحاو ىلع الو سيلو ةلمجلا كلت نم يعيبطلا ملعلاو ,رخآ ملع يف نهربتت امنإ لب .ملعلا كلذ يف نهربتت نأ نع اهولعل
 رظانلا ملعلاو . يهلإلا ملعلا وهو . يلكلا ملعلا بحاص ىلع ةيئزجلا مولعلا ءىدابم نايب لب ملعلا كلذ
 . ةماعلا قحاولاو ةماعلا ءىدابملا هيف بولطملاو قلطملا دوجولا هعوضومو ةعيبطلا دعب اميف
 ىلإ ساحنلا ةبسن ةروصلا ىلإ ةداملا ةبسنو «هيف ةلاح يه ةروصو لحم يه ةدام نم ةبكرم ةيعيبطلا ماسجألا
 ائيش هسفن يف ناك نإو ةثالث راطقأ اذ مسج لك نأ ذإ ,ةثالثلا راطقألا روصلا نم اهلك اهل ماعلاو ءلاثمتلا
 إل ًاضيأ ةداملاو . اهعابطب اهل ةعوضوملا ةداملا كلت ريغ يف موقت ال مسجلا يف نوكت يتلا راطقألاو ءادحاو
 راطقألا هذه الو دعبلا اذه ال اهدح يف ذخؤي ال ةداملا كلتو .راطقألا هذه ضرفت هيف يذلا دعبلا نع ىدعتت
 اهتاذب ةداملل سيلو ءاهل ةنراقم اهيف ةلاح تناك نإو ةداملا تاذ نع ةجراخ ىه لب اهدوجو نم ءزج هنأ ىلع
 اميف ًامجح لبقت ةدحاو ةدام نوكت نأ بجع الف هلوبقل ةدعتسم يه لب اهتاذب كلذ اهل سيل ذإو لونا دفن
 ريغ رخأ روص يعيبطلا مسجلا ةدام يفو .دوجولا يف زئاج اذهو «مجح ىلإ مجح نم لقتنتو هنود امو «هفوف
 . كلذ ريغلو نيألا بابلو فيكلا بابل ةبسانم روص اهلف ةيمسجلا روصلا
 :رخآلاو ,ةداملا :امهدحأ .نادبم ةنراقملا ءىدابملا نم قالطإلا ىلع تذخأ اذإ ةيعيبطلا ماسجأللو
 ريغ ةدام لحت روصلاو عستلا تالوقملا نم ةضراعلا ضارعألا يه ةيعيبطلا ماسجألا قحاولو «ةروصلا
 .هعون لصحو ةروصلاو ةداملاب موقت يذلا يعيبطلا مسجلا لحت ضارعألاو اهعون ةعيبط ىلع تاذلا ةموقتم
 ءةيلعلاو عبطلاب ضرعلا لبق ةروصلاو ةداملاو ءةيلعلاب ةدنملا لبق ةروصلاو « عبطلاب ةداملا دعب ضارعألاو
 ماسجألا اهب يقبتسيو «ةروصلاب ةداملا يقبتسي وهو اهيأدبملو اهل ببس تايعيبطلل قرافملا أدبملاو
 نم ريثك نع ثحب هل امك هلاوحأ نع ثحب يعيبطلل سيلف تايعيبطلل ءتاذلا قرافم وه نذإف .ةيعيبطلا
 .اهتالامكل ءاقبتساو اهتاوذل ءاقبتسا قرافملا أدبملا نع ةيعيبطلا ماسجأللو .نينراقملا نيأدبملا لا ا
 ٠ ام نالطب ىلإ اهعافترا يدؤي ال : ةيناث امإو .تالامك هل ىه ام لطب تعفترا اذإ ام يهو : ىلوأ امإ اهتالامكو
 ىوق عضو طسوتي تالامكلا هذه يقبتسي قرافملا أدبملاو هلاح حالص عافترا ىلإ يدؤي لب تاالامك هل يه
 ماسجألل ةيناثلا تالامكلا نمو ءةيناثلا تالامكلا ردصت اهنع ءىدابمو ىلوأ تالامك يه ماسجألا يف
 ردصي سيلف مسج نع ةقئاف ةوق وأ ,رخآ مسج نع هل كلذ سيلو كلذ ريغ ًائيش لعفي وأ «لكشتي وأ هسفنب نكسي وأ كرحتي ةدوجوملا ماسجألا نم ءيش سيلو ءاهلاعفأ ًاضيأ لصحت ىوقلا هيلهبو ءاهلاعفأ ةيعيبطلا
 ىوقلا هذهو لاعفألا نم هنع ردصي ام لكو كلذ ردصي اهنع ةروكذملا ىوقلا هذه نم ةوق هيفو الإ ءىش هنع
 : ثالث ماسقأ ىلع ةيزيرغلا
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 كلت يهو ‹ هيهانتم لعفلاب ةدوجوم ءازجأ اهل ةبكرملا ماسجألاو . ةدرهم ماسجأ اهنمو

 . تبكرت اهنم يتلا ةدرفملا ماسجألا

جأ أزجتت نأ اهتوق يفو «لعفلاب ءزج لاحلا يف اهل سيلف ةدرفملا ماسجألا امأو
 ءاز

 صاصتخاب امإو لاصتالا قيرفتب امإ ؤ زجتلاو ىرخآلا نم رغصأ اهنم دحاو لك ةيهانتم ريغ

 مسجلاف ةثالثلا هذه دحأ نكي مل اذإو مهوتلاب امأو < ًالولح هزيمي هنم ضعبب ضرعلا

 ظ . لعفلاب هل ءزج ال درفملا

 الوأ ةهجل هلغش نم ًاغارف عدي نأ امأف سملاب ايش لغش ام لكو .سملاب هلغش دقف ًائزج

 ريغ رخا هسامي نأ ىتأتي الف اغارف كرتي مل نإو سوسمملا أزجت دقف اغارف كرت نإف < عدي

 . ةيعيبطلا ىوقلا يهو «اهتالامك اهيلع ظفحت ماسجألا يف ةيراس یوق = )١(

 تناك اذإف «تالامكلا نم اهريغو عون ظفحو نيكست وأ كيرحت نم اهلاعفأ ماسجألا يف لعفت ىوقو (۲)

 مثالملا كاردإو هكرتو لعفلا ىلع ةردق عم لعفت تناك نإو ءةيتابن سفن يهف ةفرعم الو رايتخا ريغ نم

 سفن يهف ثحبلاو ةركفلا ليبس ىلع تادوجوملا قئاقحب ةطاحإلا عمو ةيناويح سفن يهف يفانملاو
 . ةيناسنإ

عتت ال ةدحاو ةنس ىلإ ةهجتم ةدارإب لب « ةقرفتم ءاحنأب الو تالآب ال لعفلا اذه لثم لعفت ىوقو (۳)
 اهاد

 نم سيل روص اهنم ةداملا يف يتلا روصلاو ةيعيبطلا ماسجألا يف ةروص يه ىوقلا هذهو .ةيكلف ًاسفن ىمستو

 ام لكو اذه .اهريغ اهفلخت نأ بجو ةدحاو اهتلياز اذإف . اهنع ولخت ام اهنمو ءاهداوم اهنم ولخت نأ اهنأش

الو ءاهعموأ اهنعوأ اهيف دجوي ةعوضوم ةدام نم هل دب الف نكي مل ام دعب ناك
 ملام نال همدقي مدع نم هل دب 

لا يف ةداملا يف تلصح هل ةروص نم دب الو . يلزأ وهف مدع همدقتي
 .نوك الو تناك امك ةداملاف الإو «لاح

 هنم دب ال هنأل وه أدبم مدعلا نوكو .مدعو ةدامو ةروص : ثالث ةنئاكلا تايعيبطلل ةنراقملا ءىدابملا نذإف

 اهتلع اهنأل ةداملا طسق نم رفوأ دوجولا يف ةروصلا طسقو «ضرعلاب أدبم وهو نئاک وه ثيح نم نئاكلل

 الو قالطالا ىلع ةدوجوم تاذب وه سيلف مدعلا امأو «ةروصلاب اهدوجوو ىلويهلا اهيليو دوجولا اهل ةيطعملا

 مدعلا لب نئاكلل أدبم قفتا مدع يأ سيلو ةوقلاب ةيدوجولا تاذلا عافترا وه لب قالطالا ىلع ةمودعم

 ديدحلا يف يذلا مدعلا لب ةتبلا فيسلا نوكل أدبم ةفوصلا يف يذلا مدعلا سيل اذهلو .هنوك ةوقل نراقملا

 اذإو « ىلويه وهف مدعلا اذه اهيف ناك ذإ ةداملاو ديدحلا نع ىتأتيو «ةفوص نم فيس نوكت ىتاتي ال هنإف

 يتلا ةدوجوملا ةروصلل عوضومو ةوقلاب يتلا ةمودعملا ةروصلل ىلويه اهنأكف عوضوم يهف ةروصلا اهيف تناك

 .دجوت هلجأل يذلا وه ةياغلاو «ةياغلاو لعافلا امهو تاذلاب ًاضيأ ناجراخ ناببس ةنئاكلا ءايشأللو . لعفلاب

 موقلا هيعدي يذلا وحنلاب ةيعيببطلا ءايشألا يف امه اسيلو ًاضيأ لثملاو بابسألا ةلمج نم تالآلا نودعي موقو

 يف الإ اقافتا الو ًافازج اهنم ءيش نوكي سيلو زيحو ةياغ ىلإ نوكلا يف قاسنت ةيعيبطلا ءايشألا عيمجو

لا نع نوكي سيلو هنم ةدئاف ال لطعم ءيش اهيف سيلو « يمكح بيترت اهل لب «ةردنلا
 اهيف نيابملا لوألا أدبم

 . دلوتلاو يدأتلا ليبس ىلع الإ هنم اهيف ةلوبجملا ةوقلا هبجوت امل فالخ الو يرسق لعف

 .ةازاوملاو ةسامملاك فاضم ضرع امأو ضابلاك فاضم ريغ ضرع امإ )١(
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 لصتم نيأزج ىلع عوضوم ءزج يف كلذكو .فلخ اذه رخا هسام دقو لوألا سامم
 لظلا تاتماسم ةهج نمو «عالضألاو راطقألا ةيواستملا اهنم تاعبرملا بيكرت نم هريغو

 رح حج .هدوجو لاحم أزجتي ال يذلا ء ءزجلا نأ ىلع لئالد سمشلاو

 . تالاقم يف اهرصحنو ملعلا اذه لئاسم

 : ةيعيبطلا ماسجألا قحاول يف : ىلوألا ةلاقملا

 سامتلاو تاهجلاو يهانتلاو ءالخلاو ناكملاو نامزلاو نوكسلاو ةكرحلا لثم
 . يلاتتلاو لاصتالاو ماحتلالاو

 وحن هاجتا ليبس ىلع ًاريسي ًاريسي مسجلا يف ةراق لاح لدبت ىلع لاقتف ةكرحلا امأ
 ةقرافم ةكرحلا نوكت نأ اذه نم بجيف ءلعفلاب ال ةوقلاب وه هيلإ اهب لوصولاو ءيش
 لاحلا هباشتم ريغ ًايقاب نوكيو «ديزتلاو صقنتلا لاحلا لبقت نأ بجيو «ةلاحم ال لاحلا
 رصقلاو لوطلاو ةسوبيلاو ةبوطرلاو ةدوربلاو ةرارحلاو ضايبلاو داوسلا لثم كلذو هسفن يف

 هيف لصح دقف كرحتف ناكم يف ناك اذإ مسجلاف ,هرغصو مجحلا ربكو دعبلاو برقلاو
 لوألا ناكملا يف وهف . لوصولا وه ناث لعفو لامك ىلإ هب لصوتي هب .لوأ لعفو لامك
 ,ةوقلاب وه ام ةهج نم ةوقلاب امل لوأ لامك ةكرحلاف ءةوقلاب يناثلا ناكملا يفو .لعفلاب
 رومألا نم تسيلو .ضحملا لعفلاو ةضحملا ةوقلا نيب نامز يف الإ اهدوجو نوكي الو
 صقنتلا لبقت رمأ لك يف اهنأ رهظ دقو ءالمكتسم اراق الوصح لعفلاب لصحت يتلا
 نوكو رهوجلا يف تاكرحلا نم ءيش ال ًاذإف كلذك رهاوجلا نم ءيش سيلو ديزتلاو
 صقنتلاو ديزتلا لبقت اهنإف ةيمكلا امأو ,ةعفد نوكي رمأ وه لب ةكرحب سيل هداسفو رهوجلا
 لبقي امف ةيفيكلا امأو .فئاكتلاو لخلختلاو لوبذلاو ومنلاك ةكرح اهيف نوكي نأ قيلخف
 .فاضملا امأو ءةكرحلا هيف دجويف دوستلاو ضيبتلاك دادتشالاو ديزتلاو صقنتلا اهنم
 كلذف ةكرح هيلإ فيضأ اذإف ءديزتلاو صقنتلا لوبق ىف ىقاوبلا نم ةلوقمل ضراع أديأف
 نإف ىتم امأو .ةلقنلا وهو رهاظ هيف ةكرحلا دوجو نإف اا ,ةلوقملا كلتل ةقيقحلاب

 ىتم ىتمل ناكل كلذك ناك ولو ةكرحلا هيف نوكت فيكف ةكرحلا طسوتب مسجلل هدوجو
 ول ذإ هسفن ىلع ريدتسملا مسجلا ةكرحك ةصاخ انيأر ىلع ةكرح هيف نإف عضولا امأو رخآ
 ةكرحلا يف كلذ ردق ولو ءاكرحتم هنوك عنتما امل امودعم هب فيطملا ناكملا مهوت
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 .“' مسج هءارو سيل يذلا ىصقألا مرجلا تادوجوملا يف هلاثمو «عنتمال ةيناكملا

 هيف لاحلا لدبت نإف ةكلملا امأو «سكناو بصنا لاقيف دادتشإلاو ضعبتلا لبقي عضولاو

 وأ ةوقلاب هيف لاحلا لدبتف لعفي نأ امأو «ضرعلاب هيف ةكرحلا اذإف نيألا يف الوأ لدبت

 ‹«ضرعلاب لعفلا ىفو ًالوأ هتلآ وأ هتميزع وأ لعافلا ةوق يف ةكرحلا تناكف ةلآلا وأ ةميزعلا

 لافان ىلا نیو راف نع یئ کم رف سورا تاک نإ رخل نأ ىلع

 ءيشلا نوك ‹"” وهو «عضولاو نيألاو فيكلاو مكلا يف الإ تاذلاب ةكرح ال اذإف كلذك

 .هدعب الو كلذ لبق هعضوو هفيكو همكو هنيأ نم هيلع وه ام ىلع نوكي نأ زوجي ال ثيحب

 نكميو ام ىنعم هل مدعلا اذهو هيف دجوي نأ هنأش نم اميف ةروصلا هذه مدعوه نوكسلاو

 نيبو ءالوقو ًادقع .قلطملا بلسلا وهو ناسنإلا يف نيتوقلا مدع نيب قرفو «مسري نأ

 نم وحنب ام دوجو هلو «يشملا ةلع عافترا دنع يشملل ةلباقم ةلاح وهف هل ءيشملا مدع

 وهف ضرعلاب لولعم مدعلاف مدعلا كلذل ضرعلاب ةلع يشملاو ءوحنب ةلع هلو .ءاحنألا

 . ضرعلاب ادوجوم عضوي نأ حصي نأ

 كرحت ول ذإ ةكرحم ةلعل دجوت امنإف .مسجلا يف دجوت ةكرح لك نأ “” ملعا مث

 وهو فيكو ًاكرحتم همهوت نع كلذ مهقوعي الو «قحلا وه كلذو هب فيطي ًامسج هءارو نوري ال سانلا رثكأف )١(

 ةيلك هتيلك نيابي نأ امإف ناكم يف ضرف اذإ هسفن ىلع ةرادتسالاب كرحتملا مسجلا نألو ءًادبأ كرحتم

 ال هتيلك نأل ناكملا نع هتيلك كرحتت سيل نكل هناكم ءازجأ هؤازجأ نيابيو ناكملا هتيلك مزلت وأ ءناكملا

 ءازجأ هؤازجأ نيابتو ناكملا مزلت هتيلك نذإف «ناكملا يف كرحتمب سيلف هناكم نيابي مل امو ناكملا نیابت

 تفلتخا ام لكو هناكم ءازجأ ىلإ هئازجأ بسن تفلتخا دقف هناكم ءازجأ هؤازجأ نياب مسج لکو ءناكملا

 اذه ريغ لاح انهه سيلو ةريدتسملا هتكرحب هعضو لدبت دق مسجلا اذهب . هعضو لدبت دقف هناكم ءازجأ بسن

 را . عضولا ريغ لدبت انه سيلف

 لعفلا ىلإ ةوقلا نع جورحخ وهو ءاريسي اريسي ةراق ةئيه نع هجورخل مسجلا لاح نم روصتي ام يه ةكرحلا (۲)
 هعضوو هفيكو همكو هنيأ نم هيلع وه ام ىلع نوكي نأ زوجي ال ثيحب ءىشلا نوک ةكرحلا لب ,ةعفد ال ًادتمم

 ( . هدعب الو كلذ لبق

 ةلعل دجوت امنإف مسجلا يف دجوت ةكرح لك نأ ذإ «هريغ ةكرحم ةلع كرحتم لكل نأ نايب ىف انيس نبا ذخأ (۳)

 امإو ءطقف مسج هنأل نوكي نأ امإف مسج وه امب ةكرحلا هيف دجوتو هتاذب كرحتي مسجلا ناك ول هنأل ةكرحم

 ةلع نوكتف ام مسج هنأل ناك نإو ءاكرحتم مسج لك ناكل طقف مسج هنأل ناک ولف ام مسج هنأل نوكي نأ

 ةيمسجلا ةروصلاو ةيمسجلا ىلويهلا ىلع دئاز ىنعم ةيصاخلا كلتو ةيمسجلا كلتل ىتلا ةيصاخلا ةكرحلا

 نوكيف .هيف ةيصاخلا كلت دوجو نع ةكرحلا هيف لعجت ةيمسجلا نوكتف «كلذ ريغ ىرخأ ةروص وأ ةوق ىهو
 يف ةدوجوم ضرعت ةكرح لك ًاضيأو «ةلاحم ال مسجلا وه ةكرحلا لوبق أدبمو ةيصاخلا كلت ةكرحلا أدبم

 دوجوو كلذك يه ثيح نم مدعت لاحلا يف اهنإف «كلذ ريغ وأ ةيفيك وأ ةفاسم ةعطق ىلإ ةبوسنم ءيشلا

 ةلع اهلف ةكرح لك نذإف هتاذب ءيشلل دجوي تاكرحلا نم ءيش سيلو كلذك نوكي نأب لصحتي امنإ ةكرحلا
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 ىلع ًادئاز ىنعم كرحملا نوكي نأ بجيف ءًاكرحتم مسج لك ناكل مسج وه امبو هتاذب
 ال نأ امإو مسجلا يف ىنعملا كلذ نوكي نأ امإ ولخي الو اهتروصو ةيمسجلا ىلويه
 كيرحتلا ةهجل لباق مسالا يف ىنعم نم هكيرحتل دب الف ًاقرافم كرحملا ناك ناف «نوكي
 ةلعلا نوكت نأ امإ كلذو .هتاذل اكرحتم ىمسي هتاذ يف ىنعمل كرحتملا مث «ريغتلاو
 امإو ,رايتخالاب ًاكرحتم ىمسيف «ىرخأ كرحت الو .ةرات كرحت نأ هنع حصي هيف ةدوجوملا
 هتلاح ىلع وهو كرحتي نأ زوجي ال عبطلاب كرحتملاو « عبطلاب اكرحتم ىمسيف حصي ال نأ
 دق ةعيبطلاو الإ هقرافي نأ نكمي سيل هتاذل ءيشلا ةعيبط هاضتقا ام لك نأل ,ةيعيبطلا

 نكل « لطبت مل ةعيبطلاو «قرافت نأ نكمي اهنإف مسجلا يف نيعتت ةكرح لكو «تدسف
 ةكرحلل بجوملا عفترا تداع اذإف ةيعيبطلا اهتلاح ىلإ دوعلل ةكرحلا يضتقت امنإ ةعيبطلا

 هذهو ةيعيبطلا ةلاحلا نم دعبلا رادقم ىلع ةكرحلا رادقم نوكيف «كرحتي نأ عنتماو
 .يعيبط ليمل الإ نوكت ال اهنأل ناكملا يف تناك نإ ةميقتسم نوكت نأ يغبني ةكرحلا

 .ميقتسم طخ ىلعوهف ةفاسم برقأ ىلعوه ام لكو ةفاسملا برقأ ىلعف يعيبط ليم لكو
 ةيعيبط ةكرح لك نإف ةيعضولا ةكرحلا الو «ةيعيبط تسيل ةريدتسملا ةيناكملا ةكرحلاف
 هقراف ام ىلإ دوعلاب يعيبط دصق هيف نوكي نأ زوجي الو «ةيعيبط ريغ ةلاح نع برهت اهنإف
 رايتخا نع ًاذإ يهف «ةيعيبط ريغ اذإ يهف دوعلا ققحت دقو ءاهل رايتخا ال ذإ برهلاب
 .رايتخالا وأ عبطلا ىلإ عجرت نأ ذب الف رصق نع تناك ولو ةدارإو

 ةعرسلا اهيلإ قرطتيف فعضلاو ةدشلا اهيلإ قرطتيف اهسفنأ يف تاكرحلا امأو
 داك اخف طلا

 كرحي مسجلا نأ لاقي نأ زوجي الو اهدحو كيرحتلا اهيلإ فاضي نأ يغبني ةكرحملا ةلعلا هذهو «ةكرحم 5
 ةكرحب ًاكرحتمو ًاكرحم ريصيف اهب هسفن نع كرحتي هسفن ناكل اهب هسفن كرحي مسجلا ناك ول هنأل اهب هسفن
 .لاحم اذهو .دحاو لعفل اعوضومو العاف دحاو ءىش ناكل كلذك ناكولو .ةدحاو

 ًاكرحتم ىمسيف مسجلا يف ةدوجوم نوكت نأ امإ ةكرحملا ةلعلا هذهو اهدحو ةلعلا ىلإ فاضم لمعلا نذإف
 نأ امإ هتاذب كرحتملاو ءهتاذب ال ًاكرحتم ىمسيف هنع ةجراخ لب مسجلا يف ةدوجوم نوكت ال نأ امإو .هتاذب
 ال امإو «رايتخالاب ًاكرحتم ىمسيف ىرخأ كرحت ال نأو ةرات كرحت نأ اهنع حصي هيف ةدوجوملا ةلعلا نوكت
 هكرحتف ريخستلاب نوكي نأ امإ عبطلاب كرحتملاو عبطلاب ًاكرحتم ىمسيو كرحت ال نأ اهنع حصي
 . ةيكلفلا سفنلاب ًاكرحتم ىمسيو دصقو ةدارإب نوكي نأ امإو ةعيبطلاب ًاكرحتم ىمسيو ةدارإ الب ةلع

 ريغ ءزجب نولئاقلا هاري ام ىلع ةئزجتم ريغ ةيناكم ةكرح نوكت نأ نكمي ال هنأ نم نيبي نأ ءانيس نبا دارأ )١(
 دوجو نكمأ ةئزجتم ريغ ةكرح دوجو نكمأ نإ هنإف .ءطبلا ةياغ ىف الو ءةعرسلا ةياغ يف الو .ءىزجتم
 اذإو لاحم مدقملاف نيبت دق امك «لاحم يناثلاو ءأزجتت ال ءازجأ نم ةبكرم ةفاسم دوجوو ةئزجتم ريغ ةفاسم
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 نم دحاو سنج يف وأ «ةدحاو ةلوقم ىف تعقو اذإ سنجلاب ةدحاو نوكت دق ىهو

 ةهج تاد تناك اذإ كلذو عونلاب ةدحاو نوكت دقو ء٠ ةلوقملا كلت تحت : يتلا سانجألا

 ام ضييبت لثم واسم نمز يفو دحاو عون يف ةدحاو ةهج ىلإ ةدحاو ةهج نع ةضورفم
 يف صخشلاب دحاو كرحتم نع تناك اذإ كلذو صخشلاب ةدحاو نوكت دقو .” ضيبتب

 وأ ضعب نم عرسأ اهضعبل لاقي نأ زوجي يتلا اهب ينعيف تاكرحلا فياضت امأو

 ءرصقأ نامز يف رخآلا هعطقي امل ًايواسم ًائيش عطقي يذلا وه عرسألاو «واسم وأ أطبأ

 دقو «لعفلاب نوكي دقو «ةوقلا يف فياضتلا نوكي دقو « مولعم يواسملاو .أطبألا هدضو

 .) ليختلاب نوكي

 ةكرحلا نأ ذإ « ةئزجتلا يف يهتنت ال ةكرحلاف ةياهنلا ريغ ىلإ أزجتت ةفاسملاو ةفاسملل ةقباطم ةكرحلا تناك =
 عرسألاو الإ «ةكرح نم أطبأو ةكرح نم عرسأ ةكرح نوكت نأ زجي مل أزجتت ال تاكرح نم ةفلؤم تناك نإ
 كلتف ءام ةفاسم ةئزجتم ريغ ةكرحب ام تقو يف ءام ءزج عطقيلف الإو تانكس رثكأ أطبألاو تانكس لقأ
 أطبألاف ةئزجتم ريغ تناك نإو «ةئزجتم ريغ تضرف دقو ةئزجتم اهيلع ةكرحلاف ةئزجتم تناك نإ ةفاسملا

 نإو « عرسأ وهف اهنم رثكأ عطق نإو أطبأ سيلف اهلثم عطق نإف ءاهنم رثكأ امإو اهلثم امإ نامزلا كلذ يف عطقي
 ال ؛أطبأو ةكرح نم عرسأ نوكت ةكرحلا نأ رهاظلا نم نكل «فلخ اذهو .ةفاسملا تأزجت دقف لقأ عطق

 ال تاكرح نم ةبكرم هتاكرح تناك نإ هناريط يف رئاطلاو .هذوفن يف مهسلا نأ ملعن نحنف تانكسلا ببسب

 للختي نوكت وأ تانكس للخت الب اهنم ةبكرم نوكت نأ امإ لخي مل اهنم عرسأ ال اهسفن يف يهو أزجنت

 مهسلا ةكرح نوكت نأ بجيف تانكسلا للختي ال ناك نإف ؛ تاكرحلا ىلإ سايقلاب ادج ةليلق ثانكس

 لقأ يهو تانكسلا للختي ناك نإو .لاحم اذهو ءاهنم عرس أ وأ ةيقرشملا سمشلا ةكرحل ةيواسم رئاطلاو

 اهي ديقي ةبسن امهنيب سيل نكل فعضلا نم لقأ اهيلع سمشلا ةكرح لضف نوكي نأ بجيف تاكرحلا نم
 دق لب «تانسكلا للخت ببسب ءاطبإلاو ةعرسلا تسيلو ةعرسلا ةياغ يف الو أزجتت ال تاكرح سيل نذإف
 .اهفعض وأ اهتدشل ةلصتم يهو ةكرحلا سفن يف نانوكي
 يف يأ سنجلاب دحاو امهنإف ضييبتلاو نخستلا لثم مكلا يف يأ سنجلاب دحاو امهنإف لوبذلاو ومنلا لثم )١(

 . ةيلاعفنالا كلا mh سنجلاب دحاو ديربتلاو نيخستلاو فيكلا

 . لفستملل لفستلاو دعصتملل دوعصلا كلذكو نخستي ام نيخست لثمو (۲)
 مدهني مث ءازجأ هحطس عطقي نأ تاثلثملا ضعب ىوق يف نإف عبرملل ثلثملا لثم اقلطم ةوقلا يف فيناصتلاف (۳)

 ميقتسمل ايواسم سوق نوكي نأ زوجي ال هنإف ميقتسملل سوقلا لثم مهولا بسحب ةوقلا يف امإو عبرم اهنم
 مهوتي دق ةيمهولا ةوقلا يف هنكلو هيلع لضفي الف ءيشلا ىلع قبطني يذلا وه يواسملا ذإ ذإ لعفلاب ةتبلا

 الو ةوقلاب ال نوكي نأ امإو اذه ءًأريدتسم ميقتسملاو ًاميقتسم ريدتسملا مهوتي ااش

 يف امهنم دحاو لك داوسو ضايب لثم ةلباقم ىلإ هتبسن لثم ام ءيش ىلإ ءيش ةبسن ليخي نكلو «لعفلاب
 = دحأ نم هصقنو هتدش دعب ناكف رخآلا ةدشل ةبسانم ةطسوتملا ىلع ةدئازلا امهنم دحاو لك ةدش وأ ةياغلا
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 ليحتسي ناتاذ امهو دحاو امهعوضوم ناذللا امه نيدضلا نإف تاكرحلا داضت امأو
 .2) نيكرحتملا داضتل سيل تاكرحلا داضتف «فالخلا ةياغ امهنيبو هيف اعمتجي نأ

 فارطألا داضتب وه امهداضت لب .هيف كرحتي ام داضتل الو .250 نامزلاب الو

 .ةيناكملا ةريدتسملا ةكرحلاو ةميقتنملا ةكرحلا نيب داضت ال اذه ىلعف . تاهجلاو

 .دحاو لصتم اهنأل .لعفلاب اهيف ةهج ال ةريدتسملا لب .تاهجلا ىف ناداضتي ال امهنأل

 دض ةنمايتملاو ةدعاصلا دض ةطباهلاف ‹روصتي ةميقسخلا ةيناكملا ةكرحلا ىف داضتلاف

 ` .ةرسايتملا

 سيل نأ انيب دقو .ةكلملاو مدعلا لباقتك وهف ,نوكسلاو ةكرحلا نيب لباقتملا امأو

 ءهيلإ ةكرحلا ال هنع ةكرحلا لباقي امنا لباقملا ناكملا يف نوكسلاو «ةكرحلا هيف ىتأتي
 .اهل الامكتسا نوكسلا اذه ناك امنإ لب

 :لوقت نأب نامزلا ةفرعم كيلع لهس هانركذ ام تفرع اذإو

 نكلو ىرخألا ءىدتبت ملو امهادحإ تأدتبا نإوءأاعمةفاسملاناعطقي امهناف ءاعم اتأدتباو
 ءيطب عيرسلا عم أدتبا نإو ىلوألا هعطقت ام نود عطقت امهادحا ناف اعني ةك سلا 51
 ذخأ نيب ناكو «رثكأ عطق دق عيرسلاو .لقأ عطق دق ءيطبلا دجو كرتلاو ذخألا يف اقفتاو

 نيبو «نيعم ءطبب اهنم لقأو ةنيعم ةعرسب ةنيعم ةفاسم عطق ناكمإ هكرتو لوألا عيرسلا
 ناكمالا كلذ نوكي ةنيعملا ةعرسلا كلتب كلذ نم لقأ ناكمإ هكرتو يناثلا عيرسلا ذخأ

 ام عون يتلا يهو لوألا مسقلا نم يتلا يه ةقيقحلا يف ةفياضتملا تاكرحلاف هلباقم نع رخآلا دعبك نيفرطلا -
 . عبارلا امهدعبأو نايزاجمف عبارلاو ثلاثلا امأو يناثلا مسقلا مث دحاو اعيمج امهيف ةكرحلا هيف

 ءةدحاو ةكرح كرحتي دادضألا نم ءيش الو ناك امل ةداضتم تاكرحتم نع امهنأل تاكرحلا داضت ناك ول ذإ )1(
 ناكل نيك ر حتملا داضت وه امهداضت ةقيقح نوكي نأب نيكرحتملا داضت لجأل نيتكرحلا داضت ناك ول اضيأو
 نيتداضتم نیتک رح اکر حتم هنيعب وه دجوي ءايشألا ضعب نأل بذك كلذو «نيدض نع نيتداضتم نيتكرح لك
 نذإ سيلف ,ىرخأ لفسيو ةرات ولعيو ىرخأ دوسيو ةرم ضيبي دحاو ءيشك كلذو ءامهل داضتلا دح دوجول

 . تاكرحتملا داضتب ةداضتملا تاكرحلا يف داضتلا ةقيقح قلعت .
 | «نيفلتخمب نيتفلتخم نيتكرح ينامز نم ءيش سيل :انلق اذإف ءنامزلا عون يف قفتت اهلك تاكرحلا نأل (۲)

 ًاداضت ةتبلا بجوي ال نامزلا نأ نيبتف .تاكرحلا هب داضتت ال نامزلا نأ مزل نافلتخم تاكرحلا هب داضتت املكو
 . تاكرحلا يف داضتلا هب نوكي الو تاكرحلا يف
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 . يضقتلا ناكمالا م اةن فب خالا قباطي ملو لولا اوج اط

 تادتبا تقو يأ :ةعرسلا يف تاقفتملا عطقي ناكل ةدحاو لاحب تاكرحلل تتبٹ ول هنأل

 ناكمالا اذه يف دجوف .ناكمإ نم لقأ ناكمإ لبق ناك املو < اهنيعب ةدحاو ةفاسم تكرتو

 قباطم تاكرحلل رادقم انه اه اذإف .ةكرحلل قباطم رادقم اذ ناكو .نانيعتي تاصقنو ةدايز

 ا يذلا وهو «هددجتم لاصتالا يضتقيو اتم ويف تاكرحلل قباطم لكو .اهل

 تردق اذإو .ةكرحلا رادقم وهف ةكرحلا هتدامو ةدام يف نوكي نأو دب ال وه مث .نامزلا

 راغل نارام لب نافلتخم ناناكما كانه ناكو مدعلا يف نيتفلتخم کک عوقو

 انا ردح ازد نامزلا سيلف عضوم يف الإ روصتي ال رادقملاو ناكمالا نإ قبس دقو

 الإ هقبسي ال عادبإ ثودح امنإو هنيعب نامزلا كلذ يف انمالك نأل نامز هقبسي ثيحب

 ادإف مهوتلاب مسقني نأ ًايهتي لصتم نامزلاف هقباطيو نامزلا هب قلعتي ام كلذكو .() هعدبم

 ماسقأ نوكك هيف امهنوك لبقتسملاو يضاملا ىلإ (” مسقناو تانا مهولا يف هل تبث تبث مسق

 نوكك هيف تاكرحتملا نوكو .ددعلا ىف ةدحولاك هيف نآلا نوكو .ددعلا يف ددعلا

 مهوتلاب هنم لصف ام نامزلا ماسقأو ا ER نرخ ةددعلا ي تادودعملا

 هل ناک ولو تاذلاب لب Es SE CC ثودح لب .ًاينامز ًاثودح ًاثدحم سيل نامزلاف 0(

 لبق دعب ناكف هعم دوجوم ريغ لبقل ًادعُب ناكف مدقتم نامز دعب يأ نكي مل ام دعب هثودح ناكل ينامز أدبم

 0 .لبق لوأ وه سيلف كلذك ناك ام لكو .هدوجو دنع دوجوملا تاذ ريغ لبق هل ناكف .دعب لبقو

 نكي مل هن أ ينامزلا ثدحملا ىنعمو ءطقف هيراب همدقتي يأ عدبم نامزلاف .هلك نامزلل أدبم سيلف لبق لوأ

 مل ىنعم ناك نإ هنإف يضقتو دجو دق رمأ لاحلا كلذو .ًامودعم هيف وه لاح ناك يأ نكي مل ىنعمو «ناک مث

 "يف ادوجوم وه سيل ًاضيأ ميدقلا نإف .دوجو ال ىلإ سايقلاب مدع لب ضام نيعم تقو يف ال ًامدع نكي

 يف الو ةلاحتسالا 2 ةكرحلا EN ل هروب ل تاررعرلا ير يف وه لب دوجواللا
 هنأو ء يش يف سيل هن أ ىنعم سيل هن أ امك أدحاو ًائيش دوجوم ريغ هنأو ءيش يف دوجوم ريغ هنأ سيلو «رييغتلا

 . كلذك ةكرحلاو ًاينامز. نود ثدحم ريغ نامزلا نذإف أدحاو ًائيش:سيل |

 اهيمسن يتلا تاياهنلا يهو هفارطأو لبقتسملاو يضاملا وهو هماسقأف وأ امإ .نامزلا يف دوجوملا ءيشلاف (۲)

 اا يف لر دلا ناد اا تكا لو الاف اما تاك ر خلاف ءانا ااو انآ

 هيف لبقتسملاو يضاملا نوكو ددعلا يف ةدحولا نوكك هيف نآلا نوكو نامزلا يف ام هجوب تاكرحتملا نوكتف

 هذه نع جراخ وه امف ددعلا يف تادودعملا نوكك هيف تاكرحتملا نوكو ..ددعلا يف ددعلا ماسقأ نوكك

 تيمسو هيف امو نامزلا ل ل ل ! لب .نامز يف سيلف ةلمجلا

 ريداقملا نم لصتم لك نأ امكو نامزلاب طيحملا وه رهدلا نوكيف «هل ًارهد رابتعالا كلذو ةفاضأللا كلت

 نينس لب تاعاسو فان لعجف ا نامزلا لصف ول بجع الف .ددعلا هيلع عقيف لصفي دق ةدوجوملا

 هل تاكرحلا ددع ةقباطم رابتعاب امإو مهوتلا دارمب امإ كلتف .روهشو
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 اغ دمتي هنكل لاقيو .مسجلاب ًاطيحم نوكي ء ءيشل ناكم لاقيف ناكملا امأو
 ك حلا دنع هل قرافم نكمتملل واح وهو يعيبطلا هيف ملكتي يذلا وه لوألاو . . مسجلا
 ناكملا سيلف نكمتملا يف وهف ةروص لكو ىلويه لكو .نكمتملا يف سيلو .هل واسمو
 مسجلا ناكمب ةمئاق ةداملا نع ةدرجم اهنأ يعدي يتلا داعبألا الو ةروص الو يلويهب اذإ
 .ءالخلا وتبثم هنظي امك اهولخ زاوج عم الو موق هاري امك اهولخ عانتما عم ال .نكمتملا

 تاذوه لب ًاضحم ائيش الوه سيلف لاح ءالخ ضرف نإ نإ ءالخلا يفن يف لوقنو
 يف ؤزجتلا لبقيو .رثكأ وأ هنم لقأ رخ ءالخ دجوي دقف صضرفي ءالخ لك نأل رهوجو مكو
 امإف مك لكو . مك وهف ء ءيش ال ء ءالخلا سيلف ءاذكه دجوي سيل ءيش اللاو مودعملاو هتاد
 ىف ررقت دقو .هئازجأ نيب كرتشملا دحلا ميدع هتاذل لصفنملاو لصفنم امإو لصتم
 دبل لاق عضو رف مكاذإوهف تاج يف اهزاحنمءازجلا لصت ذه ةح الخل
 : لوقنف ةداملل قرافم يميلعت مسج هنأكو هقباطي ىذلا مسجلاك ةثالثل

 رادقملاو عوضوملا نوكي وأ رادقملا كلذل اعوضوم نوكي نأ امإ ردقملا ءالخلا
 الب هدحو ءالخلا ناك مهوتلا يف رادقملا عفر ادإ هناف .لطاب لوألاو .ءالخلا نم نيأرج
 رادقمل ال هسفنب رادقم وهف هسفنب ًاردقتم يقب نإو فلخ وهف رادقم وذ هنأ ض ضرف دقو رادقم
 ا اذهو ءالم وهف مسج اذإ ءالخلاف .رادقمو ةدام عومجم ءالخلا ناك نإو «هلح
 .ةدام وذ وهف لاصفنالاو لاصتالا لبقي ء"الخلا ناف 0

 ءةداملا ثيح نموه عنامتلا سيلو نيمسجلا نيب سوسحم يف عنامتلا نإ :لوقنو
 مسجلا نع مسجلا زاحني امنإو رخآلا نع اهل زايحنا ال ةدام اهنأ ثيح نم ةداملا ناف
 ناف اضيأو .يحنتلا وأ ةمواقملا بجويو لخادتلا ىبأي داعبألا عابطف دعبلا ةروص لجأل
 رخآلاو ادوجوم امهدحأ وأ نيمودعم وأ نيدوجوم اج اوكي نأ اهإف ادعب او اب
 نإو مظعأ وهف ديزأ وهو ميظع وه ام لكو دحاولا نم ديزأ امهف ًاعيمج ادجو نإف ًامودعم
 نوكيف ءالخ يف مسج ليق اذإف ةلخادم سيلف رخألا مدعو امهدحأ دجو وأ اعيمج امدع
 . لاحم كلذو دعب يف ادعب

 ءانتم وهف بيترتو عضو اذ تاذلا دوجوم لك نإ مسجلا نع ةياهناللا يفن يف لوقنو
 ناك نإف فرط نم هانتم ريغ وأ اهلك فارطألا نم هانتم ريغ نوكي نأ امإف هانتم ريغ ناك ول ذإ
 كلذ ذخؤيف مهوتلاب ءزج يهانتملا فرطلا نم هنم لصفي نأ نكمأ فرط نم هانتم ريغ
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 نيفرطلا نيب قبطن مث ةدح ىلع ًائيش هدارفنابو ةدح ىلغ ًائيش ء ءزجلا كلذ عم رادقملا .

 دادتمالا يف نيقباطتم 5 نادتمي ثيحب انوکي نأ امإ ولخي الف . مهوتلا يف نييهانتملا

كيف هنع رصقي لب دتمي ال نأ امإو لاحم اذهو نييواستم صقانلاو دئازلا نوكيف
 ايهانتم نو

 هانتم ريغ ناك اذإ امأو .هانتم لكلاف ًايهانتم عومجملا نوكيف < اها ناك اقرأ ا

 ةياهنو افرط نوكيو ءءازجألا هيلع ىقالتت عطقم اذ صرفي نأ دعبي الف فارطألا عيمج نم

 نأ ىلع ناهربلا ىتأتي اذهبو لوألا يف مالكلاك نيأزجهلا وأ ءازجألا يف مالكلا نوكيو

 اذإ يذلا وه هجولا اذهب ىهانتي ال ام نإو «هانتم لعفلاب دوجوملا تاذلا بترتملا ددعلا

 ءازجألا تناك اذإ امأو «لاحم كلذ مزلي نأ بجو ءاناصقنو ةدايز لمتحي هنأ صضرفو دجو

 رخا لبق ادحاو اهدوجو عنتمم ريغف لبقتسملاو يضاملا يف تناكو اعم تسيلو ىهانتت ال

 نأ كلذو .اعم هدوجو نع عنام الف عبطلا يف الو عضولا يف بترتم ريغ ددع تاذ تناك وأ

 .دعبأ هيف وهف اعم هل دوجو ال امو قابطنالا لمتحي نلف عبطلا وأ عضولا يف هل بترتي الام

 ريغلا ىوقلا نع يهانتلا يفنو ةينامسجلا ىوقلا ىف  يهانتلا تابثإ يف لوقنو

 نم اهيف عنتمي سيلف لعفلاب يهانتملا ريغلا دوجولا انهيف عنمتي يتلا ءايشألا لاق ةينامسجلا

 ةوقلا ال ةوقلاب ىهانتت ال تاكرحلا كلذكو .ةوقلاب يأ ىهانتي ال ددعلا نإف .هوجولا عيمج

 .ديازتت نأ ىتأتت دادعألا نأ ىنعمب لب لعفلا و
 . (١)ةريخأ ةياهن دنع فقت الف

 يف امإو دوجولا يف امإ . لعفلاب وأ ةوقلاب دوجوم امإ يهانتملا ريغ نإ لاقي هنإ لوقن كلذ ىف نايبلا ةدايزلو )١(

 لعفلاب الو ةوقلاب ال تيلك مث هئازجأ نم دحاو لك ربتعيوأهتيلك ربتعت نأ امإ دوجولا بسحب يذلاو , ىهانتلا

 نأو 0 اوم عا رب أ سيو ناو ازرع قشور مار وجرب

عم تقو بسحب هيف نيمودعملا نم دحاو لك نأ ام أ ,ةوقلاب دووم شخ امئاؤ اهل .نأن فصوت ةيلكلا
 ني

 لوق وهف لعفلاب كلذ حصي سيلو ام اتقو ةوقلاب دوجوم هنأب فوصوم هنم دحاو لك سيلو ةوقلاب هدوجو

 اهنم نوكي دق هل ةيلكلا نأ امأو ‹نالطبلا رهاظ وهف تقو لك ة ةوقلاب هنأب فصوي دحاو لك نأ امأو ‹ حن

 ةهج نم امأو هل ةيلك ال هنآلف هنالطب ةهج نم امأ ءةهج نم لطبيو ةهج نم حصي اذهف «ةوقلاب ءيش ًامئاد

 كلت هيلع لمحي امم نإ «لاقي نأ حصي هيلع لمحت داحآ اهل ضرفت يتلا ةلوقعملا ةعيبطلا نألف هتحص

 مسقلا امأو «هنم ءيش همدعل ىقبي ال ام لعفلا ىلإ جرخي نأ زوجي الو ةوقلاب ًادوجوم اعيش ًامئاد ةعيبطلا

 ةهج نم امأو ,دوجولا ةهج نم اذهف ءةحصلا حضاو وهف ام ًاتقو ةوقلاب هئازجأ نم دحاو لك نأ ينعأ رخآلا

ي يا بسحب ال لعفلاب تهانت اهنأ نوكتلا قيرط يف يتلا ءايشألل لاقي نأ حصي دق هنإف يهانتلا
 ي 

 لاقي نأ ب ا ل ا اقل ياو ل يلا اولا يحب تم اهو يتلاعب امازاوا

 بلسيامئاد اهنأ ةهج نم نكلو اهلةياهن ال ءازجأ نم دحاو لكاهل لصح دقاهنأال ًامئاد لعفلاب ةيهانتم ريغ اهنأ

 اهنإف ةلصاحلا ةياهنلا دعب ةوقلا يف يتلا ىرخألا تاياهنلا بسحب نكلو .ةريخألا ةياهنلا ىلإ يهانتلا اهنع

 - ة نم دجوي مل ام ىلإ E امئاد ةوقلاب نوكيف ام ةياهن ىلإ ىهانتت ةوقلاب اهنأ فصوت ًامئاد
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 اهنع لعفلا روهظ ةدش ىلإ ةفاضالاب ناصقنلاو ةدايزلا يف فلتخت ةوقلا نأ ملعاو
 نوكي ام لك نإف ديعب ناقرف امهنيبو اهنم لعفلا ءاقب ةدم ىلإ وأ اهنع رهي ام ةدع ىلإ وأ
 ,رصقأ اهتكرح ةدمف دشأ.اهتكرح ةوق لكو ءةدملا عونب ًاصقان نوكي «ةدشلا عونب ًادئاز
 ام نأل ءةدشلا رابتعا بسحب ةيهانتم ريغ ةوق نوكت نأ زوجي الو .رصقأ اهتكرح ةدعو
 هيلع ةيهانتم نوكتف رهظ ام ىلع ةدايزلا لبقي نأ امإ ولخي ال اذهل ةلباقلا لاوحألا نم رهظي
 . ةيهانتمو ةئزجتم ةينامسج ةوق كلتف ةدشلا يف ةياهنلاوهف لبقي ال نأ امإو هذخأ اميف ةدايز

 ۰ : تاهحلا يف مالكلا

 ريغ ًامسجوأ ًاداعبأ وأ طقف ءالخ انضرف ول انأ مولعملا نمف تاهجلا يف مالكلإ امأو
 لفسأو قوف نوكي الف «ةتبلا دوجو عونلاب ةفلتخملا تاهجلل نوكي نأ نكمي الف هانتم

 إل هل ةياهن ال امو ةريخأ ضرفت ةياهن ىلإ سايقلاب لعفلاب الو .ةوقلاب الو دجو ام ىلإ سايقلاب امئاد لعفلابو =
 هنم هريغ يقب هنم تذخأ ءيش يأ ثيحب اهرادقم وأ اهددع ءايشأ نوكت ال يأ لعفلاب الو ةوقلاب ال دجوي
 «ةريخأ ةياهن هل سيلو ام ةياهن ىلإ هانتي مل ةهج نم يأ ًامئاد لعفلاب ًادوجوم هل ةياهن ال امو هتيلكب ادوجوم
 يف اهدوجو اماف ءلابقتسملا يف اذه ةوقلا يف وه ءيش ًامئاد هتعيبط نم يأ و ا ال امو'اهدعب ةياهن ال ىتلا ةياهنلا ىلإ وأ ىرخأ ةياهن ىلإ دعب ًايهانتم سيل هنأب هنم دوجوملا فصوي ًامئاد هنإف
 نماهبسحت تذخأ ولو تناك ذنم ةدحاو دعب ةدحاو تناك اهنأو ءدب اهل يضاملا يف نكي مل.هنأبف ْيضاملا
 دقو «ماسجألا تايمكب نيقحاللا يهانتاللاو يهانتلآ يف لوقلا ةيافك وه اذهف .َّدح باسحلا فقي مل ءنآلا
 ىرخأ ءايشأو يهانتملا ريغلا الملا عانتما ىلع يهانتملا ريغلا ءالخلا لاطبإ يف هاندروأ امب ناعتسي نأ نكمي
 ش ' فاك عضوملا اذه يف اذه نكل «ةريثك

 ريغ ةينامسجلا روصلا نم ءىش سيل :لوقنف .رخآ لوق اهيف لاقي نأ يغبنيف اهريداقم ريغ اهروص نأ امأو
 اهنم ءيش ىلع الو لاقي سيل نذإف .تاذلاب مكوه ام ىلع تاذلاب لاقي امنإف هانت لکو اهتاذ مكب ریداقملا
 وهام ىلإ اهل ةبسن لجأل ماسجألا روص ضعب ىلع .هوجولا نم هجوب نالاقي دق هنکلو «تاذلاب هانت الو «هانت
 يف فلتخت ةوقلا نأل نكل « ةتبلا اهسفن يف ةيمك تاذ ةوقلا نأل ال ةيهانتم ريغو ةيهانتم ةوق لبقي هنإف هتاذب مك
 ءاهنم لعفلا ءاقب ةدم ىلإ وأ اهنع رهظي ام ةدع ىلإ وأ اهنع لعفلا روهظ ةدش ىلإ ةفاضإلاب ناصقنلاو ةدايزلا
 لعف لثم لعفي ىتح ةدملا عونب ًاصقان نوكي ةدشلا عونب ًادئاز نوكي ام لج نإف .ديعب ناقرف امهنيبو
 ةوق دشأ ناك اذإ كرحملا نأ كلذو رصقأ اهتكرح ةدم نإف دشأ تكرح ةوق يأ نإف .صقنأ ةدم يف فعضألا
 ال ةدملا بسحب ىوقلا هيف توافتت يذلا ءْيشلا ناك امبرو .ةدم عرسأ ةضورفملا وأ ةدوجتوملا ةلاهنلا غلب
 .ناصقنلاو ةدايزلا لبقي هنإف فعضلاو ةدشلا بسحب هيف ىوقلا توافتت ام لكو :ناصقنلاو ةدايزلا لبقي
  ىنعم ناك ذإ مسالا كارتشاب انهه دشألا نوكيف دشأ لوطأ ةدم ىلع ىوقت يتلا ةوقلا ىمست نأ الإ مهللا
 . لب اذه سيل يناثلا يفو. «ةدم رصقأ يأ عرسأ ةكرحب فعضألا هلعفي ام لعفي يذلا وه لوألا يف دشألا
 رابتعا نأل ًاعيمج امهريغ وهف ةدملا بسحب ىوقلا هيف توافتت يذلا امأو .ةدم لوطأ لعف ىلع ىوقي يذلا
 اتنا ىشالتي امم ءيش سيلو يشالتب ةدملا. يف يهانتاللا هيف ربتعي ام رثكأ نأل دحاو تابث هل اميف وه ةدملا
 . ةنابإ ىلإ جاتحي ال رهاظ كلذف ةدشلاو ةدملا يف يهانتاللا نم قرفلا امأو «هنيعب
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 E ا ار ا ا ير

 اذإو «ىرخأ ةهج نع دارفناو صاصتخا اهتاذلو ةراشإ اهيلإ ققحتي تي كلذلو « ةيهانتم ًاضيأ

 اهيف داضتلاو طاحملاو طيحملا ليبس ىلع تاهجلا ددحت نوكيف ةيرك ماسجألا تناك -

 نأل نيفرطلا ديدحتل ىفك ًاطيحم ددحملا مسجلا ناك اذإو < .طيحملاو زكرملا ليبس ىلع

 مسج ىلإ ةجاح ريغ نم هنم دعبلا ةياغو هنم برقلا ةياغ تتبثف زكرملا تبثت ةطاحالا

 هنم دعنلاو هب ددحتي برقلا نأل تاهجلا هدحو هب ددحتي مل أطاحم ضرف نإ امأو ءرخآ

 ماسجالا نوكت نأ بجيو «طيحم ىلإ ةلاحم ال يهتني ال كلذو ءالخ ال رخآ مسجب ددحتي

 لصحت تاهجلا لب اهتاكرحو اهتنكمأل تاهجلا دوجو اهنع رخأتي ال ةكرحلا ةميقتسملا

 اهيلع ًامدقتم ًامسج هيلإ ةبسنلاب تاهجلا ددحتت يذلا مسجلا نوكي نأ بجيف اهتاكرحب

 وهو هنم دعبلا ةياغ هلباقيو' .قوفلا وهو هنم برقلا ةياغ عبطلاب تاهجلا ىدحتإ نوكتو

 ش امب لب ماسجأ يه امب ماسجألا يف ةبجاو نوكت ال تاهجلا رئاسو عبطلاب ناذهو .لفسلا

 هنم يذلا نيميلاو «ةيرايتخألا ةكرحلا هيلإ يذلا مادقلا تاهج انيف زيمتيف تاناويح یھ

 ءوشنلا ةكرح لوأ هيلإ يذلا امإو < ءملاعلا قوف سايقب امإ قوفلاو «ةوقلا أدبم

 ا هب ىلوألا يذلا دعبلا يفرطب نادودحم لفسلاو قوفلاو . لفسلاو راسيلاو فلخلا >

 يوب مادقلاو ءاضرع ىمسي نأ هب ىلوألا امي راسيلاو نيميلاو لوط ويست

 .ًاقمع ىمسي نأ هب

 ةا ريغو ماسجألل ةيعيبطلا رومألا يف : : ةيناثلا ةلاقملا

 ام ًازيح مسج لكل نأو 20 ةبكرمو ةطيسب ىلإ مسقنت ماسجألا نأ مولعملا نمو

 .ًايفانم الو ًايعيبط ال وأ هتعيبطل ًايفانم وأ ًايعيبط هل زيح لك نوكي نأ امإ ولخي الف ةرورض

 نوكي نأ هنم مزلي هنأل ًايعيبط هل زيح لك نوكي نأ لطببيو ًايفانم هضعبو ًايعيبط هضعب وأ

 رمألا سيلو «هعبطل امئالم هل ناكم لك ىلإ هجوتلا وأ هعبط نع ًاجراخ هل ناكم لك هقرافم

 ج نكن ال نأ هنم مزلي هنأل هعبطل ًايفانم زيح لك نوكي نأ لطبو اخ رهف كل

 هعبطل فانم ناكم لكو عبطلاب كرحتي وأ نكسي فيكو ًاضيأ كرحتي الو «عبطلاب ةتبلا

 طئاسب نع بكرتي امنإف بكرم لك نال ةبكرملا طسوتب تبثتف ةطيسبلا امأو ءةدهاشملاب تبثتف ةبكرملا امأف )١(

 يهو ةنكمأ اهضعبلو اهعاضوأب تاهجلا يف ماسجألا اهب نيابتت يتلا يهو ةيرورض زايحأ املك 0-0
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 عفترا دقو هتلاح ىلع مسجلا انربتعا اذإ انأل ًايفانم الو ًايعيبط ال ناكم لك نوكي نأ لطبو
 هزيحوه كلذو هيلإ زيحتيو هب صتخي زيح نم هل دب ال ٍذئنيحف ضراوعلاو رساوقلا هنع
 يعيبط هل زايحألا ضعب نأ عبارلا مسقلا نيعتيو رساق رسقب الإ هنع لوزي الف يعيبطلا
 . يعيبط ريغ هضعبو

 لکو .هدودح يمهانتل ةرورضلاب ام الكش مسج لكل نإ لكشلا يف لوقن كلذكو
 نم مسجلا تربتعاو مهوتلا يف رساوقلا تعفر اذإو «رساق رسقب وأ هل يعيبط امإف لكش
 لعف نأل ءايرك هلكش نوكي نأ ذب الف ءازجألا هباشتم هسفن يف ناكو « مسج وه ثيح
 ًاميقتسم ًاطخ ءزج يفو ةيواز ءزج يف لعفن نأ نكمي الف ةهباشتم دحاو ةداملا يف ةعيبطلا
 امأو ءًايرك لكشلا نوكي نأ بجيف ءازجألا عيمج هباشتت نأ نذإ يغبنيف ًاينحنم وأ
 .ةيرك اهلك ةيوامسلا ماسجألاف اهئازجأ فالتخال ةيرك ريغ اهلاكشأ نوكت دقف تابكرملا
 ناضرأ روصتي الف 20 ةدحاو اهتاهجو يعيبطلا اهزيح ناك اهاوفو اهؤازجأ تهباشت اذإو

 ,لاصتالا اهنع عنتمي ال ماسجأ يه امب ماسجألا نإف ءددعتلا نكمي ال هنأو دحاو ملاعلا نأ نايب يف ذخأ ١١(
 نذإف ء عبطلا يف ةرفانم امهنيب نوكيف دحتت نأ عنامتت روص اهروص نال هلعلف لصتت ال ماسجأ تناك نإ نذإف
 ذإو ءاهعئابط ىضتقم بسحب لاصفنالا وأ لاصتالاب هيلغ عنتممب سيل روصلا ةهباشتملا ةطيسبلا ماسجألا
 اهنيعب ةوقلا كلت اهتوقو تقرتفا اذإو ءادحاو اهناكم راصو دحاو زيح ىلإ تزيحت ةلصفنم وأ ةلصتم تضرف
 اهتهجو دحاو يعيبطلا اهزيح ىوقلاو روصلا ةهباشتملا ماسجألا نذإف «نايعيبط نآناكم دحاو مسجل نوكي نأ نكمي ال هنأ انلق ذإ .لاصفنالاو لاصتالا لاح ىف هيلإ تراص يذلا هنيعب ناكملا كلذ اهناكمف
 سيل هنإف ,نيملاع نم نيطيحم نيقفأ يف نارانو نيملاع نم نيطسو يف ناضرأ نوكي الف ةدحاو ةيعيبطلا
 ماسجألل ىلوألا ةنكمألا تناك اذإو . مارجألا رئاسو رانلا كلذكو .دحاو ملاع يف الإ عبطلاب ضرأ دجوت
 ىلع تناك اذإ ةطيسبلا تناكو ءاهلك ماسجألا ةنكمأ يهتنتت كانهف تهتنا اذإ طئاسبلا ةنكمأ تناكو ةطيسبلا
 ضرف نوكيف ةرورض .ءالخلا امهنم عقوو .ًاريدتسم ًاضيأ ناك رخآ ملاع دجو نا مث .ةدحاو ةرك لكلا نوكي نأ بجيف ءريدتسم طيسبلل يعيبطلا لكشلا ذإ ةريدتسم تناك ةيعيبطلا اهلاكشأو اهعئابط ىضتقم
 انكمم مزلي نأ لاحمو :ءالخلا دوجووهو لاحم هنم مزل دق اهعئابط ىضتقم ىلع ماسجألا نوكوهو نكمملا
 انأل هقفأ يف انسل انألو .دحاو ملاعلا لب ملاعلا اذه ريغ رخآ ملاع نوكي نأ نكمي ال هنأ اذه نم نيبتف «لاحم
 يذلا مسجلا ثيح ملاعلا قفأ نوكي نأ بجاوف « ةماقتسالاب كرحتت نأ اهنأش نم يتلا ماسجألا زيح يف نحن
 تاكرحلا تاهج نوكت هيلإ سايقلاب يذلا مسجلا وه لب ةماقتسالا ىلع كرحتي نأ هنأش نم سيل
 ةلباق تناكو بكر اهنم ءازجأ هل تناك ابكرم ناك ول هنأل ًاطيسب نوكي نأ بجي مسجلا اذهو «ةميقتسملا
 اذهو طئاسبلل هلبق تاهجلا تررقت دق ًاضيأ ناكو «ةماقتسالا يف كلذو «لاصفنالاو عامتجالا ىلإ ةكرحلل

 صتخت نأب ىلوأ ءازجالا ضعب نكت ملف ةهباشتم هناكمو هيقالي امو هؤازجأ تناك اطیسب ناك اذإو لاحم هک (
 هنإف ًايعيبط هل اهنم ءيش نوكي نأ بجي ملو اهضعب نم هب ىلوأ عاضوألا ضعب الو ءناكملا ءازجأ ضعبب
 - ًاجراخ عقو ناك هنأل وأ يعيبطلا ءزجلا اذهب ضرألا نم ءزجلا اذه صاصتخا لثم صصختي نأ امإ ولخي ال
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 ملاعلا نأ تبث دق هنأل ناملاع روصتي ال لب «نيقفأ يف ناران الو «نيملاع يف نيطسو يف

 نالصتي الو ءالخ امهنيب ناك رخآلا بنجب امهدحأ نايرك انردق ولف «لكشلا يرك هرسأب

 لك نأ مولعملا نمف ةكرحلا امأو ءالخلا ةلاحتسا مدقت دقو .مسقني ال دحاو ءزجب الإ

 اكرحتم نوكي نأ امإ وهف زيح يف مسج وه ثيح نم لب ضراع ريغ نم هتاذ ربتعا مسج

 . يعيبطلا نوكسلاز ةيعيبطلا ةكرحلاب هينعن ام كلذو انكاس نوكي نأ امإو

 هناكم ءازجأو هيقالي ام ءازجأو ةهباشتم هؤازجأ تناك ًأطيسب مسجلا ناك نإ :لوقنف

 بجي ملف ضعب نم ناكملا ءازجأ ضعبب صتخي نأب ىلوأ ءازجألا ضعب نكت ملف كلذك

 نأ هعابط يف لب عضولا كلذ ريغ ىلع نوكي نأ عنتمي الف ًايعيبط هل اهنم ءيش نوكي نأ

 نع ةكرحلا لبقي الف هعبط يف هل ليم ال مسج لكو ةوقلاب نيألا وأ عضولا كلذ نع لوزي

 يف اكرحتم نوكي ىتح هئازجأل امإو هلكل امإ ام ةكرح هعابط يف ةرورضلابف جراخ ببس

 نأ امإ ولخي ال مث «ليم أدبم هيفف كيرحت لباق لك نأ حص اذإو . ءازجألا ةكرحب عضولا

 ةميقتسملا ةكرحلا لبقت ال ةيوامسلا ماسجألاو «ةرادتسالا ىلع وأ ةماقتسالا ىلع نوكي

 امأو ءاهئدابم ىلإ اهتاكرح دانتسا انيب دقو «ةرادتسالا ىلع ةكرحتم ىهف « قبس امك

 امك عبطلاب ةفلتخم يه لب ةكرتشم اهداوم تسيل ةيوامسلا ماسجألا نإ ًالوأ لوقنف فيكلا

 نكمأ ولو «ىرخألا ةروصب روصتي نأ حلصي ال اهنم ةدحاولا ةدامو ةفلتخم اهروص نإ

 فالخب عونلاب ةفلتخم ةسماخ ةعيبط اهلف ءلاحم وهو ةميقتسملا ةكرحلا تلبقل كلذ

 . ةفلتخم اهروصو ةكرتشم اهتدام نإف رصانعلا عئابط

 بطر دراب ىلإو .ءاوهلاك بطر راح ىلإو ءرانلاك سباي راح ىلإ مسقنت يهو

 اهضعب ةلاحتسالا لبقيو ةروص ال اهيف ضارعأ هذهو «ضرألاك سباي دراب ىلإو . ءاملاك

 نم ءزج يف ءزجلا لوصح هجو امسق امه ناذهف هيف هلصحيو هنيعب ءزجلا اذه هب يذاحي ًاعوقو هزيح نع _

 امف هنيعب ناكملا نم ءزجلا اذهب صتخا ام اهدحو هتعيبطل ناك ول هنأل لطاب لوألا مسقلاو يعيبطلا هناكم

 . ىنعملا اذه ىف هكراشي هعبط ىف هكراشي
 هناكم قرافي ال هنأو ةدسافلا ةنئاكلا ماسجألا ىلع مدقتم مسجلا اذه نأ ناب دق ذإ بذك يناثلا مسقلاو

 نوكي ال نأو ةضراع ةلعل عضولا اذه ىلع نوكي نأ هنأش نم مسجلا اذه ناك نإو هيلإ دوعي ىتح يعيبطلا

 .مسجلا اذه نوكي نأ ةرورض بجي ال هنأ وهو اذه وه انهه انبولطمو .انبولطم لصح دقف ةلعلا الول هيلع

 ضرف اذإ نكمملاو يرورض ريغ نكمم رمأ وهف عنتممب اذه ًاضيأ الو نوكي ال نأ الو عضولا اذه ىلع

 اذه نع لوزي نأ هعابط يفف ‹ عضولا اذه ىلع نوكي ال نأ لاحملا نم سيلف لاحم هنم ضرعي مل ادوجوم

 . ةوقلاب نيألا وأ عضولا
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 تايفيكلا امأ .ةيوامسلا ماسجألا نم راثآلا او لوبذلاو ومثل لشو نعي ىلإ
 ثيحن ةلخلخلاو ليلحتلاب رخآ ًامسج ريغب يذلا وه راحلاف ناتلعاف ةدوربلاو ةرارحلاف
 هنم ساحلا ملؤي ثيحب ريثكتلاو ديقعتلاب ا يذلا وه درابلاو ءهنم ساحلا ملؤي

 عمجلاو قيرفتلل لوبقلا لهس ؤه بطرلاف ,ناتلعفنم امهف ةسوبيلأو ةبوطرلا امأو
 فلتخت ةبكرملا ماسجألا طئاسبف «كلذل لوبقلا رسع وه سبايلاو . عفدلاو ليكشتلاو
 . 209 هذه نم ةدحاول ًاميدع اهنم ءيش دجوي الو عبرألا ىوقلا هذهب زيامتتو

 ر ایپ عار ر نإ اوكا ا د ا ا
 ةراح رانلا ليقو «ةيعيبط ط ةوق ليق كلذلف ةكرح وأ ليم وأ نوكس امإ اهنم رهظ جراخ
 «ةيعيبطلا تاك لاو .ةيعيبطلا.زايحألا تفرعف عبطلاب ةكرحتم ءامسلاو « عبطلاب'

 : كلذ دعب لوقنف هجو يأب اهيلع ةيعيبطلا قالطإ نأ تفرعو ةيعيبطلا تايفيكلاو
 كلذ يف رابتعالاو «ةكرتشم ةدام اهنيبو ريغتلاو ةلاحتسالل ةلباق رصانعلا نإ ٌْ

 ءًادامر دوعيف سلكي رجحلاو آدماج 3 دقعناأ بذعلا ءاملا ىرن انإف .ةدهاشملاب

 ًاوحص دهاشنو «ضرألاو ءاملا نيب ةكرتش رتشم ةداملاف .ءام ريصي ىتح ةليحلاب ماريو
 دجتو رفص زوك يف دمجلا عضتو ا ادربو ءام هلك وأ هرثكأ ليحتسيف «ةعفد ظلغي
 ناكامبر هنأل «حشرلاب كلذ نوكي نأ نكمي الو «رطقلاك هحطس ىلع عمتجملا ءاملا نم
 زوكلاو ارا ءاملا ناك اذإ هلثم دجت ال مث هناكم قوف ناكو .دمجلا هسامئ ال ثيح كلذ
 دمج يف حيدقلا نفدي دقو ءدمجلا هسامي ال ثيح زوكلا لخاد كلذ لثم عمتجيو أءولمم
 يذلا راحلا ءاملا يف عضو نإو ريثك ءام هيف عمتجيف هيلع هسأر دسيو مدنهم ارفح روفحم
 وأ جراخلا ءاوهلا نآل الإ كلذ سیار .ءيش هيف عمتجي ملو هسأر دتساو ةدم يلغي
 وهو ًاران ٌءاوهلا ليحتسي دقو «ةكرتشم ةدام ءاوهلاو ءاملا نيبف .ءام لاختساو دق لخادلا
 يحب ءاوهلا كلذ نوكيف خفانملا ةروص ىلع ديش كيرحت عم ةقاح تالآ نم دهاشن م
 الإ كرحتت هدول نأل باذجنالا قيرط ىلع كلذ سيلو «هريغو بشخلا يف لغتشي

 قرتفت نأ اهنأش نم ماسجألا هذه نأل نيتلعفنملا نيتوقلا نم ةدحاوو «نيتلعافلا نيتوقلا نم ةدحاولا يأ )١(
 لاكشألا اهيلع فلتخت نأ اهنأش نمو .تابكرملا اهنم تلصحف ءازجأ اهنم تلصتا امل الإو عمتجتو :

 متي ال هظفحو ليكشتلاو «ةقرفم ىرخأو ةعماج ةوقب الإ متي ال عمجلاو قيرفتلاو اهظفحتو اهلبقتف تائيهلاو
 ' رخاو «بطر زاح رخاو ا نذإف 'كرتلا ةرسع ىرخأو لوبقلا ةلهس ةوقب الإ
 . سباي دراب رخاو بطر دراب
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 كلذ يف نوكي نأ ليحتسملا نم ذإ «نومكلا قيرط ىلع الو .ولعلا ىلإ ةماقتسالا ىلع

 اهل عمجأ نومكلاو قرحي الو ةرمجلا يف يذلا ردقلا كلذ هلام ةنماكلا رانلا نم بشخلا

 ةدام ءاوهلاو رانلا نيبف اران لعتشا ءاوه هنأ نيعتف «لعتشملا نم ًاريثأت فعضأ رشتنملاو

 ظ ظ ظ .ةكرتشم ٠

 نأ ققحت دق ذإ ةكرتشم ةدام اهلف 20 رغصلاو ربكلل ةلباق رصانعلا نإ :لوقنو

 ريغ نم ناك امم رغصأ مسج ريصي نأب اهلبقت ماسجألا ذإ ‹فثاكتلاو لخلختلا نع ملكتي انيس نبا ذخأ )1(

 ءاملا ىلع بكتف صمت ةروراقلا نم.نيب كلذو «هب ءزج لصو ريغ نم ناك امم ربكأ وأ هنع ءزج لصف

 رسقلا هلخلخ دق اهيف نئاكلا مسجلا نوكي نأ امإو «لاحم وهو ءالخلا عقو نوكي نأ امإف ءءاملا اهلخديف

 لاوز دنع يعيبطلا همجح ىلإ عجرف ءهعبطب فثاكلا وأ ءاملا درب هفثك مث ,ناكملا هتيلخت ىلع هايإ لساحلا

 ا امإ هنيخست وأ اهيف ام نايلغ دنع عدصتت يتلا يناوألاو قاقزالا هذهو «هعبط نع اجراخ هايإ لخلخملا ببسلا

يوق ةيناكم اهيف امل ضرعت ةكرح لجأل عادصنالا كلذ نوكي نأ امإ ولخي ال هيلع دقوت ران نم امإو هعبط نع
 ش ة

 حطس هلثم عسي ال طاسبناو لخلختب مكلا باب نم اهل ةكرحل وأ عفاد نم اهل ضرعت ةكرحل وأ هئاقلت نم

 .ءاعولا
 ٠ | ٠

 ناك امبر هلمحو ءانإلا لقن نإف «ةدحاو ةهج ىلإ اهيف نوكت نأ امإ ةكرحبلا كلت نأل لاحم لوألا مسقلاو

فلتخم تاهج ىلإ تناك نإو .هعدصت نأ ال رمألا رثكأ ىف هلمحتو «ءانالا لقنت نأ بجيف هعدص نم لهسأ
 ة

 ناو لا اذهو ةفلتخم عبطلاب تاكرح كرحتت نأ اهيف ضرعي ةهباشتم هتعيبط نوكت نأ كلذ نم بجيف

 الف ؛ءانإلا عدصتيف امجح ربكأ ريصيف يلغملا ءاملا لخدت رانلا نأ نظي ام لثم عفادل الثم كرحتي امنإ ناك

خدي نأ لاحمو «هيف ذفانمو ابقث ثدحي لب «ةيلاخ ًابقث لخدي ال نأ امإو ةيلاخ ًابقث لخدي نأ امإ ولخي
 ابقث ل

 نأ بجو لب هلك مسجلا مجح دادزي نأ بجي مل ةيلاخلا بقثلا تألتما اذإ ًاضيأو ,عنتمم ءالخلا نإف ةيلاخ

 1 . هيلع وه ام ىلع نوكي
 بقث يف ذوفنلا لبق هيف يذلا مسجلا حطس ةسامم عم مجحلا يف ديزي نأ امإ ولخي الف ؛ يناثلا مسقلا امأو

 بجوت ال ةسامملا سفن نإف ةسامملا عم امإ' لطاب نيمسقلا الكو «لخديو بقثي نأ دعب وأ هيف ةثدحتسم

 هتكرح ةهجل ةفلاخم ةدحاو ةهج ىلإ هتوقب طغضيو عفدي سامملا ناك امبر معن ءءيشلا مجح ةدايز '

 ام اريثك هنأ ىلع انيب ام ىلع لقتني لب عوفدملا ىلع يوتحت ام عدصتي نأ كلذ نم بجي الو اهيلإ ةرطضمو
 نإ لاقي نأ لاحمو .هسفن ءاقلت نم نخسي ىوحملا نأل لب جراخ نم ةلصاو ران ببسل ال كلذ ضرعي

 ال هنأل لاحم اضيأ مسقلا اذه نإ :لوقنف «بقاثلا ذفانلا نم ةطلاخملا ببسب مجحلا ةدايزب عقاو عادصنالا

 امأ . لاحم نيمسقلا الكو لبق داز دق مجحلا نوكيوأ عادضنالا نآ مجحلا يف ةدايزلا نوكت نأ امإولخي

 حوطسلا ةرواحم ذوفنلا نأل اذفان هيف ناك رخا نأ هلبق ضرفي نأ نكمي أذفان هيف نوكي نآ لك نألف ؛لوألا

 ادئاز مجحلا ناك دقف اضيأ اذفان ناك دق اهضعب يفو ةمسقنم ةفاسملا كلتو ءام ةفاسم هل نوكيو ةكرحلاب

 ىتح هنم رثكأ ءىلام هيف عسي ال ءيش هألم يذلا ءانالا نأل :امهدحأ : نيهجول لاحم اذهو «عدصي نأ لبق

 نأ لبق قش دق نوكي نأ بجيف ءربكأ هنأل قشي ناك ربكأ راص اذإ مجحلا نأل : يناثلاو ءهقشي نأ ىلإ هبقثي

 عجرت مث «قشلا تقو ىلإ ددزي مل مجحلا نوكيف .هلثم ءيش جرخو ء يش لخدي هنإ لاقي نأ الإ مهللا « قش

 < نم ةعداصلا ةكرحلا نوكت نأ لطب دقف هلثم جرخي مل ءيش هيف لخد اذإ يذلا ردقلا يف سأر نم ةلأسملا
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 اذإ كلذ دهاشن دقو «تايمكلا يف ضارعأ رغصلاو ربكلاو « ىلويهلا يف ضرع رادقملا
 كلذكو .نايلغلا دنع دعصتي ىتح ندلا يف خفتني رمخلاو .لخلختو خفتنا ءاملا يلغأ
 اهتحت رانلا دقوأف ءاملاب ةءولمم سجرلا ةدودسم تناك اذإ يهو ةحايصلا ةمقمقلا
 رانلا نإ لاقي نأ زئاج الو ناك امم ربكأ راص ءاملا نأ الإ هل ببس الو تعدصتو ترسكنا
 ناك اذإو «هرسكت نأ ال هريطتو ءانإلا عفرت نأ يغبني ناك هنإف اهعبطب قوفلا ةهج تبلط
 عيمج يف ءاملا طاسبنا ببسلا نأ نيعتف «هرسك نم لهسأ هعفر ناك ًافيفخ ًابلص ءانإلا
 ةلثمأ هلو .فعضأ ناك يذلا عوضوملا سفنيف بناوجلا ىلإ ءانالا حطس هعفدو بناوجلا
 امإ ةيوامسلا تاريثأتلل ةلباق رصانعلا نإ لوقنو «صقنيو ديزي رادقملا نأ ىلع لدت ىرحخأ
 ءوضلا ةطساوب ةرارحلاو ءوضلا اهرهظأو ءراحبلا دمو هكاوفلا حضن لثم ةسوسحم اراثآ
 امنإو «قوف ىلإ ةكرحتم الو ةراحب تسيل سمشلاو «ةرارحلا طسوتب قوف , ىلإ كيرحتلاو
 ةيكلفلا ىوقلل نوكي دقو ءروصلا بهاو نم ةروصلا لوبق يف ةداملل تادعم اهتاريثأت
 درابلا ءزجلاو ءاملا دربي امم ىوقأ نويفألا دربي فيكف الإو تايرصنعلا نع ةجراخ تاريثأت
 لعفيو يشعلا نويع يف سمشلا ءوض لعفي فيكو .دادضألا عم بيكرتلاب بولغم هيف
 تلبق فيك رصانعلا نأ نيبتف هقوف نوكي نيخستب رانلا هلعفت ال ام نيخست ىندأب تابنلا
 .رهوجلاو رصنعلاب اهل ام نيبتو ريثأتلاو ريغتلاو ةلاحتسالا

 :ةيولعلا راثآلاو تابكرملا ىف : ةثلاثلا ةلاقملا
 درک ق ردم اما تجر الل نأ اع ةقيرألا ريهاشملا نإ :انيس قبال

 اهطلاخي ام نألف رانلا امأ «ضرألا مث اهعضوم يف اهطسبأ رانلا نوكت نأ هبشيو «طالتحخا

 اهرسأب اهتيلك يف اهب طيحي ام يوق ذوفن نألف ضرألا امأو ءاهتوقل اهيلإ ليحتسي
 )٠. ةطاسبلا نم برقي زكرملا نمو برقلا اهنطاب نوكي نأ ىسعو «ليلقلاك

 نأ زوجي سيلو « عفاد نم ضرعي عفدل نوكي نأ لطبو هئاقلت نم ءانالا يف امل ضرعت ةيلاقتنا ةكرح ةهج 5
 عفدلاب قشيف طسبني هنأو هطاسبنال ضرعي امنإ هنأ يقب دقف هقشي نأ لبق ءانالا لقتنيف ةدحاو ةهج ىلإ نوكت
 .هتيلك يف هتروص ىلع دعب قاب وه امإ «رخآ مسج ةلخادمب ال مسج مجح دادزا دق نوكيف ديدمتلاو يوقلا
 يضتقت ةروص ىلإ لاحتسا هعيمج نأ امإو ربكأ امك يضتقت «ىرخأ ةروص ىلإ لاحتسا هئازجأ ضعب نأ امإو
 .ربكأ ارادقم

 ةلاحإ اهيف ثدحي امم كلذو .زئاج ضرألا يف ةنخسملا ةيكلفلا ىوقلا ذوفن نأل رانلا ةطاسب نود كلذ نكل )١(
 ىلع رانلا ةوق ةيضرألا ىلإ بيرقلا رهوجلا نم اهطلاخي ام لك ةلاحإ ىلع ىوقت ال ضرألا نإف كلذ عمو ءام
 .اهطلاخي ام ةلاحإ
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 اهضعب ةثلاثلاو نيطلا ةيناثلاو زكرملا نم ةبيرقلا ةقبطلا .تاقبط ىلع ضرألا مث

 ضرألاب طيحم ريغ ءاملا نأ يف ببسلاو .() ربلا وهو سمشلا هتففج نيط اهضعبو ءام

 بلص ضرألاو «ةوبر لصحتف ًاضرأ ليحتسي ءاملاو ةدهو لصحتف ءام بلقنت ضرألا نأ

 «ةرادتسالاب لكشتيو ضعب ىلإ هئازجأ ضعب ببصتي ىتح ءاوهلاو ءاملاك لايسب سيلو

 ضرأآلا نأل ةرارحو تاراخبلا نم ةيئام اهيف ضرألا يلت ةقبط تاقبط عبرأ وهف ءاوهلا امأو

 نع ولخت ال ةقبطو ءاهرواجي ام ىلإ ةرارحلا ىدعتتف ىمحتف سمشلا نم ءوضلا لبقت

 ةنخدألا نأل ةيناخد ةقبطو فاص فرص ءاوه ىه ةقبطو ةرارح لقأ نكلو ةيراخب ةبوطر

 نأ ىلإ ءاوهلا نم ىلعألا حطسلا يف رشتنملاك نوكتف رانلا زكرم دصقتو ءاوهلا ىلإ عفترت

 . فرتحيف دعصتي

 نإو هل نول ال يذلا فشملا ءاملاك يه لب اهل نول الو ةدحاو ةقبط اهنإف رانلا امأو

 مارجألا رانلا قوف مث «نول تاذ تراص ناخدلا نم اهطلاخي امب يهف رانلا نول يؤر

 كلفلاو ءاهريثأت نم دلوتت تادسافلا تانئاكلاو اهعوط اهتاقبطب رصانعلاو ةيكلفلا ةيلاعلا

 ضيفت ىوقب ةدوربو ةرارح ةيلفسلا مارجألا يف هنم ثعبني هناف ًادراب الو ًاراح نكي مل نإو

 قارحإلا ببس ناك ولو يئارملا نع سكعنملا هعاعش قارحإ نم اذه دهاشنو ءاهيلع اهنم

 قارحإلا ببس لب «نخسأ ولعلا ىلإ برقأ وه ام لك ناكل اهعاعش نود سمشلا ةرارح

 هناخساب 0 كلفلاف ءءاوهلا نخسيف هب فتلي امل نخسملا «سمشلا عاعش فافتلا

 رابغلا نيب ائيش راثأو ةيضرألا ماسجألا نم نخدو ةيئاملا ماسجألا نم رخب ةرارحلل

 . 29 ةيضرألاو ةيئاملا ماسجألا نم ناخدلاو

 اطر اج راع اا الا نأل نادا ورحم ةا لآ الا

 ةعيبط ىلإ برقأ بطرلا راحلاو «ةسباي ةراح تناك تفطلو تنخس اذإ ةيضرألا ءازجألاو

 عاعش نم نخستف ضرألا ةزك بقاصت امهادحإ : نيتقبط وذ هنأ الإ يراخبلا ءاوهلا رحبلاو ربلاب طيحي مث )١(

 رهوج يف يتلا ةعيبطلا هيلع يلوتستف هنع دعبي هضعبو ءاهزواجت امل ةنخسملا ضرألل نخسملا سمشلا

 000 نيتاه قوف مث .دربأ باحسلا داقعنا عضاومو لايجلا يلاعأ نوكي اذهلو «دربلا وهو ةيئاملا

 هبشأو ةكرح عرسأو سبيأ ناخدلا نأ كلذو يناخدلا ءاوهلا ةقبط هقوف مث ةطاسبلا ىلإ برقأ وه يذلا ءاوهلا

 .راخبلا دوعي وهف رانلاب ةيفيك

 ةردن الإ طيسب ناخد الو طيسب راخب دجوي سيلف نيجزامتم لاوحألا رثكأ ىف نادجوي ءاملاو ضرألا نأل . )١(

 ( ياغ يباب الا يسب امنإو وشر
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 ىفاو اذإ لب ءاوهلا زكرم زواجي ال راخبلاو رانلا ةعيبط ىلإ برقأ سبايلا راحلاو ءاوهلا

 موخت ىفاوي ىتح ءاوهلا زيح ىدعتي هناف ناخدلا امأ :فثكو درب عاعشلا ريثأت عطقنم
 ادإو لعتشا رانلا ريح ىفاو ادإ ناخدلاف رخأ تانئاك تثدح امهيف اتستحا ادإو ىرانلا

 قرتحا لب لعتشي مل امبرو هب فذقي ًابكوك نأك يؤرف لاعتشالا هيف ىرس امبرف لعتشا

 تبثو ًادتمم ًاظيلغ ناك امبرو دوسلاو رمحلا ةلئاهلأ تامالعلا تيؤرف قارتحالا هيف تبثو
 ناگات زو ەل اند ناكو كلفلا نارودب رانلا هب ترادو بكوك تحت فقوو لاعتشاللا هيف

 روكذملا بقاعتلل ءاوهلا درب يف ةنخدألا تيمح امبرو ا ل اف

 طسو ًاحير راص دربو.ميغلا فيعاضت يف ناخدلا نم ءيش يقب نإو . . ةلعتشم تطغضناف
 تيرعتو حرج كيرف ر را ی د توص هنم لصحي ةدشب هنع كرحتف ميغلا

 ناک نإو e Sj ةئيضم مارا راصف م و 3 نم لعتش

 هبيذتف داخلا بهذلاک ةاصلا ءايشألاب د ةرضرلا ءايشألاو بالا يف دفن ةفيطل

 قرحي الو بكارملا بهذ بيذيو سيكلا قرحي الو سيكلا ىف ١ بهذلا بيذي ىتح

 ىري دقف دحاو رصبلا نكلو ةكرحلا نع ًاعيمج امهنأل ءذعر نع قرب ولخي الو «ريسلا

 یصقأ یف : هددم رثكيو مكارتيو ًادج عفتريو ادج فطلي ام هنمف دعاصلا راخبلا امأو

 E SDE يس e عل

 . ًاجلث ناكو لزنف باحسلا ينعأ يلاعألا يف دعبل 9 دمج امبرو
 .ًاعيقص ناكو لزنف لطلا ةدام ينعأ يلاعألا يف مكارتم ريغلا راخبلا دمج امبرو
 يف هدومج نوكي اتا ادر ناكو ءام تارطق لاحتسا ام دعب راخبلا دمج امبريو

 هجراخ نحس اذإ كلذو «باحسلا لخاد وهو عيبرلا يفو تاحسلا قراف لقو ءاتشلا

 امبرو .ةدوربلا ةدش و ءام لاحتساو هلخاد يف فئاكت هلخاد ا | ةدوربلا تنطبف

 نم رهاظلا ليقص ىلع عقو امبر مث أرطم ًاباحس لاحتساف دزبلا ة ةدشل هسفن ءاوهلا فئاكت
 كلذ ىريف ةليقصلا ناردجلاو يئارملا يف عقي امك اهؤاوضأو تارينلا روص باحسلا
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 اهبرقو يئارملا نم اهدعبو اهبرقو رينلا نم اهدعب فالتخا بسحب ةفلتخم لاوحأ ىلع

 ظ 0 سومشو حزف سوقو ةلاه ىرتف اهتلقو اهترثكو اهشعرو اهئاوتساو اهترودكو اهئافصو

 نوكي ثيح رينلا ىلإ رينلاب فيظللا شرلا نع رصبلا ساكعنا نع ثدحت ةلاهلاف

 نيب لصاولاو طحلا اهروحم ةقطنم نأك ةرئاد يؤرف «رينلا يفخي ال طسوتملا مامغلا

 ءازجأ ىلع بلاغا هرونو « رينلا. ىلإ رصبلا هنع ذفني اهلخاد ينف امو رينلا. نيبو رظانلا

 ظ . فافش ءاوه كانه ميغلا نأكو دوجوم ريغ هنأك هلعجي شرلا

 ىلإ شرلا نع اياوزلا سكعنتف رينلا ةهج فالخ يف نوكي مامغلا .نإف سوقلا امأو

 يه يتلا ةرئ ئادلا عقتف ةارملا ىلإ هنم رينلا ىلإ برقأ رظانلا لب رينلاو رظانلا نيب ال رينلا

 رظانلاب راملا طخلا ناك قفألا ىلع سمشلا تناك نإف «رينلا ىلإ رظانلا نم دعبأ ةقطنملاك

 نيفصنب ةقطنملا مسقي قفألا حطس نوكي نأ بجيف روحملا وهو قفألا طيسب ىلع رينلاو
 نم رهاظلا راصف روكذملا طخلا ضفخنا سمشلا تعفترا نإف «ةرئاد فصن سوقلا ىريف

 مل هنإف ةيفاشلا ةهجلا ىلع ناولألا ليصحت امأو «ةرئاد فصن نم لقأ ةموهوملا ةقطنملا

 دعب تعفدنا امبرو ءابابض تراصف تباذو تقرفت امبر بحسلاو دعب يل نبتسي

 ىلإ بناج نم اهضغب عافدنال حايرلا تجاه امبرو ءاحاير تراصف لفسأ ىلإ فطلتلا
 . ىرخأ ىلإ هعافدناو ةهج دنع لخلختلاب ءاوهلا طاسبنال امبرو « ةهج

 حوا ءىدابم نإف هلوزنو ريثكلا عمتجملا دعاصتملا ناخدلا دربل جيهي ام رثكأو

 ءاحاير تفطعناف يلاعلا ءاوهلا عبتت يتلا ةيرودلا ةكرحلا ةمواقم اهفطع امبرو «ةيناقوف

 ليحتستف دربتف ةهج ىلإ ليمتف ضرألا لخاد ةرخبألا امأو ءًاقرتحم اهنم ناك ام مومسلاو

 يف ذفنت ملف تظلغو ترثكو دربت ةنوخسلا اهعدت مل نإو ًانويع جرخيف دملاب دعصيف ءام

 . تفسخف ضرألا تلزلزف ةرمب تعفدناو تعمتجاف ةفصحتسم يراجم

 ءاوهلا اهب جوميف ضرألا نطاب يف ةدهو يلاعأ طقاست نم ةلزلزلا ثدحت دقو

 . نقتحملا

 لصو اذإ رهاوجلا اهنم دلوتيف فوهكلاو لابجلا نطاب يف ةرخبألا 237 ت تستحتا|ًذإو

 نقتحت ًاضيأ ةنخدألاو .بوذلل ةلباقلا ريغلا رهاوجلا اهنم دلوتتف .فوهكلاو لابجلا نطاب يف سبتحت دقو )١(

 = ةلاحإلا يف تغلب امو ةرارحلا اهيف تلمع يتلا يأ ةوهلا تاذ ةيضرألا ءايشألا نأل اههايم حملتق راحبلا 5
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 نامزألاو عضاوملا فالتخا بسحب كلذو «ظح بكاوكلا ريثأتو سمشلا ةنوخس نم اهيلا
 بلصي نأ لبق نوكيو ةضفلاو بهذلاك قرطلاو ةباذإلل لباق وه اهرهاوجلا نمف داوملاو

 دقو كلذ لبقي ال ام اهنمو ماتلا دومجلا اهنايصعلو اهتبوطر ةايحل اقا او اظفنو اقف

 رثكأ ًاجازتما رصانعلا تجزتما اذإ ةيكلفلا قوقلا بس اضبأ :ناوكأ رضانعلا نم نوكتي

 هد هذهو ةدلوم ةوقو ةيمان ةوقو ةيزاغ ةوق بكرملا يف لصحيف نداعملا نم الادتعا

 .اهصئاصخب ةزي

 :اهاوقو سوفنلا يف :ةعبارلا ةلاقملا

 )٠. ماسقأ ةثالث مسقني دحاو سنجك سفنلا نأ ملعا

 هيف ديزيو هؤاذغ هنإ ليق يذلا مسجلا ةعيبطب هبشتي نأ هنأش نم مسج ءاذغلاو .ىدغتيو

 كردي ام ةهج نم يلأ يعيبط مسجل لوألا لامكلا ي يهو ةيناويحلا سفنلا : يناثلاو

 ةدارإلاب كرحتيو تايئزجلا

 ءاملا يف خبطي نأب حلم امهريغو سلكلاو دامرلا نم ذختي دقو تحلم ةيئاملا تطلاخ اذإف ةرم نوكت =

 .ًاحلم ريصيف .كرتيوأ أحلم ريغتي ىتح خبطيو ىفصيو
 اجازتما رصانعلا ت تجزتما اذإ ةيكلفلا ىوقلا ببسب ناوكأ اهنم نوكت رصانع تمثو .لاعفألا أدبم يه سفنلا 01(

 ناار ًارزبمز وكي ام هنمف تابنلا اهلوأو . ةروكذملا هذه نم لادتعالا ىلإ برقأ ي أ الادتعا رثكأ

 تابنلا نألو «ةيذاغ ةوق هلف هتاذب يذتغي تابنلا نألو ءرزب ريغ نم هسفن ءاقلت نم نئاك هنمو ءةدلوملا ةوقلل
 ةدلوملا ةوقلاو 0 ةوق هلف ءهتاذب لثملا نع دلوتيو لثملا دلوي ام تابنلا نألو .ةيمنم ةوق هلف هتاذب يمني
 نم مرهلا ىرت الأ ءةيمنملا ةوقلا كلذكو ءةدلوملا نود ةيذاغلا ةوقلا هل رامثلا نم جفلا نإف ةيذاغلا ريغ
 N اواو سوا حا يرو ياس او و يوم

 يطعت ةدلوملاو .ءوشنلا ةياغ ىلإ غلبت ةهج ىلع لب قفتا ET ًاضرعو ل ل ةيلصألا ءاضعألا
 هلعف لوبقل ء يهتملا عضوملاو .ةداملا تدجو اذإ هخنس نم ةوق هلحت وأ ًاءزج هنم نيبتو ءيشلا ةروص ةداملا
 لب ءةيمسجلا ىلع ةدئاز ىوق نم نوكت ةيناسنإلاو ةيناويحلاو ةيتابنلا لاعفألا عيمج نأ فرع دقو .هلثم لعف
 لادتعالا ىلإ برقأ هجازم رصانعلا يف بيكرت نع ثدحي امنإو ناويحلا تابنلا يليو جازملا ةعيبط ىلعو
 دادزا نعمأ املكو ةيتابنلا سفنلا ةجرد ىفوتسي نأ دعب ةيناويحلا سفنلا لوبقل هجازم دعتسي نيلوألا نم ادج
 نوكت نأ امإو «ةيناويح نوكت نأ امإو ةيتابن نوكت نأ امإ ءلاعفألاف ىلوألا نم فطلأ ىرخأ ةيناسفن ةوقل ًالوبق
 : ةيسيئر سوفن ثالث ىلإ انيس نبا دنع سفنلا تمسقنا كلذلف «ةيناسنإ

 .ةيناسنإلا سفنلا (۳) .ةيناويحلا سفنلا (۲) . ةيتابنلا سفنلا )١(
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 لعفي ام ةهج نم يلأ يعيبط مسجل لوألا لامكلا يهو ةيناسنإلا سفنلا :ثلاثلاو

 . ةيلكلا رومألا كردي ام ةهج نمو يأرلاب طابنتسالاو يركفلا رايتخالاب ةنئاكلا لاعفألا

 ىلإ رخآ ًامسج ليحت يتلا ةوقلا يهو ةيزاغلا ةوقلا : ثالث ىوق ةيتابنلا سفنللو

 . هنع للحتي ام لدب هب هقصلتف هيف يه يذلا مسجلا ةلكاشم

 يف ةدايز هبشتملا مسجلاب هيف يه يذلا مسجلا يف ديزت ةوق يهو ةيمنملا ةوقلاو

 . ءوشنلا يف هلامك هب غلبتل ردقب ًاقمعو ًاضرعو ًالوط هراطقأ

 هل بجاولا هيبش وه ًاءزج هيف يه يذلا مسجلا نم ذخأت يتلا يهو ةدلوملا ةوقلاو

 هب ًاهيبش ريصي ام جيزمتلاو قلختلا نم هب هبشتت ىرخأ ماسجأ دادمتساب هيف لعفتف ةوقلاب

 .ىوق ثالث ةيتابنلا سفنللف «لعفلاب

 اهنأب ةكرحم امإ نيمسق 1 غلاف .ةكردمو ةكرحم ناتوق هين ةيناويحلا سفنللو

 ادإ | يتلا ةوقلا ىه ىهو .ةيفوشلاو ةيعوزنلا ةوقلا يه ةثعابلاو a ةكرحم امإو  ةثعاب

 يتلا ة دلا كلما انه بورهمو ا رل نرم كعب. کاب للا للا یف تستر

 كيرحت ىلع ثعبت ةوق يهو ةيناوهش ىمست ةبعش .«ناتبعش اهلو كيرحتلا ىلع اهركذن

 ةوف يهو هيبضغ ىمست ةبعشو .ةذلل ًابلط ةعفان وأ ةيرورض ةليختملا ءايشألا نم هب برقي

 للل الط اد وا اراض ليختملا ء ءيشلا هب عفدي كيرحت ىلع ثعبت

 نم تالضعلاو باصعألا يف ثعبنت ةوق يهف ةلعاف اهنأ ىلع ةكرحملا ةوقلا امأو

 اهددمتوأ اهيخرت وأ أدبملا ةهج ىلإ تاطابرلاو راتوألا بذجتف تالضعلا جنشت نأ اهنأش

 .ادبملا ةهج فالخ ىلإ تاطابرلاو راتوألا ريصتف الوط

 نارا يهو ‹جراخ نم كردت ةوق امهدحأ نيمسف مسقنتف تربوا 0 امأو

 ةبوطرلا يف عبطني ام ةروص كردت ةفوجملا ةبصعلا يف ةبترم ةوق يردوا اع
 حوطس ىلإ لعفلاب ةفافشلا ماسجألا يف ةيدأتملا نوللا تاوذ ماسجألا حابشأ نم ةيديلجلا

 . ةليقصلا د

 او نا در يامي وسبا ل يجطيللا
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 هجوميو خامصلا فيوجت يف دكارلا روصحنلا ءاوهلا ىلإ ىدأتي توصلل لعاف جومت هنم
 ظ . عمسيف ةبصعلا كلت ةكرحلا كلتب هجاومأ ساميو هسفن لكشب

 يدشلا يتملحب: نيتهيبشلا غامدلا مدقم يتدئاز يف ةبترتم ةوق يهو مشلا اهنمو

 هيف عبطنملا وأ حيرلا راخبل ةطلاخملا ةحئارلا نم قشنتسملا ءاوهلا هيلإ يدؤي ام كردي

 ١ . ةحئار يذ مرج نم ةلاحتسالاب

 موعطلا كردي ناسللا مرج ىلع شورفملا بصعلا يف ةبترتم ةوق يهو قوذلا اهنمو
 .هليحتف هيف يتلا ةيباعللا ةبوطرلل ةطلاخملا ةسامملا ماسجألا نم ةللحتملا

 كردت باصعألاو هيف ةيشاف همحلو هلك ندبلا دلج يف ةثبنم ةوق يهو سمللا اهنمو
Shak 20 Eاعون ال ةوقلا هذه نوكت نأ هبشيو ةئيهلا وأ جازملا يف  

 نيب يذلا داضتلا يف ةمكاح (ةدحاولا) هلك دلجلا يف أعم ةثبنف ىوق عبرأل ًاسنج لب ًادحاو

 ىف. ةمكاح (ةثلاثلاو) نيللاو بلصلا نيب يذلا داضتلا يف کاخ (ةيناثلاو) درابلاو راحلا

 نشخلا نيب يذلا داضتلا يف ةمكاح (ةعبارلاو) .سبايلاو بطرلا نيب يذلا داضتلا
 تاسوسحملاو تاذلا يف اهداحتا مهوي ةدحاو ةلا يف 5 اهعامتجا نأ الإ .سلمألاو

 .ةساحلا ةوقلا اهكردتف اهيف عبطنتو سحلا تالا ىلإ اهروص ىدأتت اهلك

 نأ اونظ ًاموق نإف اذه فالخ هب نظ دقف رصبلا ر :رهاظلاك ممسلار مشلاو قوذلاو سمللا يف اذه 01(
 SISE .رصبلا يقاليف ءيش هنم جرخي دق رصبلا

 وهو لعفلابفافش رصبملا نيبوهنيب ناك اذإ رصبلا نإ نولوقيف نوققحملا امأُو ءًاعاعش جراخلا كلذ نومسي

 ةقدحلا ىلإ ءوضلا هيلع عقاولا' «نوللا يذ مسجلا كلذ حبش ىذأت .رصبلا نيبو هنيب طسوتم هل نول ال مسج

 غبصف نول يذ ءيش نم ءوضلا سكعنا اذإ ءوضلا طسوتب ناولألا يذأتب هيبش يذأتلا اذهو ءرصبلا هكردأف

 يأرلا نالطب ىلع لدي اممو . يئارملا ىلع ليختي امل هيبش وه لب قرف امهنيب ناک نإو رخآ ًامسج هنولب

 هيلع لاقتنالاو ةكرحلاب مكحلاف ًامسج نكي مل نإف .ًامسج نوكي ال وأ امسج نوكي نأ امإ جراخلا نأ لوألا

 كلت نإ :لاقيف ءام ةيفيك ىلإ هريغو ءاوهلا نم هيقالي ام ليحت ةوق رصبلا يف نوكي نأب زاجملا ىلع الإ لطاب

 ةرك يقاليف تباث هلاصتاو جرخي نأ امإ هنأل كلذو ًامسج نوكي نأ لاحمو ءرصبلا نم تجرخ ةيفيكلا

 طغض دق كلذ عم نوكيو مظعلا اذه همظعو طورخم مسج هرغص يف رصبلا نم جرخ دق نوكيف تباوثلا

 لصفنا دق نوكي وأ نالطبل ًارهاظ نيهجولا الكو .ءالخ يف ذفن وأ اهعفدو اهلك كالفالاو هعفدو ءاوهلا

 سحي نأو «قرفتم ىظشتم ةنع لصفنم ءيشب سحي ناويحلا نوكي نأ كلذ نم بجيف .قرفتو ىظشتو
 ءهنم بلاغلا هتوفيو ةيطقن قيرافتب مسجلا نم سحيف عقي ال ام نود عاعشإ كلذ اهيلع عقي يتلا عض داوملاب

 نوكتف .ناويحلل دحاو وضعك ةلمجلا ريصي ىتح كلفلاو ءاوهلاب ذحتيو لصتي مسجلا اذه نوكي ا امإو
 ءاي كلذ ةلمخ
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ردي ام اهنمف نطاب نم كردت یوق )يناثلا مسقلاو
 ام.اهنمو تاسوسحملا روص ك

 هكردت يذلا ءيشلا وه ةروصلا نأ وه نيمسقلا نيب قرفلاو .تاسوسحملا يناعم كردي

 لشم «سفنلا ىلإ هيدؤيو ًالوأ هكردي سحلا نكل .ًاعم رهاظلا سحلاو ةنطابلا الا

 هكردي نأ ريغ نم سوسحملا نم هكردت يذلا وهف ىنعملا امأو «بثذلا ةروص ةاشلا كاردإ

 هايإ اهفوخل بجوملا بئذلا يف داضملا ىنعملا ةاشلا كاردإ لثم ًالوأ رهاظلا سحلا

 فرفلاو , لعفي الو كردي ال ام اهنمو لعفيو كردي ام ةنطابلا تاكردملا نمو 2")هنع اهبرهو

 ضعب عم اهضعب ةكردملا يناعملاو روصلا بكرت نأ وه اهيف لعفلا نأ نيمسقلا نی

 لعفلا عم ال كاردإلاو تكردأ اميف ًاضيأ لعفو كاردإ اهل نوكيف ضعب نع اهضعب لصفيو

 هيف فرصتو لعف اهل نوكي نأ ريغ نم طقف ةوقلا يف مسترت ىنعملا وأ ةروصلا نوكت نأ وه

 كاردإلا نأ نيمسقلا نيب قرفلاو ءايناث كردي ام اهنمو ًالوأ كردي ام ةنطابلا تاكردملا نمو

 اذإ دحاولا نوكيف ىوقأ ةلاحإلا هذه نوكت:نأ راصبألا تمحازت اذإ بجيو «ةبيجع ًاضيأ ةلاحإلا هذهو

 مسجلا اذه مث «هتاذب درفنملا نم ةلاحإ دشأ ريثكلا نإف هدحو ناك اذإ هنم ًاراصبإ دشأ ةعامجلا عم عمتجا

 نوكت نأ امإ ةلخت ال هتكرحو صاخ جازم ىلعو ًابكرم نوكي نأ امإو ًاطيسب نوكي نأ امإ ةلاحم ال جراخلا

 اهقلغو نافجألا حتف ناك نإو «ةيرايتخا ةيدارإ ةكرحب سيل كلذ نأ ملعن نحنو «ةعيبطلاب نوكت وأ ةدارإلاب

 كرحتي بكرملاو « ىتش تاهج ىلإ ال ةهج ىلإ نوكي طيسبلا ىعيبطلاو .ًايعيبط نوكي نأ يقبف نيتيدارإ

 ناك نإ مث «مهدنع ةكرحلا هذه لاح كلذك سيلو « ىتش تاهج ىلإ ال ةدحاو ةهج ىلإ بلاغلا بسحب

 سوسحملا نوكي نأ بجيف ةيوازلا ةهج نم ال طورخملا نم ةسامملا ةدعاقلا ةهج نم ىري سوسحملا

 ةهج نم سحأ اذإ امأو هيلع لمتشيو هيقالي ساحلا ناك اذإ هنول سحي امك همظعو هلكش سحي ديعبلا

 رغصأ تناك دعبأ ءيشلا ناك املك ناك مهوتملا طورخملا نيبو ةيديلجلا نيب كرتشملا لصفلا ينعأ ةيوازلا

 توفت ثيحب ايوازلا تناك امبرو ءرغصأ ىريف رغصأ هيف عبطنملا هبشلا ناكو ءرغصأ كرتشملا لصفلا ناكو

 / / .ىري الف سحلا

 هذه نوكت نأ رثكأ سانلا ناك املك نوكي نأ بجيف «ةيفيك وأ اضراع لب .ًامسج ال جراخلا نوكي نأ وهو

 اذإ هنم اراصبإ دشأ ناك ةعامجلا عم عمتجا اذإ دحاولا نوك نم لاحملا ضرعيو «ىوقأ ةلاحتسالاو ةلاحإلا

 ريغ ًايدؤم ناك نإف «هسفنب ًاساسح امإو ًايدؤم امإ ,ذئنيح ءاوهلا نوكي مث «ًافنآ هانركذ امم ءهدحو ناك

اك نإو .جراخ نم ال ةقدحلا دنع وه هلوقن امك ساسحإلاف ساسح
 ءلاحملا صرع ءاوهلا وه ساسحلا ن

الا ددجتب راصبألا برطضت نأ ءءاوهلا يف بارطضا وأ حير ناك اذإ بجوو
 دعب ائيش ساحلا ددجتو ةلاحتس

 سيل نذإف ةقيقدلا ءايشألل راصبإلا هيلع برطضي ذئنيح هنإف نكاس ءاوه يف ناسنإلا ادع اذإ امك «ءيش

سوسحملا نم ءيش دوروب اذإ وهف سوسحملا ىلإ اهنم ءيش جورخب راصبإلا
 همسج كلذ سيلذإو ءانيلع 

 اهنم ةدحاو لك لكشو اهتابوطرو اهتاقبط ىلع نيعلا ةقلخ ناكل يأرلا اذه قحلا نأ الولو ءهحبش نذإ وهف

 . نطاب نم كردت ىوق ىهو «ةنطابلا ساوحلا يف مالكلا یف انیس نبا ذحخأ اذه نمو « ةلطعم هتئيهو

 سحلا نود ةنطابلا ىوقلا هكردت يذلاو ةروصلا وه ةنطابلا ىوقلا مث «سحلاب ًالوأ بئذلا نم كردي يذلاف
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 .هسفن نم ءيشلل عقو دق لوصحلا نم ام وحن ىلع ةروصلا لوصح نوكي نأ وه لوألا
 ةنطابلا ىوقلا نم مث اهيلإ ىدأ رخآ ءيش ةهج نم اهلوصح نوكي نأ وه يناثلا كاردإلاو
 لوألا فيوجتلا ىف ةبترم ةوق ىهو كتشملا سحلا وهو .ًايساطنب ةوق ةيناويحلا ةكردملا
 مث «هيلإ ةيدأتم سمخلا ساوحلا يف ةيقطنملا روصلا عيمج اهتاذب لبقت غامدلا مدقم نم
 هلبق ام ظفحي غامدلا نم مدقملا فيوجتلا رخآ يف ةبترتم ةوف ی ةروصملاو لايخلا

 ىمست يتلا ةوقلاو 27تاسوسحملا ةبيغ دعب هيف ىقبتيو .ساوحلا نم كرتشملا سحلا

 ىهف ةيناسنإلا سفنلا ىلإ سايقلاب ةركفم ىمستو ةيناويحلا سفنلا ىلإ سايقلاب ةليختم
 ىف ام ضعب بكرت نأ اهنأش نم .ةدودلا دنع غامدلا نم طسوألا فيوجتلا يف ةبترم ةوف

 .رايتخالا بسحب ‹«ضعب نع هصعب لصفتو ضعب عم لايخلا

 كردت غامدلا نم طسوألا فيوجتلا ةياهن يف ةبترم ةوق يهو ةيمهولا ةوقلا مث
 فبئذلا نأب ةمكاحلا ةوقلاك ةيئزجلا تاسوسحملا يف ةدوجوملا ةسوسحملا ريغلا يناعملا

 ام ظفحت غامدلا نم رخؤملا فيوجتلا ىف ةبترم ةوق ىهو ةركاذلا ةظفاحلا ةوقلا مث
 ىلإ ةظفاحلا ةبسنو . تاسوسحملا يف ةسوسحملا ريغلا يناعملا نم ةيمهولا ةوقلا هكردت
 ءروصلا ىف اذهو .ىناعملا ىف كلذ نأ الإ كرتشملا سحلا ىلإ لايخلا ةبسنك ةيمهولا
 .(" ةيناويحلا ىوق سمخ هذهف

 لكو ةلماع ةوقو ةملاع ةوق ىلإ ًاضيأ اهاوق مسقنتف ناسنإلل ةقطانلا سفنلا امأو
 ندبل كرحم أدبم ىه ةوف ةلماعلاف «مسالا كارتشاب اقع ىمس نيتوقلا نم ةدحاو

 اهلو ءةيحالصإ اهصخت ءارآ ىضتقم ىلع ةيورلاب ةصاخلا ةيئزجلا ليعافألا ىلإ ناسنإلا
 ةليختملا ةوقلا ىلإ سايقلاب رابتعاو ةيعوزنلا ةيناويحلا ةوقلا ىلإ سايقلاب رابتعا
 .اهسفن ىلإ سايقلاب رابتعاو .ةمهوتملاو

 ةعرسل اهب ًأيهتت ناسنإلا صخت تائيه اهيف اهنع ثدحت نأ ةيعوزنلا ىلإ اضافو
 . ءاكبلاو كحضلاو ءايحلاو لجخلا لثم .لاعفناو لعف

 هل سيلو .شقنلا لوبق ةوق هل نإف ءاملا يف كلذ ربتعاف .ظفحلا اهب يتلا ةوقلا ريغ «لوبقلا اهب يتلا ةوقلاو )١(
 . هظفح ةوق

 يرورضف سمللاو قوذلا امأ ,ضعب نود اهضعب هل ام هنمو اهلك سمخلا ساوحلا هل نوكي ام ساوحلا نمو )0(
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 رومألا يف ريبادتلا طابنتسا يف اهلمعتست نأ وه ةمهوتملاو ةليختملا ىلإ اهسايقو

 نيبو اهنيب اميف نأ اهسفن ىلإ اهسايقو ةيناسنإلا تاعانصلا طابنتساو «ةدسافلاو ةنئاكلا

 «نسح قدصلا نأو حيبق بذكلا نأ لثم ةروهشملا ةعئاذلا ءارآلا دلوتت يرظنلا لقعلا

دبلا ىوق رئاس ىلع طلستت نأ بجي تلا ىه َةوَقلا هذهو
 ماكحأ هبجوت ام بسح ىلع «ن

 ددبلا نع اهيف ثدحي الف اهنع يه لعفنت لب «ةتبلا اهنع لعفنت ال ىتح ةلقاعلا ةوقلا

 يف ثدحت لب ةيليذر اقالخأ ىمست ىتلا ىهو ةيعيبطلا رومألا نم ةدافتسم ةيدايقنا تائيه

 . اهيلع 2)ةطلستم نوكتو اهل ةيدايقنا تائيه ةيندبلا ىوقلا

 «ةداملا نم ةدرجملا ةيلكلا روصلاب عبطنت نأ اهنأش نم ةوق يهف ةملاعلا ةوقلا امأو

 ىتح «اهايإ اهديرجتب ةدرجم اهريصت اهناف نكت مل نإو 4 كاذف اهتاذب ةدرجم تناك ناف

 ءيشلا نأ كلذو بسن روصلا هذه ىلإ اهل مث «ءيش ةداملا قئالع نم اهيف ىقبي ال

 . لعفلاب نوكي دقو هل الباق ةوقلاب نوكي دق ًائيش لبقي نأ هنأش نم يذلا

 ام لعف ريغ نم قلطملا دادعتسالا وهو ةينالويهو ةقلطم ةوق هجوأ ةثالث ىلع ةوقلاو

 ملعت امدعب لفطلا ةوقك ام لعف عم دادعتسا وهو ةنكمم ةوقو «ةباتكلا ىلع «لفطلا ةوقك

 نأ هل نوكيو ةلآلاب مث اذإ دادعتسإلا اذهل ةوق يهو ةكلم ىمست ةوقو .فورحلا طئاسب

 ةبسن روصلا ىلإ اهتبسن نوكت دق ةيرظنلا ةوقلاف "”باستكا ىلإ ةجاح الب ءاش ىتم لعفي
 ىلوألا ”تالوقعملا نم اهيف علصح اذإو "”ًاينالويه ًالقع ىمستو قلطملا دادعتسالا

 ةبلاغلا يه تناك نإ نكلو ءًاضيأ ةيندبلا ىوقلا ىلإ قالخألا بسنت نأ زوجي دقو «ةيليضف قالخأ اهل نوكيف_(1)

قلخ هنم ثدحي دحاو ءيش نوكيف ةيلاعفنا ةئيه هذهلو « ةيلعف ةئيه اهل نوكت
 نإو .كلذ يف قلخو اذه يف 

 «ناتبسن هلو ًادحاو قلخلا نوكيوأ ةبيرغ ريغ ةيلعف ةئيه هذهلو ةيلاعفنا ةئيه اهل نوكي ةبولغملا ىه تناك
 ةبسن هلو دحاو رهوج دعب نم رهظي امك ةيناسنإلا سفنلا نأل ةوقلا هذهل قيقحتلا دنع قالخألا تناك امنإو

ةفالعلا مظتنت اهب ةوق ةبنج لك بسحب هلو «هقوف يه ةبنجو «هتحت يه ةبنج نيتبنج ىلإ سايقو
 نيبو هنيب 

 لبقيو هنم ديفتسيو لعفنيل هقوف يتلا ةبنجلا ىلإ سايقلاب اهل يتلا ةوقلا ىه ةلماعلا ةوقلا هذهف ةبنجلا كلت

 سنج نم ًارثأ ةتبلا لباق ريغ هجولا اذه نوكي نأ بجيو ندبلا ىلإ هجو ؛نيهجو اهنم سفنلا نأكو «هنع

 ريثاتلاو كانه امع لوبقلا مثاد هجولا اذه نوكي نأ بجيو ةيلاعلا ءىدابملا ىلإ هجوو «ندبلا ةعيبط ىضتقم

 .اذه هنم

 ةيناثلا تيمس امبرو اذه بتكي ال ناك اذإ ةعانصلل لمكتسملا بتاكلا ةوقك .طقف دصقي نأ ةيفيكب لب (5

 .ةوق لامك ةثلاثلاو ءةيكلملاب

 ىلويهلاب اهيبشت ةينالويه تيمس امنإو , عونلاب صخش لكل ةدوجوم ًاينالويه ًالقع ىمست يتلا ةوقلا هذهو (۳)

 . ةروص لكل ةعوضوم يهو روصلا نم ةروص تاذ اهتاذب يه تسيل يتلا ىلوألا

 ے ناک هنأ اهب قدصملا رعشي نأب الو باستكاب ال قيدصتلا اهب عقي يتلا تامدقملا ىلوألا تالوقعملاب ينعيو )٤(
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 تالوقعملا اهيف تلصح اذإو «لعفلاب ًالقع ىمست ةيناثلا تالوقعملا ىلإ اهب لصوتي يتلا
 هدنع ةرضاح تناك نإف اهعلاط ءاش ىتم لعفلاب هل ةنوزخم تراصو ةبستكملا ةيناثلا
 يهتني انه اهو «ةكلملاب ًالقع ىمست ةنوزخم تناك نإو ًادافتسم القع ىمست لعفلاب
 . هلك دوجولل ىلوألا ءىدابملاب هبشتتو ةيناسنإلا ةوقلا نوكت كانهو يناسنإلا عونلا

 جاتحي ال ىتح دادعتسالا ديدش القع نوكي دقف دادعتسالا اذه يف بتارم سانللو
 ءيش لك فرعي ناك ىتح «میلعتو جيرخت نم ءيش ريبك ىلإ لاعفلا لقعلاب لصتي نأ يف
 دحاو نامز يف ةعفد امإ هيف ىطسو دودح ىلع لمتشي بيترتب لب اديلقت ال ٥ هسفن نم
 نم اهيلع ضيفيف سدقلا حور بسانت يتلا ةيسدقلا ةوقلا يهو ىتش ةنمزأ يف تاعفد امإو
 ةوبنلا اهنم ايلعلا ةجردلاف «ةيلمعلا ةوقلا ليمكت يف هيلإ جاتحي ام وأ «تالوقعملا عيمج
 ةلثمأب ةليختملا هيكاحت لوقعم سدقلا حور نم ةليختملا ىلعو اهيلع ضيفي امبرو
 ةيواسملا ءايشألا نأو ءزجلا نم مظعأ لكلا نأب انداقتعا لثم ءةتبلا أتقو اهب قيدصتلا نعولخي نأ هل زوجي 5

 نأ زوجيو ةكلملاب ًالقع ىمسي هنإف دعب ردقلا اذه لقعلا نم هيف لصحي امنإ ماد امف ةيواستم دحاو ءيشل
 اذإ لقعت اهنإف هذه امأو «لعفلاب اعيش لقعت نأ اهل سيل كلت نأل ىلوألا ىلإ سايقلاب لعفلاب القع اذه ىمسي
 . لعفلاب سيقت تذخأ
 ًايسدق ٌداقع ىنالويهلا لقعلا نم لاحلا هذه ىمست نأ بجيو دادعتسالا اذه تاجرد ىلعأ ةجردلا هذهو
 هذه ضيفت نأ دعبي الو مهلك سانلا هيف كرتشي امم سيل ًادج عيفر هنأ الإ ةكلملاب لقعلا سنج نم ومو
 ًاضيأ ةليختملا اهيكاحتف ًاضيأ ةليختملا ىلع ًاناضيف اهئالعتسإو اهتوقل يسدقلا حورلا ىلإ ةبوسنملا لاعفألا
 . هيلإ ةراشإلا تفلس يذلا وحنلا ىلع مالكلا نم ةعومسمو ةسوسحم ةلثمأب
 لوصحب بستكت امنإ اهباستكا ىلإ لصوتي يتلا ةلوقعملا رومألا نأ رهاظلا مولعملا نم نأ اذه ققحي اممو
 سدحلاب لصحي ةراتف «لوصحلا نم نيبرض لصحي دق طسوألا ّدحلا اذهو .سايقلا يف طسوألا دحلا
 ءىدابمو ميلعتلاب لصحي ةراتو سدحلا ةوق ءاكذلاو .طسوألا ٌدحلا هتاذب هب طبنتسي نهذلل لعف سدحلاو
 ىلإ اهودأ مث سودحلا كلت بابرأ اهطبنتسا سودح ىلإ ةلاحم ال يهتنت ءايشألا نإف سدحلا ميلعتلا
 توافتي امم اذهو .ملعم الب سايقلا هنهذ يف دقعني نأو «سدحلا هسفنب ناسنالل عقي نأ زئاجف نيملعتملا
 فيكلا يف امأو « ىطسولا دودحلل سدح ددع رثكأ نوكي سانلا ضعب نآلف مكلا يف امأ .فيكلاو مكلاب
 ناصقنلاو ةدايزلا لبقي لب ّدح يف ًارصحنم سيل توافتلا اذه نألو «سدح نامز عرسأ سانلا ضعب نألف
 هل نم ىلإ ةدايزلا فرط يف ًاضيأ يهتني نأ بجيف ةتبلا هل سدح ال نم ىلإ ناصقنلا فرط يف يهتنيو ًامئاد
 ماهلإل الوبق ينعأ .اسدح لغشي نأ ىلإ ةيلقعلا ءىدابملاب لاصتالا ةدشو ءافصلا ةدشب سفنلل ديؤم سانلا نم صخش نوكي نأ نكميف هرصقأو تقو عرسأ يف سدح هل نم ىلإ وأ اهرثكأ وأ تابولطملا لك يف سدح
 ةعفد نم ًابيرق امإو هعفد امإ ءيش لك نم لاعفلا لقعلا يف يتلا روصلا هيف مسترتف ءيش لك يف لاعفلا لقعلا
 اهبابسأب فرعت امنإ رومألا يف تايديلقتلا نإف « ىطسولا دودحلا ىلع لمتشي بيترتب لب ايديلقت ال اماسترإ
 ,ةيسدق ةوق ةوقلا هذه ىمست نأ ىلوألاو ءةوبنلا ىوق ىلع لب ةوبنلا نم برص اذهو «ءةيلقع ةينيقيب تسيل
 . ةيناسنإإلا ىوقلا بتارم ىلعأ يهو
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روص يف كلمب ةروصلا هذه نع ربعيف ةعومسم تاملك وأ ةسوسحم
 مالكلا نعو لجر ه

 . ةرابع ةروص يف يحوب

 ةثداح اهنأو ةريثك اهاوقو ةدحاو اهناو تالآب ال اهتاذب نوكي دقو تالآب نوكي دق اهكاردإ

 . ندبلا ءانف دعب ةيقابو ندبلا ثودح عم

 الوقعم ًاكاردإ انتاوذ نم سحن انأ وه مسجب تسيل سفنلا نأ ىلع ناهربلا امأ

 كلذك هتذل كردملا نأل امإ عضولاو نيألاو مكلا ينعأ اهضراوعو داوملا نع ًادرجم

 ناسنإلاك ضراوعلا نع درج لقعلا نأل امإو ءأقلطم دوجولاب ملعلاو ةدحولاب ملعلاك

 ىلإ سايقلاب امإ اهدرجت يف يه فيك ةدرجملا روصلا هذه تاذ ىف رظني نأ بجيف ًاقلطم

 هنع ذوخأملا ىلإ سايقلاب اهنأ كشي الو ذخألا درجم ىلإ سايقلاب وأ هنع ذوخأملا ءيشلا

 وذ مسجلاو .لقعلا يف اهدوجو دنع نيألاو عضولا نع ةدرجم اهنأ يقبف «ةدرجم تسيل

 نإف .قرطلا ىوقأ ةقيرطلا هذهو «نيأو عضو هلام لحي ال هل عضو ال امو نيأو عضو

ب ىلإ ةبسن هل نوكي نأ امإ ولخي ال ةداملا نع درجتملا تاذلا دحاولا لوقعملا ءىشلا
 ضع

 وأ «لحملا ىلإ ةبسنلاب ًارْسايتم وأ ًانمايتم نوكي ىتح ةهج يف لحيف ضعب نود ءازجألا
ألا عيمج ىلإ هل الو هيلإ ةبسن اهل نوكي ال وأ ةدحاو ةبسن لكلا ىلإ هتبسن نوكت

 نإف ءءازج

 نإو «هئازجأ نم ءزج يف وأ مسجلا ةلمج يف لولحلا عفترا هجو لك نم ةبسنلا تعفترا

 هبو .فلخ اذه عضو يذ ريغ عضو دقو عضو اذ لوقعملا ءيشلا راص ةبسنلا تققحت

 ءزج لكلو «ةمسقنم ةيئزج رومأل ًاحابشأ الإ نوكت ال ةداملا يف ةعبطنملا روصلا نأ نيبت

 نم هل ذحلا ءازجأ يف رثكتملا ءيشلا نإف ًاضيأو ءاهنم ءزج ىلإ ةوقلاب وأ لعفلاب ةبسن اهنم

 يف مسترت فيك ةدحو يه امب ةدحولا كلتف مسقني ال امم اهب وهو ةدحو مامتلا ةهج (

 ريغ تالوقعملا نم ادحاو ادحاو لعفلاب لقعت نأ ةقطانلا ةوقلا نأش نم اضيأو . مسقنملا

 ريغ رومأ ىلع يوقي يذلا ءيشلا نأ انل حص دقو رخآلا نم ىلوأ دحاو سيل ةوقلاب ةيهانتم

 . مسج يف ةوق الو ًامسج هلحم نوكي نأ زوجي ال ةوقلاب ةيهانتم

 ةوقلاب مسقني مسجلا نأ مسجب سيل تالوقعملا لحم نأ ىلع عطاقلا ليلدلا نمو

 نإ امأ ءمسقنملا لحي الف مسقنم ريغ لوقعملاو مسقنملا لحي ال مسقني ال امو ةرورضلاب

م نإ امأو هنع انغرف دقف مسقني ال درجملا لوقعملا نإ امأو هيلع انللد دقف مسقنم مسجلا
 ا
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 بذك اذهو هيف لاحلا لطبي نأ امإولخي الف لحملا انمسقول انإف ًامسقنم لحي ال مسقني ال
 مكح نوكي نأ بجي هنإف لاحم اذهو هلك يف ًالاح يقب نأ امإ ولخي الو لطبي ال وأ
 ضرف ول مث «مسقنم ريغ ضرف دقو هلحم ماسقناب مسقني نأ امإو «لكلا مكح ضعبلا
 سيلو ددعلا وأ لوقعملا لكشلاك ةهباشتم هؤازجأ نوكي نأ امإ ولخي الف هيف لاحلا ماسقنا

 كلذ نم رهظأو . ةفرص ةيلقع ال ةيلايخ ةلوقعملا ةروصلا نؤكتو لكشب ةلوقعم ةروص لك
 اناك نإو 27ىنعملا يف لكلا هنيعب وه نيءزجلا نم دحاو لك نإ لاقي نأ نكمي سيل هنأ
 ءزج لك نإ اهنم «تالاحم هنم مزليف لصفلاو سنجلا نم دحلا ءازجأ لثم نيهباشتم ريغ
 اذهو ةيهانتم ريغ لوصفلاو سانجألا نوكي نأ بجيف ًاضيأ ةمسقلا لبقي مسجلا نم
 مسجلا انمسق ول مث بناج يف لصفلاو بناج يف سنجلا عقو نإ هنإف ًاضيأو “”لطاب
 سيل مث لاحم وهو بناج يف لصفلا فصنو بناج يف سنجلا فصن عقي نأ بجي ناكل
 نأ نكمي لوقعم لك سيل ًاضيأو لصفلا لوبقل هنم سنجلا لوبقل ىلوأ نيءزجلا دحأ
 ءىدابمو تالوقعملا طسبأ يه تالوقعم انه اه ناف هنم طسبأ تالوقعم ىلإ مسقي
 يف الو مكلا يف ماسقنا الو لوصف الو سانجأ اهل سيلو تالوقعملا رئاس يف بيكرتلل
 مسجب سيل تالوقعملا لحم نأ ةلمجلا هذهب نيبتف ةهباشتم ءازجأ اهيف مهوتي الف ىنعملا
 عابطنا ةقالع الو لولح ةقالع ال ندبلا عم هتقالع لوقعم رهوج اذإ وهف « مسج يف ةوق الو
 نم هتقالعو ةروكذملا ةنطابلا ساوحلا ملعلا ةهج نم هتقالعو فرصتلاو ريبدتلا ةقالع لب
 نع هب ىنغتسي صاخ لعف هلو ندبلا يف فرصتيف ةروكذملا ةيناويحلا يوقلا لمعلا ةهج
 نيبو: هلم نمل ها5 ع هلآ لود د لقعي نأ وحلا اذه نأش نم ناف هاوقو ندبلا
 ردقي ام هيف هتروص لوصحب الإ نوكي ال ءيشلا كاردإ نإف ةلآ هتلآ نيبو هنيب الو ةقالع هتاذ
 نأ امإو ةرضاح لقعلل ةلصاح اهنيعب هتروص نوكت نأ امإ ولخي ال غامد وأ بلق نم ةلا
 يف اهناف اهنيعب ةرضاح ةلآلا ةروص نوكي نأ لطابو ةلصاح ددعلاب اهريغ ةروص نوكت
 هنإف كلذك رمألا سيلو ًادبأ الصاح اهل لقعلا كاردإ نوكي نأ بجيف ًادبأ ةلصاح اهسفن
 نوكت نأ بجيو لاحم رضاحلا نع ضارعإلاو كاردإلا نع ضرعي ةراتو لقعي ةرات

 لكلا حاولا اذهل لكلا ىنعم ءادتبالا يف عضن نأ بجيف لكلا ىنعم يف لخاد ريغ ناك نإ يناثلا نأل )١(
 . مامتلا ىلع هيلع لدي سيل هدحو امهنم دحاولا نأ حضاولا نيبلا نمف هانعم يف الخاد ناك نإو

 ةيهانتم ريغ تناك ولو هجو لك نم ةيهانتم دحاولا ءيشلل دحلا ءازجأو لوصفلاو سانجألا نأ حص دقف (۲)
 مسجلا نوكي نأ بجوي كلذ نإف ةروصلا هذه ىلع اعامتجا مسجلا يف عمتجي نأ زوجي ناك امل لعفلاب
 . ةيهانتم ريغ ءازجأب لصفنا دحاولا
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 . كلذ لديف مسجلا ةكراشم ريغ نمةوقلا سفن يف لحت نأ ام امإ اهنإف ددعلاب ةلآلا ريغ ةروصلا

 هذه نوكت ىتح مسجلا ةكراشمب امإو مسجلا يف تسيلو اهسفنب ةمئاق اهنأ ىلع

 عامتجا ىلإ يدؤيف .ةلآلا وه يذلا مسجلا يفو ةيلقعلا ةوقلا سفن يف ةرياغملا ةروصلا -

حم وهو دحاو مسج يف نيتلثامتم نيتروص
 . لا

 ام فالتخال وأ وأ داوملا فالتخال امإ دحاو ّدح يف لخدت ءايشأ نيب «' ”ةرياغملاو

 يه ةلال كردملا كردي نأ زوجي ال هنأ تبثف « ناهجولا ناذه سيلو « يئزجلاو يلكلا نيب

 سحب الو جراح اعرق ني امثإ نيحتلا نا ءلقعلاب كلذ صتخي الو كاردإلا يف هتل

 .هتلآ الو هلعف الو هتاذ ليختي ال لايخلا كلذكو هساسحإ الو هتلا الو هتاذ

 ةمادإ نم 0000 تالآلا يف روصلا 6 0 0 (0اذهلو

 تناكول ةيلقعلا ةوقلا نأ ذإ «ةيدسجلا ةلآلاب سيل ةيلقعلا ة ةوقلا لقعت نأ ىلع هنيهارب نم درسي انيس نبا ذيخأ 01(

 ال نأ بجول ءةينادسجلا ةلآلا كلت لامعتساب متي امنإ صاخلا اهلعف نوكي ىتح ةينادسحلا ةلآلاب لقعت

اهتلا نيبو اهنيب سيلو .ةلآ اهتاذ نيبو اهنيب سيل هنإف تلقع اهنأ لقعت نأ الو ةلآلا لقعي ال نأو اهتاذ لقعي
 الو 

 ال اهتاذب لقعت امنإ نذإف تلقع اهنأو اهتلآ ىعدت يتلا اهتلاو اهتاذ لقعت اهنكل ءةلا تلقع اهنأ نيبو اهنيب

 .اهتلآ يفو اهيف كلت اهتلآ ةروص ريغ ىرخأ ةروص دوجول وأ اهتلآ اهلقعت نوكي نأ امإ ولخني ال اضيأو ةلآلاب

لا ًامئاد اهتلآ لقعت نأ بجيف ءًامئاد ةكرشلاب اهيفو اهتلآ يف اهتلآ ةروصف اهتلآ ةروص دوجول ناك نإف
 > تناك يت

 دح يف ةكرتشم ءايشأ نيب ةرياغملا نإف «ةروصلا كلت ريغ ةروص دوجول ناك نإو ءاهيلإ ةروصلا لوصول لقعت
 ةداملا يف دوجوملاو ةداملا نع درجملاو ‹ يثزجلاو يبلكلا نيب ام فالتحخال اماو داوملا فالتخال امإ دحاو

 ةداملا يف دوجولاو ديرجتلا فالتخا انهه سيلو «ةدحاو ةداملا ةدحاو ةداملا نإف داوم فالتحا انهه نيبو

 صتخي ال ىنعملا اذهو ءاهيف يتلا ةداملا ةهج نم اهقحلت يتلا قحاوللاو ةيئزجلا ةداملا يف امهالك نإف

 ةلاحتسا دشأ اذه نإف ءاهتلا ةروص ريغ ةلوقعم ىرخأ ةروص دوجول نوكي نأ زوجي الو ءرخآلا نع امهدحأب

 ةروصلا كلت امل وأ ؛ هتروص ةروصلا كلت امل القاع هتلعج لباقلا رهوجلا تلح اذإ | ةلوقعملا ةروصلا نأل

 ةلآلا هذه ةروص تسيل ةلوقعملا ةروصلا هذهو .ةروصلا هذه يف ةلخاد فاضملا ةروص نوكتف هيلإ ةفاضم

 هتاذ ةروص ربتعنو ذخأت امنإ نحنو .رهوج ةلآلا هذه تاذ نأل تاذلاب اهيلإ فاضم ءيش ةروص ًاضيأ الو

 يف هتلا يه ةلآل كردملا كردي نأ زوجي ال هنأ ىلع ميظع ناهرب اذهف ءهيلإ فاضن ريغ هتاذ يف رهوجلاو

 ال لايخلا كلذكو هساسحإ الو هتلا الو «هتاذ سحي الو ارا ايش نيكي اهل | سحلا ناك اذهلو ,كاردإلا

 نأ الإ «هریغ نود هل ةلاحم ال هنأب اهصخي وحن ىلع ال اهليخت هتلآ ليخت نأ لب ؛ «هتلا الو هلعف الو هتاذ ليختي

 فاضم ريغ سحلا نم ًاذوخام ًالايخ ىكحي امنإ ذئنيح نوكيف نكمأ ول هتلآ ةروص هيلع دروأ سحلا نوكي

 .هليختي مل كلذك هتلا وه نكي مل ول ىتح ءيش ىلإ هدنع

 ٠ ٠( ةيدسجلا ةلآلاب سيل ةيلقعلا ةوقلا لقعت نأ ىلع رخا ناهرب اذه .
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 ةوقلا يف رمألاو ')فيعضلا كاردإ ىلع ىوقي ال يوقلا كاردإ دنع كلذكو عمسلل يوقلا

 نإو لوبق ةلويسو ةوق اهبسكي ىوقألا رومألل اهروصتو لقعتلل اهتمادإ نإف سكعلاب ةيلقعلا
 نيعت امبر ةيناويحلا ىوقلا نأ ىلع لايخلاب لقعلا ةناعتسالف لالمو لالك اهل ضرع
 رومأ اهل ثدحيف رومألا تايئزج سحلا اهيلع دروي نأ اهنم .ءايشأ يف ةقطانلا سفنلا
 . ةعبرأ

 اهيناعمل ديرجت ليبس ىلع تايئزجلا نع ةدرفملا تايلكلا سفنلا عازتنا :اهدحأ
 هدوجو «يتاذلاو هب نيابتملاو هيف كرتشملا ةاعارمو اهقحاولو اهقئالعو ةداملا نع
 لايخلا لامعتسا ةنواعمب كلذو روصتلا ءىدابم كلذ نم سفنلل ثدحيف يضرعلاو
 . مهولاو

 باجيإو بلس لثم ىلع ةدرفملا تايلكلا هذه نيب تابسانم سفنلا عاقيإ : يناثلا
 هتكرت كلذك سيل ناك امو «هتذخأ هسفنب نيب ًايتاذ باجيإ وأ بلسب اهيف فيلأتلا ناك امف
 ( . ةطساولا فداصي نأ ىلإ

 مكحلا مزال لومحم سحلاب دجوي نأب ةيبيرجتلا تامدقملا ليصحت :ثلاثلاو
 . "2”سايقو سحلا نم دافتسم داقتعا هل لصحيف مدقت مزال لات وأ عوضومل

 نيعتست ةيناسنإلا سفنلاف رتاوتلا ةدشل قيدصتلا اهب عقي يتلا رابخألا : عبارلاو

 . قيدصتلاو روصتلل ءىدابملا هذه ليصحتل ندبلاب
 ىوقلا نوكتو قالطإلا ىلع اهليعافأب درفنت اهناف تيوقو سفنلا تلمكتسا اذإ امأو

 . قئاوع بابسألاو طئاسولا ريصت امبرو ”)اهلعف نع اهل ةفراص اهريغو ةيلايخلاو ةيسحلا

 ةيقع و هعم عمسي ال ًاميظع ًاتوص عماسلاو ًافيعض ًارون هيبقع الو هعم رصبي ال ًاميظع اءوض رصبملا نإف 01١
 . ةفيعضلاب اهدعب سحي ال ةديدشلا ةوالحلا قاذ نمو افيعص اتوص

 اذهو رمألا رثكأ ىف وأ ًامئاد دجو امل ًايقافتا ناك ول هنألف سايقلا امأو .كلذ ةدهاشم لجالف سحلا امأ (۲)
 لب عبطلا نع ال ناك ول هنأ انسايقبو ًاريثك كلذ انساسحإل هتعيبطب ءارفصلل لهسم اينومقسلا نأ انم مكحلاك
 . نيياحألا ضعب يف دجول قافتالا نع

 نم ضرع مث هيلإ لصو اذإف ءام دصقم ىلإ اهب لصوتي تاللآو هتاذ ىلإ جاتحي دق ناسنإلا نأ اذه لاثمو (۳)
 نأ ىلع  اهانمقأ يتلا نيهاربلا نأ مث ًاقئاع هنيعب لصوملا ببسلا راص اهتقرافم ىلع هلمحي ام بابسألا
 ىلع داهشتسالا ةنوؤم انتفك دقف مسج يف ةوق يه الو مسجب سيل ةقطانلا سفنلا ينعأ تالوقعملا لحم
 . يلالقتسالا لعفلا ءاهلعف نم ًاضيأ كلذل دهشتسن انأ الإ ندبلا نع ةينغتسم اهتاذب سفنلا مايق ةحص
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 يف ةقفتم اهنأ ندبلا ثودح عم 20 ةثداح ةيناسنإلا سفنلا نأ ىلع ليلدلاو :لاق

 .ةدحاو اتاذ نوكت وأ تاوذلا ةرثكتم نوكت نأ امإف ندبلا لبق تدجو نإف ىنعملاو عونلا

روصلاو ةيهاملا ةهج نم نوكي نأ امإ اهرثكت نإف تاوذلا ةرثكتم نوكت نأ لاحمو
 امإو ءة

 يهو ةدحاو اهتروص نآل لوألا لطبو ةداملاو رصنعلا ىلإ ةبسنلا ةهج نم نوكي نأ نأ

 ريغ ضرف رصنعلاو ندبلا نأل يناثلا لطبو ًايتاذ ًافالتخا لبقت ال ةيهاملاو عونلا يف ةقفتم

 .دوجوم

 امهيف تلصح ناندب لصح اذإ هنأل ءددعلاب تاذلا ةدحاو نوكت نأ لاحمو :لاق

 مجحو مظع هل سيل ام نأل لاحم وهو ةدحاولا سفنلا كلت يمسق انوكي نأ امإف ناسفن

 ريثك ىلإ جاتحي ال اذهو نيندب يف ددعلاب ةدحاولا سفنلا نوكت نأ امإو ًامسقنم نوكي ال

 نوطالفأ فلاخيو وطسرأ يأرلا اذه يف قفاويوهو «ةثداح انيس نبا دنع سفنلا نإ )١(
 هنأ نم مهضعب يأر ىلع

 لقنو سفنلاو ءملاعلا ثودح يف وطسرأ عم قفتي نوطالفأ نأ رهظ يذلا قحلا ناك نإو ءاهمدقب لوقي

لزأ سفنلا نكت ملولف «ًاينغ ناكملا نع الو ًايدبأ نوكي ال ثداحلا نأل «سفنلا مدقب لوقي هنأ مهضعب
 مل ةي

به لثملا ةقيقش يهو دسجلا دوجو لبق تدجو دق نوطالفأ دنع سفنلاف , ةيدبأ نكت
 ملاعلا ىلإ هرك ىلع. تط

نل حضوأ دقو « ىلعألا الملا روص نم ةروص نذإ يهف دسجلاب تلصتاو سوسحملا
 كلذ يف هيأر انيس نبا ا

 اهل دادعتسالا ثودح دنع الإ دسجلا ىلإ ضيفت ال ةروصلا هذه نأ الإ دسجلا ةروص سفنلا نإ» : هلوقب

 ةروص عدبي ال لثم بيبطلاف «هيقحتسم ىلع الإ رونلا شري ال روصلا بهاو نإ «روصلا عيمج نأش اذهو

 سفنلا ضيفت لب هتاذب سفنلا ءىشني ال وهف دسجلا كلذكو ءةحصلا ةروص لوبقل ةداملا ءىهي لب ةحصلا

 : هلوقب سفنلا ثودح ىلع انيس نبا نهرب دقو «ةثداح نذإ ةيدرفلا سفنلاف «لاعفلا لقعلا نم هيلع

 لبق تدجو نإف ىنعملاو عونلا يف ةقفتم اهنأ ندبلا ثودح عم ةثداح ةيناسنإلا سفنلا نا ىلع ليلدلاو

 ال سفنلاف «ةدساف نيتيضرفلا نيتاه نم ةيضرف لكو «ةدحاو ًائاذ نوكت وأ تاذلا ةرثكتم نوكت نأ امإف ندبلا

وصلاو ةيهاملا ةهج نم نوكي نأ امإ اهرثكت نأل تاوذلا ةرثكتم ندبلا لبق نوكت
 هج نم نوكت نأ امإو «ةر

 افالتخا لبقت ال ةيهاملاو عونلا يف ةقفتم يهو ةدحاو اهتروص نأل لوألا لطبو «ةداملاو رصنعلا ىلإ ةبسنلا

 نوكتو ددعلاب تاذلا ةدحاو نوكت نأزوجي ال سفنلاو اذه .دوجوم ريغ ضرف ندبلا نأل يناثلا لطبو ءايتاذ

م سفن لك نوكي نأ امإف ناسفن نيندبلا يف لصح ناندب لصح اذإ هنأل ندبلا لبق ةدوجوم
 نيسفنلا نيتاه ن

 ال مجحو مظع سيل يذلا ءيشلا نأل لطاب اذهو «ةوقلاب ًامسقنم دحاولا ءيشلا نوكيف ةدحاولا كلتل ًامسق

 يف فلكت ريثك ىلإ جاتحي ال اذهو نيندب يف ةدوجوم ددعلاب ةدحاولا سفنلا نوكت نأ امإو ءامسقنم نوكي

 اهتلاو اهتكلمم دسجلا نوكبو اهل حلاصلا دسجلا ثدح املك ثدحت يهو ةثداح نذإ سفنلاف « هلاطبإ

 تطبه دق ملظم نجس وهو «هلاوحأب مامتهالاو هلامعتساو هب لاغتشالا ىلإ يعيبط عازن اهتئيه ينف نوكيو

 : انيس نبا لاق ,رهاظلا سحلا نع ةبوجحم هيف تماقأو سفنلا هيلإ

 عنمتو زرعت  تاذ ءاقرو عفرألا لحملا نم كيلإ تطبه

 عقربتت ملو ترمس يتلا يهو ضراع ةلقم لك نع ةبوجحم

 دسجلا ثودحب الإ ثدحت ملو ةروصلا بهاو نع تضاف دق نذإ سفنلاف
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 هايإ اهلامعتسال حلاصلا ندبلا ثدح املك ثدحت سفنلا نأ حص دقف « هلاطبإ يف فلكت
 ام ندب عم ةثداحلا سفنلا رهوج ةئيه يف نوكيو اهتلاو اهتكلمم ثداحلا ندبلا نوكيو
 هلاوحأب مامتهالاو هلامعتساو هب لاغتشالا ىلإ يعيبط عازن هقحتسا ندبلا كلذ
 دعب امإو ةطاسوب الإ عبطلاب هريغ ماسجألا لك نع اهفرصيو هب اهصخي هيلإ باذجنالاو
 تناك يتلا اهداوم فالتخاب ةدرفنم اتاذ اهنم دحاو لك دجو دق سفنألا نإف ندبلا ةقرافم
 .اهلاوحأب ةلاحم ال ةفلتخملا اهنادبأ بسحب يه يتلا اهتائيهو اهثودح ةنمزأ فالتخابو

 هب قلعتم وهف رخآ ءىش داسفب دسفي ءيش لك نأل “'ندبلا تومب تومت ال اهنألو

 اهثودح نكل ةثداح تناك نإو .سفنلا نإف ءاهدولخ ىريل هنإ لب ءندبلا ءانفب ىنفت ال سفنلا ىري انيس نباف )١(
 نوكت نأ امإو .دوجولا يف دسجلل ءىفاكملا ةقالع نوكت نأ امإ دسجلاب سفنلا ةقالع نأ ذإ هئانفب اهءانف بجوت ةقالع نم مسجلا نيبو اهنيب سيل هنأ ذإ ءدسجلا نالطبب سفنلا نالطب همزلي ال دسجلا ثودحب
 اذإ يأ دوجولا يف ءىفاكملا ةقالع سفنلا ةقالع تناك اذإف مدقتملا ةقالع نوكت نأ امإو ءهنع رخأتملا ةقالع
 تناك اذإف ,ةيضرع نوكت نأ امإو ةيتاذ ةقالع ةقالعلا هذه نوكت نأ امإف اعم ادجو دق سفنلاو دسجلا ناك
 ةقالع نذإ تسيلف دحاو رهوج ىلإ ابلقناو هبحاص ىلإ تاذلا فاضم امهنم دحاو لك راص ةيتاذ امهتفالع
 ,رخآلا لوزي نأ ريغ نم امهدحأ لاوز نكمأ ةيضرع ةقالع امهتقالع تناك اذإ و «ةيتاذ ةقالع دسجلاب سفنلا
 ىلع دوجولا مدقتم دسجلا نأ ضرفن اننأ ىنعمب رخأتملا ةقالع دسجلاب سفنلا ةقالع نأ انضرف اذإو
 .ةيروصلا ةلعلاو ؛ةيداملا ةلعلاو .ةلعافلا ةلعلا : عبرأ للعلاو سفنلا دوجو ةلع دسجلا نوكيف . سفنلا
 روصلا بهاو نم ضيفت امنإ سفنلاف ,عبرألا للعلا هذه نم ةلع نوكي نأ نكمي ال دسجلاف . ةيئاغلا ةلعلاو
 ءيشلا ثودح وعدي ال هنأل دسجلا ءانفب ىنفت نأ اهثودح نم مزلي الو ةثداح سفنلا تناك امدنع ةداملا ىلع
 ريغ اهتاوذ تناك اذإ كلت ىقبتو .رومألا هذه لطبتو رومأ نع رومأ ثدحت دقو .هعم هنالطب ىلإ ءيشلا عم
 الو ءاهدوجو يف اهل ةلع دسجلا نوكي نأ دسجلا ىلع دوجولا يف سفنلا رخأت نم نذإ مزلي سيلف اهيف ةمئاق
 ظ . هتومب تومت وأ هنالطبب لطبت نأ
 امإف . دسجلا دوجو لبق تدجو سفنلا نأ ىنعمب يأ مدقتملا ةقالع دسجلاب سفنلا ةقالع نأ انضرف اذإ مث
 نوكي نأ امإو ,نامزلا يف هيلع مدقتم هنأل هب هدوجو قلعتي نأ ليحتسيف ءاينامز كلذ عم مدقتلا نوكي نأ
 مدع ضرف نأل هئانفو دسجلا نالطبب اهئانفو سفنلا نالطب ىلإ وعدي ال اذهو نامزلا يف ال تاذلا يف مدقتلا
 ةيضرع ةقالع دسجلاب سفنلا ةقالع نأ هانمدقو .هانركذ يذلا اذه نم نيبتيف مدقتملا مدع بجوي ال رخأتملا
 نأل دسفي ال طيسبلاو طيسب رهوج سفنلا نأ هنأ ىلإ دسجلا نالطبب سقنلا نالطب بجوت ال يهو «بسحف
 الف هنع ةلقتسم اهنأ الإ هنالطبب تلطبل دسجلاب ةمئاق سفنلا تناك ول هنأ قوف رصانعلا لالحنا وه امنإ داسفلا
 ,هقارفل تملأت هتقرافاذإو .هرك ىلع دسجلا ىلإ تلصو دقو .هقرافتس اهنكلو ,دسجلا يف ملأتتل اهنإو يتاذ هاجتا ةقالع ال يضرع راوج ةقالع هب اهتقالعو نيح ىلإ هيف ةميقم يهف .هداسفب دسفت الو هلالحناب لحنت
 اهجوأ نع اهدصي «قيضلا اهصفقو فيثكلا اهنجس وهف .لامكلا نم هيف بغرت ام غولب نم اهعنمي دسجلاو
 عيسولا اهئاضف ىلإ تندو ىمحلا تقراف اذإف ةداعلاب الإ دسجلا ةرواجم فلأت ال سفنلا نأكو حيسفلا
 : انيس نبا لاق ءاهنجس نم تقلطأ نأ دعب اهؤاطغ اهنع فشك ذإ تدرغو تعجس ىلعألا اهملاعب تلصتاو
 عسوألا ءاضفلا ىلإ ليحرلااندو ىمحلا نم ريسملا برق اذإ ىتح
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 قلعت هب هقلعت نوكي نأ امإف . قلعتلا نم اعون ءيشب قلعتم لكو قلتي قلعتلا نم ًاعون

فاكملا رثؤت الف هسفنب مئاق رهوج امهنم دحاو لكو دوجولا ىف ٍه ءىفاكملا
 يف دوجولا ىف ف ةأ

 . تاذلا ال ةفاضإلا لطبي امهدحأ داسفو يفاضإ رمأ هنأل يناثلا داسفب انهت ا كار

 دوجولا يف سفنلل ةلع ندبلاف «دوجولا يف رخأتملا قلعت هب هقلعت نوكي نأ امإو

ه امب مسجلا نإف ةيلعاف ةلع نوكت نأ زوجي الف “عبرا للعلاو تحج
 لعفي ال مسج و

 مئاق رمأ ديفي نأ لاحمف ةيدام روص وأ ضارعأ امإ ةينامسجلا ىوقلاو (هاوقب الإ اعيش

 .ةدام ىف ال اهسفنب ةمئاق تاذ دوجو ةداملاب

 الو «ندبلا يف ةعبطنم تسيل سفنلا نأ انيب دقف «ةيلباق ةلع نوكت نأ زوجي الو

 قلعت اذإف سكعلاب رمألا نوكي نأ ىلوألا نإف «ةيلامك وأ ةيروص ةلع نوكت نأ زوجي

 ظ .اهل ةيتاذ ةلع هنأ ىلع ًاقلعت سيل ندبلاب سفنلا

 ةلا نوكي نأ حلصي ندب ثدح اذإ هنإف سفنلل ضرعلاب ةلع جازملاو ندبلا معن

 صصخم ببس الب اهثادحإ نإف ةيئزجلا سفنلا ةقرافملا للعلا تثدحأ اهل ةكلممو سفنلل

 نكي مل امدعب نئاك لك نألو ددعلاب اهيف ةرثكلا عوقو نع عنمي دحاو نود دحاو ثادحإ

 ناك ول هنالو «نيبت امك هيلإ هتبسن ؤيهت وأ هلوبق ؤيهت اهيف نوكي ةدام مدقتي نأ يعدتسي

 تناكل لعفتو لمكتست اهب ةلآ اهل ثدحت ملو ثدحت ةيئزجلا سفنلا نوكت نأ زوجي

 مجسلا نوييحللا ب كونان لاف .:ترييسيات رطل نشك نو جف

 ةملم دوعتو ةفرعملا بستكتل هيلإ |! تءاج له «يداملا ملاعلا اذه ىلإ اهملاع نم تطبهأ اذامل نكلو

 رمأب نونواهتي ءامكحلا رثكأ نإ نإ ءالامك دسحلا ىف دجتت اهازت لهو 4 اوتحا اب ةطيحم اهب ةحلاع ايافخلاب

 ةضيبلاك سفنلا ىلإ ةبسنلاب دسجلا نأكف «مهداسجأ نوقرحيل ةمهاربلا نإ ىتح ءهنع نوضرعيو دسجلا

 مونلا اذه نم تهبتناو اهتروص تلمكتسا اذإف ءاهيلع قفشيو سفنلا نضحي هنإ خرفلا ىلإ ةبسنلاب
 ىلويهلا رحب يف ةقيرغ اهنأ تكردأ ينامسجلا ملاعلا اذه يف اهتبرغب تسحأو ةلفغلا هذه نم تظقيتساو '

 ةقرافم اهيلع تناه ءةداعسلاو ةجهبلاو راونألا نم ًائيش اهتظقي يف تحمل اذإف اهيراخزو ةداملا ةنيزب ةرورغم

 . هيلع ةفسا ريغ يهو هتقرافف دسجلا

 عملي مل هناكف ىوطنا مث نيستا قحاب اات

 ْ .دوجولا اهل ةيطعم سفنلل ةيلعاف ةلع )١( )١(
 . .منصلل ساحنلاك ةطاسللا ليبسب وأ نادبألل رصانعلاك بيكرتلا ليبسب اهل ةيلباق ةلع (۲)

 . ةيروص ةلع (۳)
 .ةيلامك ةلع )٤(

 . لعفلا كلذ لعفي مسج لك ناكل هاوقب ال هتاذب لعفي ناك نأ ولو (؟)
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 ةلآلا ىف دادعتساالاو ؤيهتلا ثدح اذإ نكلو .ةعيبطلا ىف لطعم ءىش الو .دوجولا ةلطعم

 ثودح عض ءىش ثودح بجو اذإ سيلو .سفنلا وه ء ىش ةقرافملا للعلا نم ثدح

 ظ .‹هنالطب عم لطبي نأ بجو ءيش

 مدقتملاف مدقتملا قلعت مسجلاب سفنلا قلعت نأ وهو انركذ امم ثلاثلا مسقلا امأو

 تاذلاب ناك نإو «نامزلا ىف همدقت دقو هب هدوجو قلعتي نأ ليحتسيف نامزلاب ناك نإ
 ريغت نم هصخي رمأب ندبلا داسف نأ ىلع . مدقتملا مدع بوجوب رخأتملا مدع ضرف سيلف

 ءيش لك نأل داسفلا لبقت ال اهتاذ يف يه لب ًاضيأ سفنلا دسفي ال رخا اببس نإ : لوقنو
 نأ لاحمو « ىقبي نأ لعف هيف داسفلا ليقو «دسفي نأب ةوق هيفف ءام رمأب دسفي نأ هنأش نم
 ء يش داسفلل هؤيهت ناف ‹ ىقبي نأ لعفو دسفي نأ ةوق دحاو ءيش يف ةدحاو ةهج نم نوكي

 .رخآ ءيش ءاقبلل هلعفو

 نأ زوجي الف ةطيسبلا امأ . نيهجول “°نارمألا هيف عمتجي نأ زوجي ةبكرملا ءايشألاف

 هلف دسفي نأ ةوق هلو ىقبي ءيش لك نأ ًاضيأ كلذ ىلع ليلدلا نمو «نارمألا اهيف عمتجي
 ءانكمم ناك ابجاو نكي مل اذإو .يرورض بجاوب سيل هءاقب نأل اضيأ ىقبي نأ ةوق
 ءيشلا كلذف ىقبي نأ لعفو ىقبي نأ ةوق هرهوج يف هل نوكي اذإف ةوقلا ةعيبط وه ناكمإإلاو

 ءاقبلا ةوقو 4 ةروصلاك ءاقبلا لعف هل كرش رمأ ءاقبلا لعفو ءاقبلا ىلع ةوف هل يذلا

 لك نأ ناب دقف «فلخ وهف ًادرف ًادحاو هانضرف دقو ةروصو ةدام نم ابكرم نوكيف «ةداملاك
 «هتاذ رابتعاب مدعي نأ ةوق هيف سيل لب ىقبي نأ لعفو ىقبي نأ ةوق هيف بكرم ريغف طيسب رمأ
 . تابكرملا ىلإ الإ قرطتي ال داسفلاو

 الو ءةربدم ًاسفن روصلا بهاو نم قحتسا دعتساو ًايهت اذإ ندبلا نأ ررقت اذإو
 ىف هتنراقو سفنلا قحتسا اذإف كلذك همكح ندب لك لب «ندب نود ددبب اذه صتخي

 رومألا هذه لطبتو رومأ نع رومأ ثدحت دقو «هيفو ءيشلا كلذب ةمئاق ءيشلا تاذ تناك اذإ نوكي امنإ اذهو (1)
 امنإ يذلا ريغ رخآ ءيش اهل دوجولا ديفم ناك اذإ ًاصوصخو اهيف ةمئاق ريغ اهتاوذ تناك اذإ رومألا كلت ىقبتو
 رهوج ةلاحم ال وه لب مسج يف ةوق الو مسج ريغ ءيش سفنلا دوجو ديفمو «هدوجو عم اهدوجو ةدافإ أيهت

 قلعت سيلف طقف دوجولل هقاقحتسا تقو لصحي ندبلا نمو ءيشلا كلذ نم هدوجو ناك اذإف مسج ريغ رخا

 . سفنلا ىلع تاذلاب ةيلعلا مدقت ًامدقتم مسجلا نوكي نأ بجوي وحن ىلع امهنيب قلعتلا نإ :لاقي نأ نذإ زوجي الف ضرعلاب الإ هل ةلع نم ندبلا الو ءندبلاب دوجولا سفن يف
 .دسفي نأ ةوقو «۲» ىقبي نأ لعف )۲( 2١١
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 وهو ناسفن دحاو ندبل نوكي نأ ىلإ يدؤي هنأل ىئرخأ نی هب یل نأ زوجي الق ةوجولا

 . لطاب اذإ ٩ خسانتلاف لاحم

 لاوحأو لعفلا ىلإ ةوقلا نم يرظنلا لقعلا جورخ هجو يف :ةسداسلا ةلاقملا

 اهتدهاشمو بيغلا ملع اهكاردإو ةبذاكلاو ةقداصلا ايؤرلا نم ةيناسنإلا سفنلاب ةصاخ

 يتلا اهصئاصخو ةكتتنلا ةوبنلا ىنعمو درول كلب نه صراخ نم اهل دعو ال روصل

 . قيراخملا نع اهب زيمتت

 لوبقل دادعتسا يأ ةينالويه ةوق اهل 22ةيناسنإلا سفنلا نأ انيب دق لوألا امأ

 ىلإ هجرخي ببس نم هل دب ال لعفلا ىلإ ةوقلا نم جرخ ام لكو لعفلاب تالوقعملا

 جاتحال ة ةوقلاب اوچ ناك ول هنإف لعفلاب ا نوكي نأ بجي ببسلا كلذو .لعفلا .

 الف « هيف ةوق ال لعفلاب دوجوم وه جرخم ىلإ يهتني وأ لسلستي نأ امإف ءرخآ جرخم ىلإ
 وهف ةوقلاب رمأ ةداملاو ةروصو ةدام نم بكرم مسجلا نأل امسج كلذ نوكي نأ زوجي

 لوقعلا لك نأل الاعف' يمس امنإو .لاعفلا لقعلا وهو ةداملا نع درجم رهوج اذإ

 لوقلاب هلعف صخي سيلو رخآ هجو نم تايهلإلا يف هتابثإ قبس دقو «ةلعفنم ةينالويهلا

 هل دعتسا ام لباق لك يطعيف ماعلا هضيف نم يه امنإف ملاعلا يف ةروص لكو لب سوفنلاو

 ةروصو ةدام نم مسجلا نإف ائيش دجوي ال مسج يف ةوقو مسجلا نأ ملعاو «روصلا نم

 يف رثؤي ال مدعلاو . مدع يهو ةداملا ةكراشمب رثأل مسجلا رثأ ولف ةيمدع اهتعيبط ةداملاو

 . هجو لك نم لعفلاب وهف ةوق لك نعو ةداملا نع درجملا وه لاعفلا لقعلاف دوجولا

 ةخسنتسملا ةقالع هيلإ تلقتنا اذإف «بهاولا نم سفنلا ديعتسي هجازمل ندبلا نأ خسانتلا عانتما ينركذي اممو ١١(

 ناك نإ لقنلا نإف اشا «لاحم وهو ةعفادتم ةمداصتم ةخسنتسمو ةدجتسم ناسفن دحاو ناويحل لصحيف

 سياقتي ال ءيشب ناويحلا ىلع تابنلاو ناسنالا ىلع ديزت ناويحلا دادعأ و 1 نع لوزنلاب

 يف اذكو رابكلا تاناويحلا 5 8 او عون ددع ديزي راغصلا تاناويحلا نمو 0 نادبألا ىلع

 .(144 ص ةيهلإلا ةمكحلا) . اوركذ ام حصي الف .تاينلا

 يهو « ةيناسنالا سفنلا وأ ,ةقطانلا سفنلاب ةامسملا يهو «هريغو ناويحلا رئاس هب نيابت ةوق ناسنالا يف نإ

 ةئيهتم ىلوأ ةوقف سانلا يف ًانواعتاهاوق يف نأل ءالف ليصفتلا يف امأو قالطالا ىلع سانلا عيمج ىف ةدوجوم

 اهيبشت ينالويهلا لقعلا تيمس اذهلو ‹ةروص اهتاذ يف اهل سيل اهداوم نع ةعزتنم تايلكلا روص ريصت نأل

تلا ىلع ةكلمو ةردق اهل ةيناث ةوقو ةقرحم ةوقب رانلاك ال ةدربم ةوقلاب رانلاك ةوقلاب ماق لقع يهو ىلويهلاب
 روص

 ىلع اهل رانلا انلوقك ًاضيأ ةوقلاب ماق لقع وهو «ةيملاعلا ةملسملا ءارآلا ىلع اهئاوتحال ةيلكلا روصلاب

 _ لقعلا ىلإ اتجرخو ناتيضاملا ناتوقلا اهنم لعفلاب ةلوقعملا تايلكلا روصب ةروصتم ةثلاث ةوقوأ .ةوق قارحإلا

 50 ريصحح
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 ةوقلا بورغ مونلاف ءايؤرلاو مونلا .سفنلاب ةصاخلا لاوحألا نم يناثلا امأو

 (7حاورألاب ينعيو نطابلا ىلإ رهاظلا نم حاورألا سابحناو ندبلا قامعأ ىف ةرهإظلا
 هه

— 
— 

(۱) 

 هدوجو نإف «تاذلاب هيف هدوجو سيلف لعفلاب ينالويهلا لقعلا يف هدوجو سيلو «لاعفلا لقعلاب يلا وهو
 يلكلا سفنلاو يلكلا لقعلاب موسوملا وهو لعفلا ىلإ ةوقلاب ناك ام جرخ هب تاذلاب هيف وه دجوم نم هيف
 ءةطساو ريغب امإو ةطساوب امإ «نيهجو ىلع تاذلاب ةلوبقملا ةوقلا هل نمم لوبقلا ناك اذإو ملاعلا سفنو
 لوبقكف ةطساو الب هنع لوبقلا امإف : نيهجو ىلع ىلكلا لاعفلا لقعلا نم لوقلا دجو اذإ كلذكو
 سحلاكو داوملاو تالآلا طسوتب ةيناثلا تالوقعملا لوبقكف طسوتب لوبقلا امأو .لوقعلا ةيادبو ةماعلا ءارآلا
 ريغب ةرمو طسوتب ةرم انيب امك لبقت ةقطانلا سفنلا تناك اذإو .ةركفلاو مهولاو كرتشملا سحلاو رهاظلا
 لقعلا وه اذهو .دافتسم تاذلاب رخا يف وهف ضرعلاب هيف وهف تاذلاب طسوت ريغب لوبقلا هل سيلف طسوت

 تالوقعملا صاصتخا سيلو ىوقلا نم هريغ لوبقل ةلع هلوبق ريصيو تاذلاب طسوت ريغب لبقي يذلا يكلملا

 ةلوهسلاو فعضلاو ةوقلا يف ًاتوافت لوبقملاو لباقلا يف انيأر مث «هلوبق لهسيل الإ طسوت ريغب لبقي نأ ىوقي
 الو طسوتب ادحاو الوقعم الو لبقي ال نأ فعضلا فرط يف ةياهنلا نأل ىهانتي ال نأ الاجم ناكو «ةروسعلاو
 دقو «نكمي ال فلخ اذهو «نيفرطلا يف ىهانتي نوكيف طسوت ريغب لبقي نأ وه ةوقلا يف ةياهنلاو طسوت ريغب
 .هل ًاقرافم ىناثلا دجو ىناثلل ًاقرافم نيينعملا دحأ دجو اذإ نيينعم نم بكرملا ءيشلا نأ نيب

 فرا لف: سات اذإو ةطساو رب قمل تاضافإلا لك لقت ءايشأو ةطساو يغب لقت ال ءايشأ انياردققو
 ام بابسألا نم نإ لوقأ ام ىلع يرجي بابسألا ىف لضافتلا ناك اذإو يوقلا فرطلا يف ىهانتي فيعضلا
 ةروص وأ داوم يف ال ثابثإو ةروص امإ هتاذب مئاقلاو لضفأ لوألاو اهتاذب ةمئاق ريغ اهنمو اهتاذب ةمئاق يه
 ةيمان امإ ماسجألا يه يتلا داوملاو روصلاو هيف بلطملا ناك اذإ يناثلا مسقلاو .لضفأ لوألاو داوملل ةسبالم
 لقعلا ىلإ جراخ امإ ةكلملا وذو « لضفأ لوألاو ,ةكلم ريغ وأ ةكلم امإ قطانلاو « لضفأ لوألاو ةيمان ريغ وأ
 يبنلاب ىمسملا وهو « لضفأ لوألاو ةطساوب وأ ةطساو ريغب امإ جراخلاو .لضفأ لوألاو جراخ ريغ وأ ماتلا

 دوسي يبنلا نذإف هسؤريو لوضفملا دوسي لضاف لك ناك نإو «ةيداملا روصلا يف لضافتلا ىهتنا هيلإو
 ص تايعيبطلاو ةمكحلا يف انيس نبا لئاسر نم ةسداسلا ةلاسرلا) .اهلضف يتلا سانجألا عيمج سؤريو

 ( ا . )^۳
 اضوقنم «هتقيقحو هدحب ىنعملا روصت نم نكمتت يتلا يه «ةيناسنإلا حورلاف < ةيسدقو ةيناسنإ .حورلاو
 حورلا هذهو يرظنلا لقعلا ىمست ةوقب كلذو «ريثكلا هيف كرتشي ثيح نم اذوخأم ةبيرغلا قحاوللا هنع
 حابشألا مسترت امك يهلإلا ضيفلا نم اهيف مسترت تالوقعملا هذهو ءاهلاقصك يرظنلا لقعلا اذهو .ةارمك
 اذإ امب ةلغتشم ىلعألا بناجلا نع اهلاقص ةهجب ضرعت ملو عبطب اهلاقص دسفي مل اذإ ةليقصلا ايارملا يف
 ملاع ءاقلت تهجوتو هذه نع تضرعأ اذإف ءليختلاو سحلاو بضغلاو ةوهشلا نم اهتحت اهلاقص دسفي مل
 ظ .ايلعلا ةذللاب تلصتاو ىلعألا توكلملا تظحل رمألا
 الب اهندب ىلإ اهريثأت ىدعتيو نطابلا اهسح رهاظلا سحلا قرغتسي الو قوف ةهج اهلغشت ال ةيسدقلا حورلاو
 . سانلا نم ميلعت الب ةيكلملا حورلا نم تالوقعملا لبقتو هيف امو ملاعلا ماسجأ

 ,نطابلا نع تباغ رهاظلا ىلإ تلام اذإو رهاظلا نع تباغ نطابلا ىلإ تلام اذإ ةفيعضلا ةيماعلا حاورألاو
 نع لغشي فوخلاو عمسلا يف لحي رصبتلا كلذلف ىرخألا نع تباغ رقتسم ىلإ رهاظلا نم تنكر اذإو
 .ركفتلا نع دصي ركذتلاو ءركذتلا نع دصت ةركفلاو بضغلا نع لغشت ةوهشلاو ةوهشلا
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 ىوقلا بكارم يهو «بلقلا اهعبنم ىتلا طالخألا راخب نم ةبكرم ةفيطل ًاماسجأ انهاه

 سحلل ةيدؤملا باصعألا نم اهيراجم يف ةدس تعقو اذإ اذهلو «ةيناويحلاو ةيناسفنلا
 تانسألا نم نعم ت الا تدكر اذإف ةتكسلاو عرصلا لصحو نسحلا لطب

 ساوحلا دروي اميف ركفتلاب ةلوغشم لازت ال اهنأل ساوحلا لغش نع ةغراف سفنلا تيقب

 ةيناحورلا رهاوجلل راصبإلا تدعتساو عناملا اهنع عفرو غارفلا ةصرف تدجو اذإف ءاهيلع
 رهاوجلا كلت يف ام سفنلا يف عبطناف اهلك تادوجوملا سفن اهيف يتلا ةيلقعلا ةفيرشلا
 سفنلا يف ةروصلا كلت عابطنا نوكيو يأرلا ضارغأ بساني ام اميس ال ءايشألا روص نم

 اهتظفحو ةروصملا يف سفنلا نم تعقوو ةيئزج روصلا تناك نإف ةارم يف ةروص عابطناك

 نإو ريبعت ىلإ جاتحي الو ايؤرلا تقدص ةليختملا فرصت ريغ نم اههجو ىلع ةظفاحلا

 ريبعت ىلإ جاتحت هذهو .ةسوسحملا روصلا نم اهبساني ام تكاح ةليختملا يف تعقو

 صاخشألا فالتخاب تفلتخاو ةطوبضم لايخلا تافرصت نكت مل املو «ليوأتو

 سحلا ملاع ىلإ لقعلا ملاع نع ةفرصنم ةليختملا تكرحت اذإو ريبعتلا فلتخا لاوحألاو

 عار يلع افرا كالو اهل ريتال الخلا دانا ارا تناك اار مااا
 اا مانملا يف ىأر عبرألا تايفيكلا ىدحإ

 ةيدأت'عمجم يه ةوق رهاظلاو نطابلا نيب كرتشملا سحلا يف «نأش نع نأش اهلغشي ال ةيسدقلا حورلاو =

 ءاهيف ةظوفحم روصلا ىقبتف ةلجعلاب كرحتت ةلآ ةروص مسرت اهدنعو ساسحالاو ةقيقحلاب اهدنعو ساوحلا

 هتابثإ لوطي ال كلذ نأ الإ ,كلذك نوكي نأ ريغ نم ريدتسم طخ وأ ميقتسم طخك ‹سحت ىتح تلاز نإو

 ءاوس اهيف رونصتي ام ةقيقحلاب كردملا نإف .مونلا دنع ةنطابلا روصلا رذعتل ناكم اا ةوقلا هذهو ءاهيف

 ام هلغش يف نطابلا بزح امبرلو ادهاشم لصح اهيف روصت امف لخاد نم اهيلإ ردص وأ جراخ نم اهيلع درو

 نكمت رهاظلا اهلطع اذإو نطابلا ىلع تلطعت «رهاظلا سحلا اهنهتما نإف ادادتشا نطابلا ةكرح نم دتشا
 بزح امبرلو مونلا يف امك أدهاشم ريصي ىتح نطابلا يف لوحي ام لثم اهيف حبستف أدهي ال يذلا نطابلا اهنم

 : نيهجو نم ولخي ال ذئنيحف .هناطلس يلوتسي ًادادتشا نطابلا ةكرح تدتشاف ةلعش يف دح بزاح نطابلا

 نمو زجع لقعلا نم قفتا نإف ءهراوج نم برقيف هنع زجعي نأ امإو «هنايلغ اثفيو ةكرح لقعلا لدعي نأ امإ

 ريصتف ةليختملا روصلا اهيف روصتيف ةارملا هذه يف اهل اهب رثأتي ةوق لايخلا يف لثمي ام يوق طلست لايخلا
 اذهو ءًاصاخشأ رصبيو ًاتاوصأ عمسيف فوخ نكمتوأ رمأ راعشتسا هنطاب يف بلغي نمل ضرعي امك ةدهاشم

 حولي امك بيغلاب ربخأف ىلعألا توكلملا نم رس هيف حالف رهاظلا دي هنع ترصقو نطابلا ىوق امبر طلستلا
 ملف اهلك ايؤرلا ةظفاحلا ةوقلا تطبض امبرو مالحألا ىريف .رعاشلا نوكسو ساوحلا ءوده دنع مونلا يف

 ذئنيحف هسناجت رومأ ىلإ هسفنب يئرملا نع ةيهيبشتلا اهتاكرحب ةليختملا ةوقلا تلقتنا امبرو ةرابع ىلإ جتحت

 . عرفلا نم لصألا هيف جرختتسي ربعملا نم سدح وه ريبعتلاو «ريبعتلا ىلإ جاتحت
 .(15 ص تايعيبطلاو ةمكحلا يف لئاسر نم ةثلاثلا ةلاسرلا)

1۳۹ 



 ال ةوق ىوقي سوفنلا ضعب نإ ءةظقيلا يف 2)بيغلا ملع كاردإ يف.ثلاثلا امأو
 ىلإ علطيف ًاعيمج سحلاو لقعلا ملاع ىلإ رظنلل هتوقب عستي لب هعنمت الو ساوحلا هلغشت
 ةظفاحلا يف كردملا روصتملا يقبو فطاخلا قربلاك رومألا ضعب هل رهظيف بيغلا ملاع
 كلذ ناك ةاكاحملا ةعيبطب تلغتشاو ةليختملا يف عقو نإو ًاحيرص ًايحو كلذ ناكو « هنيعب
 ظ . ليوأتلا ىلإ ًارقتفم

 علطت دقو «يندبلا قئاعلا الول ءاهمولعب شاقتنالا انسوفنلو : تابيغملا روهظ ةيفيك يف يدرورهسلا لاق )١(

 وأ ةيولعلا راونألا ةكلمب ةبستكم وأ ءةيرطف سفن ةوقل ةظقيلا يف وأ مانملا يف يبيغلا رمألا ىلع سوفنلا
 نوقطنتسملا لعفي امك بسك نم برضب وأ نيرورمملاو نيعورصملل امك قئاعلا يف يعيبط فعضل

 يف ةبوطر عم ةقالع ةلق وأ فعض هاوق يف نم لكو ةريحم ةشهدم رومأو ةقرقرتم رومأب نايبصلل نولغشملا
 هل بلاطلا ناك نإ قارشالا ةمكح يف دجوت امبرو «ةزومرم مهمولعو مهتضايرف ءالضفلا امأو «ةلباق غامدلا
 ةمكحلا نأ ىلع فقوم ىلإ جاتحي فالآلا بابرأ نيديؤملا ءارو امو .فقوملا علطملا هدعاسي وأ ةمات ةرطف
 توص عامسب نوكي دقو روطسم نم ةءارقب نوكي دق يبيغلا رمألل يقلتلاو ادبأ ملاعلا نع تعطقنا ام ةريمخ
 نوكي دقو « سمه هيبش نوكي دقو ,بيهم وأ بيط توصب ةبطاخملا نوكت دقو بطاخملا ىري نأ نود نم
 ةربتعملا تاسلخلا هاجشيفو ةيولعلا تاداسلا نم ةداس ةروص يف وأ ةيوامس امإ ةروص يف ىءارتي بطاخملا

 ىلع ايلعلا هللا ةهجو وه يذلا لجبملا نيدسجتملا يف مظعألا شخروه ميظعلا ديسلل ايلقروه ملاع يف
 نوكي دقو .تايانعو ءاقلإ اضيأ ةيقابلا تاداسللو اهدهاش وهو ريونتلاب ةركفلا ىلع مئاقلا هنإف قارشالا ناسل
 ةيضاملا سوفنلل نوكي دقو .ديرفلا لضافلل روهظلا تقوب قيلت رهاظم يف تاداسلا ضعب روهظب ءاقلالا
 وأ قطنت ةدسجم ةيعانص ةروص وأ ةيبكوك ةئيه وأ ةيسنإ ةروص ىلع اهنع حبشلا نوكي دقو «تاهيبنت ًاضيأ
 نوكي دقو ةيرونلا ةفطخلا دعب ةروص يف روهظلا نوكي دقو ملكتت  عيبلا روص هبشت  ةيغبص ةيعانص ةروص
 ‹«يئزجلا ءاقلالا لطبأو حابشألا تعفتراو ةروصلا لاطبإ نكمت اذإ يرونلا قلأتملاو ةيرونلا ةروصلا دعب
 يرسي دقف كرتشملا سحلا يف اهنأ نيئاشملا دنعف ىرت يتلا روصلا امأو ىلعأ لحم نم سماطلا نأ ملعف
 كرتشملا سحلا شاقتنا نع عناملاو ليختلا ىلإ كرتشملا سحلا نم يرسي ناك امك هيلإ ليختلا ندعم نم
 «جراخ نم تاكاردإلا داريإب هلغشي رهاظ يسحو ءراكفألا يف ةليختملا لغشي نطاب يلقع نارمأ لايخلا نع
 ىلإ سفنلا بذجنتف ضرم ةيسيئرلا ءاضعألا ضعب ىلع ىلوتسا اذإ امك  يلقعلا نيظفاحلا دحأ رتف اذإف
 مونلا ةلاحإ امأو «ضومخلا نامز هيلع لوطي نم ضعب دجي امك  يسحلاو  ةعيبطلا ةنواعمو ضرملا بناج
 نع ضرعت ًاضيأ سفنلاو ىقبي ال ساسحالا نإف .ًاعيمج نيظفاحلا ضارعأل مهتدعاق ىلع نوكي نأ بجيف
 ءاقلت نم ناك نإ كرتشملا سحلا يف لصحي يذلا شقنلاف «ةيعيبطلا ىوقلا ةنواعم ىلإ يرهاظلا فرصتلا
 ىلإ ىدعتيف - سدقلا نم اهيف مستري امم - سفنلا ءاقلت نم ناك نإو : ايذاك ايناظيش ارمآأ نوكيف ةليختملا
 هنم ةليختملا لقتنت دقو ءهنيعب سفنلا يف لصحي ام طبضني دقو قداص رمأ وهف «كرتشملا سحلاو ليختلا
 امأو كرتشملا سحلا روص نم اضيأ هنوذخأي «نجلاو لوغلاو ليوأتو ريبعت ىلإ جاتحيف هدض وأ ةهيبش ىلإ
 كلسي مل هنإف اهيف مالكلا نيئاشملل ملسن الف تادهاشملا بابرأل ىءارتت يتلا رومألاو روصلا يف مالكلا
 نإو- بيرغ يسدق دييأتب وأ هلاثم ذاتسأ نع كلس نمو ًافيعض هكولس ناك مهنم كلس يذلاو ليلقلا الإ مهنم
 ام ءارو نإو طق مهئاحبأ يف الخدي ملو - نيميظع نيملاع نع اولفغ نيئاشملا نأ فرعيسف  عقي ام لق ناك
 .(197 ص ةيهلإلا ةمكحلا) . ىرخأ ءايشأ اوركذ
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 كردت سفنلا نأ كلذو اهل دوجو ال ةسوسحم ًاروص سفنلا ةدهاشم يف ؛ ؛ عبارلا امأو

 يلوتستف افيعض الوبق هلبقي دقو ظفحلا يف هتكردأ ام نيع ىقبيف أیوق اكاردإ ةبئاغلا رومألا

 رم علا سحلا تعبتتساو ةسوسسحم ةروصب ا

 يف ةروص عوقو وهو راصبالاو < الار ةروصملا نم لا ةيارس كرتشملا سحلا ىف

 لاذ نمر هيف: عقرب ارسلا ةطساوب جراخ نم رمأ هيف عقو ءاوسف «كرتشملا ا

 ,كاردإلا تالا ةوقو سفنلا ةوق نم نوكي ام هنمف اوج كلذ ناك «لايخلا ةطساوب

 . تالآلاو سفنلا فعض نم نوكي ام هنمو

 تاماركلاو تازجعملا صئاصخ :لاق .تاماركلاو تازجعملاف ؛ سماخلا امأو

 هداجيإو ةروص ةلازإب ملاعلا ىلويه يف رثؤيل اهرهوجو سفنلا ةوق يف ةيصاخ ثالث

 يف ةيراسلا اهاوقل ةعيطم ةقرافملا ةفيرشلا سوفنلا ريثأتل ةد داقنم ىلويهلا نأ كلذو «ةروص

 اهلعف لعفيف سوفنلا كلت بساني ّدح ىلإ فرشلا يف ةيناسنإ سفن غلبت دقو ,ملاعلا

 دمجتو ليحتسيف ابلص ارهوج بيذتو «هناکم نع البج ليزتف « يه تيوق ام ىلع ىوقتو
 ىلإ جارسلا ةبسنك سوفنلا كلت ىلإ سفنلا هذه ةبسنو .ًارجح ليحتسيف ًالئاس ًامسج

 تنأو ةردقب رثؤي جارسلا كلذك ةءاضإلاب ًانيخست ءايشألا يف رثؤت سمشلا نأ امكف سمشلا

 بضغلاو ةبلغلا ةروص سفنلا يف ثدح اذإ هنإف «ندبلا يف ةيئزج تاريثأت سفنلل نأ ملعت

 ةرارح ينملا ةيعوأ يف تثدح اهيف ةاهتشم هروص تثدح اذإو «هجولا ٌرمحاو جازملا ىمح
 درجم انهاه رثؤملاو هل دعتستف عاقولا ةلآ قورع هب ءىلتمي ىتح حيرلل ةجيهم ةرخبم

 .ريغ ال روصتلا

 لقعلاب لاصتالل دادعتسالا ديدش نوكي ءافص سفنلا وفصت نأ ةيناثلا ةيصاخلاو

 ضعبل لصحت يتلا ةيسدقلا ةوقلا لاح انركذ دق اننإف «مولعلا اهيلع ضيفي ىتح «لاعفلا

 داكيإ» .هنم علابلا فيرشلاو ملعتلاو ركفتلا نع هلاوحأ رثكأ يف ينغتست ىتح سوفنلا

 ١[ :رونلا] .#4رون ىلع رون ران هسسمت مل ولو ءيضي اهتيز

 يف حابصملا حابصم اهيف اك و نع رال تاومسلا رون هللا# : ىلاعت هلوق أرقي انيس نبا نإ )١(

 ملولو ء يضي اهتيز داكي ةيبرغ الو ةيقرش ال ةنوتيز ةكرابم ةرجش نم دقوي يرد بكوك اهنأك ةجاجزلا ةجاجز

 مث .#ميلع ءيش لكب هللاو سانلل لاثمألا هللا برضيو ءاشي نم هرونل هللا يدهي رون ىلع رون ران هسسمت

 ل يف هلئاسر نم ةسداسلا ةلاسرلا يف لوقيف ءوطسرأو نوطالفأ ىتركف ًاجزام اهحرش يف ذخأي

 :رونلا : تايعيبطلاو
E O oe 
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 وه انهه ىنعملاو «ريخلا ىلإ لصولا ببسلا امإو ريخلا امإ :نيهجو ىلع راعتسملاو «سيلاط وطسرأ ركذ =
 يتاذلا يف مكحلا كلذك ريخ لكل ببس وهو هتاذب اريخ ىلاعت هللا ينعأ هيمسق يف يتلكب راعتسملا مسقلا
 . يتاذلا ريغو

 سفنلاو ينالويهلا لقعلا نع ةرابع وهف «ةاكشم# : هلوقو . لكلا نع ةرابع (ضرألاو تاومسلاو» : هلوقو
 ساكعنالا ناك ناردجلا براقي ام لك نأل ةءاضتسالل ؤيهتلا ةديج ناردجلا ةبراقتم ةاكشملا نأل .ةقطانلا

 لضفأو «فشملا وهو هلباقي هبشم هلباق كلذك رونلاب هبشم لعفلاب لقعلا نأ امكو .رثكأ ءوضلاو دشأ هيف
 ىلإ هتبسن يذلا ىنالويهلا لقعلا وه ةاكشملاب زومرلاف ءةاكشملا وه ةيوهألا لضفأو «ءاوهلا تافشملا
 امك رونلا نأل ءلعفلاب دافتسملا لقعلا نع ةرابعوه حابصملاو ءرونلا ىلإ ةاكشملا ةبسنك دافتسملا لقعلا
 لقعلا ىلإ دافتسملا لقعلا ةبسنو «لعفلا ىلإ ةوقلا نم هل جرخمو ةفسالفلا هب دح امك فشملل لامك وه
 .ةاكشملا ىلإ حابصملا ةبسنك ينالويهلا
 يذلا ةبسنك ةبسن رخآ عضومو ىرخأ ةبترم دافتسملاو ينالويهلا لقعلا نيب ناك امل (ةجاجز يف» : هلوقو
 جرخيو ةجرسملا وهو طسوتب الإ فشملا ىلإ حابصملا نايعلا يف لصي ال يذلا وهف حابصملاو فشملا نيب

 اهلعجيل ¢ يرد بكوك اهنأكإ» : كلذ دعب لاق مث . ءوضلل لباوقلا تافشملا نم اهنأل ةجاجزلا جراسملا نم
 نم دقوت# .فشتسي تانولتملا نم ءيش سيلف فشتسي ال يذلا نولتملا جاجزلا ال فشملا يفاصلا جاجزلا
 نهدلا نأ امك «ةيلقعلا لاعفألل ةدامو ةعوضوم يه يتلا ةيركفلا ةوقلا اهب ينعي 4ةنوتيز ةكرابم ةرجش

 هيف ثيح برغلاو «رونلا هنم قرشي ثيح ةغللا يف :قرشلا «ةيبرغ الو ةيقرش ال» .جارسلل ةدامو عوضوم
 ليثمتلا ىعار فيك رظناف ءرونلا هيف دقفي ثيح برغلاو رونلا هيف دجوي ثيح قرشلا راعتسيو «رونلا دقفي
 ام «ةيبرغ الو ةيقرش ال# هلوقب زمرلاف ءاهنداعمو ثالث هبرقو هيلع ءانب رونلا مالكلا لصأ لعج نيح هطئارشو
 ىلع رونلا اهيف قرشي يتلا ةيقطنلا ةيقطنملا ةضحملا ال ىلع ةيركفلا نإ : لوقأ

 اهيف دقفي يتلا ةيناويحلا ةيميهبلا ىوقلا نم يه الو .ةيبرغ الو ةيقرش ال ةرجش :هلوق ىنعم اذهف ؛قالطالا
 ةوقلا حدم ران هسسمت مل ولو ءيضي اهتيز داكي ةيبرغ الو» :هلوق ىنعم اذهو «. قالطاللا ىلع رونلا
 رونلاب الثمم راعتسملا رونلا لعج امل «ران# +ةضافالاو لاصتالا سملاب ينعي اهسم ولو :لاق مث ةيركفلا
 ةداعلا يف هل لماحلاب هريغ يف هل ببس وه يذلا يتاذلا لماحلا لثم هعباوتو .هتالآب هعباوتو هالو يقيقحلا
 .طئارشلا ىعار فيك رظناف «ةئيضم اهنأ ةيماعلا ةداعلاف , ةقيقحلا يف نول يذب رانلا نكت مل نإو رانلا وهو

 ةيلوت ةطاحإ ىلب ءةيفقس ةطاحإ ال ملاعلا ىلع طيحملا اهب اهبشم تاهمألاب ةطيحم رانلا تناك امل ًاضيأو
 هلالابوطسرأ ىلإ نظلا بسنو يسيدورفألا ردنكسالا نظ امك لقعلا اذه سيلو « يلكلا لقعلا وهو ةيزاجم
 وهو تاذلاب دحاوب سيلف ةريثك تايلك روص وه ثيح .نتم ريثكو ةهج نم دحاو لقعلا اذه ْنأل لوألا قحلا
 :رسف انيس نبا ىرنف «هلالج لج دحاولا هللا وهو تاذلاب كلذ هل نمم ةدحولا ديفتسم وهف ضرعلاب دحاو

 خيشلا هلعج امكو «هدنع لثملا ىلعأ ريخلا نوطالفأ لعج امك ريخلا وه هللا نوكيل ريخلاب رونلا )١(
 .دوجولا ةلسلس يف تادوجوملا لوأ نيطولفأ ينانويلا

 ملاعلا نع ةفسالفلا ريبعت وهو .لكلاب «ضرألاو تاومسلاو» (۲)
 .وطسرأ دنع لقعلا ماسقأ دحأ وهو كاردإلاو قطنلل دادعتساك ينالويهلا لقعلاب ةاكشملاو (۳)

 دنع لقعلا ماسقأ نم يناثلا مسقلا وهو دادعتسا نم لوحتلا دعب لعفلاب دافتسملا لقعلاب حابصملاو )٤(
 اشا وطسرأ

  لقعلاو .لعفلاب دافتسملا لقعلاو ينالويهلا لقعلا نيب , يتلا لاعفلا لقعلا يهو ةطساولاب ةجاجزلاو (5)
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 بيغلا ملاعب ةظقيلا يف لصتتو سفنلا ىوقت نأب ةليختملا ةوقلل ةثلاثلا ةيصاخلاو

 يف ىريف ل ia نفنلا تكردأ ام ةليختملا يكاحتو قبس امك

 نسحلا ةياغ يف ةبيجع ةروص فيرشلا رهوجلل ةيكاحملا ةروصلا نوكتف عمسيو ةظقيلا

 رهاوجلاب اهلاصتا نم سفنلاب لصتت يتلا فراعملا نوكتو يبنلا هاري يذلا “كلملا وهو

 E نوكيف كرتشملا سحلا يف عقاولا موظنملا ردا مدل لثمتت ةفيرشلا

 تافالتخا اهليعافأ فلتختو صاوخب زيامتت اهنأ الإ عونلا يف تقفتا نإو سوفنلاو :لاق

 قحلا بانج لجو «بئاجع تايلفسلاب تايولعلا تالاصتال رارسأ ةعيبطلا يفو « ةبيجع

 نفلا اذه هيلع لمتشي امف دعبو .دحاو الإ هيلع دري نأو ءدراو لكل ةعيرش نوكي نأ نع

 هيسانت ال اهلعلف هسفن مهتيلف هنع زامشاف هعمس نمف «لصحملل ةربع لفغملل ةكحض
 . قالطالا ىلع لقعلل وطسرأ اهضرف يتلا ماسقألا ثلاث وه لاعفلا
 . ةيلقعلا لاعفألا ةدام يه ىتلا ةيركفلا ةوقلاب ةنوتيز ةكرابم ةرجشو (5)

 ةا لاجرو نوطالفأ دنع ةيلكلا سفنلا وهو ءدهاشملا ملاعلل ربدملا يلكلا لعفلاب «رانلاو (۷)

 . ةثيدحلا ةينوطالفألا

 ةيآلا يف ام لعجف < ةا نيرنلا ىو قيقرتلا قو بقر فام ىف بف د نا عون ار

 يف بهذ دقو .وطسرأل رخآلا اهضعبو نوطالفأل اهضعب ةيفسلف تاحالطصال ًازومر ‹تاملك نم ةميركلا

 وأ ةيريخ لثمو ملاعلا يف ةيريخلا ببسو ريخ هللا نأ ءانع دعب اهنم موهفملا لصحمو .ةيآلا كلتل هريسفت

 .لعفلاب دافتسم لقع ىلإ كاردالا دادعتسا نم لوحتي يذلا يناسنالا لقعلا كلذ ملاعلا اذه يف ةيروص

 تاومسلا يف.هللا ةياده حوضوب سانلل ًاعنقم نوكي نأ نع ىنعملا اذه لثم دعبأ امو لاعفلا لقعلا ةطساوب

حوضولا لماوع هيف ترفاوت يذلا يسحلا رونلا كلذ ناش اهنأش لئاح اهحوضو نود لوحي ال ضرألاو
 يف 

 نمم «نورسفملا هاضترا ام عم ىشمتي ًاريسفت ةيآلا هذه انرسف دق ًافنآ انإو < اذه هئايض يف هتافصو هعاعشإ

 اوطلخف «ةفسلملاب نيدلا اوطلخ نمم .هبارضأو ءانيس نبا هيف فسعت ام ىلإ ةفسلفلا مهب عزنت مل

 . مهيلع بوتي نا هللا 0

 yy : هلئاسر يف انيس نبا لوقيوا 0 «كلملا

 0000 ا لا ا ىلإ رهاظلاو نطابلا سحلا بذجنا
 0 CO . يحو وه ام دعب ًاتوص همالك عمسيو هتروص

 زجع اذإف هلثم ريصيل بطاخملا نطاب هنمضتي ام ريوصت هب داري امنإ مالكلا نإف ٠ يقيقحلا مالكلا وه

 نم أريفس نينطابلا نيب اميف بطاخملا يأ ذختا «هسفن لثم لعجيف < ‹ عمشلل متاخلا سم هنطابب بطاخملا

 هيلع علطأ حورلا نيبو هنيب باجح ال ًاحور بطاخملا ناك اذإو «راشأوأ تبكوأ توصلاب ملكف نيرهاظلا

 سحلا ىلإ حنسب هنأش نم حورلا يف شقتنملا سحلا هنم شقتناف يفاصلا ءاملا ىلع سمشلا عالطا

 ىقلتيو هنطابب كلملاب لصتي هيلإ ىحوملا نوكيف دهاشتف ةروكذملا ةوقلا ىف : عبطنيف ًايوق ناك اذإو .نطابلا

 هاوق ىلإ“ ىدأتي يحولاو كلملا نوكيف ةعومسم تاوصأ همالكلو ةو روع للملا لدلك كمان

 . هنع ىرستي مث يشغلا هيبش هيلإ ىحومللو شهدلا هيبش ةيسحلا ىوقلل ضرعيلو نيهجو نم ةكردملا
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 ةيلهاجلا ىف برعلا ءارا
 ىدحاو بهذم ىلع نابراقتي دنهلاو برعلا نأ باتكلا اذه ردص ىف انركذ دق

 ةروصقم نيتمألا نيب ةبراقملاو «نيقيرفلا نيب ةنراقملا تناك ثيح هيف لوقلا انلمجأو
 « عبطلاو ةرطفلا مهيلع بلاغلاو ‹تايهاملا ماكحأب مكحلاو ءايشألا صاوخ رابتعا ىلع

 ىلع ةروصقم ةيراقملا تناك ثيح دحاو بهذم ىلع نابراقتي مجعلاو مورلا نإو

 نأ لبقو .دنهلا ليواقأ ركذب اهبقعنو ةيلهاجلا يف برعلا ليواقأ ركذن نآلاو .«')دهجلاو

 رظنت ال يبرعلا لقعلا ةعيبط نأ نم «مهفل فل نمو نيقرشتسملا ضعب هيلإ بهذ ام يناتسرهشلا دصقي ال 01(
 يذلاف ءانه يناتسرهشلا هركذ امب اولدتساو .كلذ اهتعاطتسا يف سيلو ةلماش ةماع ةرظن ءايشألا ىلإ
 لب .ةلماش ةرظن ءايشألا ىلإ رظنلا نع يبرعلا لقعلا زجع نم ببسب كلذ سيل نأ ىري هنإف ,هلوق صحفتي
 مهو تادرجملا ةيلقعلا رومألاو ةيلكلا ماكحألا ىلإ نوليمي دنهلاو برعلا نأ هصوصن ىزغم نم مهفي يذلا
 عبتت ىلإو «ةيئزجلا رومألا ىلإ مهتفسلفب نوليمي نيذلا .سرفلاو مورلا فالخب تايناحورلا ىلإ نوعزني
 تاينامسجلاو ماسجألا نم سحلا هيلع عقي امو . ةجزمألاو عئابطلا راثا

 ةرطفلا مهيلع بلاغلا نأو «ركفلا تارطخو عبطلا تاتلف برعلا مكح رثكأ نأ نم يناتسرهشلا هلاق امو
 «سرفلا مالك لك نأ الإ :لوقي هنإف .ظحاجلل «نييبتلاو نايبلا» باتك يف ءاج ام .هازغم فشكي عبطلاو

 ركفتلا لوط نمو ءةنواعمو ةرواشم نعو ةولخو داهتجا نعو ةركف لوط نع وه امنإف مجعلل ىنعم لكو
 دنع ركفلا كلت رامث تعمتجا ىتح يناثلا ملع يف ثلاثلا ةدايزو لوألا ملع يناثلا ةياكحو .بتكلا ةساردو
 .مهئاكذ دقوتب برعلا فصي امنإ ظحاجلاف « ماهلإ هنأكو لاجتراو ةهيدب وه امنإف برعلل ءيش لكو .مهرخا
 ءريكفت طرفو ةانأ لوط نم هفرعت ىلإ مهريغ هيف نكي جاتحي اميف ,يأرلا بئاص مهتباصإو « مهنهذ ةذحو
 وأ «مهترطف يف روصقب اليلق الإ ةفسلفلا نع برعلا فارصنا ملو . يأرلا عالطتساو ثحب يف داهتجاو
 سارم نع اهلهأ دعبت يتلا ةوادبلا مكحب كلذ ناك امنإو « مهلقع يف دادعتسا ةلقل وأ  مهتعيبط يف صقنلا
 نع عافدلاو اهنع بذلاو ءةلودلا ريبدتو ةسائرلاب مهلاغتشا نم مجن ام .هلب ؛اهريغو ةيملعلا تاعانصلا
 ءاهنم ةيملعلا ىتح «تاعانصلا ةجلاعم نع مهفاكنتسا ىلإ ,ةفسلفلاب لاغتشالا نع مهلغش امم ءاهتزوح
 . مجاعألا نم مهيسوؤرمل اهوكرت دفو
 نمال مجعلا مهرثكأ ةيمالسإلا ةلملا يف ملعلا ةلمح نأ عقاولا بيرغلا نم : هتمدقم يف نودلخ نبا لوقيو
 يف يميجع وهف هتبسن يف يبرعلا مهنم ناك نإو «ردانلا ليلقلا يف الإ ةيلقعلا مولعلا نم الو ةيعرشلا مولعلا
 نكي مل اهلوأ يف ةلملا نأ كلذ ببسلاو يبرع اهتعيرش بحاصو ةيبرع ةلملا نأ عم هتخيشمو هابرمو «هتغل
 ناك هيهاونو هللا رماوأ يه يتلا ةعيرشلا ماكحأ امنإو «ةوادبلاو ةجاذسلا لاوحأ ىضتقمل ةعانص الو ملع اهيف
 ءهباحصأو عرشلا بحاص نم هوقلت امب ةنسلاو باتكلا نم اهذخأم اوفرع دقو مهرودص يف اهنولقي لاجرلا
 نأ ىلإ «ةجاح هيلإ مهتعد الو .هيلإ اوعفد الو نيودتلاو .فيلأتلاو ميلعتلا رمأ اوفرعي مل برع ذئموي موقلاو
 = تجاتحاو «سايقلاو ريظنتلاو جارختسالاو تاطابنتسالا يف تاكلم اهلك ةيعرشلا مولعلا تراصو :لوقي
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 مكح كلذب لصنو ىلاعت هللا هسرح قيتعلا تيبلا مكح ركذن نأ ديرن مهبهاذم يف عرشن

 ىلع ينب ام اهنمو .سانلل ةلبق قحلا نيد ىلع ينب ام اهنم نإف .ملاعلا يف ةينبملا تويبلا

 ةكبب يذلل سانلل عضو تيب لوأ نإ# : ليزنتلا يف درو دقو .سانلل ةنتف لطابلا يأرلا

 .[95 :فارعألا]#نيملاعلل ىدهو ًاكرابم
 ىلإ 'طبهأ امل مالسلا هيلع مدآ نإ : ليق .هانب نم لوأ يف تاياورلا تفلتخا دقو

 نع بذلاو سايقلاو طابنتسالا كلذ نيناوقو ةيبرعلا نيناوق ةفرعم نم اهل لئاسولا يهو ىرخأ مولع ىلإ -
 ىلإ ةجاتحم تاكلم تاذ ًامولع اهلك مولعلا هذه تراصف .داحلالاو عدبلا ةرثكل ةلدألاب ةيناميالا دئاقعلا

 اهنع سانلا دعبأ برعلا نإو رضحلا لحتنم نم تاعانصلاو ؛تاعانصلا ةلمج يف تجردناف ميلعتلا

 مه نموأ مجعلا مه دهعلا كلذل رضحلاو .اهقوس نعو «برعلا اهنع دعبو ةيرضح كلذل مولعلا تراصف

 تاعانصلا نم اهلاوحأو ةراضحلا يف مجعلل عبت ذئموي مه نيذلا رضحلا لهأو «يلاوملا نم مهانعم يف

 الإ هنيودتو ملعلا ظفحب مقي ملف . سرفلا ةلود ذنم مهيف ةخسارلا ةراضحلل كلذ ىلع موقأ مهنأل فرحلاو

 برعلا امأو ؛«سراف لهأ نم موق هلانل ءامسلا فانكأب ملعلا قلعت ول» : لك هلوق قادصم رهظو . مجاعألا

 يلوأو اهتيماحو ةلودلا يف ةسائرلا مهتلغشف ةوادبلا نع اهيلإ اوجرخو اهقوسو ةراضحلا هذه اوكردأ نيذلا

لاو تاعانصلا ةلمج نم راص امب ملعلا لاحتنا نع ةفنألا نم مهقحلي ام عم اهستسايس
 ادبأ ءاسؤر

 اولاز امو نيدلوملاو مجعلا نم هب ماق نم ىلإ كلذ اوعفدو ءاهيلإ رجي امو نهملاو تاعانصلا نع نوفكنتسي

 ةيلقعلا مولعلا امأو ؛ مجعلا نم مهتماعوأ ةعيرشلا ةلمح ناكف . مهمولعو مهنيد هنإف هب مايقلا قح مهل نوري

 اهتكرتو مجعلاب تصتخاف ةعانص هلك ملعلا رقتساو هوفلؤمو ملعلا ةلمح زيمت نأ دعب الإ ةلملا يف رهظت ملف

 لزي ملف .ًألوأ هانلق امك تاعانصلا نأش مجعلا نم نوبرعملا الإ اهلمحي ملف اهلاحتنا نع اوفرصناو برعلا

 ٍ .ةراضحلا ةروفوملا راصمألاب ملعلا صتخاو «ةراضحلا تماد ام راصمألا يف كلذ

 اي :لاقف «هريغ ادحأ اهيف ري ملو ءاهتعس نم ىأر امل ءاهيف شحوتسا ضرألا ىلإ مالسلا هيلع مدا طبه امل )١(

 نم كتيرذ نم اهيف لعجأس : لجو زع هللا لاق . يريغ كسدقيو اهيف كحبسي رماع هذه كضرأل امأ بر

 ءأتيب اهيف كئوبأسو .يقلخ اهيف ينحبسيو يركذل عفرت ًاتويب اهيف لعجأسو يل سدقيو «يدمحب حبسي

 يتمظعب هقطنأو يتيب هيمسأف يمساب اهلك ضرألا تويب ىلع هرثوأو « يتماركب هصتخاو يسفنل هراتخا

 يسفنل ترتخا يتلا ةعقبلا يف هعضأو «يركذب اهالوأو اهلك ضرألا تويب قحأ هلعجأو « يتامرحب هزوجأو

 تسلو تويبلا نم يتوفص وهف « يتيخب ناك دق كلذ لبقو ضرألاو تاومسلا تقلخ موي هناكم ترتخا ينإف

 توربجلاو ءايربكلا يسرك ىلع نكلو « ينعست نأ اهل يغبني الو .تويبلا نكسأ نأ يل يغبني سيلو هنكسأ

 الول ينع فيعض دعب وه مث يرارق رقتسا كلانهو يلالجو يتمظع تعضو هيلعو . يتزعب لقتسا يذلا وهو

 ءيش لك مامأو «ءيش لكب طيحمو «ءيش لك عمو «ءيش لك قوفو ءيش لك ءلم كلذ دعب ان مث « يتوق
 تيبلا كلذ لعجأ ينأش هنك غلبي الو يتردق ردقي الو «يملع ملعي نأ ءيشل يغبني سيل ,ءيش لك فلخو

 مظع دقف يتمرحب همرح نمف «هلوح امو هتحت امو هقوف ام هتامرحب مرحأ ءانمأو ءامرح كدعب نملو كل

 ينرفخأ دقف مهفاخأ نمو « ينامأ كلذب بجوتسا دقف هلهأ نمأ نمو , يتامرح حابأ دقف هلحأ نمو , يتامرح

 .هيلاوح ام ةزايح كلم لكلو « ينيع يف رغص هب نواهت نمو «ينيع يف مظع هنأش مظع نمو « يتمذ يف

 يلع نونماض يتينفأو يفنك يف يفايضأو ىدفو اهراوزو اهرامعو « يتيب ناريجو يتزايحو يتريخ ةكم نطبو

 اثعش اجاوفأ هنوتأي ‹ضرألا لهأو ءامسلا لهأب هرمعأو ‹«سانلل عضو تيب لوأ هلعجأف ‹ يراوجو يتمذ يف

 = لوبحتنيو اجيجر ةيبلتلاب نوجريو ءاجيجع ريبكتلاب نوجعي «قيمع جف لك نم نيتأي رماض لك ىلع ًاربغ
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 نادقف نيب اريحتم ضرألا يف ددرتي ناكو .دنهلا ضرأ نم بيدنرس ىلإ عقو ضرألا
 ىلإ راصو .اهفرعو تافرع نم ةمحرلا لبجب ءاوح ىفاو ىّتح « هتبود نادحوو هتحوز

 هتالصل ةلبق نوكي تيب ءانب ىف هل نذأي ىتح ىلاعت هللا ىلإ عرضتو اعدو .ةكم ضرأ
 فاطم وه يذلا “رومعملا تيبلا نم ءامسلا يف دهع دق ناك امك «هتدابعل افاطمو
 رون نم قدارس لكش ىلع تيبلا كلذ لاثم ىلاعت هللا لزنأف نييناحورلا رازمو ةكئالملا

 هفحتأ نأ ىلع قيقحف يب لزن نمو يب لزنو يلا دفوو ينراز دقف يريغ ديري اله هرمتعا نمف ءابيحن ءاكبلاب =

(۱) 

 تنك ام مدااي هرمعت هتجاحب مهنم دحاو لك فعسي نأو هفايضأو .هدفو مركي نأ ميركلا قحو « يتمارکب
 كلذ يهتني ىتح يبن دعب يبنو «نرق دعب نرقو ةمأ دعب ةمأ ءايبنألاو نورقلاو ممألا كدعب نم هرمعت مث اس
 ام هيلع ينيمأ نوكي ةتافيسو هنالؤو تام هناك و هزامع اهلا ينل متاخ وهو كدلو نم يبن ىلإ

Eارب هل تال  N SLّيلإ ةليسولاو ينم ةبرقلل هب  
 «كدلو نم يبنل هتمركمو هءانثو «هدجمو هفرشو هركذو تيبلا كلذ مسا لعجاو ماقملا راد يف لزانملا لضفأو
 .ةياقس هل طينأو هترامع هيدي ىلع يضقاو هدعاوق هل عفرا .ميهاربإ هل لاقي هوبأ وهو «يبنلا اذه لبق نوكي
 يليبس ىلإ ًايعاد يرمأب ًامئاق < « يل ًاتناق ةدحاو ةمأ هلعجاو هكسانمو هرعاشم هملعأو ةقفاومو همرحو هلح هيرأو
 SB a OE هيبتجأ

 هنازخو هتندسو همادخو 0 هتالوو «تیبلا كلذ له أ مهلعجأف  مهيف هعفشأو هدعب نم هتيرذو هدر يف
Eءاشأ نمب ءاشأ نم لدبتسأ ن أ ىلع نيرداقلا ردقأ 0 ا  

 IS ا ا ا ا و تيبلا كلذ لهأ مامإ ميه اربإ لعجأ
 00 مهنم كلذ لعف نمف هيدهب اهيف نودتقيو هتنس هيف نوعبتيو ىهراثا اهيف نوؤطي نجلاو
 انأ نيأ نطاوملا كلت يف ذئموي ينع لأس نمف .هتيغب أطخأو «هکسم عيض مهنم كلذ لعفي مل نمو «هکسن
 امو نودبي ام ملعي يذلا مهبر ىلإ نيلهتبملا مهكسانم نيلمكتسملا مهروذنب نيفوملا ربغلا ثعشلا عم انأف
 الو يتمظع الو يكلم يف ديزي مدآاي هنأش كيلع تصصق يذلا رمألا اذه الو قلخلا اذه سيلو نومتكي
 ةع اهدع نم اه ربا ةعبس نف تغفو شاشر نه ةرطق تداز امك الإ يدنع امم ءيش الو يناطلس
 نم ًائيش صقني مل هقلخأ ملولو يدنع امم ءيش يف رمألا اذه نم رحبلا يف ديزأ ة ةرطقلا لب ىضخت ال رخبأ

 يا ا و ل ووو
 اذه دعبو يدنع امم ء يشل هقلخأ ملول رمألا اذه نم ضرألا يف ف صقنأ ةرذلا لب اهراجشأو اهلامرو اهاصحو
 ١7(. ص لوأ يقرزألل ةكم خيرات) . ميكحلا زيزعلل ًالثم اذه نم
 ءةبعكلا لابجب وهو «مارحلا تيبلا ءانبك هؤانب «حارصلا هل لاقي ءامسلا يف يذلا تيبلاوه ءرومعملا تيبلا
 اذإ نولزني مث «كلم فلأ نوعبس موي لك هيف يلصي هنأل رومعملاب يمسو «ةعباسلا و وأ .ةسداسلا ءامسلا يف
 ( a ىلع ماس ملا ارا اولا

 ءيش نع ينولأست ال هللاوف ينولس :لوقي وهو بطخي وهو هنع هللا يضر ًايلع تدهش ليفطلا وبأ لاقو
 رك 000 اما ترتر با ع در رك قا را

 تيأرفأ : لاق يفلخ وهو هنع هللا يضر يلع نيبو هنيب انأو ءاوكلا نبا ماقف < «لبجب مأ تلزن لهسب مأ راهنب
 كلم فلأ نوعبس موي لك هلخدي شرعلا تحت تاومس عبس قوف حارضلا كاذ : لاق ؟وه ام رومعملا تيبلا

 ٠١(. ص لوأ ءزج يقرزألل ةكم رابخأ) . ةمايقلا موي الإ هيلإ نودوعي ال
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 ءانب ثيش هيصو ىلوت يفوت امل مث «هب فوطيو هيلإ هجوتي ناكو «تيبلا ناكم هعضوف

 امل مث «لعنلاب لعنلاو ةذقلاب ةذقلا وذح روكذملا لكشلا ىلع نيطلاو رجحلا نم تيبلا

 «رمألا ىضقو ءاملا ضيغ ىتح نامزلا دتماو مالسلا هيلع “'حون نافوطب كلذ 0

 E نا كام مالسلا هيلع ميهاربإ ليلخلا ىلإ ةوبنلا تهتن

 هب هعامتجاو هيلإ ميهاربإ دوعو «تمث «هتيبرتو هؤشنو كانه مالسلا هيلع ليعامسإ 0

 #2 ليعامسإو تيبلا نم دعاوقلا (29ميهاربإ عفري ذإو» : ىلاعت هلوق كلذو تيبلا ءانب يف

 «مالسلا امهيلع ميهاربإو «حون نيب اميف .قرغلا نمز يف سردو يفخ ذق ةيعكلا عضوم ناك : دهاجم لاق )١(

 الو «كلانه اميف تيبلا عضوم نأ نوملعي سانلا نأ ريغ لويسلا اهولعت ال «ةردم ءارمح ةمكأ هعضوم ناكو

 كلانه اعد نم : ليقف «بوركملا هدنع وعديو ضرألا راطقأ نم دوعتملاو مولظملا هيتأي ناكو «هعضوم تبثي

 e هل بيجتسا الإ

 هيلع مدا لبق هجحت ةكئالملا تناكو ءةلم دعب ةلمو ةمأ دعب ةمأ للملاو ممألا هخسانتت .هتيب ةرامع نم

 .(18 ص لوأ يقرزألل ةكم خيرات) . مالسلا

 «دلب يف ينينكاست ال : : تلاقف «ةرأس ةريغلا تذحخأ .رجاه نم ليعامسإب مالسلا هيلع ميهاربإ قزر نيح )۲(

 امهعضوف رجاه همأو ليعامسإب ميهاربإ ءاجف «تبن ذئموي اهب سيلو ةكم ' يتأي نأ ميهاربإ ىلإ هللا ىحوأف

 الو عرض الو عرز اهيف سيل ضرأب انكرتت نأ كرمأ نم ميهاربإاي :رجاه هتدان ىضم املف « مزمز عضومب ةكمب

 امو يفخن ام ملعت كنإ انبر :لاق ىلو املف ءانعيضي نل هنإف :تلاق . ينرمأ يبر : لاق ؟سينأ الو داز الو ءام

 مرحملا كتيب دنع عرز يذ ريغ داوب يتيرذ نم تنكسأ ينإ بر :لاقو ىسألاو نزحلا نم ينعي «نلعن
 .ةيآلا #مهيلإ يوهت سانلا نم ةدئفأ لعجاف ةالصلا اوميقيل انبر

 قررت له رتل اهلا تدعص ىتح رجاه تقلطناف «هلجرب ضرألا ضحدي لعج ليعامسإ ءىمظ املف

 عبس كلذ تلعفف ايش ىرت له تفرشتساف ةورملا تتأ ىتح تعسف يداولا ىلإ تردحناف ًائيش رت ملف ًائيش

 يهو نيعلا تعبن دقو هيمدقب ضرألا ضحدي وهو ليعامسإ ىلإ تءاج مث «يعسلا لصأ كلذف «تارم

 يبنلا لاق دقو ءاهئاقس يف هتلعجو هتذخأ عمتجا املكو ءاملا ىلع اهديب ضرألا صحفت تلعجف مزمز

 نيم يداولا وعلا تدزلو ةكم نم بيرت داون مهرج تاکو «ةحئاس ًانيع تناكل اهتكرتول هللا اهمحري» : لك
 .كعم انكسل تئشول : اولاقف ءرجاه ىلإ اوءاجو .ءام هيف نأل يداولا تمزل ريطلا مهرج تأراملف ءاملا تأر

 نم ةأرما ليعامسإ جوزتف .رجاه تتامو ليعامسإ بش ىتح اهعم اوناكف «معن : 1 . كؤام ءاملاو كانسناف

 ةبرعتملا برعلا مهف هدالوأو وه مهنم ةيبرعلا ملعتف مهرج

 هللا لسرأو .ةبعكلا ءانبب ميهاربإ «ىلاعت هللا رمأ مث هل تنذأف ليعامسإ روزي نأ يف ةراس ميهاربإ نذأتساو

 ءارو هل البن حلصي ليعامسإ دجو اهلصو املف < ةكم ىلإ راسف «تيبلا عضوم ىلإ اهب يدتهيل «ةنيكسلا هيلإ

 دق :ميهاربإ لاقف كبر عطأف ليعامسإ لاق . تيب هل ينبأ نأ ينرمأ دق هللا نإ | ليعامسإاي : هل لاقف مزمز

 «ةراجحلا هلواني ليعاشسإو هينبي ميهاربإ لعجف .هعم ماقف ,لعفأ نذإ :لاق . هئانب ىلع يننيعت نأ كرمأ

 فعضو «ناينبلا عفترا املف .4ميلعلا عيمسلا تنأ كنإ انم لبقت انبر» : ىلاعت هللا اوعد اينب املك اناكو

 نأ هللا هرمأ تيبلا ءانب نم غرف املف « هلواني لعجف < ‹ ميهاربإ ماقموهو رجح ىلع ماق ةراجحلا عفر نع خيشلا

 «سانلا اهيأ :ىدانف ءغالبلا يلعو نذأ : لاقف ؟ يتوص غلبي امو براي ميهاربإ لاقف « ‹« جحلاب سانلا يف نذؤي

 = ماحرأو لاجرلا بالصأ يف امو ضرألاو ءامسلا نيب ام هعمسف قيتعلا تيبلا ىلإ جحلا مكيلع بتك دق هللا نإ
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 عيمج هيف ًايعارم «يحولا ةراشإ ىضتقم ىلع تيبلا دعاوق اعفرف ١77[. :ةرقبلا]
 اهيف اظوفحم رعاشملاو كسانملا اعرشو .رومعملا قبلا نيبو اهنيب يتلا تابسانملا

 ميظعتلاو فرشلا يقبو ءامهنم كلذ هللا لبقتو «عرشلا نيبو اهنيب يتلا تابسانملا عيمج
 . كلذ ىف برعلا ءارا تفلتخاف لوبقلا نسح ىلع ةلالد ةمايقلا موي ىلإو اننامز ىلإ

 رمأ ىلع ىلوتساو ةكمب هموق داس امل “يحل نب ورمع مانصألا هيف عضو نم لوأو

 ,كيبل كيبل :بيجأف «ةمايقلا موي ىلإ جحي نأ هللا ملع يف قبس نمم نما نم هباجأف ؛ءاسنلا =
 رصعلاو رهظلا مهب ىلصف «نيملسملا نم هعم نمو .ىنم هب لزنف ةيورتلا ىلإ هعم ليعامسإب جرخ مث

 ىتح «كانه مهب ماقف ةفرع ىلإ راس مث .رجفلا مهب ىلصف حبصأ ىتح تاب مث «ةرخألا ءاشعلاو برغملاو

 هيلع فقي يذلا ةفرع نم فقوملا ىلإ مهب حار مث .رصعلاو رهظلا نيتالصلا نيب عمج سمشلا تلام اذإ
 نيتالصلا اهب عمجف ةفلدزملا ىتأ ىتح هعم نمو هب عفد سمشلا تبرغ املف كارألا ىلع هب فقوف مامالا

 اذإ ىتح حزق ىلع فقو مث ةادغلا ىلصو رجفلا علط اذإ ىتح هعم نمو اهب تاب مث .ةرخآلا ءاشعلاو برغملا

 هارأو قلحو رحن مث ىرحنملا هارأو تارمجل لا ىمر ىتح .عنصي فيك هملعيو هيري هعم نميو هب عفد رفسأ

 5١(. ص لوأ ريثألا نبا) . ا قنا رق نتج اعلا ىمر فيك هيريل ىنم ىلإ هب داع مث فوطي فيك

 اوفنو ةكم اوألم ىتح «ةريثك دالوأ اهب هل دلوو ةكم مالسلاو ةالصلا امهيلع ميهاربإ نب ليعامسإ نكس امل )١(
 اوم مهضتب حا تاوادعلاو بورحلا مهنيب تعقوو ةكم مهيلع تقاض قيلامعلا نم اهب ناك نم

 نم نعظي ال ناك هنأ ةراجحلاو ناثوألا ةدابع ىلإ مهب , خلس يذلا ناكو شاعملا سامتلاو دالبلا يف اوحسفتف

 اوفاطو ر ا وو ی ر نإ نط 53
 نوجحيو ةكمو ةبعكلا نومظعي دعب مهو «هل ابحو مرحلاب ةبابصو اهب مهنم انميت ةبعكلا مهفاوطك هب
 اوسنو اوبحتسا ام اودبع نأ ىلإ مهب كلذ خلس مث « مالسلا امهيلع ليعامسإو ميهاربإ ثرإ ىلع نورمتعيو

 نم ممألا هيلع تناك ام ىلإ اوراصو ناثوألا اودبعف هريغ ليعامسإو ميهاربإ نيدب اولدبتسإو .هيلع اوناك ام
 كلذ ىلع مهيفو ءاهركذ نم مهيف يقب ام ثرإ ىلع اهنم مالسلا هيلع حوت موق دبعي ناك ام اوتحتناو مهلبق
 ىلع فوقولاو ةرمعلاو جحلاو هب فاوطلاو تيبلا ميظعت نم اهب نوكسنتي ليعامسإو ميهاربإ دهع نم اياقب

 .هنم سيل ام هيف مهلاخدإ عم ةرمعلاو جحلاب لالهالاو «ندبلا ءادهإو ةفلدزمو ةفرع

 ةريحبلا رحبو ةليصولا لصوو ةبئاسلا بيسو ناثوألا بصنف مالسلا هيلع ليعامسإ نيد ريغ نم لوأ ناكف

 مأ تناكو «ةعازحخ وبأ وهو يدزألا رماع نب ورمع نب ةثراح نب يحل وهو «ةعيبر نب ورمع ةيماحلا ىمحو

 يذلا وهو ثرحلا ناكو « يمهرجلا ضاضم تنب ةعمق ؛لاقيو ثرحلا نب ورمع تنب ةريهف يحل نب ورمع
 نع مهالجأو مهب رفظف ليعامسإ ينبب ًامهرج لتاقو ةيالولا يف هعزان يحل نب ورمع غلب املف ةبعكلا رمأ يلي
 نم ءاقلبلاب نإ : هل ليقف ًاديدش ًاضرم ضرم هنإ مث مهدعب تيبلا ةباجح ىلوتو ةكم دالب نم مهافنو ةبعكلا

 :اولاقف ؟هذه ام :لاقف «مانصألا نودبعي اهلهأ دجوو أربف اهب محتساف اهاتأف تأرباهتيتأ نإ ةمح ماشلا
 ا اراعتت هج نططيلا مهلأسف ودعلا ىلع اهب رصنتسنو رطملا اهب يقستسن
 . ةبعكلا

 لجع :هل لاقف ةمامث ابأ ىنكي ناكو .نجلا نم ىئر هل ناكو .ًانهاك يحل نب ورمع ناك : يبلكلا لاقو
 ةد اهاننضأ ايف اجت ةدهح طش ثقا : لاق ا رج : لاق ةا دعتلاب اق ف مظل اورتمسملاب

 = درو ىتح اهلمح مث اهراثتساف ةدج طش ىتأف .باجت اهتدابع ىلإ برعلا عدا مث .باهت الو ةماهت اهدروأف
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 : اولاقف اهنع مهلأسف مانصألا نودبعي ًاموق ىأرف ماشلاب ءاقلبلا ةئيدم نارا ف ا

 اهب رصنتسن «ةيرشبلا صاخشألاو «ةيولعلا لكايهلا لكش ىلع اهانذختا بابرأ هذه

 اوعفدف ‹مهمانصآ نم ًامنص مهنم بلطف ‹«كلذ هبجعأف « ىقسنف اهب يقستسنو «رصننف

 لكش ىلع «١)ةلئانو فاسأ هعم ناكو ءةبعكلا يف هعضوو ةكم ىلإ تراصف « لبه هيلإ

 .ئلاعت هللا ىلإ ءامهب لسوتلاو ءامهيلإ برقتلاو امهميظعت ىلإ سانلا اعدف ‹ نیجوز

 تجرخأف ءمالسالا هللا رهظأ نأ ىلإ فاتكألا يذ روباش كلم لوأ يف كلذ ناكو

 | | :تلطنأو

 لوألا ينابلا هانب لحز تيب وه امنإ مارحلا هللا تيب نإ :لاق نم بذك فرعي اذهبو

 هب ماودلا نرتقا ىنعملا اذهلو «لحز تيب هامسو «ةلوبقم تالاصتاو ءةمولعم علاوط ىلع

 رئاس هيلع لدي امم رثكأ ءرمعلا لوطو ءاقبلا ىلع لدي لحز نأل عاقل هل ميظعتلاو «ءاقب

 . يحولا باحصأ يدي ىلع يحولا ىلإ ادنتسم ناك لوألا ءانبلا نأل أطخ اذهو بكاوكلا

 عضاوملا انركذ دقو نارينلا تويبو مانصألا تويب ىلإ س تريلا نأ لع

 تناك يتلا مانصألا تويب امأف .سوجملا تالاقم يف ةمث نارينلا تويب تناك يتلا

 . تناكام اهنمف .بكاوكلا عبسلا ىلع ةينبملا ةفورعملا ةعبسلا تويبلا يهف دنهلاو برعلل

 باحصأ نيب ناك دقلو :لوحت ملام اهنمو نارينلا ىلإ تلوحف مانصأ اهيف

 نم لك ناكو ؛ مهنيب |اميف لود رمألاو ةريثك تافلاحمل نارينلا باحصأ نيبو مانصألا

 لبج سأر ىلع سراف تيب اهنمف « هنيدو هبهذم رعاشم ىلإ تيبلا هيلع رهقو ىلوتسا

 امل كلملا فساتشك اهجرخأ نأ ىلإ مانصأ هيف تناك خسارف ثالث ىلع ناهفصأب

 .(0 4 صو نص مانصألا) . ةبطاق اهتدابع ىلإ برعلا اعدف جحلا رضحو ةماهت =

 ًاجاجح اولبقأف نميلا ضرأ يف اهقشعتي ناكو « مهرج نم ديز تنب ةلئانو «مهرج نم ناكو « ىلعي نب فاسإ )١(
 ,امهودجوف اخسمف تيبلا يف اهب رجفف «تيبلا ىف ةولخو سانلا نم ةلفغ ادجوف ةبعكلا الخدف

 ادبع مانصألا تدبعو ءامهثكم لاط املف ءامهب سانلا ظعتيل ةبعكلا دنع امهوعضوف امهوجرخأف نيخسم

 يف رخآلاو «ةبعكلا قصلب امهدحأ ناكو «برعلا نم دعب تيبلا جح نمو شيرقو ةعازخ امهتدبعف ءاهعم

 امهلف ءامهدنع نوحبذيو نورحني اوناكف ءرخآلا ىلإ ةبعكلا قصلب ناك يذلا شيرق تلقنف مزمز عضوم

 : يك يبنلا رمأ يف مشاه ينب ىلع شيرق تفلاحت نيح امهب فلحي وهو «بلاط وبأ لوقي
 لئاصولاب هباوثأ نم تكسمأو يرشعمو يطهر تيبلا دنع ترضحأ

 لئانو فاسإ نم لويسلا يضفمب مهباكر نورعشألا خيني ثيحو

 : يدسألا مزاح يبأ نب رشب لوقي فاسألو

 فاسأ نم كراوعلا تاماقم هنم نوندي ام ريطلا هيلع

 . (۲۹ ص مانصألا)
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 ريغت مل مانصأ هيف دنهلا ضرأ نم ناتلومب يذلا تيبلا اهنمو ران تيب اهلعجو سجمت
 «بجعلا هری ةريبك مانصأ هيفو اضيأ دنهلا ضرأ نم ناسودس تيب اهنمو .لدبت ملو

 هأنب ىذلا راهبونلا اهنمو ءامهيلإ ادصقو احح ةثتسلا نم تاقوأ يف ةريكيسلا نوتأي دنهلاو

 نيرونلا وذ نامثع هبرخو ةرهزلا مسا ىلع كاحضلا هانب نميلا 2')ءاعنص ةنيدمب يذلا
 سمشلا مسأ ىلع ًابيجع ءانب كلملا سوواك ءانب ناكسوواك تيب اهنمو «هنع هللا يصر

 مهنمو ةلطعم مهنمف ىتش فانصأ برعلا نأ ملعاو “" . مصتعملا هبرخو ةناغرف ةنيدمي

(۱) 

(۲) 

 هارمأف ,ةنيدملا نم هابحص ناذللا ناربحلا هعم مدق قارعلا ىلإ هيف راس يذلا هريسم نم عبت فرصنا املف «هنم نوملكي نوركذي اميف اوناكو « حئابذلاب هدنع نوبرقتيو هنومظعي ماير هل لاقي ءاعنصب تيب ريمحل تناكو
 .راعشألا نم ءىش يف ماثر ركذب عمسأ مل مث نمف نميلا لهأو عيت دوهتو هامدهف هب امكنأش : لاق ماثر مدهب
 ١١(. ص مانصألا)

 : هلوق يف ىشعألا اهركذ يتلا يهو اهنومظعي نارجنب ةبعك «بعك نب ثرحلا ينبل ناكو
 اهباوبأب ىخانت ىتح ك يلع متح نارجن ةبعكو
 .كلذك نوكي نأب يدنع كلذ هبشأ امو موقلا كئلوأل ةفرغ تناك امنإ ةدابع ةبعك نكت مل اهنأ اومعز دقو
 : هلوق يف رفعي نب دوسألا اهركذ يتلا يهو رهظلا يف ةرصبلاو ةفوكلا نيب ضرأ نم دادنسب ىرخأ ةبعك دايأل ناكو «رعش يف اهب اومست ثرحلا ينب عمسأ ال ينأل
 دادنس نم تافرشلا يذ رصقلاو قرابو زيدسلاو قنروسبلا لأ
 هل لاقي ةنيهج نم لجر ناكو «هركذف ًافيرش ًالزنم ناك امنإ ةدابع تيبب نكي مل تيبلا اذه نأ تعمس دقو
 ةبعكلا هب يهاضن (ءاروحلا اهل لاقي مهدالب نم ضرأب )؛اتيب ينبن مله :هموقل لاف بيدح نب رادلا دبع
 : كلذ ىف لاقف ,ةيلع اوبأو كلذ اومظعأف برعلا نم اريثك هب ليمتسن ىتح همظعنو
 مدوق بناوج يف اوذالو اوغار طلا اود نيذلا ىباف ملئأمب فا ا تره ت ةينب ماقت نأب تدرأ دقلو
 مكبإألاك مهضعب ضرسغأو اولو  اوعد اذإف اورمؤي ال نأ نوحلي
 مسيملا ضومغ هسبراقأ يذ يف هملك صمغيو هعفانم حفص
 بتكو «بهذملا بشخلا ديجو ماخرلاب سيلقلا اهامس ةسينك ءاعنصب اتيب ىنب دق مرشألا ةهربأ ناك دقو
 ىتح اجرخي تأ امهرمأو هموق نم نيلجر ثعبف روهشلا ةأسن ضعب كلذ غلبف هيلإ نوجحي يذلا مهتيب نع مهجح فرصأ ىتح برعلا ًاكرات تسلو .طق دحأ اهلثم نبي مل ةسينك كل تينب دق ينإ ؛ةشبحلا كلم ىلإ
 جرخو بضغف ةبعكلا لهأ ضعب ليقف ؟اذه ىلع أرتجا نم :لاقو بضغ كلذ هغلب املف العفف ءاهيف اطوغتي
 - ناذه :لاقف نيرجحلا عضوو تيبلا عرذف ةورملاو افصلا نيب نوعسيو ةبعكلاب نوفوطي ًاشيرق ىأر امل دعسأ نب ملاظ هانب ناعطقل تیب ًاسب نإ ليقو .توصلا هيف نوعمسي اوناكو سب هل لاقي ًاتيب اهيلع ىنبف .لايمأ ةعستب ناتسبلا ىلإ «قرع تاذ قوف كلذو ةكم نم قارعلا ىلإ دعصملا نيمي نع ريمغلا ءازإب «ضارح هل لاقي ةيماشلا ةلخن نم داوب تناكو .ىزعلا دعسأ نب ملاظ ذختا دقو .ناك ام هرمأ نم ناكف ةشبحلاو ليفلاب

10° 



 ةداعاإلاو ثعبلاو قلاخلا اوركنأ مهنم فنصف فانصأ ىهو برعلا 2')ةلطعمف

 جاتو مانصألا) .ءانبلا مدهو ًاملاظ لتقف يبلكلا بانج نب ريهز راغأف جحلا نع هب أزتجاو «ةورملاو افصلا

 . (سورعلا
 يه ام اولاقو# . مهنع هللا هاكح ام اولاقو اهعناص نع تاعونصملا اولطع نيذلا مهو ءنويرهدلا مه ءالؤهو

 . ناتقرف ءالؤهو «رهدلا الإ انكلهي امو ايحنو تومن ايندلا انتايح الإ

 ىلع ردقي ملو هتقرحأف هيلع تراد ةكرح مظعأ ةكرحتم كالفألا قلخ هناحبس قلاخلا نإ تلاق ةقرف »١«

 . اهتكرح كاسمإو اهطبض
 ةوقلاب ناك ام جرح اذإف «لعفلا ىلإ ةوقلا نم جرخت امنإو ةتبلا لوأ اهل سيل ءايشألا نإ :تلاق ةقرفو «۲»

 لازي الو لزي مل ملاعلا نإ :اولاقو «رخآ ءيش نم ال اهتاذ نم اهطئاسبو اهتابكرم ءايشألا تنوكت لعفلا ىلإ

 عم .لحمضيو لطبيوهو الأ لحمضيو لطبي العف لعفي عدبملا نوكي نأ زوجي الو «لحمضي الو ريغتي الو

 عبطلا وه مهدنع عماجلاف ءاقح ةلطعملا مه ءالؤهو «هيف يتلا ءازجألا هذهل كسمملا وه ملاعلا اذهو هلعفم

 . ةيركف تايرورضب مهيلع لدتساف نونظي الإ مه نإ ملع نم كلذب مهل امو رهدلا وه كلهملاو

 توكلم يف اورظني مل وأ ؛نيبم ريذن الإ وه نإ ةنج نم مهبحاصب ام اوركفتي مل وأ»: لجو زع لاقف

 اهيأ اي «نيموي يف ضرألا قلخ يذلاب نورفكتل مكنأ لق « هللا قلخ ام ىلإ اورظني مل وأ ؛ضرألاو تاومسلا

 سفن نم مكقلخ يذلا مكبر اوقتا سانلا اهيأ اي ءنوقتت مكلبق نم نيذلاو مكقلخ يذلا مكبر اودبعا سانلا

 ةلالدلا تتبثف . 4 ماحرألاو هب نولءاست يذلا هللا اوقتاو ءاسنو الاجر امهنم ثبو اهجوز اهنم قلخ ةدحاو

 الثم انل برضو» : هناحبس لاقو «ةداعإو ءادبإ لامكلا ىلع رداق هنإف قلاخلا لغ ىلخلا نق هدول

 لاقو .# ميلع قلخ لكب وهو ةرم لوأ اهأشنأ يذلا اهييحي لق ‹ ميمر يهو ماظعلا يحي نم لاق هقلخ يسنو

 . «ديدج قلخ نم سبل يف مه لب لوألا قلخلاب انييعفأإ» :همسا زع
 تانونكملا هذه : لوقت نيكسملا اهيأ كب ينأكو «ةعيبطلاب لوقي نم لوقل ادر ةداعسلا راد حاتفم باتك يفو

 : تلقو . كسفنب كسفن تلأسل كيدهي نأ هللا دارأ ولف رارسأو بئاجع ةعيبطلا ىفو ةعيبطلا لعف نم اهلك

 كلذك تسيل مأ ةبيجعلا لاعفألا هذه ىلع ةردقو ملع اهل اهسفنب ةمئاق تاذ يهأ ةعيبطلا هذه نع ينيربخأ

 ةردقلاو ماتلا ملعلاب اهل ةمئاق تاذ يه : كل تلاق نإف « هيف ةلومحم هل ةعبات عوبتملاب ةمئاق ةفصو ضرع لب

 هب ىمس امب هتيمس الهف ةعيبطلا هيمست ملف روصملا ءىرابلا قلاخلا وه اذه :اهل لقف ةمكحلاو ةدارإلاو

 . ىلاعت هتفص ةعيبطلا هب تفصو يذلا اذه نإف ءادعسلا ءالقعلا ةلمج"يف تلخدو هلسر نسلأ ىلع هسفن

 الو ةدارإ الو اهنم ملع ريغب اهلعف هلك اذهو لماح ىلإ رقتفم لومحم ضرع ةعيبطلا لب : كل تلاق نإو . لقف

 هذه ردصت فيك ميلس لقع وذ هقدصي الام اذه اهل لقف دهوش ام اهراثآ نم دهوش دقو ءالصأ روغش الو ةزدق

 الو هل لعف ال نمم اهيلع ةردقلا نعو اهتفرعم نع ءالقعلا لوقع زجعت يتلا ةقيقدلا مكحلاو ةبيجعلا لاعفألا

 اهل لق مث «نيمسربملاو نيناجملا كلس يف لوخد الإ هذه لثمب قيدصتلا لهو روعش الو ةمكح الو ةردق

 اهعدبمو اهبر نمف اهتاذل ةعدبم الو اهسفنل ةقلاخب تسيل ةفصلا هذه نأ مولعمف تيعدا ام كل تبث ولو دعب

 هملعو هتردق لامكو اهرطافو اهيراب ىلع ليلدلا لدأ نم نذإ يهف كلذ لعفت اهلعجو اهعبط نم اهقلاخو

 الو ةرطفلا الو لقعلا بجومل كتفلاخم الإ هلاعفأو هتافصل كدحجو ملاعلا بر كليطعت كدجي ملف هتمكحو

 .نم الإ ةمكح دجوي ال تلقو لقعلا ىلإ تعجر نإف ًالالضو اللهج كلذب ىفكو ًلصأ ةيناسنالا الو ةعيبطلا
 الو هزجعي ال هيلع رداق ربدي امب ميلع ربدم راتخم رداق عناص نم الإ مكحم نقتم ريبدت الو ميلع رداق ميكح

 عدف هاوس بر الو هريغ هلإ ال يذلا ميظعلا قالخلاب كحيو  تررقأ دقف كل ليق هدوؤي الو هيلع بعصي

 = مويقو نيملاعلا بر روصملا ءىرابلا قلاخلا وه اذه لقو « هتاذب ًابجوم وأ ًالاعف القع وأ ةعيبط هتيمست
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 ام اولاقو» :ديجملا نآرقلا مهنع ربخأ نيذلا مهو ينفملا رهدلاو ييحملا عبطلاب اولاقو
 ىلإ ةراشإ .[؟4 : ةيثاجلا] «رهدلا الإ انكلهي امو ايحنو تومن ايندلا انتايح الإ يه
 اهللحتو اهبيكرت ىلع توملاو ةايحلا رصقو يلفسلا ملاعلا يف ةسوسحملا عئابطلا
 نإ ملع نم كلذب مهل امو رهدلا الإ انكلهي امو#» .رهدلا وه كلهملاو عبطلا وه عماجلاف

 ةروس مكو ةيا مك يف ةيرطف ةينارق تاياو ةيركف تارورضب مهيلع لدتساف# نوئظي الإ مه
 :فارعألا] ««نيبم ريذن الإ وه نإ ةنج نم مهبحاصب ام اوركفتي ملوأ# :ىلاعت لاقف
 ١86[ :فارعألا] «(ضرألاو تاومسلا توكلم يف اورظني ملوأ# 14
 ضرألا قلخ يذلاب نورفكتل مكنئأ لق :لاقو . هللا قلخ ام ىلإ اورظني ملوأ# :لاقو
 : ةرقبلا] #مكقلخ يذلا مكبر اودبعا سانلا اهيأ اي :لاقو ٩[. :تلصف] #نيموي يف

 اوركنأو عادبإلاو قلخلا ءادتباو قلاخلا ىلع قلخلا نم ةيرورضلا ةلالدلا تبثأف ١
 نم لاق هقلخ يسنو ًالثم انل برضوإ» «نآرقلا مهنع ربخأ نيذلا مهو ةداعالاو ثعبلا
 قلخلاب اوفرتعا ذإ ىلوألا ةأشنلاب مهيلع لدتساف ؛[۷۸ : سي] 4 ميمر يهو ماظعلا ييحي
 قلخلاب انييعفأ# :لاقو .[۷4 :سي] #ةرم لوأ اهأشنأ يذلا اهييحي لق# :لاقف لوألا

 ٠١[, :ق] .«ديدج قلخ نم سبل يف مه لب لوألا

 تدحج كلامف عنص ام نقتأو هقلخ ءيش لك نسحأ يذلا براغملاو قراشملا بر نير الاوتار ع
 ةفاضإو هب رارقالا ىلإ رطضم كنأ عم هاوس ىلإ هقلخو هريغ ىلإ هعنص تفضأو هتاذو لب هتافصو هءامسأ
 نيلئاقلا عم فيطل مالك يدمآللو .نيملاعلا بر هلل دمحلاف دب الو هيلإ ريبدتلاو ةيبوبرلاو قلخلاو عادبالا
 لاق نمو هدرل ضرألا راطقأ رثكأ يف ىرس دق ءادلا اذه نأ الولو ءهيلإ عجراف راكفألا راكبأ هباتك يف ةعيبطلاب
 ظ : مهلئاق لاق كلذ ريغ ةردقلاو ملعلاك ؛لامكلا تافص هل تبثأ رهدلاب
 يسمتال ثييح نسم اهعولطو سمشلا بلقت ءاقبلا عنم
 سرولاك ءارفص ااههبورغو ةيفاص ءارمح اهعولطو
 سفنلا يف توسملا مامح يرجي امك ءامسلا دبك ىلع يرجن
 سمأ هئاضق لصفب ىضمو هب ءيجي ام ملعأ مويلا
 دعسلل دصاقملا حرش يفف «قرفي مهضعبو نييعيبطلاو رهدلاب نيلئاقلا نيب قرف ال هنأ ررقت ام ىضتقمبو
 مساب صخ ناميالا رهظأ نإف هل ناميإ ال نمل مسا رفاكلا نأ رهظ دق .رافكلا قرف ليصفت يف ينازاتفتلا
 نإو ةيهولألا يف ةكرشلا هتابثإل كرشملا مساب صخ رثكأ وأ نيهلإب لاق نإف مالسالا دعب رفك أرط نإو قفانملا
 رهدلا مدقب لوقي ناك نإو ينارصنلاو يدوهيلاك يباتكلاب صخ ةخوسنملا بتكلاو نايدألا ضعبب انيدتم ناك
 عم ناك نإو لطعملا مساب صخ هناحبس ءىرابلا تبثي ال ناك نإو يرهدلا مساب صح هيلإ ثداوحلا دانسإو
 . ةقدنزلا مساب صخ قافتالاب رفك يه دئاقع نطبب مالسالا دئاقع راهظإو زاهي يبنلا ةوبنب هفارتعا
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 اودبعو لسرلا اوركنأو ةداعالا نم عونو قلخلا ءادتباو قلاخلاب اورقأ مهنم فنصو (

 اوبرقو ايادهلا اهل اورحنو اهيلإ اوجحو ةرخآلا يف هللا دنع مهؤاعفش مهنأ اومعزو مانصألا

 الإ برعلا نم ءامهدلا مهو اومرحو اوللحو رعاشملاو كسانملاب اهيلإ اوبرقتو نيبارقلا

 لكأي لوسرلا اذهل ام اولاقو# :ليزنتلا مهنع ربخأ نيذلا مهو مهركذن مهنم ةمذرش

 : ناقرفلا] .«اروحسم الجر الإ نوعبتت نإ :هلوق ىلإ «قاوسألا يف يشميو ماعطلا

 نم كلبق انلسرأ امو# : هللا لاق . كلذك اوناك نيلسرملا نأب مهيلع لدتساف .[۸ ءال

 ١١[. :ناقرفلا] #قاوسألا يف نوشميو ماعطلا نولكأيل مهنأ الإ نيلسرملا

 ثعب ثعبلا راكنإ : امهادحإ نيتهبشلا نيتاه ىلع ةروصقم تناك برعلا تاهبشو

 ابارت انكو انتم اذئأ» :اولاق لوألا غف املا ع علا تدعم «ةئتانلاو فاسأل

 ‹تايألا نم اهلاثمأ ىلإ ١7[. ء١٠ : تافاصلا] «نولوألا انؤابآ وأ #نوثوعبملانئأ ًاماظعو

 : 2227ههضعب لاف مهراعشأ يف كلذ نع اوربعو

 ةرذع ينب نم لجر هفارخو تيملا ءايحأ رشنلاو .ملسي نأ لبق «يرعبزلا نب هللا دبع وه هلئاق نإ ؛ليق )١(

قو هفارخ ثيدح نكمي ال امل :اولاقف هوبذكف بيجاعألاب مهثدحي هموقل عجر مث نجلا هتوهتسا
 لوسر ناك د

محفأ ىتح ةي هللا لوسر هملكف «ثرحلا نب رضنلا هل ضرعف سلجم ىف لي هللا
 امو مكنإوط الت مث ءه

 اهيف مهل نودلاخ اهيف لكو اهودرو ام ةهلآ ءالؤه ناك ول «نودراو اهل متنأ منهج بصح هللا نود نم نودبعت

 معز دقل ءهل ليقف يمهسلا يرعبزلا نب هللا دبع لبقأو كي هللا لوسر ماق مث . 4نوعمسي ال اهيف مهو ريفز

 دمحم اولسف «هتمصخل هتدجو ول هللاو امأ : يرعبزلا لاقف منهج بصح هذه انتهلآ نم دبعن امو اّنأ دمحم

بعت ىراصنلاو اريزع دبعت دوهيلاو ةكئالملا دبعن نحنف هدبع نم عم منهج يف هللا نود نم دبعي ام لكأ
 د

25 لاقف «يرعبزلا نبا لوق نم سلجملا يف هعم ناك نمو ةريغملا نب ديلولا بجعف «ميرم نبا ىسيع
 لك : 

 هللا لزنأف «هتدابعب مهترمأ نمو نيطايشلا نودبعي امنإ مهنإ ءهدبع نم عم وهف هللا نود نم دبعي نأ بحأ نم

ودعبم اهنع كئلوأ ىنسحلا انم مهل تقبس نيذلا نإ : كلذ يف هيلع ىلاعت
 ميف مهو اهسيسح نوعمسي ال ن

 ىلعو ةيلهاجلا يف لب هللا لوسر ىلع سانلا دشأ نم يرعبزلا نبا ناك دقو . (نودلاخ مهسفنأ تهتشا

 ةكم تحتف املو شيرق رعشأ نم ناكو «نيملسملا يجاهيو شيرق نع لضاني ناكو «هسفنو هناسلب هباحصأ

 : نارجنب وهو هيف تباث نب ناسح لاقف «نارجن ىلإ بره نميف بره
 ميث دجأ شيع يف نارحب هضغب كلحأ الجر نم دعتال

 : ملسأ نيح لاقو كي هللا لوسر ىلإ عجر يرعبزلا نبا كلذ عمس املف

 روح اخ” ذإ ' ميقا ةايفع قفاز يناسل نإ كيلملا لوسر اب

 روبثم ةليم لام نمو | يغلا ننس يف ناطيشلا يرابأ ذإ

 ريذنلا تنأديهشلا يبلق مث يبرل ماظعلاو محللا نمآ

 رينم ءيضم هرون عطاس قدص قح هب انتئج ام نإ

 رورس نيقيلاو قدصلا يفو ف لدصلاو رسلاو:نيقيلاب اتت
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 ()ورمع مأ اي ةفارخ ثيدح رشن مث توم مث ةايح

 : نيكرشملا نم ردب لهأ ةيئرم_يف مهضعبلو

E ياسا ما . صاب اذكت یز يشلا نم 

 ماهو ادم ةأايح همنيكو

 غامدلا مد عمتجا لتق وأ ناسنالا تام اذإ : لوقيف خسانتلا دقتعي نم برعلا نمو

 :لاقو

 )0غ(

 انع لهجلا ةلض هللا بمهذأ

 0 ا حسم

 EEE ىلع ا نمريخاي

 ةطخ ىوغأب ينرمأت مايأ

 ىندوقيو ىدرلا تانسا دمأو

 OEE يبنلاب نسا موسيسلاف
 اهباسبسأ تضقنناو ةوادعلا تضم
 امهالك يدلاو كل ىدف رفغاف

 هناهرب ةبحم دعب كيلعو
 قداص كتيد نأب تدهش دقو

 ىفطصم دمحأ نأ دهن هللاو

 وا ماس وك ل 1

 ميهأ لالضلا يف انك د نتا

 موزخم اهب ينرمأتو مهس
 موؤشم مهرمأو ةاوغلا رمأ

 مورحم هذه ءىطخمو يبلق
 مولحو اننيب رصاوأ تعدو

 موحرم محار ينإف يللز
 ميظع هلإلا ناهربو افرش

 EEE دابعلا يف كنأو یح

 ميرك نيحلاصلا يف لبقتسم

 مورأو ىرذلا يف نكمت عرف
 :ردب ىلتق يري لاق .دوسألا نب دادش وهو يئيللا دوسألا نب ركب وبأ وه

 ردب بيلق Ee اذامسف
 ردب بيلق بيلقلاب اذامو
 ردشب ىوط ىوطلاب كل مكو
 ردب ئوط ىوطلاب كل مكو

 ىلع ىبأ ميركلا باحصأو
 ليقع ابأ تيأر ول كنإو
 يلع دجو نم تللظل اذإ

 انخيش نأب لوسرلاانربخي
 5٠٠(. ص ناث ماشه نبا) .ٌدترا مث ملسأ دق ناكوأ
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 مالس نم يموق دعب يل لهو
 كا بو تا ةا نح
 مانسلاب للكت ىزيشلا نم

 ماسملا معنلاو تاموحلا نم

 ماظعلا عسدلاو تاياغلا نم

 داو ةبييركتلا سادحلا يبغا
 ماسعن نم ا باحصأو

 مارملا ةلناج به لا مأك

 ماهو ءادصأ ةايح فيكو



 مباع اذهلو ةنس ةئام لك ربقلا سأر ىلإ عجريف “)ةماه ًاريط بصتناف هتينب ءازجأو

 مهراكنإ ناك ةيناثلا ةهبشلا ىلع امأو ««(رفص الو ىودع الو ةماه الر :لاقف ةي لوسرلا

 مهنع ربخأو .غلبأ كلذ ىلع مهرارصإو «دشأ ةيرشبلا ةروصلا يف ب لوسرلا ثعبل

 ارشب هللا ثعبأ اولاق نأ الإ ىدهلا مهءاج ذإ اونمؤي نأ سانلا عنم امو :ليزنتلا

 يتأي نأ ديري ناك ةكئالملاب فرتعي ناك نمف ءاننودهي رشبأ .[م4 : ءارسإلا] : «الوسر

 مهب فرتعي ال ناك نمو .[۷ : ناقرفلا]4كلم هيلع لزنأ الول# :اولاقو ءءامسلا نم كلم

 ةعيرشلاو رمألا امأ «ةبوصنملا مانصألا مه ىلاعت هللا ىلإ انم ةليسولاو عيفشلا :لوقي ناك

 قوعيو ثوغيو اعاوس وأ دو : لئاسولا يه يتلا مانصألا نودبعيف ركنملا وهف انيلإ هللا نم

 الإ لتقي ليتق الو ,تومي تيم نم سيل :نولوقي اوناك مهنإف «ةماهلا ةديقع برعلا هيلع تعمتجا اممو )١(
 لاق اذه نعو «ةيدص ينإف ينوقسا هربق ىلع ةماهلا تدان هرأثب ذخؤي ملو ناك نإف ةماه هسأر نم جرخيو

 . «ةماه الو : لَك ىبنلا

 وأ ناسنإلا تام اذإف مسجلا يف طسبني رئاط سفنلا نأ معزي نم برعلا نم : يدوعسملل بهذلا جورم يفو

 نوكي ىتح ربكي مث اريغص نوكي رئاطلا اذه نأ نومعزيو «هربق ىلع حدصي ًاشحوتسم هب فيطي لزي مل لتق

 دلو دنع لزت مل اهنأو ءروبقلاو ىلتقلا عراصمو ةلطعملا رايدلا يف دجويو شحوتم ًادبأ وهو موبلا برضك

 .ها هربختف هدعب نوكي ام ملعتل هفلخمو تيملا

 + مهلئاق لاق هادصأ عمجلاو ىدصلا اهنومسي دقو موبلا ركذ وهو ىدصلا ىثنأ ةماهلا :ليقو

 ماهو ءاذصأ ةايح افيكو ا ناس لولا ا ج

 : يدايألا دواد وبأ لاقو

 ماه رباقملا ىدص يف مهلف بيلا لوكمتلاو ترويها طلب

 : مهضعب لاقو

 بئاع ءرملل ماهلا ءاقز نإف بقرم قوف ةماه يل نوفزتالو

 بئاوذلااهنم ضيسبت ىتلا كلتو هب ىدص لکو ينوقسا الأ يدانت

 تلتق نإ يرأث كرتت ال : هل لوقي ًاضيأ ةبقرملا هل لاقيو بيقرلا هيلع علطي فرش يذلا عضوملا بقرملا

 اهنم ضيبت يتلا كلتو .كيبأب (شطعلا انهه وه) ءادص لك نإف ينوقسا يتماه تحاص هتكرت نإ كنإف

 روبقم وهو هيلع رمألا ةبوعص ديري نأ لمتحيو ديلولا سأر بيشي رمأ : لاقي امك اهتدشو اهتبوعصل بئاوذلا

 : عبصألا وذ لاقو .كيلع راع كلذ نأ ينعي هنبا ىلع رمألا ةبوعص ديري نأ لمتحيو «هب رأثي مل اذإ

 ينوقسا ةماهلا لوقت ىتح كبرضأ يتصقنمو يمتش عدت الأ ورمعاي

 :رخا لاقو

 يربق نم شطعأ ربقأل تمأ ىليلب يتماهورت ملو كلهأ برايف

 هبر نم هبلط يذلا ةماه ير نوكي نأو هيف نحن يذلا ىنعملا اذه نع ًاجراخ نوكي نأ تيبلا اذه لمتحيو

 سلفم لاقو ‹مهتماه يوري هنأب مهيفشي امع نونكي مهو ايندلا يف امهو ىليل لاصو وه
 وبأ وهو يعقفلا

 ا : ةليبق
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 نورحنيو هيلإ نوجحي اوناكو ليذهل عاوسو «لدنجلا ةمودب وهو بلكل دو ناكو دارو

 ضرأب عالكلا يذل رسنو .ناذمهل قوعيو «نميلا نم لئابقلو جحذمل ثوغيو «هل

 نم موقوةنانك ينب عيمجو شيرقل ىزعلاو .فئاطلاب فيقثل تناكف تاللا امأو «ريمح
 ىلع ناكو 29 مهدنع اهمانصأ مظعأ لبهو «ناسغو جرزخلاو سوألل ةانمو « ميلس ينب

 SEO TE هناكم تملع دق مكاخأ نإو =
 اث يلالهلل له رماع ينب اهنج ليللا او عدت ةماه هل

 : ريمحلا نب ةبوت لاقو .بارتلا هيلع يرذت يأ : يفست

 حئافصو لدنج ينودو يلع ا ا نالا نأ ولو

 حئاص ربقلا بناج نم ىدصلا اهيلإ اقز وأ ةشاشبلا ميلست تملسل

 (EE ضرألا نسم سمر اننود نمو اتوم دعب اتوا يف وعلو

 برطيو سمهي ىليل ىدص توصل ةمر تنك نإو يممر ىدص لظل

 امظصعأو اھ تنك ام اذإ يادص تكس ديلوللا مأ ىدص له الأ

CYمهيف يقب ام ىلع اهئامسأب اهومسو سانلا نم مهريغو ليعامسإ دلو نم < . مانصألا كلت ذختا ن فاو ناک  

 E 3 ليعامسإ ا يخ اه 53 نم

 : رعاشلا لاقو « ثوغي شرج ( ا < ا تاغار :لذا ةموذدب ا در نسل م

 امزع دق نيدلا نإو ءاسنلا وهل انل لحي اال انإف دو ا

 :رخآلا لاقو

 نادمه عمسأ ملو ةكم يلي امم نيتليل ىلع ء ا ا اهل لاه ةيرقرا ل53 فزيت اري رك ذا

 اوطلتخاو ءاعنص نم اوبرق مهنأل كلذ نظأو ارعش هيف اهريغل الو اهل عمسأ ملو برعلا نم اهريغ الو هب تمس

 مخلب اهل لاقي ضرأب هودبعف ارسن ريمح تذختاو .هعم اودوهتف ساون ود دوهت .ةيدوهيلاب مهعم ريان ردح

 ناك كلذ نظأو «برعلا نم دحأ راعشأ الو اهراعشأ يف ف ًاركذ هل عمسأ ملو ًادحأ هب تمس ريمح عمسأ ملو

 هنومظعي مائر هل لاقي ء دامك سن فو اق رخل اكو دولا ا مانصألا ةدابع نع عبت مايأ ريمح لاقتنال

 ىلإ هيف هيف راس يذلا هريس قم عج اقرت حلو هم a كورك ياراكب , حئابذلاب هدنع نوبرقتيو

 لهر عت هزهتو ءامنهت امكان ٠ لاق ماثر 0 0 ةنيدملا نم ا 00 2

OTلجو زع 0 ا ر  
 هلام هدزي مل نم اوعبتاو ينوصع مهنإ بر حون لاق : مالسلاو ة ةالصلا هيلع هيبن ىلع لزنأ اميف هباتك يف

 ايكو: قوعيو كروي الو اعاوس الواو قردت او کلا نرذت ال اولاقو رابك ارکم اوركمو اراسخ الإ هدلوو

 .(8 ص مانصالا) . # الالض الإ نيملاطلا هزت الو اريثك اولضأ دقو

 - دقو ةانم اهلك اهمدقأ ناكف اهوذختاو اهودعو مانصألل برعلا تناد .هعنص ام يحل نب ورمع عنص امل )۲)
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 حبذي ناكو يحل نب ورمع امهعضو ةورملاو افصلا ىلع ةلئانو فاسإو .ةبعكلا رهظ

 لهس تنب ةلئانو ورمع نب فاسإ مهرج نم اناك امهنأ اومعزو .ةبعكلا هاجت امهيلع

 ن ديش للكل ةا نموا لام لغ وصنع ا ديزو «ةانم دبع يمست برعلا تناك -

 ةكمو ةنيدملا لزني نمو جرزخلاو سوألا تناكو «هلوح حبذتو همظعت ًاعيمج برعلا تناكو «ةكمو ةنيدملا

 هيلع ليعامسإ نيد نم ةيقب ىلع دعم دالوأ ناكو «هل نودهيو هل نوحبذيو هنومظعي عضاوملا نم براق امو

 اوناکف «جرزخلاو سوألا نم هل اماظعإ دشأ دحأ نكي ملو ‹ هنيد نم ةيقب ىلع رضمو ةعيبر تناكو مالسلا

 الو اهلك فقاوملا سانلا عم نوفقيف نوجحي اوناكف ءاهريغو برثي لهأ برع نم مهذخإب ذخأي نمو

 ؛كلذب الإ امامت مهجحل نوري ال هدنع اوماقأو هدنع مهسوؤر اوقلحف هوتأ اورفن اذإف مهسوؤر نوقلحي

 جررتلا لا لحم دغ ةا ةرب قدص نينمي تفلح ينإ

 :لاقف لجو زع هللا اهركذ ىتلا هذه ةانمو

 .تاللا اوذختا مث همظعت برعلا عيمجو شيرق تناكو ةعازخو ليذهل تناكو . 4ىرخألا ةثلاثلا ةانمو»

 لاکو «قيوسلا اهدنع تلي يدوهي ناكو «ةعب رم ةرخص تناكو «ةانم نم ثدحأ يهو فئاطلاب تاللاو

 اهبو اهمظعت برعلا عيمجو شيرق تناكو «ءانب اهيلع اونب دق اوناكو كلام نب باتعونب فيقث نم اهتندس

 يهو مويلا ىرسيلا فئاطلا دجسم ةرانم عضوم يف تناكو تاللا ميتو تاللا ديز يمست برعلا تناك

 : ديعجلا نب ورمع لوقي اهلو .4ىزعلاو تاللا متيأرفأ# :لاقف نآرقلا يف ىلاعت هللا اهركذ يتلا

 اهنيدي ناكو تال نم أربت يذلاكل سأك لصو يكرتو ينإف .

 : تاللاب فلحي رجح نب سوأ لاقو

 ربكأ نهنم هللا نإ هلابو  اهنيد ناد نمو ىزعلاو تاللابو
 ناكو .ىزعلا لبق امهب تمس برعلا تعمس ينأ كلذو ءةانمو تاللا نم ثدحأ يهو .ىرعلا اوذختا مث

 . ةكم نم قارعلا ىلإ ءازإب ضارح هل لاقي ةيماشلا ةلخن نم داوب تناكو «دعسأ نب ملاظ ىزعلا ذختا يذلا

 مانصألا مظعأ تناكو «ىزعلا دبع اهب يمست شيرقو تناكو «توصلا هيف نوعمسي اوناكو اب هغ ىف

 : لوقتو ةبعكلاب فوطت شيرق تناكو « حبذلاب اهدنع نوبرقتيو اهل نودهيو اهنوروزي اوناكو شيرق دنع

 نهنع نولوقي اوناكو , ىجترتل نهتعافش نإو «ىلعلا قينارغلا نهنإف «ىرخألا ةثلاثلا ةانمو .ىزعلاو تاللاو

 ةانمو ىزعلاو تاللا متيأرفأ# :هلوق هيلع لزنأ هلوسر هللا ثعب املف .هيلإ نعفشي نهو لجو زع هللا تانب

 ام مكؤاباو متنأ اهومتيمس ءامسأ الإ يه نإ ىريض ةمسق اذإ كلت ىثنألا هلو ركذلا مكلأ ىرخألا ةثلاثلا

 مرح هب نوهاضي ماقس هل لاقي ضارح يداو نم ًابعش اهل تمح دق شيرق تناكو .4ناطلس نم اهب هللا لزنأ

 هندس ناكو .ماظعإلاب اهصخت شيرق تناكو «بخغبغلا هل لاقي اهاياده هيف نورحني رحنم اهل ناكو ةبعكلا

 قيقع نم ناكو ,لبه مهدنع اهمظعأ ناكو اهلوحو ةبعكلا فوج يف مانصأ شيرقل تناكو «نابيشونب ىزعلا

 نم لوأ ناكو بهذ نم ادي هل اولعجف كلذك شيرق هتكردأ ىنميلا ديلا روسكم ناسنالا ةروص ىلع رمحأ

اذإف حادقأ ةعبس همادق ةبعكلا فوج يف ناكو «ةميزح لبه هل لاقي ناكو ةكردم نب ةميزخ هبصن ظ
 اومصتخا 

 ص مانصألا) . هيلإ اوهتناو هب اولمع جرخ امف هدنع حادقلاب اومسقتساف هون غرا ا اودارأ وأ رمأ ىف

(۳ 
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 يذلاوهو دعس هل لاقي منص ةنانك نم( ناکلم ينبل ناكو ءافصلا ىلع امهعضوف يحل نبا
 * هلئاق هيف لوقي

| 

 دشز الو يغل وعدي ال ضرألا نم ةفونتب ةرخصا الإ دعس لهو
 كيرش الإ كل كيرش ال كيبل مهللا كيبل :تلاق تللهو تبل اذإ برعلا تناكو

 . كلمو هكلمت كل وه

 : 1 ا لاا ا ل «"ةينارصنلا ىلإ ليمي ناك نم مهنمو .("ةيدوهيلا ىلإ ليمي ناك نم برعلا نمو
 لبقأف ةليوط ةرخص ناكو .دعس هل لاقي منص ةيحانلا كلتو ةدج لحاسب ةنانك ينبا ناكلمو كلامل ناكو )١(

 تبهذف ءامدلا هيلع قارهي ناكو ىهنم ترفن هنم اهاندأ املف ءاهيف كلذب كربتي هيلع اهفقيل هل لبإب مهنم لجر
 2 لبا ىلع ترفنأ اهلإ كيف هللا كراب ال :لاقو هب هامرف ًارجح لوانتف فسأو هيلع تقرفتو هجو لك يف
 : لوقي وهو هنع فرصناو اهعمج ىتح اهبلط يف جرخ

 دشر الو يغل ىعدي ال ضرألا نم ةفونتب ةرخص الإ دعس لهو
 ش ١١(. ص مانصألا)

 نأ كلذ يف ببسلاو .كلذ وحنو سمشلا ةدبعو سوجملا نم بلاغلا ناك نأ دعب ريمح يف ةيدوهيلا تناكف (1)
 ثعب ابيهم ناكو كلم امل «ةعبابتلا رخآ وهو نرقألا مبت نب بركيلك نب عبت نب ناسح عبت وهو عرفصألا انت
 ىلإ راسو مهيلع هكلمو دعم ىلإ رعاشلا سيقلا ءىرما دج وهو يدنكلا رجح نب ورمع نب ثرحلا هتخأ نبا
 ثراحلا هتخأ نبا ىلإ اوراصو ةينارصنلا ىلإ مهلوخد نم اورذتعاو ةداقملا هتطعأف ,ناسغونب اهكولمو ماشلا
 دنع مهل هوطرش يذلا طرشلا مهضقنو هل مهترواجم ءوس اوركذو دوهيلا اوكشف برثيب دوهيلا اوفلاخو ءايقيزم رماع نب ورمع عم جرخ نمم برثي ىلإ اوعقو اوناك موق هاتأف رجه هتيحان نم رقشملاب وهو ورمع نبا
 مهنم لتقف دوهيلا ىلإ ثعبو دحأ حفس يف لزنو برثي هيلإ راثف كلذ هظفحاف محرلاب هيلإ اوتمو مهلوزن
 لتقت ال كلملا اهيأ : هل لاقف رمع دق دوهيلا نم لجر هيلإ ماقف اهبارخإ دارأو اربص الجر نيسمخو ةئامثالث
 نأ عيطتست ال كنإو جاجل كب عرسيوأ قرب كب ريطي نأ نم مظعأ كرمأو روزلا لوق لبقت الو .بضغلا ىلع
 تيبلا ينعي ةينبلا هذه دنع نم جرخي ليعامسإ دلو نم ينب رجاهم اهنأل :لاق ؟ملو :لاق . ةيرقلا هذه برخت
 ناربحلا امهو ملاع دوهيلا نم رخا لجرو .يدوهيلا اذه هعمو ةكم ديري ىضمو كلذ نع عبت فكف مارحلا
 : كلذ يف لاقو «سانلا معطأو تيبلا اسكو ةكم ىتأف
 نتو اضع, التيس هرج قلبا ا اار
 ادوقعملا انءاول انعفرو انك ثيح ىلإ هنم انمقأو
 امو ىسومب نمآو امهنيدب ناد دقو ناربحلا هعمو نميلا عجر مث .طسوألا عبتوه اذه لئاق نإ : موق لوقيو
 نأب رانلا ىلإ مهمكاحف «هنید ىلع هتعباتم نع اوعنتماو هيلع اوفلتخاف نميلا لهأ كلذ غلبو ةاروتلا يف لزن
 ةيدوهيلا تلخد كلذبف هوعباتو هل اوداقناف ةاروتلاو ناربحلا ملسو مهتقرحأف مهنم موقو «ناربحلا اهلخد
 نم ةيدوهيلا تناكو ةنس نيعبسو ينامث هكلم ناكو ةعيبرو نميلا نيب فلحلا دقع يذلا وه اذه عبتو «نميلا
 . كلذ ريغو ربيخو برثي يف مهل دوهيلا ةرواجم

 - برعلا ناك دقف مورلا نع كلذ اوقلت مهنأكو .ةعاضق ضعبو ناسغو ةعيبر يف تناك دقف ةينارصنلا امأ (۳)
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 مهل لاقي برعلا نم ىتش لئابق ةريحلا يف ةينارصنلا ىلع عمتجا دقو ةراجتلل مهدالب ىلإ ددرتلا نورثكي ل

لا يصر باطخلا نب رمع حلاص دقو ىدي ةوقو ةكوش مهل تناكو
 اوسمغي ال نأ ىلع هتفالح مايأ يف هنع هل

 ىلعف كلذ يف ءيش ملسملا ىلع بجو اذإف ةقدصلا مهيلع فعاضيو ةينارصنلا يف مهدالوأ نم ًادحأ

 كلذكو ؛ءيش مهيلع سيلف نايبصلا امأف ,ةقدصلا يف مهلاجرك مهؤاسنو نيترم هلثم يبلغتلا ينارصنلا

 هوتعملاو يبصلا امأو ءملسملا نم ذخؤي ام فعض مهنم ذخؤيف اوحلوص موي مهيديأب تناك يتلا مهوضرأ

 لهآ ناكو . مهقيقرو مهلاومأ ةيقب يف مهيلع ءيش الو هتيشام نم ذخؤي الو هضرأ نم ةقدصلا فعض ذخؤيف

 : مهنم مهفارشأ نم الجرار شع ةعبرأ مهو ولك هللا لوسر ىلع مهدفو مدقو برعلا ىراصن نم ًاضيأ نارجن
 الاق ءاملسأ ؛ لكي هللا لوسر لاقف . مهيأر بحاصو «هدعب نوكي يذلا وهو بقاعلاو ءريبكلا وهو ديسلا

 امكيف ثالث مالسالا نم امكعنمي امتبذك :لاق .كلبق انملسأ دق ىلب :الاق ءامتملسأ ام :لاق .انملسأ

 هقلخ مدا لثمك هلأ دنع ىسيع لثم نإ :لزنو أدلو هلل نإ امكمعزو ريزنخلا امكلكأو «بيلصلا امكتدابع

 نمفا» : يهو ةهلابملا ةيآ تلزنو «لوقت ام فرعن ام :اولاق مهيلع اهأرق املف «4نوكيف نك هل لاق مث بارت نم

 مث مكسفنأو انسفنأو مكءاسنو انءاسنو مكءانبأو انءانبأ عدن اولاعت لقف ملعلا نم كءاج ام دعب نم هيف كجاح

 اذه اولبقت مل نإ ينرمأ ده ىلاعت هللا نإ : ةَ هللا لوسر مهل لاقف .(نيبذاكلا ىلع هللا ةنعل لعجنف لهتب

 اميف اوقداصتو ضعبب مهضعب الخف كيتأن مثانرمأ يف رظننف عجرن لب مساقلا ابأ اي :اولاقف «مكلهابأ نأ
 ايبن موق نعال امو مكلصأتسال هومتنعال نثلو لسرم يبن لجرلا نأ متملع هللاو دق :بقاعلل ديسلا لاق , مهنيب
 . مكدالب ىلإ اوعجراو هوعداوف مكنيد فلإ الإ متيبأو هوعبتت نل متنأ نإف مهريغص تبن الو مهريبك يقبف طق

 انأ نإ : كو هللا لوسر لاقف مهنع هللا يضر ءارهزلا ةمطافو نيسحلاو يلع هعمو جرح ةَ هللا لوسر ناك دقو

 . مهاردو بجر يف فلأو رفص يف ةلح فلأ يهو ةيزجلا ىلع هوحلاصو هونعالي نأ !وبأف متنأ اونُمأَف توعد

 اعبرأو ًاريعب نيثالثو ةثالثو اعرد نيثالثو ةثالثو ةلح يفلا ماع لك يف هوطعي نأ ىلع هوحلاص مهنأ يورو

 : نارجن ىلإ هثعب نيح هل بتكو مزح نب ورمع مهيلإ ثعبو ًاباتك كلذب مهل بتكو ًاسرف نيثالثو
 نب ورمعل يبنلا دمحم نم دهع دوقعلاب اوفوأ اونمآ نيذلا اهيأ اي هلوسرو هللا نم نامأ اذه ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 امو هؤانث لج هللا سمح مناغملا نم ذخأيو لعفيو لعفي نأو هلك هرمأ يف هللا ىوقتب هرمآ نميلا ىلإ هثعب نيح مزح

 مييديأ يف يه يتلا مهل مالسلا هيلع يبنلا باتك ةخسن ناو رامشلا نم ةقدصلا يف نينمؤملا ىلع بتك

 يف همكح مهيلع هل ناك ذإ نارجن لهأل ةَ هللا لوسر يبنلا دمحم بتك ام اذه ؛ ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 للح نم ةلح يفلا ىلع مهل هلك كلذ كرتاو مهيلع كلذ لضفاف قيقرو ءاضيبو ءارفص لك يفو ةرمث لك

 جارخلا ىلع تداز امف ةضفلا نم ةيقوأ ةلح لك عم «ةلح فلأ رفص لك يفو ةلح فلا بجر لك يف يفاوألا

 ىلعو باسحلاب مهنم ذخأ ضورعوأ باكروأ ليخوأ عورد نم اوضق امو باسحلابف يقاوألا نع تصقن وأ

 ةيراع مهيلعو رهش قوف يلسر سبحت الو «كلذ نود امف ًاموي نيرشع نيب ام مهثعبمو يلسر ةنؤم نارجن

 ليخوأ عورد نم يلسر اوراعأ امم كله امو ةرعمو نميلاب ديك ناك ذإ ًاريعب نيثالثو ًاسرف نيثالثو اعرد نيثالث

 يبنلا دمحم ةمذو هللا راوج اهتيشاحو نارجنلو مهيلإ هودؤي ىتح يلسر ىلع نيمض وهف ضورع وأ باكر وأ
 مهعيبو مهن مع م مهصراو « مهسفن تحت ام: لكو مهعينو :مهتريكعو هدهاشو مهتتاعو هيدلمو عيضرأو هنأ مهلاومأ ىلع هللا لوسر

 مهمهسل مهتيزج مهنم لأس نمو « شيج مهضرأ أطي الو نورشعي الو نورشحي الو ةيلهاج «مد الو ةيبابر

 ملظي مهنم لجر ذخؤي الو ةئيرب هنم يتمذف لبق يذ نم ابر مهنم لكأ نمو نيمولظم الو نيملاظ ريغ فصنلا
 اوحصن ام هرمأب هللا ىتأي ىتح ةي هللا لوسر ىبنلا دمحم ةمذو هللا راوج باتكلا اذه يف ام ىلعو ءرخا
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 ال ىتح تارايسلا يف نيمجنملا داقتعا ءاونألا يف دقتعيو 2')ةئباصلا ىلإ وبصي نم مهنمو

 مهمو اذک ءونب انرطم : لوقيو ءاونألا نم ءوند الإ ميقي الو رفاسي الو كسب الو كرحتي

 تانب مهنأ مهيف نودقتعيو 22 نجلا نودبعي اوناك لب 2'”مهدبعيف ةكئالملا ىلإ وبصي نم

 ينب نم فوع نب كلامو ورمع نب ناليغو برح نب نايفس وب دهش . ملظب نيبلقنم ريغ مهيلع ام اوحلصأو

 مهل بتكو .ركب يبأ نب هللا دبع باتكلا اذه مهل بتكو ةبعش نب ةريغملاو يلظنحلا رباج نب عرقألاو رصن
 . كلذ لثم هتفالخ مايأ نيدشارلا ءافلخلا نم لك كلذ دعب

 ال ىتح «تارايسلا يف نيمجنملا داقتعا ءاونألا يف دقتعي نم مهو .ةبئاصلا ىلإ وبصي فنص برعلا نمو )١(
 ممألا نم ةريبك ةمأ ةئباصلاو ءاذك ءونب انرطم :لوقيو ءاونألا نم ءونب الإ ميقي الو رفاسي الو نكسي الو كرحتي
 ىلإ نومسقني مهو مهنيد ةفرعم نم مهيلإ لصو ام بسحب اريثك ًافالتخا مهيف سانلا فلتخا دقو .رابكلا
 رخآلا مويلاو هللاب نما نم نيئباصلاو ىراصنلاو اوداه نيذلاو اونما نيذلا نإ : ىلاعت لاق .رفاكو نمؤم
 : جانو كلاه وه نميف مهركذ مث . «نونزحي مه الو مهيلع فوخ الو مهبر دنع مهرجأ مهلف ًاحلاص لمعو
 موي مهنيب لصفي هللا نإ اوكرشأ نيذلاو سوجملاو ىراصنلاو نيئباصلاو اوداه نيذلاو اونما نيذلا نإ
 نيئباصلا ركذو ةنجلاب دعولا ةيا يف مهركذي ملو . لصفلا ةيآ يف نيكرشملاو سوجملا ركذف . (ةمايقلا
 اوناكو هتوعد لهأ مهو مالسلا هيلع ليلخلا ميهاربإ موق اوناك ءالؤهو ,ديعسلاو يقشلا مهيف نأ ملعف امهيف
 ,ةعبسلا بكاوكلا نومظعي مهنم نوكرشملاو نيكرشم ةئباصو ءافنح ةئباص اوناكو ةئباصلا راد يهف نارحب
 ريبك لكيه مهلف .دوهيلل عيبلاو ىراصنلل سئانكلاك يهو « مهلكايه يف اهنوروصيو رشع ىنثالا جوربلاو
 لحزل لكيهو دراطعل لكيهو خيرملل لكيهو يرتشملل لكيهو ةرهزلل لكيهو «رمقلل لكيهو «سمشلل
 لكايهلا كلت يف اهنوروصيو ةصوصخم تاوعدو تادابع مهدنع بكاوكلا هذهلو ىلوألا ةلعلل لكيهو
 دقو ءةئباصلا ىلع انقيلعت يف ءًافنآ هانيب امم كلذ ريغ ىلإ نيبارقلا اهل نوبرقيو اهصخت ًامانصأ اهل نوذختيو
 ةئباصو .ءافنح ةئباصف :قرف ةئباصلاو ءةابصلا ةباحصلاو .ًائباص ةي يبنلا يمست شيرق رافك تناك
 ءةلحن الو ةلمب دييقت ريغ نم لحنلاو للملا لهأ هيلع ام نساحمب نوذخأي ةئباصو ةفسالف ةئباصو .نوكرشم
 مهنم نوكرشملاو ًاسدقم ًاميكح ًارطاف ًاعناص ملاعلل نأب نورقيو اهنركني نم مهنمو «ةوبنلاب رقي نم مهنمو
 مسجلا داوم نع نيهزنملا نيبرقملاو نييناحورلا نم تاطسوتب الإ هللا لالج ىلإ لوصولا ىلإ ليبس ال اولاق
 ,نوكرشم ةئباص برعلا نم ناكو ضرألا هجو ىلع نايدألا مدقأ ةئباصلا هلحتنا امو «كئلوأ ريغ ىلإ هاوقو
 . ءافنح ةئباصو

 مويو# :هلوقب مهيلع ىلاعت هللا در دقو برعلا نم دارفأ مهو-,ةكئالملا اودبع برعلا نم فنص مهنمو (؟)
 اوناك لب مهنود نم انيلو تنأ كناحبس اولاق نودبعي اوناك مكايإ ءالؤُهأ ةكئالملل لوقن مث ًاعيمج مهرشحن
 متنأأ لوقيف هللا نود نم نودبعي امو مهرشحي مويوإ» : ىلاعت لاقو .4نؤنمؤي مهب مهرثكأ نجلا نودبعي
 نكلو ءايلوأ نم كنود نم ذختن نأ انل يغبني ناك ام كناحبس اولاق ليبسلا اولض مه مأ ءالؤه يدابع متللضأ
 نمو ًارصن الو ًافرص نوعيطتست امف نولوقت امب مكوبذك دقف اروب أموق اوناكو ركذلا اوسن ىتح مهؤابأو مهتعتم
 اهدارأ نمف هداريإ انعسي ال امب تايآلا هذه ىلع نورسفملا ملكت دقو ؛ أريبك ًاباذع هقذن مكنم ملظي
 .ريسافتلا بتك ىلإ عجريلف

 ناك هنأو» : لوقب مهنع ىلاعت هللا ىكح دق يداوبلا لهأ نم نوليلق ةمذرش مهو نجلا اودبع فنص مهنمو (۳)
 مهب اوذاعتسا ىتح مهولضأ نأب ًايغوأوتعو ًاربك يأ «اقهر مهدازف نجلا نم لاجرب نوذوعي سنإلا نم لاجر ٠

 - اوناك لب# : ىلاعت لاقو .هموق ءاهفس رش نم يداولا اذه ديسب ذوعأ :لاق رفقب ىسمأ اذإ ناك لجرلا نإف
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 هنإ ناطيشلا اودبعت ال نأ مدا ينب اي مكيلإ دهعأ ملأ# : ىلاعت لاقو ؛ #نونمؤي مهب مهرثكأ نجلا نودبعي

 دق نجلا رشعم اي اعيمج مهرشحي مويو# : ىلاعت لاقو ؛ 4 ميقتسم طارص اذه ينودبعا نأو نيبم ودع مكل

 رانلا لاق انل تلجأ يذلا انلجأ انغلبو ضعبب انضعب عتمتسا انبرسنإلا نم مهؤايلوأ لاقو سنإلا نم مترثكتسا

 لاق .مهئاوغإو مهلالض نم مترثكتسا دق ينعي .#ميلع ميكح كبر نإ هللا ءاش ام الإ اهيف نيدلاخ مكاوثم

 انبر : مهلوقب سنإلا نم مهؤايلوأ : هناحبس هبيجيف أ ريثك مهنم متللضأ : مهريغو نسحلاو دهاجمو سابع نبا

 اميف مهل مهتعاط سنالاب نجلا عاتمتساف رخآلا عونلاب عون لك عاتمتسا نونعي . ضعبب انضعب عتمتسا

 دقف هيف مهوعاطأ اذإف سنالا نم نجلا ضارغأ رثكأ اذه نإف ,نايصعلاو قوسفلاو رفكلا نم هب مهنورمأي

 نم هيلع نوردقيام زكب هب كرشلاو هللا ةيصعم ىلع مهوناعأ مهنأ نجلاب سنإلا عاتمتساو مهانم مهوطعأ

 . مهتعاطإف ءاهريغو مئازعلاو رحسلاب مهمادختساو مهجئاوح نم ريثك ءاضقو ءاعدلاو نييزتلاو نيسحتلا

 رابخإلاو تاريثأتلا نم مهيضري اميف نجلا مهتعاطإو روجفلاو شحاوفلاو كرشلا نم مهيضري اميف سنإإلا

 1 ( .رخ الاب نيقيرفلا نم لك عتمتف تابيغملا ضعبب
 نم ارمن نودبعي سنإلا نم رفن ناك : دوعسم نب هللا دبع لاق ؛ناجلا ماكحأ يف ناجرملا ماكا باتك يفو

 ىلإ نوغتبي نوعدي نيذلا كنئلوأ# : ىلاعت هللا لزنأف مهتدابعب ءالؤه كسمتساو نجلا نم رفنلا ملسأف نجلا

 نبا نع ةياور يفو «(اروذحم ناك كبر باذع نإ هباذع نوفاخيو هتمحر نوجريو برقأ مهيأ ةليسولا مهبر

 اوناك سنإلاو نوينجلا ملسأف نجلا نم ًارفن نودبعي اوناك برعلا نمرفن يف تلزن :لاق هنع هللا يضر دوعسم

 . نورعشي الو مهنودبعي
 ٠

 دقو سوجملاو سرفلا نم مهيلإ ىرس كلذ ناكو «برعلا نم تاتشأ مهو رانلا اودبع «فنص برعلا نمو

 اهدبعو رانلا بصن نم لوأ وهف ءران تيب ىنب هنإف «ليباق دهع نم ضرألا ىف تناك رانلا ةدابع نإ : ليق

لف باجحلاو ةنسلاو فوقولا اوذختاو ةريثك ًاتويب اهل اونبف سوجملا ىف بهذملا اذه ىرسو
 دمخت اهنوعدي ا

 ةداتقوبأ اهل ذختاو ناتسجسب أتيب نمهب اهل ذختاو ىراخبب رخآو سوطب ًاتيب نوديرفأ اهل ذختاف ةدحاو ةظحل

 يأر نوبوصيو اهنومظعيو بارتلا ىلع اهنولضفي رانلا' دابعو «ةريثك أتويب اهل تذختاو «یراخب ةيحانب ًاتيب

 : هلوقل بهذملا اذهب راشب ىمر دقو «سيلبإ
 رانلا تناك ذم ةدوبعم رانلاو ةملظم ءادوس ةلفاس ضرألا

 نوک الو ًامسج اهفطلأو ًارهوج اهقرشأو اناكم اهعسوأو ًامرج اهمظعأو اريخ رصانعلا عسوأ اهنإ :نولوقيو

 م ميمت يف ةيسوجملا تناكو فراعملا باتك يفو .اهتجزاممب الإ داقعنا الو ومن الو اهب الإ ملاعلا يف

 وبأو ًايسوجم ناك سباح نب عرقألا مهنمو «مدن مث هتنبا جوزت دق ناكو بجاح هنباو يميمتلا سدع نب ةرارز

 هب نيدي امم سيل هنأ عم هتنبال بجاح جاوز نم هانركذ امو اذه ءايسوجم ناك ناسح نب عيكو دج دوسألا

 نم دوجرحتي اوناك برعلاو ةيسوجملا نم ركنملا اذه بجاحل ىرس امنإف «مهدئاوع عم ىفانتيو برعلا

 وهو ةرارز نب بجاح نأ ىكح ؛ ةوبنلا مالعأ يفو براشملاو بهاذملا يف مهفالتخا ىلع مراحملا حاكن

 ( : زجترم اهحكن نيح اهيف لاقو ىرسك تنب مساب سونتخد اهامس ناكو اهدلوأو هتنب حكن ميمت ينب ديس

 سومرملا ربخلا اهاتأ ذإ سونتخد كنع يرسصعش تيلاسي

 سورع اهنإ سيمت لب ال سيمت مأ نيليذلا بحستأ

 مهنمو اودوهتي نأ لبق ريمح برع مهو سمشلا اودبع فنص مهيف ناكو شحاوفلا نم شيرق يف اذهو

 ةأرما تدجو ينإ# : ىلاعت هللا راشأ اذه ىلإو مالسلا امهيلع دواد نب ناميلس عم ةصقلا ةبحاص سيقلب

 مهل نيزو هللا نود نم سمشلل نودجسي اهموقو اهتدجو ميظع شرع اهلو ءيش لك نم تيتوأو مهكلمت

 0 . «نودتهي ال مهف ليبسلا نع مهّدصف مهلامعأ ناطيشلا
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 برعلا نم ةلصحملا

 . مولعلا نم عاونأ ةثالث ىلع تناك ةيلهاجلا يف برعلا نأ ملعا
 O 5222008 ele ESE E (7١باسنألا ملع اهدحأ

 قويغلا نأ بذاكلا مهمعز نمو موجنلا نم ناربدلا اودبع ميمت نم ةفئاط مهو بكاوكلا اودبع نم مهنمو
 كلذلو ًابطاخ ًادبأ اهعبتي وهف امجن نيرشع وحن راغص موجن يهو .ًأرهم ايرثلا ىلإ قاس امل ناربدلا قلع
 :رعاشلا لوق هيلعو صالقلا موجنلا هذه اومس
 اهيداح مجنلا صالقب ىفوامك هتمذب ىفوأ دقف قوط نبا امأ
 : : ةمرلا وذ لاقو ناربدلا وه :اهيداحو
 قرفت هيلع تداك دق نئاجه ممعتم بكار اهانح صالق
 بروه هنأو# :لوقب ىلاعت هللا اهانع يتلا يهو «روبعلا ىرعشلا اودبع شيرقو ةعازخو مخل لئابق ضعبو
 .ةعمتجم بكاوك ةدع يهو ايرثلا اودبع ءىبط ضعبو «اهل انركذ نم ةدابعل ركذلاب اهضخو ؛ #ىرعشلا
 رانلا نول ىلع رهوج هديب ًامنص اهل ذختا سمشلا دبع نممو «ةنانك هتدبع دقف رمقلا امأ :ووبعلا ىرغشلا عبتي نيمزرملا دحأ نإ :لاقيو نييرعشلا عم تامجن نامزرملاو ربنمك مزرملا اودبع ةعيبر لئابق ضعبو
 اونبو بكاوكلا ةروص ىلع امانصأ اهل اوذختا بكاوكلا اودبع نممو «ةرهوج منصلا ديبو لجع لكش ىلع امنص هل ذختا رمقلا اودبع نممو ؛ةبجحو ماوقو «ةندسو فوقو هلو .همساب هونب دق صاخ تیب هلو
 ` .هصخت ةدابعو هصخي منصو هصخي لكيه اهنم بكوك لكل تادبعتمو لكايهلا
 ءانتعا ديزم مهل ناك ةيلهاجلا يف برعلاو .سانلا باسنأ هب فرعتي ملع وهو باسنألا ملع مهمولع نم
 ةقرفتم لئابق اوناك ثْيح كلذ ىلإ ءيش جوحأ اوناك مهو ءرصانتلاو ةفلألا بابسأ دحأ هنإف ,هتفرعمو هطبضب
 ةرئاث تاراغلاو « مهنيب ةرعتسم بورحلا نارين لزت مل «ةنيابتم ابازحأو «ةفلتخم فئاوطو « ةتتشتم ابوعشو
 ىلع هب اورهاظتيل مهباسنأ اوظفحف «مهنع ىذألا فكيو .مهرقي ناطلس نع اوعنتما مهنإف مهيف
 اهفطعو محرلا ةجيشو نأل «مهاداعو مهداح نم ىلع اورزاتيو .مهقاش نم ىلع اورصانتيو « مهموصخ
 ديعبلا ىلعتسي نأ نم ةفنأ ةقرفلاو نالذخلا .نع عنمتو «ةرصنلاو ةفلألا ىلع ثعبت اهتيمحو ةبارقلا ةلصو
 تغلب دقو «تفطاعت تسامت اذإ محرلا نإ» : لك هللا لوسر لاق دقو بيرغلا طلست نم ءاقوو .بيرقلا ىلع
 طول هللا يبنرذعأ دقو ينس ماقمو يوقديأو . ديدش نكر ىلإ هنم اووآو رصنلاو زوفلا ةمق باسنألا ةفلأب برعلا
 نكر ىلإ ىوآ وأ ةوق مكب يل نأول مهيلإ ثعب نمل لاقف هرزأ دشتو هرصنت ةريشع مدع نيح هسفن مالسلا هيلع
 لاقو هموق نم ةورث ىف الإ ًايبن هدعب نم ىلاعت هللا ثعب ام ةَ هللا لوسر لاقو ةعفادم ةعنام ةريشع ينعي «ديدش
 ءرملا كرتي ال ناك هنإ كي هللا لوسر نع یورو ديدشل كنكر نإ اولاقو طول ىلع لسرلا تدرو دقل) بهو

 للك لاق كلذلو ةقرفلا نع فكو ةفلألا ىلع ةي هنم ثح كلذ لكو (اهنم نوكي ةليبق ىلإ همضي ىتح ًاجرفم .
 . (مهنم وهف موق داوس رثك نم)
 دصاقم نم هيلع بترتي امل مهكاسمتساو مهئاعر عضوم «مهباسنآ ظفحب برعلا ةيانع تناكو اذه
 نمف ةَ هللا لوسر بسن ملعيل هيلإ اهصوصن تبدنو هيلع اوناك ام تدكأ ةحمسلا ةعيرشلاو «ةقيثو ةيعامتجا
 ةمرحم محر يف بسنب هاقلي نم فرعي نأو شيرق يف ةفالخلا ملعي نأو ؛رفاك وهف ايمشاه نكي مل هنأ معز
 ةفرعم يف برألا ةياهن بحاص لاق قو باسنالا نافرعب قلعتي امم كئلوأ ريغ ىلإ تامرحملا جاوز بنتجيل
 - نم هيلع بترتي امل ةبودنملا فراعملاو ةبولطملا رومألا نم باسنألا ملعب ةفرعملا نأ ءافخال .برعلا لئابق
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 يبنلا بسنب ملعلا اهنم عضاوم يف اهرابتعاب ةرهطملا ةعيرشلا تدرو دقف ةينيدلا ملاعملاو ةيعرشلا ماكحألا =

 : ىلاعت لاق . هئابا ريغ ىلإ دحجأ ىزتعي ال ىتح سانلا نيب فراعتلا اهنمو , يمشاهلا يشرقلا يبنلا هنأو هك

 ماكحأ بترتت اذه ىو . #اوفراعتل لئابقو ا مكانلعجو ىثنأو ركذ نم مكانقلخ انإ سانلا اهيأ اي»

 . هيلإ ةجاحلا ديفيو هترورض فشكي امم كئلوأ ريغو ةيالولاو ةثارولا

 مهنم ردص ام ىلع ور وتا رعت ميك نم ا ‹ خيراتلاب ةيانعو ءرابخألاب عالطضا برعللو )1

 رابخأ ةفرعم يف ىلوط دي نم نيلوألا برعلل ناك ام هل نيبتسي هنإف .لوق نم مهنم عقو ام يصقتو . لثم نم

 مهفراعم ةنازخو مهقالخأ لجس وهف مهرعش اميس ال مهتسايسو مهلودو مهريسو مهقالخأو نيضاملا ممألا
 كلذلف بورحلاو باسنألا يف مهفالتخا دنع مهعجرمو مهرابخأ مجنمو مهبادآ ظفاحو مهمولع عدوتسمو

 . :مهلئاق لوق هيلعو برعلا ناويد رعشلا ليق
 مركلا نع يبنيامرخفأ زوغشلاو هب نامزسلا ىدو ام ظفحي رعشلا

 مسه ىف ناسك دويتو رسم ك هدئاصق يف ريهز.لاقم الول

 نايدأ نم هيلع اوناك امو نونفو فراعم نم مهنع رثأ امو مهلاحو مهبورحو مهمايأ تنود مهرعش نمو
 ينب ىشعأ لاق . مهراعشأ ىف 8 ذ هركذ نم او رثكأ دقف برعلا نم ناك نينرقلا اذ نأ حجرت مهرعش نمو تاداعو

 1 : ةيلعل

 ميقم كانه ثدج يف ونحلاب EE يسا ةيئرعقلا وذ ةينعضتلاو

 :رضم نم ًاموق بطاخي نميلا نم نينرقلا يذ نوكب رخفي نييثراحلا ضعب لاقو
 المتحم كلملا مسال ةيلهاجلا يف ی كتم اداوم اريسم

 البق ام لوقلا قح أو اسححشلا لهأ .هلبقي نينرقلا يذو نيعبتلاك

 ملعلاو ةردقلا ولعو ةهابنلا يف مهنأش نومظعي اوناك دقف نامقل نب ميقلو رغصألاو ربكألا داع نب نامقل اذكو

 بتكلا تنود مهرعش نمو نارقلا يف نيروكذملا هنباو ميكحلا نامقل ريغ امهو ملحلاو ناسللاو مكحلاو

 فقو مهلاثمأو مهرعش ىلإ عجر نمو مهب لصتا نم خيراتو مهخنيرات فرعو ناسرفلاو فايضألا يف ةفلؤملا
 طبض يف مهقيرطو خيراتلا يف مهبهذم برعلل ناك نأ كلذ عبتتسا دقو ةيخيراتلا ثداوحلا نم ريثك ىلع

 روهشم رمأ هيف نوكي ماع لكب نوخرؤي اوناك امك ًاميدق موجنلاب نوخرؤي اوناك دقف ثداوحلا أدبمو عئاقولا

 لاقف هرمأ مهدنع مظعو هيف اوتوامت مهنأل ناتخلا ماعب اوخرأو ةي يبنلا دلو هيفو ليفلا ماعب اوخرأف فراعتم

 : يدعجلا ةغبانلا

 نالا هبا ايلا قف يا اا كي نين
 ناتججحو كاذ دعب رشعو هيف تدلو ماعل ةئام تضم

 هيلع ميهاربإ ران نم ليعامسإ ونب خرأو مهيف هتلالجل يموزخملا ةريغملا نب ماشه تومب شيرق تخرأو
 نوخرؤي اوناك مث مهجرخمب اوخرأ موق جرخ املكف دعم قرفت ىلإ هناينب نم اوخرأو تيبلا هئانب ىلإ مالسلا

 نم هنع هللا يضر باطخلا نب رمع خرأ نأ ىلإ ليفلا ماعب اوخرأ مث «يؤل نب بعك توم ىلإ ءيش ءيشب

 رخآ ناكو جحلا نم سانلا فرصنم وهو مارح رهش اولاقو ةنسلل أدب مرحملا ىلع اوعمجأو ةي يبنلا ةرجه
 لك تناكف بجر درفلاو مرحملاو ةجحلا وذو ةدعقلا وذ درس ةثالث مهدنع يه ذإ الوأ هوريصف مرحلا رهشألا

 ا لكلب ورو as a E نم قناع

 .روهدلاو روصعلا هيلع ترمو
 < ام ةصاخبو بكاوكلا تاكرحو دصرلاب اولغتشاو ةيوجلا راثآلاو ةيولعلا مارجألاب ملع ىمادقلا برعلل ناكو
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 مرصع ًافيرش 9 ا (7١>نايدألاو ب ا PEE 0100 هه ماو .«

 كابتشال ءابرجلا اهئامسأ نمو كلظأف كالع ام لك مهدنع ءامسلاو مهتجاح هيلإ سمتو مهضرغ هب قلعتي 95
 شرعلا نوتبثيو نييلملا داقتعا اهيف نودقتعي اوناكو عيقرلاو ءاسلملاك اهموجن رت ذإ ءاقرخلاو اهبكاوك
 يف سمشلا علطم وهو فيصلا قرشم نيبرغمو ا نأو سمشلا اهبكاوك نم نوفرعيو يسركلاو
 اوفرع دقو رمقلا نوفرعيو كلذ نع نابرغملاو موي رصقأ يف اهعلاطم ضفخأ وهو ءاتشلا قرشمو موي لوطأ
 ءءاتشلاو فيرخلاو فيصلاو عيبرلا : ةعبرأ لوصف ىلإ ةنسلا اومسقو ةلهألا رابتعاب مهونسو هءاونأو هلزانم
 لك اومسو ًامسق رشع ينثا ىلإ كلفلا اومسق دقو ماسقأ ةعبس ىلإ اهئاونأ ىلإ ةبسبنلاب رمقلا لزانم تمسقو
 :لاقف مهدنع ربتعملا بيترتلا ىلع جوربلا هذه مهضعب مظن دقو أجرب مسق
 نها ت الا ىصرو ناطرسلا ةزوج روشلا لمح
 ناتيبشلا .ةنكقرم ولالا حرن يدجب اسوقو ايوهف اومرو

 .مهرمأ نم ةريصب ىلع «مهيف يعازخلا يحل نب ورمع روهظ لبق ,ناطحقو ناندع نم .برعلا ناك
 ليعامسإ هللا يبن هدلو نم اهوقلت دقو مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ انديس نمحرلا ليلخ ةعيرشب نودبعتي
 ريزوالو هل كيرش ال دحاو ئلاعت هللا نأ نودقتعي اوناكف ب دمحم اهب ءاج يتلا ةيفينحلا يه ىهو «مالسلا هيلع
 مالكلاو رصبلاو عمسلاو ملعلاو ةضارإلاو ةردقلاو ةايحلا نم لامكلا تافصب فوصوم مهل ريهظ الو نمار
 وهف ميقتشملا قيرطلا نيكلاس هلسر ناسل ىلع تءاجو هبتك يف هسفنل اهتبثأ يتلا تافصلا نم اهريغو
 يهاضت ال هتافص نأ امك تاوذلا هبشت ال هتاذ نأو هسدق لالجب قيلي امك هسفن هب فصو امب فوصوم
 تافص نم هب قيلي ام لك نع هزنم ىلاعتو كرابت هنأو «ريصبلا عيمسلا وهو ءيش هلثمك سيل تافصلا
 نم كئلوأ ريغو بلاو ءاطعلاو عفنلاو رضلا كلمب درفتملا هنأو .مارجألاو «نايعألا ثداوحو ماسجألا
 اجتلملا دحاولا هلالا وهف هاوس دوجولا يف قحب دوبعم ال نأ نيملاع هلإلا الإ اهكلمي ال يتلا ةيهولالا صاوخ
 الو لدعلا طسقملا كلاملا وه ذإ ملظلاب هفصو ليحتسي < :هيلع نوؤشلا لك يف لكوتملا هيلإ رومألا عيمج يف

 ناد هشرع ىلع لاع .ضراعمو هيبش لك نع ىلاعت لضفلا هلو هقلخ ىلع لضفتملا وه لب ءيش هيلع بجي
 ءرودصلا يفخت امو نيعألا ةنئاحخ ملعي رودقملا قباس هقلخ يف ذفنأو رومألاب هملع طاحأ .هقلخ نم هملغب
 اهنع ةيصعملا فرص ىلإ نودجي الو ًاعفن ةعاطلا نم مهسفنأل نوكلمي ال هملع قباسب نولماع قلخلاف
 ذفان هناحبس هرمأو .ءردق ىلإ ردق نم نوددرتي اولازي ملو هب تناك ةجاح ريغ نم هتثيشمب قلخلا قلخ ًاعفد

 مويو لوروشنم ءالبلا دعبو «نولوؤسم روبقلا يف ةطغضلا دعبو «نوتيم مهلاجاب رذح مهيجني الف مهيف
 هيلع مهيبن ىلع لزنأ ام لكب اونما دقو :نودوعي ةداعسو ءاقش نم ادب امكو .نورشحي مهبر ىلإ ةمايقلا

 بئاون ىلع نونيعيو ماحرألا نولصيو نوجحيو مهيلع ضرف ام نودؤيو ماكحأو عورفو لوصأ نم مالسلا
 ىدمألا مهيلع لاط املف «ةديدس لامعأو .ةديمح قالخأ نم «كئلوأ ريغ ىلإ فايضألا نومركيو قحلا

 نيبملا نيدلاو ىدهلا نم مهتعيرش هب تءاج امب مهتفرعم تلقو لهجلا مهيف رثك ةوبنلا نمز نع اودعبو
 ةدساكلا ةثيبخلا بهاذملاو ةدسافلا ءارآلا مهيلع تجارو قعان لك اوعبتاو مهسفنأ تاوهش ىلع اورجو
 هللا هب نذأي مل ام نيدلا نم مهل عرشو «يعازخلا مهيف رهظ نأ دعب ةصاخبو يدلك تاركا ىح
 نع مهب فدصف . ميجرلا ناطيشلا مهل سوسو امبسح فانصأ ىلإ اوقرتفاو فئاوط ىلإ دبعتلا يف اومسقناف
 . ميقتسملا طارصلا
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ب رهظ نأ ىلإ هتيرذ يف هلصاوتو مالسلا امهيلع ليعامسإ ىلإ ميهاربإ
 يف روهظلا ضع

 ةصق هيلعو مظعألا ليفلا هل دجسو دمحلا ةبيش يداولا ديس بلطملا دبع ريراسأ

 اريط مهيلع لسرأو# )هرشألا ةهربأ رش ىلاعت هللا عفد رونلا كلذ ةكرببو ليفلا باحصأ

 «ضرألا نم ءيشب اهنامز يف اهلثم ري مل ةسينك ىنبف ءءاعنصب سيلقلا ىنب «نميلاب ةهربأ ماقأ امل )١(
 بتك مث

نبي مل ةسينك كلملا اهيأ كل ثينب دق ينأ يشاجنلا ىلإ
 فرصأ ىتح هتتمب تسلو كلبق ناك كلمل اهلثم 

ميقف ينب دحأ ةأسنلا نم لجر بضغ هباتكب برعلا ثدحت املف برعلا جح اهيلإ
 ىنأ ىتح جرخف يدع نب 

 تايهتف ةشبحلا رمأ مث ءهمدهي ىتح تيبلا ىلإ نريسيل فلحو ةهربأ بضغف ءاهيف ثدحأف سيلقلا

 . مهيلع.ًاقح هداهج ازأرو هب اوعظفو هومظعأف برعلا كلذب تعمسو «ليفلاب هعم جرخو راس مث ,تزهجتو

ر هيلإ جرخف مارحلا هللا تيب ةبعكلا مده ديري هنأب اوعمس نيح
 لاقي مهكولمو نميلا لهأ فارشأ نم ناك لج

 رفن وذ مزهف مارحلا هللا تيب نع هداهجو ةهربأ برح ىلإ برعلا رئاس نم هباجأ نمو هموق اعدف رفن وذ هل

ال كلملا اهيأ رفن وذ هل لاق هلتق دارأ املف ءًأريسأ هب ىتأو هباحصأو
 كعم يئاقب نوكي نأ ىسع هنإف ينلتقت 

ل ىضم مث .ًاميلح الجر ةهربأ ناكو «قاثو.يف هدنع هسبحو هكرتف يلتق نم كل ًاريخ
 هدهاجف «هل جرخ ام

لاق هلتقب مه املف «ًاريسأ برح نب ليفن مهدئاق ذخأف «نويمعئخلا
 كلملا اهيأ كليلد ينإف ينلتقت ال :هل 

 رم اذإ ىتح «هلدي هعم هب جرخو هليبس ىلخف «ةعاطلاو عمسلاب كل يادي ناتاهو «برعلا ضرأب

لإ قيرطلا ىلع هلدي لاغر ابأ فيقث هعم تثعب فئاطلاب
 هلزنأ ىتح لاغر وبأ هعمو ةهربأ جرخف .ةكم ى

رعلا هربق تمجرف ‹«كلانه لاغروبأ تام هب لزنأ املف سمغملا
 «سمغملاب سانلا مجري يذلا ربقلا وهف «ب

نم ةماهت لاومأ هيلإ قاسف ةكم ىلإ ىهتنا ىتح هل ليخ ىلع ةشبحلا نم الجر ةهربأ ثعبف
 ٠ مهريجو شيرق 

 مرحلاب نمو شيرق تمهف ءاهديسو شيرق ريبك ذئموي وهو مشاه نب بلطملا دبعل ريعب يتئام اهيف باصاأف

ةهربأ ثعبو «كلذ اوكرتف هب مهل ةقاط ال هنأ اوفرع مث «هلاتقب
 نع لس : هل لاقو ةكم ىلإ « يريمحلا ةطانح 

امنإ مهبرحل تآ مل يناب هربخاو يهفيرشو دلبلا اذه لهأ ديس
 ام لاو : لاقف ءاجف «تيبلا اذه مدهل تئج 

مارحلا هللا تيب اذه ةقاط نم كلذب انل امو هبرح ديرن
وهف هنم هعنمي هنإف ؛ مالسلا هيلع ميهاربإ هليلخ تيبو 

 

ث هنع عفد اندنع ام هللاوف «هنيبو هنيب لخي نأو همرحو هتيب
 ظ ,ةطانح عم لحر م

هربأ هل نذأ امف «هترعبأ درتسي ةهربأ ىلإ ثعب دقو
هتحت هسلجي نأ نع همركأو همظعأو هّلجأ تح .ة

 وأ «

لاقف هتجاح هلأسف .هبنج ىلإ هعم هسلجأو هطاسب ىلع ةهربأ سلجف .هريرس ىلع وه سلجي
 نأ يتجاح :

كيف تدهز دق مث .كتيأر نيح ينتبجعأ تنك دق : هل لاقف . يل اهباصأ ريعب يتئام كلملا ىلع دري
 نيح 

 ينملكت ال همدهل تئج دق كئابآ نيدو «كنيد وه ًاتيب كرتتو «كل اهتبصأ ريعب ىتئام ىف ىنملكتأ « ينتملك

 تنأ :لاق ينم عنتميل ناك ام :لاق «هعنميس ًابر تيبلل نأو «لبإلا بر انآ نإ :بلطملا دبع لاي هي

تلاو ةكم نم جورخلاب مهرمأو ربخلا مهربخأف شيرق هموق ىلإ عجر مث «هلبإ ةهربأ هيلع ٌدرف كاذو
 يف زرح

 ةهربأ ىلع هنورصنتسيو هللا دوعدي رفن هعم ماقو ةبعكلا باب ةقلحب ذخأف ماق مث ,باعشلاو لابجلا فعش

 كلالح عنماسف هلحر ع نمي دبعلا نإ مه ال

 كلاحماردغ مهلاحمو مهبيلص نبغي ال

 كل ادب ام رمأسف انتحل بقو مهكرات تنك نإ (

ظتني اهيف اوزرحتف لابجلا فعش ىلإ هعم نمو قلطنا مث (
 ىلع هللا لسرأف اهلخد اذإ ةكمب لعاف ةهربا ام نور

 - ؛ كلهم لكب نوكلهيو قيرط لكب نوطقاستي اوجرخف ليجس نم ةراجحب مهيمرت ليبابأ ًاريط هدنجو ةهربا
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 مزمز عضوم فيرعت يف اهآر يتلا ايؤرلا كلت ىأر رونلا كلذ ةكرببو [۳ : ليفلا] © ليبابأ
 رذنلا بلطملا دبع مهلأ رونلا كلذ ةكرببو مهرج اهتنفد يتلا فويسلاو ةلازغلا نادجوو
 نبا انأ» :لاق نيح مالسلا هيلع يبنلا رختفا هبو هدالوأ نم رشاعلا حبذ يف رذن يذلا
 ,روهظلا لك رهظف .رونلا هيلإ ردحنا نم رخآ وهو «بلطملا دبع نب “هللا دبع يناثلا حيبذلابو . ىفتخاف رونلا هيلإ ردحنا نم لوأ وهو ليعامسإ لوألا حيبذلاب دارأ «نيحيبذلا
 مراكم ىلع مهثحيو .يغبلاو ملظلا كرتب هدالوأ رمأي بلطملا دبع ناك رونلا كلذ ةكرببو

 هتمعن نم شيرق ىلع غبسأو ءهتيب هللا ظفحو «ماعلا كلذ برعلا ضرأب يردجلاو ةبصحلا تيؤر ام لوأ ناكو «هبلق نع هردص عدصنا ىتح تام امف رئاطلا خرف لثموهو ءاعنص هب اومدق ىتح امدو احيق ثمت ةدم هنم اهتعبتا ةلمنأ تطقس املك ةلمنأ ةلمنأ طقسي مهعم هب اوجرخو هدسج يف ةهربأ بيصأو لهنم لك ىلع 5
 1 . مهئادعأ ناودع مهنع در ام هلضفو

 بلاغلا سيل بولغملا مرشألو بلاطلا هلإلاو فيلا نا ۰
 . ( 47 ص لوأ ماشه نبا)

 ( ليه همدخمب مئاقلاو نداسلل حادقلا كلت تعفدو .حدق ىلع دحاو لك مسا بتكف هللا دبع هعاطأ نم لوأ ناكو .هوعاطأو ءافولا ىلإ مهاعدو هرذنب مهربخأو مهعمج نأ دعب هدالوأ ىلع حادقلا برضف فردت ءافولاب مونلا يف رمأ مزمز رفحو .ةرشع اوراص املف «ةريخب هلل مهدحأ نلعجيل روكذلا نم ةرشع هللا هاتأ نل رذن هنإ ليق امك هدلو ضعب رحني نأ اهب رمألا لهس نإ هلل رذن مزمز رفحب رمأ امل بلطملا دبع نأ يوردقف )١( ظ
 ءلبإلا نم ةرشع :اولاقف ؟مكيف ةيدلا مك ءربخلا ينءاج دق : مهل تلاقف .اهيلع اودغ مث اهدنع نم اوعجرف ,هلأسأف يعبات يتأي ىتح مويلا ينع اوعجرا :تلاقف «ةصقلا اهيلع صقو اهلأسف هموق ضعب عم اهاتأف «هتلبق جرف هيف هلو كل رمأب كترمأ نإو هتحبذ هحبذب كترمأ نإف اهلأساف اهتأف ربيخب ةنهاكلا تناكو .هحبذي ىتح هنباب يتأي لجرلا لازي الف تلعف نئلو .ةنهاكلا ةبطق هيف يتفتست ىتح لعفت ال هللاو :اولاقو .شيرق ةداسو هلاوخأو هتوخإ هعنمف .هحبذب مهو ةرفشلا ذخأو بلطملا دبع هذخأف .ههجو يف انيب ةي يبنلا رون ناكو .ًاقلخو ًاقلخ شيرق يف لجر نسحأ ناكو « هيلإ مهبحأو هدلو رغصأ ناكو هللادبع ىلع تجرخف اهب برضو
 . لك هللا لوسر اهرقأو برعلا يف تشف مث «ةرشع تناك نأ دعب لبإلا نم ةئام سفنلا ةيد ّنس نم لوأ بلطملا دبع ناكف نيطو شحوو يمدآ نم دحأ اهنع دصي ال ةبعكلا يف لبإلا حبذو ,كلذ لعفف تارم ثالث اهيلع برضأ ىتح هللاو ال :بلطملا دبع لاقف .كبر اضر ىهتنا دق هرضح نمو شيرق تلاقف ءاهيلع حادقلا تجرخف ,ةئام تغلب ىتح ةرشع ةرشع ديزي لاز الف هيلع تجرخف ةرشع ىلع برضف اهيلع حادقلا جرخت ىتح لبإلا دازت هيلع تعقو املكو حاقتو لبإلا نم ةرشع جرخت :تلاقف
 ثيدح اذه : يطويسلا لاقو «ليعامسإو هللا دبع يأ «نيحيبذلا نبا انأ» :لاق لك هنأ فاشكلا يفو
 اذه ءابأ معلا يمست برعلا نآل هيلع ركني ملو نيحيبذلا نبا اي :هل لئاقلا لوق نم هيي همسبتو ثيدحلا اذه . حيبذلا وه قاحسإ نوك يأ كلذ يفاني ال : مهضعب لاقو .مالسلا مهيلع هللا ليلخ ميهاربإ نبا هللا حيبذ قاحسإ نبأ هللا ليئارسإ بوقعي نبا هللا قيدص فسوي لاقف؟سانلا مركأ نم ةياور يفو ؟فرشأ بسللا يأ نكي هللا لوسر لئس دقف «مالسلا هيلع قاحسإ حيبذلا نإ :ليق مهلاح فرعي ال نم هدانسإ يفو « فيعض

 ( . ملعأ هللاو ,مالسلا هيلع ليعامسإ حيبذلا نأب لوقلا مهضعب بوصو .
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 تاموكح يف رظنلا هيلإ ملس دق رونلا كلذ ةكرببو «رومألا تايند نع مهاهنيو «قالخألا

 دنتسيف مزتلملا دنع ةداسو هل عضوي ناكف «نيمصاختملا تاموصخ يف مكحلاو «برعلا

 ابر تيبلا اذهل نإ : ةهربأل لاق رونلا كلذ ةكرببو , موقلا تاموكح يف رظنيو «ةبعكلا ىلإ

 : سيبق يبأ لبج دعص دقو لاق هيفو .هظفحيو هنع بذي

 كلالح عنماف هلحر ع هم شلل نأ مهل

 كلاحم اردغ مهلاحمو مهبيلص نبلغي ال

 كلادبامرمأفانتب عكو مهكرات تنك نإ

 هلا مقتني ىتح مولظ ايندلا نم جرخ مل هنإ هاياصو يف لوقي ناك رونلا كلذ ةكرببو

 دبعل ليقف «ةبوقع هبصت مل هفنأ فتح فتح مولظ لجر كله نأ ىلإ «ةبوقع هبيصتو هنم

 ءهناسحإب نسحملا اهيف ىزجي أراد رادلا هذه ءارو نإ هللاو : لاقف ركفف كلذ يف بلطملا

 ىلع حادقلاب برضي ناك هنأ داعملاو أدبملا هتابثإ ىلع لدي اممو هتءاسإب بقاعي ءيسملاو

 يحد ا و وا تنا تر اب لوقو هللا ليغ لنا

 امل ةكم لهأ نأ ةوبنلا فرشو ةلاسرلا لاحب هتفرعم ىلع لدي اممو .ديلتلاو فراطلا

 رضحي نأ هنبا بلاط ابأ رمأ نينس مهنع باحسلا كسمأو « ميظعلا بدجلا كلذ مهباصأ

 ىمرو .ةبعكلا لبقتساو هيدي ىلع هعضوف طامق يف عيضر وهو مالسلا هيلع ىفطصملا

 اذه نحب : لوقي ناكو اثلاثوًيناث هامرو مالغلا اذه قحب براي : لاقو ءامسلا ىلإ هرصبب

 رطمأو ءامسلا هجو باحسلا قبط نأ ةعاس ثبلي ملف ءالطه امئاد ًاثيغم ًاثيغ انقسا مالغلا

 : هنم يذلا يماللا رعشلا كلذ “بلاط وبأ دشنأو ا ىلع وها ىج

 س

عم هبكرب نأ برعلا ءامهد بلاط و أ يشخ امل )01(
 اهتم هناكمبو ةكم مرحب ایف دوعت يلا هتدیصق لاق هموق 

ش نم كلذ يف مهريغو مهربخي كلذ ىلع وهو .هموق فارشأ اهيف ددوتو
 الو ةو هللا لوسر ملسم ريغ هنأ هرع

 E د 0

 ليازملا ودعلا رمأ اوعواط دقو ىذألاو ا 0 دقو

 لماناألاب انفلخ اظيغ نوضعي ٠ ةنظأانيعًاموقاوفلاح دقو

 لواقملا ثارت نم بضع ضيبأو ريو ا و

 لئانو فاسإ نم لويسلا يضفمب ا ET حيلي ثيحو
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 ةنيزو ما خرلاو اهيف عدولا ىرت
 نعاط لك نم سانلا برب ذوعأ

 هناكمًاريبث ىسرأ نمو روثو'
 ةكم نطب نم تيبلا قح تيبلابو
 هنوحسميذإ دوسملا رجحلابو
 ةبطر رخصلا يف ميهاربإ ءىطومو
 تلا ىلإ نيتورملا نيب طاوشأو

 بكار لك نم هللا تيب جح نمو
 هلاودمع اذإ ىصقألا رعشملابو

 ةيشسع لابجلا قوف مهناقوتو
 ىنم نم لزانملاو عمج ةليلو
 اهتزجأ تابرقملا ام اذإ عمجو
 اهل اودمص اذإ ىربكلا ةرمجلابو
 ةيشع باصحلاب مه ذإ ةدنكو

 )ا ةع اف ناال
 هحرسو حايرلا رش مهمطحو
 لا اعد ل
 اننأ ذو ادعلا رمأ انب عاطي

 اغ قىروتتلا هللا تنو متبذك

 هلوح مع ىتح ةو

 مسكيلإ ديدحلاب موق ضهنيو

 هعدر بكرم نعظلا اذ ىرن ىتحو

 فاه دج نإ هلا تا اا
 عديمس باهشلا لم يف يفكب

 امرجم ًالوحو ًامايأو ًاروهش
 اديس كلابأ ال موق كرت امو
 ههجوب مامغلا يقستسي ضيبأو

 مشاه لا نم كاليهلا هت ذولي

 هركبو ديسأ ىرجأ دقل يرمعل
 ذفنقوانيلع عبري مل نامشعو

 مهتئوعي دبع نباو أعبأ اعاطأ

 لفونو عيبس نم انيفل دق امك
 امهنم هلل نكميوأايفلي نإف
 انضغبريغ ىبأورمعوبأ كاذو

 ض2 ناو هه ه6 نا وأ اواو آو هاو اوه ف جهه عه قا ا O ع يور هوو هما ويعم و هاو مرو E ق8

 لكاشعلاك ةدوقعماهقانعأب
 لطابب حلم وأ ءوسب انيلع
 لواحن ملام نيدلا يف قحلم نمو
 لزانو ءارح يف ىقريل قارو

 لفاغب سيل هللا نإ هللابو
 لئاصألاو ىحضلاب هوفنتكا اذإ

 لئامتو ةروص نمامهيفامو

 لجار لك نمو رذن يد لك نمو
 لباوقلا جارشلا يضفم ىلإ لالإ
 لحاورلا رودص يديألاب نوميقي
 لزانمو ةمرح نماهقوف لهو
 لباو عقو نم نجرخي امك اعارس
 نالا اتار فد ةت

 لئاو نب ركب جاجح مهبزيجت
 لئاسولا تافطاع هيلع ادرو

 لفاوجلا ماعنلا دخو هقربشو

 لذاع هللا يقتي ذيعم نم لهو

 اكر :يازبأ اه همت
 فاو هنود نعاطن املو

 لئالحلاو تا نع لهذنو

 لئالصلا تاذ تحت لئاورلا ضوهن
 لماحتملا بكلألا لعف نعطلا نم
 ابا ما و اا
 لساب ةقيقحلا يماح ةقث يخأ

 لكاوم برذ ريغ رامذلا طوحي
 لمارألل ةمصع ىماتيلا لامث

 لضاوفو ةمحر يف هلئع مهف
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 لكآل انازجو انضغب ىلإ
 اا ا كلن ربا ا ولو
 و اوا
 لماجي مل اضرعم ىلوت لكو
 لياكملا عاصب ًاعاص هل لكف
 لماجو ءاش لهأ يف اطل



 انتوبح اذمديلولاابأ لئاسو

 هيأرب نتاهيحي نجم اهرنا تنك

 اضرعم ينع نايفس وبأ نمو

 ههايم دربو دجن ىلإ رفي

 هلأ حصانملا لعفانربخيو

 ةدحت موي يف كلذحخأ مل معطمأ

 ةدلأ كوتأ ذإ مصخ موي الو

 ةطخ كوماس موقلا نإ معطمأ

 القونو سمش دبع انع هلل ىزج

 ةريعش سخياال طسق نازيمب

 امتدح موق مالحأ تهفس دقل

 ( مشاه ةباۇد نم ميمصلا نحو

 اوبلأو أاولامت موزخمو مهسو

 مكموقريخ متنأ فانم دبعف

 متزجعو متنهو دقل يرمعل
 متنأو ردق بطح اثيدح متنكو

 انقولقع فانم دبع ينب نهيل

 هنصامرشن E كن نإف

EOE aa: 
 ىصحچلا ء ءىطو نم رش ليفن طهرو

 انرمأرشنيس نأًايصق غلباف

 ةميظعايصق ايل كفوو

 هو لل ا اوقدص ولو

 ةه كا نسباو قىيدص لكف

 ةرم نسب بالك نم أطهر نأ ىوس

 مهعبمج دلبت ىتح مهلانهو

 مهيف ةياقسلا ضوح انل ناكو

 مشاهو نيبيطملا نم بابش

 امداوكفس الو الحد اوكردأامف

 مهنأك هيف نايتفلا ىرت برضب

 ةيكدنه ةبويحم ةمأ ينب
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 لئاح ريغ ةرهج هارت دق ىلب

 لداجمو بشخأ نيب ضرألا نم

 لتاخملاك ًاضرعم انيف كيعس

 لهاجب تنسو او هم حرو

 لواغد يذ ضغبم بوذك دوسح

 لواقملا ماظع نم لبق ٌرمامك

 لفاغب مكنع تسل ينأ معزيو
 لخاودلا تامراع ىفخيو قيفس

 لئالجلا رومألا دنع مظعم الو

 لجاسملا موصخلا نم لدج ىلوأ

 لئاوب تسلف لكوأ ىتم يلإو

 لجل ريغ الجا رش ةبوقع

 لئاع ريغ ةسفن نم دهاش هل

 لطايغلاو انب أضيق فلخ ىنب
 لئاوألا بوطخلا ىف ىصق لآو

 0 د انيلع

 لصافملل ء ف متئجو

 لجارمو ردقأ باطح نالأ

E لک الا TT 

 ات ا رو
 لذاختلاب

 لخادملا يف مهنود انأجل ام نذإ

 لفاطملا ءاسنلا دنع ىسأانكل

 لئاط ريغ هبغاندجو يرمعل

 لهاجو غاب لدك انع رسسحتتو

 لهاوكلاو بلاغ نم ىدكلا نحنو

 لقايصلا يدسيأ نيب فويسلا ضيبك
 لئابقلا رارش الإ اوفلاح الو



 ههجوب مامغلا يقستسي ضيبأو
 مشاه لآ نم كالهلا هب فيطي
 ادمحم ىزس هللا تيبو متبذك

 هلوح عرصن ىتح هملسنو

 لمارألل ةمصع ىماتيلا لات

 لضاوفو ةمعن يف هدنع مهف

 لضاننو هنود نعاطن املو
 لئالحلاو انئانبأ نع لهذنو

 : اهنم ةديصف مالسلا هيلع يبنلا يف بلطملا درع نب (')سابعلا لاقو

 هدانا مارک لسن ي لو

 بذكم ريغ موقلا تخأ نبا معنو

 يمتني ليلاهبلا مشلا نم ٌمشأ
 دمحأب ًادجو تفلك دقل يرمعل

 الفأل الاب الا يف لر

EEملا نأ  

 ةت حو ةيتود : مسمتن تیل ج

 ةا ا بر هديأف

 0 ليم ريغ مارك لاجر

 يؤل نم بعك كنت نإف

 لطاوبلا دنع ماوقألا ىقت مهب

 لئامح نمادرفم اماسح ريهز

 تك انشيمتلا بلر هالاو نمل انيزو

 ا دنع ماكحلا هساق اذإ

 تا يف اا 0 رحت

 لزاهتلا لوق ريغ اخ رهدلا نم

 لطابألا لوقب ينعي الوانيدل
E EE E 7لواطتملا ةروس هع  

 لكالكلاو ارذلاب هلع تعش ادو

 لصاحملا مارك ءابا يح ىلإ
 ليازن نسم ةرم اموي كدب "لف

 لوأ ماشه نبا) .اهرثكأ ركني رعشلاب ملعلا لهأ ضعبو ةديصقلا هذه نم يل حص ام اذه : ماشه نبا لاق

 | .(5816 ص

 تنب ةليتن همأ .«لضفلا ابأ» ىنكي «هيبأ ونصو ةي هللا لوسر مع «مشاه نب بلطملا دبع نب سابعلا )١(
 ريغص وهو عاض سابعلا نأ هببسو .ةوسكلا فانصأو جابيدلاو ريرحلا تيبلا تسك ةيبرع لوأ يهو .بابخ
 ثالثب ؛ ليقو «نيتنسب ةَ هللا لوسر نم ْنسأ ناكو «تلعفف هتدجوف «تيبلا وسكت نأ هتدجو نإ ترذنف

 يف ةياقسلاو مارحلا دجسملا ةرامع تناك هيلإو .شيرق ار ةيلهاجلا يف سابعلا ناكو «نينس

 مارحلا دجسملا يف بسي ًادحأ عدي ال ناك هنإف مارحلا دجسملا ةرامع امأو ,ةفورعمف ةياقسلا امأ ةيلهاجلا

 اوناكف ؛ .كلذ ىلع اودقاعتو اوعمتجا دق اوناك شيرق ألم نأل < ًاعانتما كلذل نوعيطتسي ال ًارجه هيف لوقي الو

 ناكوب اك رشم دخ تاكو SS راض الا هيب امل حملا همي Gs جدهشو انا وع هل
 كلت ةَ يبنلا رهسف ذ .هقاثو دش دق ناكو نا ا .ًاهركم ردب موي نيكرشملا عم جرخ نمم

 نم لجر ماقف : سابغلا نينأل رهسأ : لاقف ؟هللا يبن اي كرهسي ام : هباحصأ ضعب هل لاقف مني ملو ةليللا

 نم تيخرأ انأ : لجرلا لاقف ؟سابعلا نينأ عمسأ ال يلام : ةَ هللا لوسر هل لاقف «هقاثو ىخرأف موقلا

 . مهلك ىرسألاب كلذ لعفاف : ةَ هللا لوسر لاقف . هقاثو
 = هنإ ؛ ليقو كلذ بيقع ملسأو .ثرحلا نب لفونو «بلاط يبأ نب ليقع هيوخأ ي ینباو هسفن ردب موي ىدفو =
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 يفو لالظلا يف تبط اهلبق نم

 مشب ال دالبلا تطبه مث

 محر ىلإ بلاص نم لقنت
 ذ ىف نميهملا كتيب ىوتحا ىتح

 00 تفرك ترهظ امل تنأو

 ونلا يفو ءايضلا كلذ يف نحنف

 قرولا فصخي نيح عدوتسم
 قلع الو ةغضم الو تنأ

 فلا لقا اريج مجلأ دقو

 قبط ادب ملاع ىضم اذإ
 قطنلا اهتحت ءايلع فدنخ

 قفألا كرونب تءاضو ض
 قفرتخن دانشرلا ليسور

 ةكمب نم ناكو ؛ نيكرشملارابخأ كلل لوسر ىلإ بتكي كسب ناكو دمال متکی ناكو ةرجهلا لبق مسا

 هللا لوسر هل لاقف يَ هللا لوسر ىلإ ةرجهل رجهلا دارأو . مهمالسإ ىلع انوع مهل ناكو .هب نووقتي نيملسملا نم

 دقو ءأهرك جرخأ هنإف هلتقي الف سابعلا يقل نم :ردب موي ةَ هللا لوسر لاق كلذلف . ريخ ةكمب كماقم : هلك

 . ءايبنألا رخآ ىننأ امك نيرجهملا رخآ تنأ : هل لاق

 معاي :هل لاقف «ةرجهلا يف اب يبنلا بلطملا دبع نب سابعلا نذأتسا : يدعاسلا دعس نب لهس لاق دقو

 دهشو دي ينلا ىلإ رجاه مث .ةوبنلا يب متخ امك ةرجهلا كب متخي ىلاعت هللا نإف هب تنأ يذلا كناكم مقأ

 لوسر ناكو «نينحب سانلا مزه امل ةَ هللا لوسر عم تبثو ءانينح دهشو ةرجهلا تعطقناو .ةكم حتف هعم

 ءريزغ لقعو ديدس يأر اذ مهيلإ انسحم شيرق ماحرأل ًالوصو ناكو همالسإ دعب همركيو همظعي هيك هللا

 ىئابا ةيقب اذه :لاقو ءاهلصوأو افك شيرق دوجأ بلطملا دبع نب سابعلا اذه : هل دم يبنلا لاقو

 : لاقف ؟كبضغأ ام : :لاقف هدنع انأو و ابضغم ةي يبنلا ىلع لخد سابعلا نإ : ةعيبر نب بلطملا دبع لاق

 هللا لوسر بضغف كلت ريغب انوقل انوقل اذإو ةرشبم هوجوب اوقالت مهنيب اوقالت اذإ شيرقلو انل ام هللا لوسر اي

 مث .هلوسرلو هلل مكحي ىتح ناميالا لجر بلق لخدي ال .هديب يسفن يذلاو :لاق مث ههجو ٌرمحا ىتح لكي
 . هيبأ ونص لجرلا مع امنإف يئاذا دقف يمع ىذا نم «سانلا اهيأ :لاق

 ‹ ىلاعت هللا مهاقسف طحقلا دتشا امل ةدامرلا ماع امهنع هللا يضر سابعلاب باطخلا نب رمع ىقستسا دقو

 .هنم ناكملاو هللا ىلإ ةليسولا هللاو اذه :رمع لاقف ؛ ضرألا تبصخأو

 اا : تباث نب ناسح لاقو
 . سابعلا ةرغب مامغلا ىقسف انبدج عباتت دقو مامالا لأس
 نساتتلا نوح كادت يبننلا ثرو يذلا هدلاو ولصو يبنلا مع

aسايلا ةن تاقجألا ةرضخم تسحبصأف دالبلا هب هلإلا  

 نوفرعي ةباحصلا ناكو «نيمرحلا يقاس كل ًائينه : نولوقيو سابعلاب نوحسمتي اوقفط سانلا يقس املو

 دقو «تام امل لك يبنلاب ىزعي ناك هنأ ًالضفو ًافرش هافكو هيأرب فوذحخأیو هتوزواشيو هنومدقيو هلضف سابعلل

 زام هللا لوسر حدم
 : لوقي بلطملا دبع نب سابعلا تعمسف كوبت نم هفرصنم لي هللا لوسز ىلإ ترجاه : سوأ نب ميرخ لاق

 :لاقف .كاف هللا ضضفي ال لق : هلي لاقف . كحدتمأ نأ ديرأ ينإ هللا لوسر اي

 قرولا فصخي ثيح عدوتسم  يفولالظلا يف تبط اهلبق نم ٠
 قلع الو ةفطن الو تنأ ريج 3 دليلا ف مث
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 سعدت هللا يضر ركب وبأ ناكو .«')ايؤرلا ملع وه مولعلا نم يناثلا عونلا امأو

 . هنع نوربختسيو هيلإ نوعجريف بيصيو ةيلهاجلا يف ايؤرلا ربعي
 esse 9 ءاونألا ملع ؛ثلاغلاو

 قرغلا هلهأو ًارسن مجلأ دقو نفسلا بكرت ةفطن لب =
 نيش هديب اع يعم اب وحر ىبلا هيحاحص نيم لج
 قطنلااهتحت ءايلع فدنخ نم نميهملا كتيب ىوتحا ىتح
 قفألا كرونب تءاضف ص رآلا تقرشا تدلو ابل تتاو
 قرتخن داشرلا لبسو رو للا يفو ءايضلا كلذ يف نحنف
 نفدو نيثالثو نيتنثا ةنس ناضمر نم لب ليقو بجر نم ةليل ةرشع يتنثال ةعمجلا موي ةنيدملاب يفوت دقو
 .(۲۷ سماح ريثك نبا ٠١9 ص ثلاث ةباغلا دسأ) . عيقبلاب

 ةلزنملا بتكلا عيمج يف اهرمأ ىلاعت هللا مظع دقو ايؤرلا ملع ةسارفلا نمو :ةعيرذلا يف يناهفصألا لاق )١(
 ذإ» :لاقو «نآرقلا يف ةنوعلملا ةرجشلاو سانلل ةنتف الإ كانيرأ يتلا ايؤرلا انلعج امو» : هك هيبنل لاقو
 ينأ مانملا يف ىرأ ينإ ينب ايل : مالسلا هيلع ميهاربإ ةصق يف لاقو .ةيآلا «اليلق كمانم يف هللا مهكيري
 لضف يه ايؤرلاو «ابكوك رشع دحأ تيأر ينإ تبأ اي» :مالسلاهيلع فسوي ةصق يف هلوقو .4كحبذأ
 نع ىلاعت دق هللاو ةدئاف ناسنإلا يف ةوقلا هذه باجيإل نكي مل ةقيقح اهل نكي مل ولو ةقطانلا سفنلا
 يف سفنلا نوكل ةئيدرلا رطاوخلاب سفنلا ثيداحأو مالحأ ثاغضأ رثكألا وه برض ؛ نابرص يهو ءلطابلا
 ىلإ جاتحي ال مسق ؛نامسق كلذو حيحص لقألا وهو برضو .ةروص لبقي ال جومتملا ءاملاك لاحلا كلت
 ةيناحورلا تاملكلا نيب زيميلو ءاهريغ نيبو ثاغضألا نيب قرفي ةراهم ىلإ ربعملا جاتحي كلذلو ليوأت
 حص نم مث هايؤر حصت نم مهيفو ءايؤر هل حصت ال نم مهيف ناك ذإ سانلا تاقبط نيب قرفيو «ةينامسجلاو
 اذهلو .كلذ حشري ال نم مهنمو «ةريطخلا ةميظعلا ءايشألا مانملا يف هيلإ ةلت نأ حشري نم مهنم كلذ هل
 ءةوبنلا نم ظح اهنأل كلذو .ماغطلا نود كولملاو ءامكحلا ايؤر ةرابعب ربعملا :تشي نأ بجي نوينانويلا لاق
 جاتحي ال ملعلا اذهو «ةوبنلا نم ًاءزج نيعبرأو ةتس نم ءزج ةحلاصلا ايؤرلا» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقو
 ةوق هيف هل دجوت مولعلا رئاسو ةمكحلا نم ظحلا رزن برو هيف ًأاظح قزري ال ميكح هنيبو هيرحتم نيب

 وأ ملاع ىلع الإ هايؤر صقي نأ هل يغبني ال يئارلاو اذه ةبيجع تاياكح ريبعتلا يف برعلا نع ىكحيو
 اهتهاركل اهليوأت نع هكاسمإ دنعو اهئار نم ايؤرلا عامس دنع رباعلل بجتسيو .هلهأ نم يأر يذوأ حصان
 ايؤرلا ةرابع نأو «هاقوتت رشو هاتؤت ريخ كئادعأل رشو كل ريخ :لوقي نأ اهتفرعم نع هتفرعم روصقلو
 يف هقارتفا لبق نم تاودغلا دنع نوكي ام دجوأ مهفلا نأل اهئار راكذتو اهرباع مهف روضحل نسحأ تودغلاب
 ال نظو هيبشتو رابتعاو سايق ةرابعلا نأو «اهروكب يف يتمأل كراب مهللا» : ي يبنلا لوق عم هبلاطمو همومه
 يه ةقداصلا ىؤرلاو اهناهرب ىري وأ اهقدص ةظقيلا يف رهظي نأ الإ اهنيع ىلع فلتخي الو اهب ربتعي
 ايؤرلا يه : لاق «ايندلا ةايحلا يف ىرشبلا مهل : لجو زع هلوق يف نيرسفملا ضعب لاق دقو تارشبملا
 .ةحلاصلا

 _ رشع ةعبرأ هنإف ةهبجلا ءون الإ ًاموي رشع ةثالث ءون لكل ءءاونأ ةعبس اهنم ءزج لكل ءازجأ ةعبرأ ةنسلا نأ هيف ركذ ءاونألا ىف فّلؤم يجاجزللو ءاهيف اهؤاملع فلتخا دقو .هؤاونأ هلزانملو «هلزانم رمقلل اوردق برعلاو (؟)
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 1 (١)ةنهكلا هالوتي امم كلذو
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 هاف هم رم هم اواو و د و اولولاو 0 ا ماع وا مو اطل و

o 

5-5 
 ص

(۱) 

 . القاثتم بورغلل ضهني هنأل براغلل ءونلا لعجت برعلاو .ًاموي

 برغيو فرشملا نم كلفلا اهب علطي اهلك لزانملا هذهو براغلا ال علاطلل ةقيقحلا ىلع ءونلا :دربملا لاقو

 وأ «راذأ نم ۱۹ يف «عيبرلا ةنسلا نم ؛لوألا عبرلاف «هتارود نم ةرود كلتو ةليلو موي لك برغملا يف

 لوأو فيصلا ؛ يناثلا عبرلاو ءءونلا بسني اهيلإو ءاوعلا طقستو ءراهنلاو ليللا ذئنيح يوتسيف تاو

 عابرأ ر خآ وهو ءاتشلا ؛ عبارلا عبرلاو ,لفسألا ولدلا غرف هئاونأ لوأو فيرخلا ثلاثا عبرلاو «مئاغلا ا

 : ماسقأ ةعبس ىلإ اهئاونأ ىلإ ةبسنلاب لزانملا برعلا تمسق دقو ةعنهلا هعاونأ لوأو ءةنسلا

 . يردبلا ءاونألا نم لوالا

 . يمسولا (۲)

 . يلولا (۳)

 .دملاو ريمقلا )٤(

 . يرسبلا (5)
 . ظيقلا حراب (7)

ْ 

 ثويغلا ىلإ مهتجاح ةدشل رطملا تاقوأ فرعف ءهيلإ مهاعد دقو ؛ىوهلا قارحإ )۷(
 عبتت يف اوحلأف «٠

 حلصيو مهنؤمب موقي امل ًادايتراو مهتجاحل ًادس رجشلا تبانم اوباجو «ةيدوألا نوطب يف اولغوأو رطقلا عقاوم

 تدتماف .«نويعلاو راهنألا ةليلق طحقلا ةريثك مهرايد تناكو ‹ مهيشاوم رئاسو مهلبإ يعارمو مارد تمل

 ال ءاونألا قداوصل لياخم مهل تناكف مهبولطمو مهدوصقمب رفظلا مئالع ةعلاطمل ءامسلا وحن مهقانعأ

رق ةدعب مهدعب تثدح ةلآ ىلإ دانتسا ريغ نم ثيغلا لوزن ملع مهل ناكو «هب بذكت
 اذه مهل لصح لب «نو

 وأ اهعضاوم بسحب امإ بحسلا لاوحأو راطمألاو بحسلا لاوحأ نيب نارودلا هليلدو . براجتلا ةرثكب ملعلا

رطام اهيأو دوجلل رطام رومألا هذه يأ نأ نوفرعيو قوربلاو حايرلا لاوحأ ةيفيكو اهناولأو اهتفاثكو اهتقر
 ذاذرلل 

 | . بيص تاذ اهنأو بلخ قوربلا يأ ناو

 نوجأ اهقساوبو اهدعاوق نورت فيك : لاقف تّرم ةباحس نع لأس يلي يبنلا نأ هللا دبع يبأ بيرغ يف ءاجو

 مك ءاج : 5 يبنلا لاقف . اقش قشي لب : اولاقف ؟اقش قشي مأ اضيمو مأ آوفخأ قربلا نع لأس مث ؟كلذ ريغ مأ

 07 . ايحلا

 . كتءاج تبأ اي : تلاقف احس تأرف اهل تامينغ ىعرت يهو ا ا ورد يبارعأ ناك يعمصألا نعو

 مذ ءبلم تعرف كتامينغ يعرأ :لاق .اهلالج رجت ءامهد سرف اهنأك : تلاق ؟اهنيرت فيك :لاقف اسلا

 كتامينغ يعرأ : لاق «فيرط لمج نيع اهنأك :تلاق ؟اهنيرت فيك :لاقف ءءامسلا كتءاج هاتبأ اي :تلاق

 لحدا لاق تاو تحطمت تاو ؟اهنيرت فيك :لاق ءءامسلا كتءاج تبأ اي :تلاق مث ءايلم تعرف

 ۰ .رضنو ٌرضخاو عنيأو عرزلا هل طش ءيشب ءامسلا تءاجف :لاق .كتامينغ

 «مهتاموصخ لصف رادم هيلعو ,مهيف ًاعئاش ةيلهاجلا مايأ برعلا يف ناك ةفارعلاو ةناهكلا ملعو

 اوبهذ ام زجون نحنو ءاوزجوأو اهيف مالكلا اوطسبو ملعلا لهأ نم ريثك ةناهكلا يف ملكت دقو «مهتاعزانمو

 عم ضرألا يف عقيس امب رابخألاك بيغلا ملع ءاعدا يه اهرسك زوجيو «فاكلا حتفب ةناهكلا ؛لوقنف هيلإ

 نهاكلاو ,نهاكلا نذأ ىف هيقليف ةكئالملا مالك نم عمسلا ينجلا قارتسا اهيف لصألاو «ببس ىلإ دانتسالا

 يف ىعسيو رخآ رمأب موقي نم ىلع قلطيو .مجنملاو ىصحلاب برضي يذلاو .فاّرعلا ىلع قلطي ظفل

 اا داق
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 او او ا فدو 4 ا ا ولاوناع دوك و عضل رف مو نك E مع هوو وول ع ماع ها سوال ع ا ا

 هعوقو لبق ءيشب نذأ نم لك يمست برعلا عماجلا يفو «بيغلاب يضاقلا نهاكلا مكحملا يف لاقو =
 مهنيب امل نيطايشلا مهتنسلاف ةيران عابطو ةريرش سوفنو ةداح ناهذأ مهل موق ةنهكلا : يباطخلا لاقو ءًانهاك
 ٠ ةيشاف ةيلهاجلا يف تناك ةناهكلاو اذه .هيلإ مهتردق لصت ام لكب مهتدعاسو رومألا هذه يف بسانتلا نم
 ] . فانصأ ىلع يهو «مهيف ةوبنلا عاطقنال برعلا يف ةصاخبو
 وندي نأ ىلإ ًاضعب مهضعب بكريف ءامسلا ةهج ىلإ نودعصي اوناك نجلا نإف نجلا نم هنوقلتي ام ؛اهنم
 ءاج املف .هيف ديزيف نهاكلا نذأ يف هيقلي نم هاقلتي نأ ىلإ هيلي يذلا ىلإ هيقليف مالكلا عمسي ثيحب ىلعألا
 هفطختي ام مهقارتسا نم يقبف بهشلا مهيلع تلسرأو نيطايشلا نم ءامسلا تسرح نآرقلا لزنو مالسإلا
 ةفطخلا فطخ نم الإإ : ىلاعت هلوقب ةراشإلا كلذ ىلإو باهشلا هبيصي نأ لبق لفسألا ىلإ هيقليف ىلعألا
 ىتح ادج كلذردن دقف مالسإلا يف امأ ءادج ةريثك مالسإلا لبق ناهكلا ةباصإ تناكو *«بقاث باهش هعبتأف
 . لحمضي داك

 نم هيلع علطيوأ ًابلاغ ناسنإلا هيلع علطي ال امم هريغ نع باغ امب ةيلاوح نم ينجلا هب ربخي ام ؛امهيناث
 .دعب نم ال هنم برق

 بذكلا ةرثك عم ةوق سانلا ضعبل هيف ىلاعت هللا لعجي دق اذهو . سدحو نيمختو نظ ىلإ دنتسي ام ؛اهثلا
 هش

 يهاضيام ريخألا اذه نمو كلذ لبق عقو امب ثداحلا ىلع لدتسيف ةداعلاو ةبرجتلا ىلإ دنتسي ام :اهعبار
 1 . موجنلاو قرطلاو رجزلاب كلذ يف مهضعب دضتعي دقو «رحسلا
 نماضيأ يهف ةناهكلا امأو :لاقف ةناهكلا اهنمو ةيبيخلا تاكردملا ىلع هتمدقم يف نودلخ نبا لاطأ دقو
 اهقوف يتلا ةيناحورلا ىلإ ةيرشبلا نم خالسنالل ًادادعتسا ةيناسنإلا سفنلل نأ كلذو ةيناسنإلا سفنلا صاوخ
 ريغ نم مهل لصحي هنأ ررقتو كلذ نم هيلع اورطف امب ءايبنألا فنص يف رشبلل ةحمل كلذ نم لصحي هنأو
 نم رمأي الو ةكرح وأ ًامالك ةيندبلا لاعفألا نم الو تاروصتلا نم الو كرادملا نم ءيشب ةناعتسا الو باستكا
 كلذك ناك اذإو ءرصبلا حمل نم برقأ ةظحل يف ةرطفلاب ةيكلملا ىلإ ةيرشبلا نم خالسنا وه امنإ رومألا
 ًاصقان رشبلا نم رخآ ًافنص انه نأ يلقعلا ميسقتلا يطعيف ةيرشبلا ةعيبطلا يف ًادوجوم دادعتسالا كلذ ناكو
 ةناعتسالا دض كاردإلا كلذ يف ةناعتسالا مدع نأل لماكلا هدض نع دضلا ناصقن لوألا فنصلا ةبتر نع
 هتوق كرحتت نأ ىلع ًاروطفم رشبلا نم رخآ ًافنص انه نأ دوجولا ميسقت ىطعأ اذإف امهنيب ام ناتشو « هيف
 ةلبجلاب اهل نوكيف «ةلبجلاب هنع ةصقان يهو كلذل عوزنلا اهثعبي امدنع ةدارإلاب ةيركفلا اهتكرح ةيلقعلا
 تاناويحلا ماظعو ةفافشلا ماسجألاك ةليختم وأ ةسوسحم ةيئزج رومأب ثبشت كلذ نع زجعلا اهقوعي امدنع
 خالسنالا كلذ يف هب انيعتسم ليختلا وأ ساسحالا كلذ ميدتسيف ناويح وأ ريط نم حنس امو مالكلا عجسو
 هذه نوكلو ةناهكلا يه كاردإلا كلذل أدبم مهيف يتلا ةوقلا هذهو هل عبشملاك نوكيو .هدصقي ىذلا
 نوكت كلذلو تايلكلا نم رثكأ تايئزجلا يف اهكاردإ ناك لامكلا نع روصقلاو صقنلا ىلع ةروطفم سوفنلا
 ةرضاح اهدنع نوكتو ةظقي وأ مون يف أمات ًاذوفن اهيف ذفنتف تايئزجلا ةلا اهنأل ةوقلا ةياغ يف مهيف ةليخملا
 كاردإ يف لامكلا ىلع نهاكلا ىوقي الو ًامئاد اهيف رظنت ةآرملاك اهل نوكتو ةليخملا اهرضحت ةديتع
 عجسلا هيف يذلا مالكلاب نيعتسي نأ فنصلا اذه لاوحأ عفرأو .ناطيشلا يحو نم هيحو نأل تالوقعملا
 قفاوو قدص امبرف هناسل نع هفذقي ام يبنجألا كلذ يف اهعيشي يذلاو ساوحلا نع هب لغتشيل ةنزاوملاو
 بذكلاو قدصلا هل ضرعيف مئالم ريغ اهل نيابمو ةكردملا هتاذ نع يبنجأ رمأب هصقن ممتي هنأل بذك اميرو

 - ًاهيومتو ىز, كاردإلاب رفظلا ىلع ًاصرح تانيمختلاو نونظلا ىلإ عزفي امبرو «هب ًاقوثوم نوكي الو اعيمج
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 100 ا ل وا و ع ووش ين اا اضف ماع ونا ومو ا عاشا سستم أذه نعو مو منم (١)ةفاقلاو

(۱) 

«مهفانصأ رئاس عفرأ مهنأل ناهكلا مساب نوصصخملا مه عجسلا اذه باحصأو نيلئاسلا ىلع
 و لاق دقو 

 .قدصلا اهتصاخ ةوبنلاو  ةفاضإلا ىضتقمب مهب اصتخم عجسلا لعجف «ناهكلا عجس نم اذه» : هلثم يف

كلا هذه نأ اومعز دقو «ةوبن نوكت نأ عنتماف «بذكلا اهقرطي ةناهكلاو
 عقو امب ةوبنلا نمز ذنم تضقنا دق ةناه

 . نيطايشلا نم ءامسلا رابخأ نوفرعتي امنإ ناهكلاو ءءامسلا ربخ نم مهعنمل بهشلاب نيطايشلا مجر نم

 نم نوكت نيطايشلا نم نوكت امك ناهكلا مولع نأل ؛ليلد كلذ نم موقي الو .ذئموي نم ةناهكلا تلطبف

نم دحاو عون نم نيطايشلا عنم ىلع تلد امنإ ةيآلاو ,مهسفنأ
 ماو «ةثعبلا ربخب قلعتي اموهو ءامسلا رابخأ 

 مهل نأل هتازجعم ةلالدو يبنلا قدصب نوفراع مهنإف ةوبنلا اورصاع اذإ ناهكلا ءالؤه نأ مث هاوس امم اوعنمي

 امم دشأب نهاكلل ةدوجوم ةبسنلا كلت ةيلوقعمو < مونلا رمأ نم ناسنإ لكل امك ةوبنلا رمأ نم نادجولا ضعب

طملا ةوق الإ بيذكتلا يف مهعقويو كلذ نع مهدصي الو «مئانلل
 امك دانعلا يف نوعقيف مهل ةوبن اهنأ يف عما

نبال عقو اذكو ءًايبن نوكي نأ عمطي ناك هنإف تلصلا يبأ نب ةيمأل عقو
 بلغ اذإف «مهريغو ةمليسملو دايصلا 

 يف امهل ناكو براق نب داوسو يدسألا ةحيلطل عقو امك ناميإ نسحأ اونمأ ينامألا كلت تعطقناو ناميإلا

 «ناميإلا نسحب دهشي ام ةيمالسإلا تاحوتفلا

 رومألاب ةفارعلاو ةلبقتسملا رومألاب ةصتخم ةناهكلا : ةعيرذلا ااا لاق «ةناهكلا ةميسق ةفارعلاو

 ةيلهاج برعلا يف ةريثك يهو ةرطفلا دنع سوفنلا يف ةعدوملا ةلاحلاب وأ براجتلاب نوكتو ءةيضاملا

 | .امالسإو

 نع ثحاب ملع وهف ةفايقلا امأ ءرشبلا ةفايقو .ةفايعا اهل لاقيو ءرثألا ةفايق ءةفايقلاو .ةفايقلا ءاملع مهو

رح ةبرت يف نوكت يتلا يهو رثألل ةلباقملا يف رفاوحلاو فافخألاو مادقألا راثآ عبتت
 . مدقلا لكشب لكشتت .ة

 ةوقب اهمئاوقو اهراثا عبتتب ناويحلا نم لاضلاو سانلا نم رافلا هب دجي فئاقلا ذإ نيب ملعلا اذه عفنو

 لجرلا مدقو خيشلاو باشلا مدق رثأ نيب قرفي مهضعب نأ ىكحي ىتح .ةظفاحلاو لايخلا ةوقو «ةرصابلا

 داحتالاو ةكراشملا ىلع نيصخشلا ءاضعأ تائيهب لالدتسالا يهف رشبلا ةفايق امأو .بيثلاو ركبلاو «ةأرملاو

 امهقالخأو امهلوحأ رئاس يفو ةدالولاو بسنلا يف امهنيب

 مادقألا رثأ عبتتب امهدحأ ؛نابرض ةفايقلاو :لاقف زجوأ ريسفتب ةعيرذلا يف يناهفصألا اهرسف دقو

 ةفايقب لالدتسالا صخو هتبسن ىلع هلكشو ناسنإلا ةئيهب لالدتسالا يناثلاو «نيكلاسلا ىلع هب لالدتسالاو

 ىلاعت هللا صخ دقو . ملعتب ال مهيف ةلصاح ةعيبط ةبسانمل كلذو ‹«بهل ونبو جلدم ونب برعلا نم رشبلا

ح ثبخو مهبسن ثروي امع مهئاسن عادترال ًاببس نوكيل برعلا كلذب
 ةنايص مهعورزو مهروزب داسفو مهبس

 فرعيل يأ «اوفراعتل لئابقو ًابوعش مكانلعجو# : ىلاعت لاق . كلذب مهبسن ىلاعت هظفح لجألو ةبسنلل

 ال نيمختلاو سدحلاب ملعلا اذه لوصحو :ءامكحلا ضعب لاق دقو . هلصأ ةفرعمب اضعب مكضعب

 . ميدق الو ثداح ال فنصم هيف فنصي مل اذلف ‹ميلعتلاو ةسرادملاب لصحي الو ءنيقيلاو لالدتسالاب

 صضعب لقن دقو ءاهب سانلا ملعأ مهو ةرم ونب مهنإ ؛لاقيو «دجن لئابق ضعب يف ةدوجوم مويلا ةفايقلاو

 رثأ اذهو «نالف ريعب رثأ اذهو «نالف رثأ اذه : لوقيف رثألا ىري مهنم اريثك نأ دجن دالب ىلإ رفاس نمم تاقثلا

 هيخأب خألاو ءهيبأب نبالا اوقحلأ صاخشأ ةدع ىلإ اورظن اذإو «كلذ ريغو ةينالفلا ضرألا اونظي مل نمان

 يهو عرشلا يف اهب موكحم ةفايقلاو «ءالؤه براقي نم مهيف ةكم لهأو مهنم يبنجألا اوزيمو هبيرقب بيرقلاو

 اديزو «ديز نب ةماسأ ىأرف لخد هنأ يملسألا رزجم ثيدح نم حيحصلا يفف ةميكحلا قرطلا ىدحإ

 اهضعب مادقألا هذه نإ :لاقو يملسألا رزجم اهيلإ رظنف امهمادقأ تدبو امهسوؤر ايطغ دق ةفيطق امهيلعو

 . لقعلا ةرازغ عباوت نمو .ءاكذلاو ةنطفلا لامك نم ةئشان يهو « يَ يبنلا كلذب رسف «ضعب نم
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 نيدلا دقتعيو ,رهاطلا بسنلاو رهاظلا رونلا فرعي ناك نمف .ليصحت عون اهنأل اهانركذ دق عئارشو ننس مهل تناكو «ةوبنلا رظتنيو رخآلا مويلاو “لاب نمؤي ناك نم برعلا نمو .«دمحم ىلع هللا لزنأ امب رفك دقف اذك ءونب انرطم لاق نم» : مالسلا هيلع لاق
 ةبعكلا ىلإ هرهظ دنسي ناك ‹ لیفن نب ('2ورمع نب دير يوبنلا مدقملا رظتنيو يفينحل |

(۱) 
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 ءهتيبوبربو ىلاعتو هناحبس هللا دوجوب اورقأف هرون مهبولق علاطو ناميإلا ةريصبب ترصبتسا ةفئاط برعلا نمو
 نيعب اورظنو «مهترطف لصأ ىلع اوقبف ةي دمحم ةوعد اوكردي مل مهنأ عم هتيلزأو هديحوتب اوفرتعاو
 فاوطلاو تيبلا ميظعت نم .هيلع اوناك ام نيمزتلم مالسلاو ةالصلا امهيلع ليعامسإ هنباو ميهاربإ دهع ىلع ناك نمم اياقب مه ءالؤهو .مهريغ لام امك اوليمي ملو اولدبي ملو اوريغي ملف مهتريحن صلاخو « مهتريصب
 لاسرالا ىلع ترهاظت يتلا هتدابع يف لجو زع هللا دارفإ نم ضافتسا امو ديحوتلا لصأ ىلع يقب نم مهنمف اوقرتفا ءالؤهو كئلوأ ريغو ةرمعلاو جحلاب لالهإلاو ندبلا يدهو ةفرع ىلع فوقولاو ةرمعلاو جحلاو هب
 ىلع .ةيدمحملا ةثعبلا نمز ىلإ رصع لك يف ًامولعم ًاددع الإ اونوكي مل ريسي رزن فنصلا اذهو « مالسلا امتهيلع ميرم نبا ىسيعك هتلم خسنت ملو هتعيرش تيقب نم عبتا نم مهنمو «مالسلا مهيلع لسرلا عيمج هب
 . ميلستلا متأو ةالصلا لضفأ اهبحاص
 هيلع ميهاربإ نيد ةيفنحلا نيد بلطو ةيلهاجلا يف هلان دق ناكو .يودعلا يشرقلا ليفن نب ورمع نب ديز
 هيفو ةباحصلا يف مهضعب هذع دقو .مدلاو ةتيملا لكأي الو باصنألل حبذي ال ناكو ايي يبنلا ةثعب لبق مالسلا
 ظ ا ىلع اذه حصي دق لك هللا لوسرل هتيؤرو هناميإ ةهج نم هنكلو .نينس سمخب ةثعبلا لبق تام هنأل ءرظن
 ها وس اتا ور ن حراز قل اع نا يطري تا تلم
 .«يريغ ميهاربإ نيد ىلت دحأ مكنم حبصأ ام هديب يسفن يذلاو شيرق رشعم ايا : لوقي

 يموق تقراف دق ينإ رماع اي :لاقف ءارح ديري ةكم نم جراخ وهو ورمع نب ديز تيقل : ةعيبر نب رماع لاقو
 ةدم كب تلاط نإف « يبن هنأ دهشأو هقدصأو هب نمؤأ انأو هكردأ ينارأ امو بلطملا دبع دلو نم مث « ليعامسإ دلو نم ًايبن رظتنأ انأو ةينبلا هذه ىلإ يلصي ناك هدعب نم ليعامسإ دبعي ناك امو ميهاربإ ةلم تعبتاو
 ةنجلا يف هتيأر :لاقو ءهيلع محرتو هيلع درف مالسلا هنم ةَ يبنلا تأرقأ تملسأ املو «مالسلا ينم هأرقاف
 نامثعو ةقروو ديز شيرق نم رفن ناكو «ءاقلبلاو ماشلا لخد ناكو ميهاربإ نيد ىلع ناكو «هدحو ةمأ ثعبي هنإ : لل هيف لاق دقو ءنينس سمخب ثعبملا لبق كلذ ناكو .ةبعكلا ينبت شيرقو يفوت دقو .ًالويذ بحسي
 الو مانصألا نم عفتي الو رضي ال ام نودبعت مكنإ : مهل اولاقو اشيرف اوفلاخ شحج نب ديبعو ثرحلا نبا
 قحلاف مويلا دجوت ال يهو ةيفينحلا ميهاربإ ةلم ديرت كنإ : يل لاقف بهار ىلع كلذ تصصقف ديرأ ام اهيفرأ ملف ةيدوهيلاو ةينارصنلا تمماش ينإ :هل لاقو ةثعبلا لبق لَو يننلاب ديز عمتجا دقو مهحئابذ نولكأي
 نيد قارف يف لئاقلا وه ديزو « هللا ىلع قلخلا مركأ وهو اهب يتأي نم كموق نم ثعاب ىلاعت هللا نإف كدلبب
 مهنم يقل ناك امو هموق

ْ 
 رومألا تمسقت اذإ نيدأ بر فلأ مأ ارجوا اا
 روبصلا دلجلا لعفي كلذك عيمج ىزعلاو تاللا تلزع
 روزأ ورمع ينب يمنص الو اهيتنبا الو نيدأ ىزع الف
 ريس يملحذإ رهدلا يفانل اسبر ناكو نيدأ امنعغ الو
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 هللا دنع ةمايقلا مزي نيد لك
 : ًاضيأ ديز لاقو . تقدص :هل لاقف

 هيقاو كنم يسفنل نوكت نلف

 :لاقو ميهاربإ هب ذاع امب تذع اقرو ادبعت ًاقح ًاقح كيبل :لاق دجسملا لخاد ةبعكلا لبقتسا اذإ ناكو

 لج ىلا هش يش ,اذإ
 نم ًابابش باطخلا هب لكوو ةكم لباقم ءارح لزنف ةكم ىلعأ ىلإ هجرخأ ىتح ًاديز ىذآ باطخلا ناک دقو

 : دشني ًاموي تلصلا يبأ نبا

 رور ةفيتحلا نيد الإ

 لا عمجي ام اذإ باسحلا موي

 ريصبلااهفرعي مايألا يفو
 روجفلا مهنأش ناك اريثك

 ريغصلا لفطلا مهنم لبريف

 ريضنلانصغلا حورتيامك

 روفغلا برلا يبنذ رفغيل

 روبت ال اههكظفحت ام ىتم

 ريعس  ةيماح رافكللو

EEE Eالاخت  
 اجلا ا اع ىسرا الا نلغ

 الالز امد لمحت نزملا هل

 اااه ساهل ت فو تفاعلا

 اوملع اذإف مهنم ارس الإ اهلخدي ال ناكف ةكم لخدي هوکرتت ال : مهل لاقف مهئاهفس نم ءاهفسو شيرق بابش

هنيد مهيلع دسفي نأ ةيهارك هوذآو هوجرخأف باطخلا هب اونذأ كلذب
 مهام قارف ىلع مهنم دحأ هعباتي نأو م

 : هموق نم لحتسا ام هنم لحتسا نم ىلع ةمرح هظعي وهو لاقف هيلع

 ةلضم يذب سيل افصلا دنع

ح اهلك ماشلا لاجف لبقأ مث ةريزجلاو لصوملا غلب ىتح ميهاربإ نيد بلطي جرخ مث
 بهار ىلإ ىهتنا ىت

 ديري اعيرس جرخف لاق ام : هل لاقف ةفينحلا نع هلأسف ةينارصنلا ملع هيلإ ىهتني ناك ءاقلبلا ضرأ نم ةعفيمب

 : هيكبي لفون نب ةقرو لاقف هولتقف هيلع اودع مخل دالب طسوت اذإ ىتح ةكم

 ايماح رانلا نمأارونت تنحت

 ايهامك ىغاوطلا ناثوأ ككرتو

 ملا أ

 امنإوورمع نسبا تعتاو تدشر

 هلثمك بر يل اير ناتا

 هتبلطدق يذلا نيدلا ككاردإو

 ايهال ةماركلاباهيف للعت اهماقم ميرك راد يف تحبصأف

 ايواه رانلا ىلإ ارابج سانلا نم نكت ملواهيف هللا ليلخ يقالت

= 
 )١( باتك أرق دق تلصلا يبأ نب ةيمأ ناكو يفقثلا ةعيبر نب هللا دبع «تلصلا يبأ مساو .تلصلا يبأ نب ةيمأ
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 .دمغيو لسي روهاسو رمق :هلوق اهنمف «برعلا اهفرعت ال ءايشأب هرعش يف يتأي ناكف لوألا لجو زع هللا =
 ظ (ردتقم ضرألا قوف طيطلسلاو) :لاقف طيطلسلا هرعش يف لجو زع هللا يمسي ناكو

 .رورغتلا هديأو :لاقف رورغتلا رخ عضوم يف هامسو
 هرعش ىف ةيمأ بهذ : ىعمصألا لاقو «ةلعلا هذهل هرعش نم ءىشب نوجتحي ال انؤاملعو ةبيتق نبا لاقو
 لهأ ندملا لهأ رعش نأ ىلع برعلا تقفتا :ةديبع وبأ لاق ؛برحلا ركذ ةماعب ةرتنعو ةرخآلا ركذ ةماعب
 يف رظن دق تلصلا يبأ نب ةيمأ ناكو .تلصلا يبأ نب ةيمأ فيقث رعشأ نأو «فيقث مث سيقلا دبع مث برثي
 يف ُكشو ءرمخلا مرحو ةيفينحلاو ليعامسإو ميهاربإ ركذ نمم ناكو ًادبعت حوسملا سبلو اهأرقو بتكلا
 وجري ناكف برعلا نم ثعبي ًايبن نأ بتكلا يف أرق هنأل ةوبنلا يف عمطو «نيدلا سمتلاو اققحم ناكو «ناثوألا
 امنإ :لاقو هللا ودع هدسحف « هيف لوقتو ثيرتست تنك يذلا اذه ؛ هل ليق كي يبنلا ثعب املف ءوه نوكي نأ
 يذلا وهو «اهنم خلسناف انتایا هانيتا يذلا أبن مهيلع لتاوإ : لجو زع هيف هللا لزنأف نوكأ نأ وجرأ تنك
 : لوقي

) | 
 وو ةف تلا نيك: ل للا دنع ةمايقلا موي نيد لک
 : هلوق كلذ نمف اهيف شيرق نم لِتُق نم يثري ناكو .ردب ةعقو دعب اشيرق ضرحي ناكو
 حجاحج ةبزارم نم لق نقعلاو وديح اذام
 هذه يف ةجاح يل نإ : ةيمأ لاقف شيرقو برعلا نم ةعامج هعم ناكو ةسينكب رمف ماشلا ىلإ جرخف «ةوبنلا يف عمطيو نيدلا سمتلي تلصلا يبأ نب ةيمأ ناك ؛ ليقو ءاهتياور نع وَ هللا لوسر ىهن ةديصف يهو
 ىتح اوماقأو «هسفنب ىمرف .نوللا ريغتم افساك مهيلإ جرخ مث ءاطبأو ةسينكلا لخدف ينورظتناف ةسينكلا
 ىلإ لخدو ينورظتنا : مهل لاق ةسينكلا ىلإ اوراص املف اوعجر مث « مهجئاوح اوضقف اوضم مث «هنع يرس
 كئاقفر ىلع تققش دق :برح نب نايفس وبأ لاقف .ىلوألا هلاح نم أوسأ مهيلإ جرخ مث أطبأف .ةسينكلا
 تس مالسلا هيلع ىسيع دعب نوكت هنأ ينربخأ ًاملاع ًابهار انهه نأ يداعمل يسفنل داترأ ينإف ينولخ :لاقف
 ءتيأر ام ينباصأف ينئطخت نأ فاخأو ةوبنلا يف عمطأ انأو .ةدحاو تيقبو سمخ اهنم تضم دقو «تاعجر
 ذإ تيأر ام ىنباصأف ةوبنلا نم تسئيف برعلا نم يبن ثعب دقو ةعجرلا تناك دق :لاقف هتيتأ ةيناث تعجر املف
 ` ظ ˆ :ةيمأ لوق لكك يبنلا دشنأ دقو « هيف عمطأ تنكام يتتاف
 اناسمو يبرانحبص ريخلاب انحبضمو اناسمم هلل دمحلا
 اناطلس قافآلا قبط ةءولمم اهنئازخ ذفنت مل ةفينحلا بر
 ' انايحم سأر نمانتياغ دعبام تفاهمات نسف االا
 انانفأ دالوألا ينتقن اه فو اوكله انؤابا ات. اح
 انالوأب ًانازحأ قحلي فوس نأ انعفنيملعلانأولانملعدقو
 هل نبا ىلع ةيمأ بتع دقو «هبلق رفكو هرعش نمآ ةياور يفو .هرعش يف ملسيل ةيمأ داك نأ : 5 يبنلا لاقف
 : لوقي ًاشنأف

 لمتنا رهام الإ كوكل تبأ ملوجشلاب كتبأ ةليل اذإ لهنتو كيلع ىنجاامب لعت | ًاعفاي كتلعوأدولوم كتوذغ
 لمهت ينيعف ينود هب تقرط يذلاب كنود قورطملا اننأ ينأك
 لجؤم متح توملا نأ ملع ال يننإو كيلع يسفن ىدرلا فاخت
 لمؤأ كيف تنكام ىدماهيلإ ينتلا ةياغلاو نسلا تغلباملف
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 قنوات ان لق 1 ع نس جس احلا و
 0 إو وو و او عا وا وم مم

 لضفتملا معنملا ثنأ كناك ةظاظفو ةظلغ ىئازج تلعج د

 ةيفينحلا نأ ملعأ انأو ‹ يتينم ةضرملا هذهو يلجأ اند دق : :لوقي لعج هيف تام يذلا هضرم ةيمأ ضرماملو

 :لوقي وهو قافأ مث اليلق هيلع يمغأ هتافو تند املو «دمحم يف ينلخادي كشلا کلو , قح

EE EEاتك تدل اذنأه اکا  

دق هنأ هلهأ نم هرضح نم نظ ىتح ةعاس دعب ًاضيأ هيلع يمغأ مث ‹ ينيجنت ةريشع الو « ينيدفي لام ال
 

 : لوقي وهو قافأ مث ‹ ىضق

 ا اذناه اللا ه6 دا

رضح نم ثدحي يقب هنأ مث ءرصتنأف يوق الو ءرذتعأف ءيربال
 نيترملا لشم هيلع يمغأ مث .ةعاس ه

 0 قافأو هتايح نم اوسئي ىتح «نييلوألا

 . معنلاب فوفحم امكيدل اذناه :امكيبل امكيبل

 ا ميشقف مهللا رفغت نإ

دحو « يتبهأ يف اونوكف يتقو ءاج دق : لاقف موقلا ىلع لبقأ مث
 ب ىتح اليلق مهث

 : لوقي

 ارهد لواطت نإو شيع لك

 رخو كي تف تنلا لسجل

 : هلو ءب يبنلاب نمؤي ملو ءهبحن ىضق مث
 انبر ريغ كسلاه ءيش لك الأ
 ةيالو لك تود نم هل يلو

 او ًادلاخ ءيش كي نإو

 هقوفوريصبلا نيع تيأر امهل

ديحوت ىلع لمشت ةميظع ةديصق هذهو
 دوادو ىسومو فسويو حونك .ءايبنألا ضعب صصقو ىلاعت هللا 

 : هلوق اهنم ينبجعيو مالسلا مهيلع ناميلسو

 هبر ةمحر ءرملا توفي نل الأ

 :اهرخا يف هلوقو

 ارهاظتف ابهذا نوراهل تلقو

 هديه تيوس قلنا ثنا هل افر

 ةركن نسشلا جرخأ نمهلالوقو
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 املأ -ال كل دبع يأو

 الوزي نأ ىلإ هرمأ ىهتتنم

 الوعولا ىعرأ لابجلا سوؤر يف

 الوغ رمل نإ رهدلا ةلوغ

 ايلاف ناك يذلا ثاريم هللو

 ايلاوم اهي اوسسيفي مل ءاش اذإ

 ايقاب هللا هقوف نمدجت 0

 انين اوت عبس قوف هلالا ء

 ايكاز ةيربلا ىفءانث ىحضيو

 اداب ا یر ىلإ تثعب

 ايغاط ناك يذلا نوعرف ءرملا ىلع

 ايه امك تنامطا ىتح دتو الب

 ايراس ليللا هنج ام اذإ ًارينم
 ايحاض ضرألا نم تسمام حبصأف

 ايبارزتهي لقبلا هنم حبصأف

 ايعاو ناك نمل تايا كاذ يفف

 أشنأو هضرم نم موقلا سئي



 يف لاق يدايألا ةدعاس نب سق باسحلا مويب نمؤيو ديحوتلا دقتعي ناك نمو
 : هظعاوم

 .ًاموي ندوعيل بهذ نألو داب ام ندوعيل ةبعكلا برو الك
 : ًاضيأ لاقو

 .ًادغ بأملا هيلإو ىدبأو داعأ ىدلاو الو دولومب سيل ىدحاو هلإ هللا وه لب هلك

 : ةداعإلا ىنعم ف ًاشنأو

 قعصلا هتامون نم هبني امك مهب حاصي ًاموي مهل نإف مهعد

 اوقلخ اذ دعب اذه مث ىضم قلخ مهلاح ريغ لاحب اوئيجي ىتح

 قلخلا قرزألا اهنمو ديدجلا اهنم مهبايث يف ىتومو ةارع مهنم

 ىلع الع نم لوأ هنأ ؛ لاقي ؛ هرصع يف اهمكحو اهميلحو اهرعاشو برعلا بيطخ يدايألا ةدعاس نب سف (١1)
 .هدحو ةمأ رشحي :لاقف «هنع لثمو ءهنم هعمس ًامالك هنع رثأي ناكف ةظاكعب هآرو ةوبنلا لبق يك هللا لوسر هكردأو ءاصع وأ فيس ىلع هتبطخ دنع اكتا نم لوأو «دعب امأ همالك يف لاق نم لوأو .هيلع بطخو فرش
 هللا لوسر اي تام ؛اولاق ؟ةدعاس نب سق لعف ام : لاق يب يبنلا ىلع دايإ دفو مدق امل : سابع نبا لاقو
 :هظفحأ يندجأ ام ءةوالح هيلع مالكب ملكتي وهو قروأ هل لمج ىلع ظاكع قوسب هيلإ رظنأ ينأك : لاق
 سانلا اهيأ :لوقي هتعمسو :لاق ؟لوقي هتعمس فيك :لاق « هللا لوسر اي هظفحأ انأ : موقلا نم لجر لاقف
 جاربأ تاذ ءامسو جاس راهنو , جاد ليل «تا تا وه ام لکو تاف تام نمو .تام شاع نم ءاوعو اوعمسا
 يف نإو ءًاريخل ءامسلا يف نإ .ةارجم راهنأو ةاحدم ضرأو ةاسرم لابجو .رخزت راحبو .رهزت موجنو
 مثإ ال ًامسق هللاب سق مسقي ءاومانف اوكرت مأ اوماقاف اوضرأ نوعجري الو نوببهذي سالا لاب ام ءاربعل ضرأل
 اشنا ًاسق نإ مث ًاركنم رمألا نم نوتاتل مكنإ «هيلع متنأ يذلا مكنيد نم لضفأو هل ىضرأ وه انيد هلل نإ هيف
 :لوقي كلذ دعب

 رئاصبانل نورقلا نم ني لوألا نيبهاذلا يف
 زداسفم انهل سيل توسملل ًادراوم تیآر ا
 رغاصألاو رباكألا يضمت اهوحن يموق تیآرو
 رباغ نيقابلا نم الو ىلإ يضاملا عجري ال
 رئاص موقلا رص ثيحةل اسی ١ ےل :كيتشيفا

 دقل هللا لوسر اي :لجر لاقف ءهدحو ةمأ ةمايقلا موي ثعبي نأ وجرأل ينإ اسق هللا محري : ل يبنلا لاقف
 نب سقب انأ ذإ رحلا ديدش موي يف ناعمس هل لاقي لبجب افأ انيب : لاق ؟تيأر امو : لاق ًابجع سق نم تبر
 فك :لاقو هديب هبرض هبحاص ىلع اهنم عبس رأز املك عابس هدنعو .ءام نيع دنع ةرجش لظ تحت ةدعاس
 ىتح زعو لج هللا دبعأ ادجسم امهنيب نيربقب انأ اذإو فخت ال :لاقف .تقرفف .كلبق درو يذلا برشي ىتح
 :لوقي أشنأ مث ىكبف امهمايأ ركذ مث امهب قحلأ
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ءامكح نم ناک يناودعلا ()برظلا 5 رماع مهنمو
صو هلو مهئابطخو برعلا 

 ةي

 امكارك نايضقت الامكادجأ امتدقردقاملاط ايه ىليلخ

 امكاونس بيبح نم هيف يلامو درفم ناعمسب ينأاملعت ملأ

 امكادهمص بيجت وأ يلايللا لاوط اجاب ت ا ر ىلع مقا

 امكاتأ دق امكيربق ىف ىمسجب ةا ترا ترار اههنكتشاك

 اكاد نورك نأ يفت تل ا ا ق كليوعي واتم

 لاق لقعلا لضفأ ام ءًاموي رصيق هل لاقف هروزيو رصيق ىلع دفي سق ناكو ءآسق هللا محري ايب يبنلا لاقف

 لجرلا ءاقبتسا لاق ةءورملا لضفأ امف لاق هملع دنع ءرملا فوقو لاق ملعلا لضفأ امف لاق « هسفنب ءرملا ةفرعم

ىلع هموق يف اديس ناكو هللا دبع نب دوراجلا مدقو .قوقحلا هب ىضق ام لاق لاملا لضفأ امف لاق ههجو ءام
 

 نأ دهشأ انأف لوتبلا نبا كب رشب دقلو ليجنالا يف كتفص تدجو دقل قحلاب كثعب يذلاو لاقف ب هللا لوسر

 ديف ا لك هموق نم نمآو يدوراجلا نمأف .هللا وسر دمحم كنأو هللا الإ هلإ ال

 لوسر اي هفرعن انلك :اولاق ؟أسق انل فرعي نم سيقلا دبع دفو ةعامج يف له دوراج اي :لاقو مهب يب يبنلا

 ناك ترعلا مالا نه لوا لهو رمع احيصف برعلا طاسوأ نم ناك هرثأ وفقأ تنك موقلا نيب نم انأو هللا

 : لوقي أشنأ مث هلمع لماع لك نيفويلو هلجأ باتكلا نغلبيل ههلإ وه يذلا برلاب مسقي هيلإ رظنأ

 راهن نهلالخ  لايلو  راكدأ هاوج نم بلقلل جاه

 :اهرخا تايبأ ىف

 رابتعاو ىده اهل ًاسوفن هللا ىلع لد تركو دق ىلا

قلو هل نأ هموقو سق يف نييبتلاو نايبلا ىف ظحاجلا لاقو
 هللا لوسر نأل برعلا نم دحأل تسيل ةليضف همو

مالك نسح نم بجعو هتظعومو ظاكعب ةلمج ىلع هفقومو همالك ىور هلي
 زجعت فرش اذهو هبيوصت رهظأو ه

 هناميإو صالخاإلا هراهظإلو ديحوتلل هجاجتحال سقل ىلاعت هللا قفو امنإو لامآلا هنود عطقنتو ىنألا

 . ثعبلاب
 هل تعرق نم لوا وهو اهئايكذأو اهئابطخخ نمو .اهماكحو برعلا ءامكح نم ناك يناودعلا برظلا نب رماع

مو برعلا ءاحصف نم ناكو «رْمع دقو ًامكح همكحي الو «ًامهف همهفب لدعت ال برعلا تناكو ءاصعلا
 ن

نبأ ةيواعم نب ةعصعص هيلإ بطخ دقو هاوس دصاح هسفنل عارز بر «تالكأ عنمت ةلكأ بر : هلوق
 رم“ ت

 رسلا نم رفأ كلثم دجأ الأ ةيشخ كتحكنأ دقو «بأ دعب بأ حلاصلا جوزلاو «بيسحلا ءفك بيسحلاو

 نيب نم تجرخأ ناودع رشعم اي :لاقف هموق لع لقا م ابرق اش عدوأو ءأنبا حصنأ ةينالعلا ىلإ

 الولو «هاوسل دصاح هسفنل عراز بر «هءاج ء يش هلطخ نم نكلو «مکنع ةبغر ريغ ىلع مكتميرك مكرهظأ

 تبنأ ايحلا لسرأ يذلا نكلو ءهب شيعي اعيش لوألا نم رخآلا كردأ ام دودجلاردق ىلع ظوظحلا مسق

ري نل نوملعت الو نورت مكنإ ةعرج ءاملا نمو ءةلقب مف لكل .اللكأ همسق مث « ىعرملا
 الإ مكل فصأ ام ى

 ءهسح تعمس الإ ائيش تيأر امو قمحأ امإو سيك امإ عاس فزر لكلو عار ءيش لكلو عاو بلق يذ لك

 الإ ةمعن الو ابئاخ الإ امناغ الو ءًايعاد الإ ًابناج تيأر امو اعونصم الإ اعوضوم تيأر امو «هسم تدجوو

 تلق دق . وه ام لبق ميلعلا ملعلا يف مكل لهف ءاودلا مهايحأل ءءادلا سانلا تيمي ناك ولو ءسؤب اهعمو

 ءايش ءيش ال دوعيو .ايح تيملا عجري ىتح ايش ًاعيشو ‹ یتش اا لاقف .تعنصف تربحأو تبصأف

مليو :لاقف نيعجار هنع اولوتف «تاومسلاو ضرألا تقلخ كلذلو
 ريس داك دقو ءاهلبقي نم ناكول ةحيصن اه

 = الئاقو اديسو ءانفيرشو انلئاقو انديس كنإ : اولاقو هيلإ اوعمتجا تومي نأ هموق هيلع يشخو ربك املف ‹ هموق
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 ءًاعونصم الإ ًاعوضوم تيأر الو هسفن قلخ طق ًائيش تيأر ام ينإ :اهرخآ يف لوقي ةليوط
 ًارومأ ىرأ ينإ :لاق مث .ءاودلا مهايحال ءادلا سانلا تيمي ناک ًايهاذ الإ ًايئاج الو

 كلذلو ايش ءيشاللا دوعيو ًايح تيملا عجري یتح : لاق ؟ ىتحامو: هل ليق ىو
 ءاهلبقي نم ناك ول ةحيصن اهَمّلْيَو :لاقو «نيبهاذ هنع اولوتف ضرألاو تاومسلا تقلخ
 : ًارعش هيف لاقو همرح نميف هسفن ىلع رمخلا مرح دق ناكو

 لاق تقام ىنإف اهعدأ نإو اهتذلل اهبرشأ رمخلا برشأ نإ
 يلاغلا ىدم نم الإ ينتأر الو اهرأ مل تانيقلاو ةذاذللا الول
 لاملاو موقلا لوقعب ةباهذ هدي يف سيل ام ىتفلل ةلاس
 يلاحلا ةدجنلا يذ ىتفلاب ةيرزم نحإ الب اثاغضأ .موقلا ةثروم

 يلاصوأ ضرألا برت قزمت ىتح اهبرشأو اهيقسأ هللاب تمسقأ

 لزي مل قحلا نأو هب ىلوأ لطابلا نالو .هل اعمتجي مل لطابلاو قحلا نيب عمج نم هنإ مكل لوقأ ام اومهفا
 شيع لكل ةزعلاب اوحرفت الو ةلذلاب اوتمشت ال ناودع رشعم اي .قحلا نم رفني لطابلا لزي ملو لطابلا نم رفني
 اهيفو لاكن ةبوقعلاو ةمادنلا ةهافسلا عم نإ .هباوج رمأ لكل اودعأو هيري اموی ري نمو ىنغلا عم ريقفلا شيعي
 كل نأ امك كيلع نإ .كلثم تدجو تئشااذإو ,كيلع الو كل ال ,ةحار دوقلاو ةبقاعلا ايلعلا ديللو ةّمامذ
 راشأ يذلاوهو .هنم ًابيرق عقي نأ كشوي هدجي مل نإو هدجو ائيش بلط نمو ةبلغلا ربصللو .بعرلا ةرثكللو
 : عبصألا وذ هيلإ

 ش
 دةر E هةن كلف ناقل ےک مو

 اف هيف ىضق امب اوضر مث ءهيلإ كلذ اودنسأ الإ ءاضق يف ةلضع الو ةرئاث اهنيب نوكت ال برعلا تناكو
 ترحل ا :مكنم هذه لثم يب لزن ام هللاوف مكرمأ يف رظنأ ىتح :لاقف «هنم لضعأ ناك رمأب اوتأي ملو ةأرماوأ الجر هلعجتأ :اولاقف :ةأرملل ام هلو لجرلل ام هل شخ لجر يف هيف نوفلتخي اوناك ام ضعب يف هيلا
 ؟هذه كتليل يف كارع ام كل ابأ ال كلام :تلاق هشارف ىلع هرارق ةلقو هقلقو هرهس تأر املف سانلا ضعب اهقبسي ىتح ةحارالا رخؤتو سانلا ضعب اهقبسي ىتح حرسلا رخؤت تناك اهنأ كلذو ليخس اي هللاو تيسم : لاق هيلع تحار اذإو لیخس اي هللاو تحبص :لوقيف تحرس اذإ اهبتاعي ناكو «همنغ هيلع ىعرت ةليخس اهل لاقي ةيراج هل تناكو .هجو هنم هل هجوتي ال هنأش ىف رظنيو هرمأ بلقي ًارهاس ةليل تابف هنع اورجأتساف

  هيفانأ امم يتأت نأ ىسع : هسفن ىف لاقف ءاهلوق لثمب هل تداع مث .كنأش نم سيل رمأ ينيعد كليو : لاق ..
 امو .عنصأ ام يردأ ام هللاوف .ةأرما وأ الجر هلعجأأ يثنخ ثاريم يف َيلإ مصتخا كحيو :لاقف «حرفب
 لجرلا لوبي ثيح نم لاب نإف هدعقأ لابملا ءاضقلا عبتأ كل نأ ال هللا ناحبس :تلاقف هجو هيف يل هجوتُي
 مث .هللاو اهتجرف « يحبص وأ اهدعب ليخس ٰيسم : لاق .ةأرمإ يهف ةأرملا لوبت ثيح نم لاب نإو لجر وهف
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 ل يميمتلا “صاع نب سيق ةيلهاجلا يف رمخلا مرح دق ناك نممو

ردأ هتاوزغ يف رفظم تاراغلا ريثك ميلح عاجش سراف رعاش وهو ‹ يرقنملا يميمتلا مصاع نب سيق )١(
 ك

 دي يبنلا ىتأو ,همالسإ نسحو ملسأو ةيلهاجلا كك هتانب دأو نم دحأ وهو امهيف داسف مالسالاو ةيلهاجلا

 اذه :لاق ةي يبنلا هار املو عست ةنس ملسأو «ميمت ينب دفو يف يبنلا ىلع دفو دقو هتايح يف هبحصو

نم :لاقف ؟ملحلا تملعت نمم : سيق نب فنحألل ليق «ملحلاب ًاروهشم ًاميلح القاع ناكو ءربولا لهأ ديس
 

 رخآو فوتكم لجرب يتأ ذإ هموق ثدحي هفيس لئامحب ًايبتحم «هراد ءانفب ًادعاق ًاموي هتيأر مصاع نب سيق
 هيخأ نبإ ىلإ تفتلا همتأ املف همالك عطق الو هتوبح لح ام هللاوف «كنبا لتق كيخأ نبا اذه ليقف لوتقم

يمرو كمع نبا تلتقو كمحر تعطقو كبرب تمثأ تلعف امسئب ىخأ نبا اي :لاقف
 كمهسب كسفن ت

لبإلا نم كمأ ىلإ قسو كاخأ راوو هفاتك ٌلحف كمع نبا ىلإ ينب اي مق :رخآ هل نبال لاق مث كودع تللقو
 

 ظ . ةبيرغ اهنإف اهنبا ةيد

 اهيوبأ بسو ناركس وهو هتنبا زمغ هنأ كلذ ببس ناكو «ةيلهاجلا يف رمخلا هسفن ىلع مرح سيق ناكو

 :لاقو رمقلا لوانتيلو اهغلبيل موجتلا رواثيو لواطتي ذخأو

 لامجأ بان ذإ هئونفع نأك هب هلإلا ءاج رجاسف رجاتو

فن ىلع رمخلا مرحف هعنصب هوربخأف ءال :لاق ؟ةحرابلا تعنص ام تملع ام وأ هل ليقف اهنع احص املف
 هس

 : كلذ يف لاقو

 اهيفو ةحماح رمخلا تدحو

 اهيبراش حضفت رمخلا نإف

 تراد اذإ

 : لوقي يذلا وهو ةيلهاجلا يف هسفن ىلع اهمرح يبرع لوأ وهف «ًادبأ رمخلا برشي الأ ًادهع هللا ىطعأ دقو

 ةرمخ رهدلا اذبوسحأ هل هللاوف

 لزت مل رمخلاو رمخلا قوذأ فيكف

 امدعب برضت لاثمألا هب تراصو

 اميركلا لجرلا حضفت لاصخ

 اميدن ادبأ اهل وعدأ الو

 اهي ادسا ابين يفيق الو

 اميظعًارما اهب مهمشجتو

 اميلحلا لجرلا هفست علا

 رخفلاو بللا يذب يرزت ةبرش الو

 ردغلا يف عسكت ىتح اهبحاصب

 رهجلاو رسلا يف موقلا ديمع نوكي
 رهدلا ثداح مهبان ام مهمصعيو

 رمألا نم ميسجلل ملسو ةاوغلا اهلهأل اهعد ءابهصلا براش ایف

 يربتامو شيرت ام اهنم ترثكو اهتبرشاماذإ يردت الك نإف
متجاف اهمالسإ اوفاخو اوملسي نأ اهوبأو اهلهأ ىبأف ةفينح ينب نم ةأرما هدنعو ملسأ املو

 اومسقأو اهيلإ اوع

 اهلهأب قحلتل تلمتحا املف اهقرافف ةقرفلاب ًاسيق تبلاطف «تيقب ام ءيش يف اهعم اونوكي مل تملسأ نإ اهنأ

م كقالخأ الو ةلولمم كتبحص ال ةراع ريغ ينتقراف دقلو ةراس ينتبحص دقل هللاو امأ : سيق اهل لاق
 ةمومذ

 كبسحب تئبنا : هل تلاقف «عاطي نأ قحأ اَب هلوسرو هللا رمأ نكلو «توملا الإ اننيب قرف ام ترتخا ام الولو

 ءةوبنلا ديعبلا ةولخلا بجعملا ةمئاللا ليلقلا ةدوملا ريثكلا ةبحملا مئادلل تنك نإ هللاو تنأو كلضفو ٠

 ىصوأ دقو اهتعبتت امك هعبتف طق ًائيش يسفن تقراف ام : سيق لاقف . جوز ىلإ كدعب نكسأ ال ينأ نملعتلو

ومتنفد اذإ ينم مكل حلصأ دحأ الف ينع اوذخ ينب اي :لاقف هينب يرقنملا مصاع نب سيق
 ىلإ اوفرصناف ين

 ىرزأ مهرغصأ اودوس اذإو مهابأ اوفلخ مهربكأ اودوس اذإ موقلا نإف مكربكأ اودوسف مكلاحر
 يف مهب كلذ

فترا اوعفر نم مهنإف مكئارمأ ةعاطب اوكسمتو محرلا ةعيطقو هللا ةيصعمو مكايإو مهئافكأ
 3 عضتا اوعضو نمو ع
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 اولاقو يدنكلا برك (5) يدعم نب فیمعو . ىنانكلا ثرحم نب ةيمأ نب (')ناوفصو

 :رمخلاو انزلا مرح دقو يمايلا مولسالا لاقو «ارعش اهيف

 «فرتشا كلذ كرتو تاسموملاو ةريثأ يهو حارلا برش تكرتو

e 
 بسك رخآ اهنإف ةلأسملاو مكايإو .ميثللا ضرعل ةبجو ميركلل ةهبنم هنإف هوحلصأف لاملا اذهب مكيلعو 0

 مهنيبو ينيب ناك دقف «ينفدمب لئاو نب ركب ملعي الو موصأو اهيف يلصأ تنك يتلا يبايث يف ينونفداو
 لكو مكايإ :لاصخ ثالث ينع اوذخو اراع يب مكيلع اولخدي نأ فاخأو « مالسالاو ةيلهاجلا يف تانحشم
 مهنإف مكيبأ ءادعأ ينب اورذحاو ظيغلا اومظكاو ءادغ مكؤسي مويلا مكررسي نإ هنإف هوسبالت نأ ميئل قرع

 : لاق مث مهئابآ جاهنم ىلع
 اننا ءانآاللو كيتا نلف اوفلس انل ءابأ نئاغضلا ايحأ
 : هيثري بيبطلا نب ةدبع لاقف ةرصبلاب تامو

 املس كدالب طحش نع داز اذإ ةت كم ةيكديلوأ نيف ةيحت

 ١(. 87” ص ١١ ءزج يناغألا ء۱۹٠۲ ص عبار ةباغلا دسأ)

 : كلذ

 اميقس اذنأ اهب يفشأ او يتايح اهبرشأ هللو الف
 . مصاع نب سيقل نيتيبلا نيذه يوري ةبيتق نباو
 نيفلأ يف ناكو ةي يبنلا ىلع دفو «فيفعب فرعي سيق نب ثعشألا مع نبا يدنكلا بركي دعم نب ليبحرش

 ديرأ انأو .ةكم ىلإ ةيلهاجلا يف تثج :لاق «بركي دعم نب سيق نب فيفع هنإ لاقيو ءاطعلا نم ةئامسمخو
 ثيح سلاج هدنع انأف ًارجات الجر ناكو بلطملا دبع نب سابعلا تيتأف ءاهرطعو اهبايث نم يلهأل عاتبأ نأ
 مث ءامسلا ىلإ هرصبب ىمرف باش ءاج ذإ تبهذو تعفتراف ءامسلا يف سمشلا تقلح دقو .ةبعكلا ىلإ رظنأ

 باشلا دجسف ةأرملاو مالغلا عفرف باشلا عفرف ةأرملاو مالغلا عكرف باشلا عكرف امهفلخ تماقف ةأرما
 : تلق ؟باشلا اذه نم يردتأ ميظع رمأ : سابعلا لاق ! ميظع رمأ سابع اي :تلقف .ةأرملاو مالغلا دجسف
 هذه نم يردتأ . يخأ نبا يلع اذه ؟مالغلا اذه نم يردتأ . يخأ نبا هللا دبع نب دمحم اذه :لاق ءال
 اذهب هرمأ ضرألاو ءامسلا بر هبر نأ ينربخأ اذه يخأ نبا نإ .هتجوز دليوخ تنب ةجيدخ هذه ؟ةأرملا
 فيفع مرح دقو ةثالثلا ءالؤه ريغ نيدلا اذه ىلع دحأ اهلك ضرألا ىلع ام هللاو الو هيلع وه يذلا نيدلا

 انيملعتامع تففع تلقف يباصتلا ىلإ مله يل تلاق
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 (١)>ففعتملا ىجحلا وذ لعفي كاذكو Ec ميمأ اي هلع تففعو

 : هيف لاق ةعاضق نم ةربو نبا

 EY افوعشمرهدلا يفاهب ينارأ دقو حادقلا تعدوو -

 انيفد دوحلم رعقل نوكأ یټ يلع رومخلا تمرحو

 :لاقو

 تييح ام ًابارش مهعزانأ |ًابرشو يفلأ ال هللو الف

 EET مهزعب لاوخأو مارك ءابآ كاذ ينل سا

 .(۲۳۹ ص ربحملا 4١5 ص ثلاث ةباغلا دسأ)

 ربخأ قافأ املف «ريعب وأ ةماعن :لوقيو هلوبب طخي لعجف ركس ناكو «يمهسلا سيق نب سيقم اهمرح نممو )١(
 :لاقو اهمرحف كلذب

 ميمذ سلد اهلك لاصح اهيفو ةبيط رمخلا تيأر

 موجنلا علطط ام رهدلا لاوط يتايح اهبرشأ هللو الف

 مومهلا ينفلاحف اهفلاحأ يناوه نم ةكيلم تناك اذإ

 موسن ىسرأ ام تاذللا نم اهاوس ام كرتأو اهكرتأس

 : ناعدج نب هللا دبع لاقو

 قيفتسمب هافسلا نع تسلأ يبخص لاق ىتح رمخلا تبرش

 قيحسلا برتلا ىوس هب مانأ ناو يف كنيشالا اف ىتحو

 قيدصلا نم ودعلا تركنأو ينهر توناحلا قلغأ ىتحو

 ٍ ٍ :روجفلاو رمخلا ميرحت يف يئاطلا متاح لاقو

 ارمخ الو اروجفايندلا نماعاتم نلجتتلا ملو تومأ نأ وجرأل ينإو

 ٠*58(. صض ربحملا)

 نم هعدب اميف يحل نب ورمع عم نوفناجتي ءاهئامكحو اهماكحو اهئافصحو برعلا ءالقع نم عمج ناك (۲)

 نم هيلإ بهذ اميف هوفلاخ لب تاركنملا نم كلذ ريغو مانصألا هيلأت نم عرش اميف هنوفلاخيو ناثوألا ةدابع

 ام ةدابع ىلع اولبقأو هناطيش هيلإ هعزنو هسفن هل هتلوس يذلا هناتهب نع اولامو هكفإ نع اوكفأو «لطاب غيز

 مهنم ناكف .ءدحألا دحاولا هللا ةدابع نم ةيهلإلا عئارشلاو ةيوامسلا ننسلا هيلع مهترهاظو مهلوقع هتضترا

 دونيدي اوناكو و هللا دبع نب دمحم ءايبنألا متاخ ثعبيس هنأب فرع دق مهنم ريثك ناكو ع نيكستتم نيهلاتمأ

 يبنلا هثعب لبق ليلخلا ميهاربإ نيد ةيفينحلا نيد بلطي ناك نم مهنمو «هنونلعیو هيلع نوضحيو ديحوتلاب

 يف عمط نم مهنمو .مالزألاو رسيملاو رمخلا اومرحو مدلاو ةتيملا نولكأي الو باصنألل نوحبذي الو لي

 نما نم مهنمو .هنامز لظأ دق جرخي ًايبن نأب هرصع لهأ ربخي ناک نم مهنمو .هبلقب رفكو هلوقب نمآف ةوبنلا

 نم :لوقيو ريخلا نم ريثكب قطني ناكو لجو زع هللا يجاني هنأ معزي نم مهنمو «هتثعب لبق ةي هللا لوسرب

 نم نإ اباقع رشلابو اباوث ريخلاب نيزجيل مكبر بتك «ةقلعم اهلجرب ةاش لکو هوضفراف ىوغ نمو هوعبتأف دشر

 . اك هللا لوسرب نماو ةثعبلا كردأ مهنم ريثكو ءامسلا يف نمل ديبع ضرألا يف
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  مصعلاب ثبشت دق قيرغ ءاعد اها تنا انهن را فدا

 مدعلا متكأ يف سانلا قلخ تأدبت يذلا دجاملا لوألا ميدقلا تنأو
 ملظ يف مدا بلص نم ةملظ ىلإ ةملظ بيغ ينتللحأ يذلا تنأو

 : لوقيف سبي دعب تقروأ دقو ةاضعلاب رمي ناك 27 ىملس يبأ نب ريهز ءالؤه نمو

 ةغبانلاو ءريهزو .سيقلا ؤرما : مهو .ءارعشلا رئاس ىلع نيمدقملا ةثالثلا دحأ ىملس يبأ نب ريهز )١(
 ال ناك ءءارعشلا رعاش كلذ : باطخلا نب رمع هيف لاقو «ريهز ةيلهاجلا لهأ رعاش :ريرج لاقو « ينايبذلا
 ريهز ىلإ لكي هللا لوسر رظن دقو .هيف امب الإ ًادحأ حدمي ملو رعشلا يشحو بنجتي ناكو . مالكلا يف لظاعي
 رعشلا يف ريهزل ناكو تام ىتح أتيب كال امف هناطيش نم ينذعأ مهللا :لاقف ةه ام هلو نحل نبأ نبا
 ءاسنخلا هتخأو «نيرعاش ريجبو بعك هانباو ,ةرعاش ىملس هتخأو ارعاش هوبأ ناكو «هريغل نكي مل ام
 فخس نع مهدعبأو ًارعش ءارعشلا نسحأ ريهز ناك دقو ءرعاش بعك نب برضملا هنبا نباو «ةرعاش
 ناكو هرعش يف ًالاثمأ مهرثكأو حدملا يف ةغلابم مهدشأو ظافلألا نم ليلق يف يناعملا نم ريثكل مهعمجأو
 يذلا نأ تنمآل برعلا ينبست نأ الول :لوقيف سبي دعب تقروأ دقو هاضعلاب رمي ناكو هتيلهاج يف هلأتي
 : هتقلعم يف لاقو «ميمر يهو ماظعلا يبحيس سبي دعب كايحأ

 مسقم لك متمسقأ له نايبذو ةلاسر ينع فالحألا غلبأ الأ
 ملعي هللا متكيامهمو ىفخيل 2 مكسوفن يفام هللا نمتكت الف
 مقنيف لجعيوأ باسحلا مويل  رخديف باتك يف عضويف رخؤي
 رخدم ناسنالا هلمعي امو ريمضلا يف ام نأو ءيش هيلع ىفخي ال رئارسلاو تايفخلاب ملاع هللا نأ دقتعي وهف
 لج يرابلا دوجوب تايبألا هذه يف فرتعا دقف ءايندلا يف ةمقنلا لجعي وأ هيلع هللا بساحي باسحلا مويل
 باقعلاو باوشلاو روشنلاو ثعبلاب رقأو ةردقلاو ةايحلاو ملعلاك لامكلا تافص هناحبس هل تبثأو ءالعو
 : امره حدمي هرعش نمو .هناميإو هنيقي ىلع ةيأ هذهو .ءاضيبلا ةيفينحلا هب تءاج امم كئلوأ ريغو ةظفحلاو
 اقرط هباوبأ ىلإ نولئاسلاو مره نم ريخلا نوغتبملا لعج دق
 اقلخ ىدنلاو هنم ةحامسلا قلي امره هتالع ىلع قلي نم
 اقدص هنارقأ نع هبذك ثيللاام اذإ ثويللا دطصي رثعب ثيل
 اقلتعا اوبراض ام اذإ ىتح براض اونعط اذإ ىتح اومتراام مهنعطي
 : هحدمي نانس نب مره ىف ريهز لوق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع دشنأ
 رضحلاديسو لوهكلا ريخ مره يف لوقلا دعو اذ عد
 ردشقنلا ةليل زويملا .تثقك رشب ىوس ءيش نم تنكول
 رهصلاو ماحرألا كباوشل هم تمم مف .لكضوأ تخألو
 رعذلا يف جلو لازن تيعد اذإ تنأ عردلا وشح لو
 يرفي ال مث قلخي موقلا ض و ا ا قرف كارو
 ركذ نسم تادجنلا يف تفلسأ انهو حلات كيا تلا

1A7 



 م ا يتلا هتديصف : لاقو 0

 مقنيف لجعي وأ باسحلا كَ رخديف باتك يف عضويف رخؤي

 لاتغملا ةطخ هنم تذخأف  ةعافر موي مصخلا تدهش دقلو

 ا نسحأب باسحلا موي هلع زاج هللا نأ تملعو

 0 e : هدلول لوقي توملا هرضح ا

 17 هنبأ ىصوبي توملا هرضح دقو

 رتس نم ريخلا نود كاقلي الو تاشحافلا نود رتسلاو

 لاقف .هدشنأف كابأ ريهز حدم ضعب يندشنأ مره دلو ضعبل رمع لاقو لك هللا لوسر كلذ رمع لاقف

 هومتيطعأ ام بهذ دق : لاقف ءءاطعلا هل نسحنل انك هللاو نحنو ؛لاق .لوقلا مكيف نسحيل ناك نإ :رمع

 ادبع هاطعأ الإ هيلع ملسي الو هاطعأ الإ هلأسي الو هاطعأ الإ ري ريهز هحدمي الأ مره فلح دقو :مكاطعأ ام يقيو

 مكريخو مره ريغ ًاحابص ًارمع : لاق الم يف هار اذإ ناكف هنم لبقي ناك امم ريهز ايحتساف اسرف وأ ةديلو وأ

 :ريهز لوق نافع نب نامثع دشنأ .تينثتسا

 ملعت سانلا ىلع ىفخت اهلاخ نإو ٠ ةقيلخ نم ءىرما دنع نكت امهمو
 1 : 455 يبنلا لاق دقو «سانلا هب ثدحتل تيب فوج يف ًاتيب لخد ًالجر نأ ول قدصو ريهز نسحأ :لاقف

 ش ناكو  عرولاب ًافورعم ًاميلح لاملا ريثك اديس ةيلهاجلا يف ريهز ناكو .هب كنع ثدحتي نأ هركت المع لمعت

 اسرف بكرو ىتفلا امهسبلف نيدرب ريهز ىلإ ا تالق رمل حملا ليج ماس ناوي ها رع
 ةنراعف اسرق الو تدرب الو ةلسرطت مويلاك تيأر ام :تلاقف « ةءاتنلا اهل لاقي ءامب برعلا نم ةأرماب ٌرمف هل

 هنأك : N «نادربلا قشناو سرفلا قنعو هقنع تقدناف سرفلا

 و ري لاقف سانلا نم كريغ بصي مل

 ةطبغ شيعلا نم ىقال و تأر

 تعبوتو نونباهيف هل بشو
 هلوح رظني اروبحم حبصأف

 هدنع سيسلام مايألا نم يدنعو

 عجافب يعارت نأ 55 كلعل

 ملاح تنأامنإ ملعت تلقف

 ملاس ةءاتنلا موي ينعار اک

E OE Ta ندب دوو دووم PLN 

 مدقلا تانهلا ىدحإ تركذست سعقف ينب تيأر املو
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 و ريع كاتا نك رمش آل

 اوبكرا يل ليق اذإ اهبكرأ ربقلا يف ةيطم تكرت امم يل لعلو
 : هتوم دنع هنبا يصوي ىنمتملا نب ديز نب ورمع لاقو

 برقألا ةاصولا اخأ نإ كيصوأ

 بكنيو نيديلل عرصي رشحلا يف

 :ورمع نب ةربس لاقف

 ميشألا نب ةبيرج مهب قحلف مهليخ اهتردتباف رمت اهيلع ريع هذه :اولاق ليخلاب سعقف ونب رصب املف .ةطفرع

 بنك يقف لوف اتر
 مجأ حيطن شبكب انبأو

 مهفرعت ملأ دعس ابأ اولاق

 نيملعملا يسراوفل ىدف
 نييبئاغلا ةببغاوفشك متفق
 روسنلا حايص تحاص ليخلا اذإ
 هباينأ كتضع رهدلا اذإ

 ابئاه هرش يف فلت الو

 الب ملف لازن انضرع

 فرحتت ذإ فارش ىلع تينم

 معو يلاخ ةحاجعلا تحت

 ممحلاك مههج وأ راعلا نم

 مذجلاب اهفيسارش انززح
 مزأ ام هب مزأف رشتا .ئدل

 مقسلا رسم هيف كنأك

 مطأ انيلع لازن تنناكو

 ميش اذ اهريس اودجو دقف
 يف راس لجع نب ةعيبض ينب نم بهلس ابأو ًابهلس نأ رعشلا اذه هتصق نم ناك : يبارعالا دمحم وبأ لاقو
 الو ناعمجلا ىقتلاف مئانغلا نوبلطي ًاضيأ مهل يزغ يف سعقفونب تجرخو «نابلطي لئاو نب ركب نم عمج
 نب ةورف دشن .ليخلا ىلع اولتاقو اولزني ملف «لازن لازن سعقف ونب حاص اوقتلا املف هبحاص مهنم دحاو ديري
 برض دقو «مهنم اولتقو سعقف ونب مهتمزهو هبحاص لتق امهالكف نيتبرض افلتخاف بهلس يبأ ىلع دئرم
 نب ةبيرج كلذ يف لاقف هيلع رطقي مدلاو تلفأ مث هسأر ىلع نابهأ هل لاقي سعقف ينب نم الجر مهنم لجر
 : ملسأ نأ دعب لاقو تمدقت يتلا تايبألا ميشألا

 مدق نيد دعب ىنيد تلل

 ملأ ملف ًامبئام فداصأ نإف مقتسنانمقأ نيدلا ميقاي
 :راسي هنبال لاقو
 دبكلاو بلخلا فوف ىنسم ةلزنم ات تللح دقلو
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 رتاق لحرب ةلحار ربقلا يف ينتقرافاذإ يندوز ينبا

 رشاحلا رشحل اعم نيقسوتسم  اونعظا ليق اذإ اهبكرأ ثعبلل

 رثئاعوأعفدم نيب قلخلاف هتاريع ىلع هيفاوي ال نم

 يلي امم وأ اهرهظ يلي امم اهرخؤم ىلإ سأرلا ةسوكعم ةقانلا نوطبري اوناكو

 ىتح كلذك اهنوكرتيو ةقانلا قنع اهنودلقي اهطسو نودشيف ةيلو نوذخأيو اهنطبو اهلكلك

 : ةيلب يف الاجر هبشي مهضعب لاقو ةيلب ةقانلا نومسيو ربقلا دنع تومت

 دودخلا رح مومسلا تاحن ام ايالولا يف اهقانعأ اهسوؤر ايالبلاك

 نآرقلا لزن ءايشأ مرحت اهتيلهاج ىف برعلا تناك: ىبلكلا«17يئاسلا نب دمحم لاق

 ام حبقأ ناكو .تامعلا الو «تالاخلا الو تانبلا الو .تاهمألا نوحكني ال اوناك اهميرحتب

 نومسي اوناكو هيبأ ةأرما ىلع فلخيوأ نيتخألا نيب لجرلا عمجي نأ نوعنصي
 كلذ لعف نم

 ىلع اوبوانت ةبلعث نب سيق ينب نم ًاموق ريعي يميمتلا رجح نب سوأ لاق «نزيضلا

 ,بذكلاب مهضعب همهتيو ءدو دبع نم رسفملا ةباسنلا يفوكلا رصنلا وبأ «يبلكلا رشب نب بئاسلا نب دمحم )١(

 تسلف ؛ ىليل يبأ نبا امأ :لاق «يبلكلاو  يفعجلا رباجو « ىليل يبأ نبا مهنع يورت ال ةثالث : ةدئازل ليق

 تضرم :لوقي هتعمسف هيلإ فلتخأ تنكو ؛ يبلكلا امأو «ةعجرلاب نمؤي ًاباذك هللاو ناكف رباج امأو ءهركذأ

 «هتكرتف تيسن تنك ام تظفحف « يف يف اولفتف دمحم لآ تيتأف ظفحأ تنك ام تيسنف ةضرم

أسف رفك هب ملكت نم ءيشب ملكتي يبلكلا تعمس : ةناوع يبأ نع يعمصألا لاقو
 نبا نع هدحجف هنع هتل

 ءرفاك يبلكلا نأ دهشأ :لاقف ءالعلا نب ورمع يبأ باب ىلع ءزج وبأ انيلإ سلج : يدهم نبا لاقو «ثايغ

 هتعمس :لاق ؟معز اذامف :لاق ءرفاك هنأ دهشأ :لوقي هتعمس :لاقف عيرز نب ديزي كلذب تئدحف :لاق

أف يلع سلجو .هتجاحل يبنلا ماقف ةي يبنلا ىلإ يحوي ليربج ناك :لوقي
 انأ :ديزي لاقف ‹ يلع ىلإ يحو

 نم فنص مه : يليقعلا لاق . يئابس انأ يئابس انأ : لوقيو هردص برضي هتيأر ينكلو ءاذه لوقي هعمسأ مل

ام :بئاسلا نب دحمل لاق هنإ : ميهاربإ نع «ةريغم نع «ليضف نبا لاقو .أبس نب هللا دبع باحصأ ةضفارلا
 

 نوعمجم سانلا : متاحوبأ لاقو . نايسنلا هيلع بلغو ربك دقو .ًائجرم ناكو انلباقت ال يأرلا اذه ىلع تمد

 نبا لاقو «هثيدح بتكي الو ةقثب سيل : ىئاسنلا لاقو . هب لغتشي ال ثيدحلا بهاذ وهو هئيدح كرت ىلع

 نم لوطأ دحأل سيلو ريسفتلاب فورعم وهو حلاص يبأ نع ةصاخو ةحلاص ثيداحأ تركذ ام ريغ هل : يدع

 .ريسفتلا ىف هوضرو سانلا نم تاقث هنع ثّدحو « هريسفت

 ديبعو بئاسلا هونبو رشب هدج ناكو «هثيدح بتكي ءافعضلا نيب اميف هترهشلو ريكانم هيفف ثيدحلا ىف امأو

 املاع ناكو «ثعشألا نبا عم مجامجلا بئاسلا نب دمحم دهشو. «يلع عم لمجلا اودهش نمحرلا دبعو

 ص عسات بيذهتلا بيذهت) . ةئامو نيعبرأو تس ةنس ةفوكلاب يفوت «مهثيداحأو برعلا باسنأو ريسفتلاب

 .( ١7

 وهف ءريهزو ةغبانلا هطقسأ ىتح رضم رعاش ناكو ءاهلوحفو ةيلهاجلا ءارعش نم ‹ يميمتلا رجح نب سوأ ۲)

 - ىتح رفس يف جرخف ءاسنلاب ًامرغم ًالزغ سوأ ناكو ءةغبانلا ىلع همدقتو عفادم ريغ ةيلهاجلا يف ميمت رعاش
 رص

1۸۹ 



 :لحاو دعب دحاو هن الث مهيبأ ةأرما

 فلس نزيض هيبأل مكلكف اهتبق لوح اوشماو ةهيكف اوكين

 : كلذ يف رجح نب سوأ لاقف .لقتنا ىتح هيلع موقت ةميلح تناکو .أربت ىتح ادبأ لوحتأ ال هللاو :لاقو «عرص ثيح هتيب ىلع ىنب ىتح هلهأو وه لمتحا مث ليوط ءاجه وأ ليوط حدمب كابأ تيتأ دقل ةينب اي :لاقف هتربخأف مالسلا كئرقي اذه نبا : هل يلوقف كيبأ ىلإ يبهذإ :لاقو أرجح اهاطعأف نهرغصأ تناكو ةدلك نب ةلاضف تنب ةميلح انأ :تلاق ؟تنأ نم :اهل لاقف نهنم ةيراجب اعدف نبرهف نعزفف « ىقلم هنرصبأو ةرجش يف اهمامز قلاع دقو لوجت هتقانب نرصب ذإ كلذك نه انيبف «عيبر يف سانلاو ضرألا تانب نم اهريغو ةأمكلا نينتجي يحلا يراوج ادغ حبصأ اذإ ىتح هناكم تابف ءاذخف تقدناف هتعرصف هتقان هب تلاج ذإ ًامالظ ريسي وه انيبف « ةرظانو جرش نيب دسأ ينب ضرأب ناك اذإ -
 ةرهاس ةليل ىلع تلذحخ

 اهيهو اهب لجرب ءومأ اهلوط يف يلايل دازت
 : ةميلح ىف لاقو

 نيرا كاز نایاب

 اهنإ فيلاكتلا كلت اهلهلت ملو
 بوشم ينع كيزجي وأ كيزجأس
 أ هيف لاقف ةجيلو ابأ ىنكي ناكو ةلاضف تام مث
 لامهتو بكس نم دب ال نيعاي

 : هلوق اهردانو هايإ هيئارم لضاف نمو
 اعزج ىلمجأ سفنلا انتا
 واما ميج ىدجلاذإ
 مل ًازرملا فلتملا فلخملا
 نم ةحاشإلا عفنت لهو ىدوأ

 : لئاقلا وهو «ةريثك لاثمأ ىلإو يناعملا
 اهضيضقواهضق ميلس تءاجو

 هرظان ىلإ حرش ءارحصب
 هركاس الو قلطب تلف

 هرثاعلا اهتخأ اهب تيععاد

 دوخستو ةموركأ نم ت اسهبك

 ديو يلع قب نأ كارصقو

 : هيري سو
 يلاعلاو ءزرلا لج ةلاضف ىلع

 لاسلس نوللا يفاصب داد ىلع

 اعقو دق نيهركت يذلا نإ
 اعمسج ىوقلاو مزحلاو هد

 انغزتيلا لوحي دق نمل ءيش

 اوعكوأو اديدعع اوناك اهرشكأب
 : سوأ لاق هسفن تحمس يأ هتنورق تحمسأ برعلا لاثمأ يفو

 : سوأ لاق اار األو ناك اذإ ليزم طلخم لجر ؟لاقيو



ةحيحأ وبأ شيرق نم (7نيتخخألا نيب عمج نم لوأ ناكو
 عمج ؛"'صاعلا نب ديعس 

م نب ورمع نب هللا دبع نب ةريغملا يتنبا ةيفصو دنه نيب
 نم لجرلا ناكو :لاق موزح

 اهيلع هبوث حرط ةجاح اهيف هل ناك نإف هينب ربكأ ماق اهقلط وأ ةأرملا نع تام اذإ ب لا
 ةأرملا "”نوبطخي اوناكو :لاق «ديدج رهمب هتوخإ ضعب اهجوزتو ةجاح هل نكي مل نإو

 : هلوق هيناعم ديج نمو

 :لاقو

ظوو» : لجو رعب هللا لاق : كاشلا نظ نم يلو نونقوي : نوتظيو: ندا مل «قدأ مل
 الإ هللا نم اجلم ال نأ اونت

 : فيسلا فصي لاقو ءاونقيأ يأ .# هيلإ

 : ةرئاسلا هلاثمأ نمو

 / : هلوقو

 . ( 57 ص ءارعشلاو رعشلا 0 ص رشاع يناغألا)

اع يتنب بنيزو ةنمآ .هبنم نب فيقث وهو يسق عمجو 1١(
ةملس نب مانه عمجو .دحاو حاكن يف برظلا نب رم

 

 .(57 ص ربحملا) . نيتخأ نيب ةبلعث نب تاللا ميت ينب وخأ يشئاعلا

 ناكو «ةحيحأ يبأب فرعيو يباحصلا صاعلا نب ديعس دج .يومألا .يشرقلا ةيمأ نب صاعلا نب ديعس (۲)

 نوكي نأ كلذ لعلو .رعشلا يف اذكه ءدحأ هعم متعي مل ةكمب متعا اذإ ةحيحأ وبأ ناكو «شيرق فرشأ

 : سيق وبأ لاقو « سمش دبع ينب يف اروصقم

 موصخلاو سلاجملا نحل ماقو موي تاذ ةباصعلا دش اذإ

 ميقشس لخدم ښي ةكمب يشمي ناك نم ىلع تمرح دقف

 ميكحلا نامقلب مهعفادي محم ةادغ يرتخبلا ناكو

 موجنلا ىلع قار ليللا ردبك يرل نينجا ةر نم هزات

 ميدقلا نمزلا يفرسلا شيرق هيلع تيني يذلا تيبلا وه

زل ديزي نب دلاخ لاق دقو ةباصعلا وذ ؛ صاعلا نب ديعسل ليق كلذلو
 : صاعلا نب ديعس تنب ةنما هتجو

 ريثكب اهؤافكأام نامشثع هنباو ةباصعلا وذ اهوبأ باعك
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 ىلإ بطخ ًانيجه ناك نإو «لاملا يف هل بغر بسنلا يف رخآلا نم فرشأ امهدحأ ناك
 نحن :لوقي مث ًاحابص اومعنأ مهاتأ اذإ بطاخلا لوقيو «هلثم ةنيجه هجوزف نيجه
 نإو «نيدماح مكرهصن انكو انومتبصأو ةبغر انبصأ دقف انومتجوز نإف مكؤارظنو مكؤافكأ

 انبصأ انومتجوز نإف مكؤارظنو مكؤافكأ نحن .ًاحابص اومعنأ :لوقي مهاتأ اذإ بطاخلا ناكو ءاهقدصيف
 كقلخ ينسحأ ًادلخو ًازعو ًاددع كنم هللا لعج «تشنأ الو تركذأو ترسيأ هيلإ تلمح اذإ : اهيلو اهل لاق . محر ةحيشو هل ناك اذإف .نيرذاع انعجر اهفرعن ةلعل انومتددر نإو .نيدماح مكرهصن انكو انومتبصأو ةبغر
 ةعماس ًانذأو كيلإ ةرظان ًانيع مهل نإف «كئامحأ ىلإ يببحتو كقلخ ينسحأ فاذعألا يوليو: ءادعللا نيندت كنإف .تركذأ الو ترسيأ ال :اهل لاق ةبرغ يف تجوز اذإو املا كبيط نكيلو كجوز يمركأو
 . ةرهاط ماحرأ ىلإ ةرهاط بالصأ نم هلقنو حكانلا بيطأ نم لك هلوسر صلختسا ىلاعت هللا نإف ءاذه ىلع برعلا لئابق نم ريثكو شيرق تناكو .ءاملا كبيط نكيلو .كيلإ
 اهجوز اهلزتعيو .هنم يعضبتساف نالف يلسرأ اهثمط نم ترهط اذإ : هتأرمال لجرلا هيف لوقي حاكن تمثو
 تلمح اذإف اهبيصي لك .ةأرملا ىلع نولخديف .ةرشعلا نودام عمتجي رخآ حاكنو .مهئاسؤرو مهرباكأ نم هنوبلطي ذإ .دلولا ةباجن يف ةبغر كلذ نولعفي بحأ اذإ اهجوز اهبيصيف هعضبتسا نمم اهلمح نيبتي ىتح
 : نولوقي اوناكو .(نادخأ تاذختم الو تاحفاسم ريغ تانصحم# : ىلاعت هلوقب هيلإ ريشأو ,ندخلا حاكنو «ههيشب هنوقحليف ةفاقلا اوعدو اهل اوعمج اهلمح تعضو اذإف .تايار نهباوبأ ىلع نيصني ءاياغبلا نهو ءاج نم عنمت ال ةأرملا ىلع نولخديف ريثكلا عمتجي حاكنو .ًايضار هب هقحليف بحت نم ىلإ هتبسن تعضوو
 كنل وأ ريغو هتخأ تنب وأ هتخأ وأ ءرخآلا تنب لك جوزتي نأ حاكنو .رخآلل هتأرما نم لك لزني نأ وهو لدبلا حاكنو ةقرفلا تعقو ىهتنا اذإف لجأ ىلإ وهو ءةعتملا حاكنو « مون وهف رهظ امو هب سأب الف رتتسا ام
 . جزامتو «ةلصاوم نم اهيف امل .ةرهاصملاب ءادعألا فيلأتو ءءادعبلا باذتجا جاوزلا نم مهدصاقم تناكو كلذ اطرتشم
 قلخ بحأ اوراصف ةلمر مهنم تجوزت ىتح ريبزلا لآ ّيلإ لجو زع هللا قلخ ضغبأ ناك : ديزي نب دلاخ لاق
 ري :كوقي اهيفو ّيلِإ لجو زع هللا
 الك اهلاوخأ تببحأ اهلجأ نمو اهلجالارط ماوعلا ينب بيا
 نإو هترادإو «تيبلا ريبدت نم مهؤاسن هالوتي ام هلب .ءاسنلا نم برعلا ترثكأ ةدومو ةفلأ نم حاكنلا يف املو ابلص مهنيعأ نيب لاجر طحي يرصيتنت نإو ملسن يملست نإف
 لاق دقو ءةراكبلاو ةثادحلا نوسمتلي اوناكف ؛دلو ال دلي ال نم : لوقتو' دلولا بلطل قوشتت برعلا تناك دقف .دلاوتو لسانتو ةدومو نكس نم هيف ام ىلإ ةنامرهقب تسيلو ةناحير ةأرملا :اولاقف ةأرملا اوربكأ
 .ًادالوأ رثكأ يأ ًاماحرأ قتنأ ىنعمو«ريسيلاب ىضرأو ًاماحرأ قتنأو ًاهاوفأ بذعأ نهنإف راكبألاب مكيلع» : كي
 ءاهبلاو ةباجنلل ًابلط ءادعبلا نوسمتلي برعلا ناك دقو « (ميقع ءانسح نم ريخ دولو ءادوس» , :لاقو
 :رعاشلا لاق .لازهلاو فعضلا ىوضلاو اووضت ال اوبرتغا : ثيدحلا يفو .ءابرقلا لوبنتجیو

 حاکن حاكنلا رش : يدزألا رضنلا نب ثرحلا لاق دقو ةعتملا ال دالوألا ةباجنو .لسانتلا برعلا ىمرمف
 .ةملغلا
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 وأ اهوبأ اهل لاق هموق نم ةبارقلا بيرق ناك نإف «نيرذاع انعجر اهفرعن ةلعل انومتددر

لعج تثنأ الو تركذأو ترسيأ هيلإ تلمح اذإ اهوخأ
 ينسحأ ًادلخو ازعو اددع كنم هللا 

 الو ترسيأ ال :اهل لاق ةبرغ يف تجوز اذإو «ءاملا كبيط نكيلو كجوز يمركأو كقلخ

 نإف كئامحأ ىلإ يببحتو كقلخ ينسحأ ءءادعألا نيدلتو ءادعبلا نيندت كنإف تركذأ

 . ءاملا كبيط نكيلو كيلإ ةعماس انذأو كيلع ةرظان ًانيع مهل

 اثالث قلط نم لوأ : سابع نب هللا دبع لاق ءةقرفتلا ىلع ًاثالث “›نوقلطي اوناكو

 اهقلطيف كلذ لعفت برعلا تناكو «تارك ثالثب مالسلا امهيلع ميهاربإ نب ليعامسإ

 لوق هنمو ءاهنع ليبسلا عطقنا ثالثلا ىفوتسا اذإ ىتح اهب سانلا قحأ وهو ةدحاو

ع ميهاربإ نب ليعامسإ كلذ مهل ّنس نم لوأو ءةقرفتلا ىلع ًاثالث نوقلطي ةيلهاجلا يف برعلا ناك )١(
 امهيل

ةدحاو هتجوز قلطي مهدحأ ناكف كلذ برعلا تلعف مث مالسلا
 ثالثلا ىفوتسا اذإ ىتح اهب سانلا قحأ وهو 

 نأل .بوثلا علخ نم ذوخأم .لام ىلع جوزلا قارف علخلاو «مهءاسن نوعلخي اوناكو ءاهنع ليبسلا عطقنا

ونعملاو يسحلا نيب ةقرفت ةردصم مضو « ىنعم لجرلا سابل ةأرملا
 نب رماع نأ ايندلا يف ناك علخ لوأو « ي

 اهيبأ ىلإ ىكشف هنم ترفن هيلع تلخد املف «برظلا نب ثرحلا نب رماع هيخأ نبا نم هتنبا جوز برظلا

كنم اهتعلخ دقو كلامو كلهأ قارف كيلع عمجأ ال :لاقف
 يف علخ لوأ ناك اذه نأ اومعزف ؛اهتطعأ امب 

ظلاو ءاليالا يف مكحو اقالط قالطلا هللا رقأف «قالطلاو ءاليالاو «راهظلا ثالثب نوقلطي اوناكو «برعلا
 راه

 ناک «ًادیبأت هيلع مرحمب عئاش ءزج وأ اهنع هب ربعي ام وأ هتجوز لجرلا هيبشت راهظلاو «هباتك يف نيب امب

 نبا ثيدح يفو .ةدم ةأرملا نابرق كرت ىلع فلحلا ءاليإلاو .اهنطبك وأ ,.يمأ رهظك ّىلع تنأ :لوقي

إ ناك نمف رهشأ ةعبرأ مهل هللا تّقوف «نيتنسلاو ةنسلا ةيلهاجلا ءاليإ ناك ؛ سابع
 رهشأ ةعبرأ نم لقأ هؤالي

 نإ اهيلإ اهرمأ ناك اهجوز دنع تحبصأ اذإ نهادحإ تناك نهردقو «نهفرشل ءاسن تمثو ءءاليإ سيلف

تنب ىملس نهنمف هتكرت تءاش نإو تماقأ تءاش
ةمطافو مشاه نب بلطملا مأ يهو ديز نب ورمع 

 تنب 

لا ةرامعو لماكلا عيبرلا :مهو سبع ينب نم ةلمكلا مأ يهو ةيرامنالا بشوخلا
 سنأو ظافحلا سيقو باهو

 برضي اهبو برعلا يف دلولا نم ترثكأ دقو «ةليجب نم دعس تنب ةرمع يهو «ةجراخ مأو دايز ونب سراوفلا

لا نم ًاضيأ ترثكأ دقو ديعجلا تنب ةيرامو «ةجراخ مأ حاكن نم عرسأ : لثملا
 تنب ةكتاعو «برعلا يف دلو

 نازه ينب نم مث ةزنع نم سيعألا تنب ءاوسلاو فانم دبع ينب بلطملاو سمش دبعو مشاه مأ يهو «ةرم

تعت ءاسنلا تناكو اذه «بالک نب رفعج نبا تحت تناكو
 دلاخ قح مارتحا يف ةغلابم توملاو قالطلا نم ٌد

 شفخو اهبايث رش يف ةنس صبرتت اهجوز تام اذإ ةيلهاجلا يف ةأرملا تناكف «حاكنلا ةمرحل اميظعتو جوزلا

 دقو اهجوز اهنع يفوت يتنبا نإ هللا لوسر اي :تلاقف لكك هللا لوسر ىلإ ةأرما تءاج ؛ ةملس مأ نع .اهتيب

أ نيترم يال : هك هللا لوسر لاقف ؟اهلحكتفأ اهنيع تك<شا
 هللا لوسر لاق مث «ال» :لوقي كلذ لك ًاثالث و

 لاق .لوحلا سأر ىلع ةرعبلاب يمرت ةيلهاجلا ىف نكادحإ تناك دقو «هأرشعو رهشأ ةعبرأ يه امنإ» : قلك

 اهجوز اهنع يفوت اذإ ةأرملا تناك :تلاقف ؟لوحلا سأر ىلع ةرعبلاب يمرت امو :بنيزل تلقف :ديمح

 رئاط وأ ةاش وأ رامح ةبادب يتؤت مث ءةنس اهب رمت ىتح ءابيط سمت ملو اهبايث رش تسبلو ًاشفح تلخد
Sh hh a 

 «هریع و
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 : اهقلطي وأ برضلاب هوددهف اهموق هاتأف هنع اهب بغرف ةأرما جوزت نيح (0)ىشعألا

 :لاقف ةيناث اولاق

 : لاقف ةثلاث اولاق
) 

 هقماوو انيف تنك دق ةقومومو ةميمذ ريغ جرفلا ناصح ينيب

 الو ًارفظ ملقت الو ءام سمت ال تناك ةدتعملا نأ اوركذف ضاضتفالا نع نييزاجحلا تلأس : ةبيتق نبا لا“
 اهلبق هب حسمت رئاطب ةدعلا نم هيف يه ام رسكت يأ ضتفت مث رظنم حبقأب لوحلا دعب جرخت مث ءارعش ليزت
 هتلعف ام نأ ذإ رعبلا يمر ةدعلا تمر اهنأ ىلإ ةراشإ ةرعبلا يمر يفو .هب ضتفت امدعب شيعي داكي الف هذبنتو
 تلطبأ دقو ءاهجوز قحل اميظعتو هل اريقحت اهتمر يتلا ةرعبلا ةلزنمب ءالبلا ىلع اهربصو اهصبرت نم
 .ًارشعو رهشأ ةعبرأ ةافولا ةدع تلعجف .ةمكحو ةمحر كلذ ةعيرشلا

 هوجهي مانهج هيف لاقف ًاعوج هيف تامف راغلا تّدسف لبجلا نم ةميظع ةرخص تعقوف رحلا نم هيف لاظتسي
 : نايجاهتي اناكو
 عضار ةعامج نم دبع كلاخو لدنج نب سيق عوجلا ليتق كوبأ

 .بهر اذإ ةغبانلاو .بضغ اذإ سيقلا ؤرما لوقأ ينكلو «هنيعب لجر ىلإ ءىموأ ال :لاق ؟سانلا رعشأ

 رعشلا نونف رئاسو ءاجهلاو حيدملا يف هفرصتو دايجلا هلاوط ةرثكب جتحي ىشعألا مّدق نم : ةديبع وبأ لاق
 رعشأ نع هلأسي ةيوارلا دامح ىلإ نينمؤملا ريمأ رفعج وبأ ثعبو برعلا ةجانص هيمست برعلا تناكف .ءهرعش يف ينغي ناكو دالبلا يصاقأ ىلإ عجتناو . هرعشب لأس نم لوأوه هنإ ؛لاقيو .هريغل كلذ سيلو
 رعشلا ةكاح نحن :راشب ةيوار يدعلا نوجلا نب ىبحي لاق . اهجانص ىشعألا كلذ معن : لاقف ؟ءارعشلا
 ريرجو .ةيلهاجلا يف رعشلا ذاتسأ ةبلعث نب سيق ينب ىشعأ ءهب سانلا ملعأ نحنو .مالسإلاو ةيلهاجلا يف
 تيب يف سانلا ثنخأو تيب يف سانلا لزغأ ىشعألا : يبعشلا لاقو .مالسإلا يف مهذاتسأ يفطخلا نبا

 لجر اسي كنم يليوو كيلع يليو اهرئاز تئج امل ةريره تلاق

 لزن رشعم انإف نولزنت وأ انتداع كلت انلقف دارطلا اولاق
 : ديبل لاق .اتبثم ديبل ناكو ءايردق ىشعألا ناكو
 لضأا داش نمو لابلا معان  ىدتها ريخلا لبس هاذه نم
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 نوكي ةأرماو «جوزيف بطخي عبرأ ىلع ءاسنلا حاكن يف ةيلهاجلا رمأ ناكو :لاق

 ةيار تاذ ةأرماو ءاذه دعب اهجوزتيف نالفل وه تلاق تدلو نإف اهيلإ فلتخي ليلخ اهل

 هذهو مهدحأ دلولا تمزلأ تدلو اذإف دحاو رهط يف اهعقاوي مهلكو رفنلا اهيلإ فلتخي

 :ىشعألا لاقو =

 الجرلا ةمالملا ىلوو لدع لابو ءافولاب هللا رئاتسا

 كلذ هونقلف ءرمخلا مهنم يرتشي مهيتأي ناك ءةريحلا ىراصن نييدابعلا لبق نم هبهذم ىشعألا ذخأو

 ناكو .ةنس لك يف ظاكع قوس يفاوي ىشعألا ناكو ءءادوس ةمأ تناك ىشعألا اهب ببشي ىتلا ةريرهو

 تيأر امف رعاشلا اذهل ضرعتلا نم كعنمي ام بالك ابأ اي :هتأرما هل تلاقف ًاقلمم ًاثانثم ىبالكلا قلحملا

 هللا :تلاق «لمحلا اهيلعو « يتقان الإ يدنع ام كحيو : لاق ؟ًاريخ هبسكأو الإ «هسفن ىلإ هعطتقا ًادحأ

 ءاهعمجأ نأ يلعلو يل ةريخذ يدنع نإ :تلاق ؟حوسملاو بارشلا نم دب هل لهف :لاق . كيلع اهفلخي

 ذخأف .هدوقي هنباو دحأ هيلإ قبسي نأ لبق قلحملا هاقلتف ءءاملظ ةليل يف رطم هباصأف جرخ ىشعألا ناكو

مث «ميرك فيرش :لاق ؟انماطخ ىلع انبلغ يذلا اذه نم ؛ ىشعألا لاقف ءماطخلا
 هل رحنف هخانإف هيلإ هملس 

 يراوجلا هذه ام :لاقف ءهنحسميو هنزمغي هب هتانب تطاحأو «هاقس مث ءاهدبكو اهمانس نع هل طشكو ةقان

م جرخو هيفطع يف رظنف «هيدرب هسبلأ مث ,ةليلق مهتديرش نامث نهو كيخأ تانب : لاق ؟يلوح
 ملو هدنع ن

 : مهدشني ىشعألا اذإو اهيلع سانلا عمتجا دق ةحرسب وه اذإ ظاكع ىفاو املف ءائيش هيف لقي

 قرؤملاداهسلا اذه امو تقرأ

 ثداحب لازا ال ينارأ نكلو

 :لوقي اهيفو
 ةريثك نويع تحال دقل يرمعل

 اهنايلطصي نيرورقمل بشت

 : هلوق ىلإ ىهتنا ىتح
 متلعف دق يذلا راس عمسم ابأ

 لزنم لك يف لامحألادقعتهب

 قرحت عافيلاب ران ءوض ىلإ
 قلحملاو ىدنللا رانلا ىلع تابو

 اوقرعأ مث هب ماوقأ دجنأف

 قلطتو لابحلا فارطأ دقعتو

 هنبأ جوزي راكذم مكيف له برعلا رشعم اي ىدانو «هموق ديسب يديس اي ًابحرم :هل لاقف قلحملا هيلع ملسف

ةبوطخم نهيف هدعقم نم ماق امف ميركلا فيرشلا ىلإ
نع نم ةأرما جوزت دق ىشعألا تاكو ءاهجوز دقو الإ 

 ةز

 : اهيف لاقو اهقلطف اهقلخ نسحتسي ملو اهضري ملف نازه نم مث

 ةميمذ ريغ جرفلا ناصح ينيب

 قئاذ ينإف موق ىتف يقوذو

 اصعلانمريخ نيبلا نإف ينيبف

 ةئيند ىنوكت نأ يدنع كاذامو

 : اهلوأ يتلا هتديصقب هحدم دقو للك يبنلا ىلإ دفوو

 14٥

 هقماوو كاذك انيف ةقومومو

 هقئاذ تنأام لثم سانأهاتف

 هقنارغلا لاوطلا نازه نابشو

 هقراب كسأر قوف يل ىرت الإو

 هقئابب يدع تئج ىنوكت نأ الو

 هقراطو داغ سانلا رومأ كاذك



 :ريهز لاق . نومرحيو نورمتعيو تيبلا '”نوجحي اوناكو لاق ةمسقملا ىعدت

 (مرحمو لحم نم نايقلاب مكو)
 لاق ةورملاو افصلا نيب نوعسيو رجحلا ةو اعا تلات نوفوطيو : لاق

 لئثامتو ةروص نمامهيف امو افصلا ىلإ نيتورملا نيب طاوشأو

 ادهسملا ميلسلا داع ام كداعو ادمرأ ةليل كانيع ضمتغت ملأ
 اددهم ةلخ مويلا لبق تيسانت امنإو ءاسنلا قشع نسم اذامو
 : هتقانل لوقي اهيفو
 ادذمحماروزت ىتحافح نم الو ةلالك نماهل يثرأ ال تيلاف
 ادجنأو دالبلا ىف يرمعل راغأ هركذو نورت ال ام ىرب يبن
 ادي هلضاوف نم يقلتو يحارت مشاه نبا باب دنع يخاسنت ام ىنم
 درو املف «هردق عفر الإ طق ًادحأ حدم ام برعلا ةجانص اذه :اولاقو هقيرط ىلع هودصرف ًاشيرق هربخ غلبف
 لالخ نع كاهني هنإ :اولاق . ملسأل اذه مكبحاص تدرأ :لاق ؟ريصب ابأ اي تدرأ نيأ :هل اولاق مهيلع
 ؟اذام مث ءرامقلا نم ًاضوع هنم بيصأ نأ هتيقل نإ يلعل :لاق .رامقلا : لاق ؟اذام مث «هتکرت امو انزلا ينكرت دقل :لاق .انزلا : برح نب نايفس وبأ لاقف ؟نه ام :لاق .قماو كلو .قفار كب اهلكو كيلع اهمرحيو
 يف يل تيقب دق ةبابص ىلإ عجرأ هوأ :لاق .رمخلا :اولاق ؟اذام مث «تندأ الو تندام :لاق .ابرلا :اولاق
 د تلك هيلع انرهظ نإ انرمآ هيلإ زيضي ام رظنتو هده كنتم كلدلب ىلإ عجوتو:لبإلا نم تام خاف ةنادع يف نآلا وهو نحن :لاق ؟وه امو :لاق ؟هب تممه امم ريخ يف كل له :نايفسوبأ هل لاقفاهبرشأف سارهملا
 هللاو ىشعألا اذه شيرق رشعم اي ؛نايفس وبأ لاقف . كلذ هركأ ام :لاقف هتيتأ انيلع رهظ نإو ًافلخ تذخأ
 قلطناو اهذخأف اولعفف لبإلا نم ةئام هل اوعمجأف .هرعشب برعلا نارين مكيلع نمرضيل هعبتأ وأ دمحم ىتأ نئل
 ٍ . هلتقف هريعب هب ىمر ةحوفنم عاقب ناك املف هدلب ىلإ
 يف ةلئانب فاسإ رجفف .مهرج نم اناكو ,نامنص امهو ةلئإن ةورملا ىلعو فاسإ افصلا ىلع ناكو «ةورملاو افصلا نيب نوعسيو دوسألا رجحلا نوحسميو .ًاعوبسأ تيبلاب نوفوطيو نورمتعيو تيبلا نوجحي اوناكو
 : بلاط وبأ لاقف .دعب ادبع مث امهب ربتعيل ةورملاو افصلا ىلع اعضوف نيرجح اخسمف ةبعكلا
 مهللا كيبل : لوقت فاسأل مهكسن تناكو شيرق ناكف «هتیبلت يف كرشي ناك مهضعب نأ الإ نوبلي اوناكو لياختو ةروص نمامهيفامو افصلا ىلإ نيتورملا نيب طاوشأو
 دم ةيبلت تناكف «ةيبلت دعب ةليبق لكل ناكو .كلم امو هكلمت كل وه ككيرش الإ كل كيرش ال .كيبل كيبل
 . كيلإ انبحأ ام كيدعسو كيبل كيبل مهللا كيبل :ىزعلل كسن
 ةبرت نم هنكذ < ةيلب الو روجهمب سيل «ةينب انتيب ىفك كيبل «كيبل مهللا كيبل :تالل كسن نم ةيبلت ناكو
 .ةيربلا يحلاص نم هبابرأ «ةيكز
 انعتمو رانملا حضوأل اندهاو نابج انيونذ لعجا كيبل كيبل مهللا كيبل» :راهجل كسن نم ةيبلت تناكو
 . «راهجب انلمو

 نم ةيبلت تناكو .كيلإ نبلط عاوس نأ .كيلإ انبأ .كيبل كيبل مهللا كيبل : عاوسل كسن نم ةيبلت تناكو
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 هكلمت كل وه كيرش الإ هلوق يف هتيبلت يف كرشي ناك مهضعب نأ الإ نوبلي اوناكو

 : يرماعلا لاق .اهلك فقاوملا نومقيو «كلم امو

 لالا ىلع ججحلا يذ فقومو سشيرف هل تجح يذلا تيبلاب مسقأو

 برل ًاجح هرضن الو ًائيش يقبت ال هرقو «هرحو هجال وأ هرخب انراهن ام «كيبل كيبل مهللا كيبل «سمشلا كسن :
 مهللا كيبل :دول كسن نم ةيبلت تناكو ءاقرو أدبعت .ًاقح ًاجح «رورحمل كسن نم ةيبلت تناكو «هرب ميقتسم

تناكو «كيلإ بحأ وه امب كيبل كيبل مهللا كيبل :ةصلخلا اذ كسن نم ةيبلت تناكو «كيلإ ةرذعم كيبل
 

ثعبي ةكم اوغلب اذإ كع تناكو كيبل «كيبل مهللا كيبل : قبطنمل كسن نم ةيبلت
 « مهمامأ نيدوسأ نيمالغ نو

اذإو «كع ابارغ نحن :الوقي نأ ىلع ناديزي الف نانايرع امهف ادرج دق نيكولمم «لمج ىلع ناريسي
 ىدان 

 دادشلا ىلع ةيناثلا حجن اميك «ةيناميلا كدابع ةيناع كيلإ كع : كع نم امهفلخ نم حاص كلذب نامالغلا

 . ةيجانلا
 لازام كنورجهيو سانلا كربي «كنود اركب نأ الول كيبل «كيبل مهللا كيبل :ةانمل كسن نم ةيبلت تناكو

 . كنود نم مهناودع ىلع انإ .كنوتأي جثع جح

انثج نكلو « ةحاقرلل ًابلط الو «ةحايملل كتأن مل كيبل كيبل مهللا كيبل :ةديعسل كسن نم ةيبلت تناكو
 ك

 . ةحاصنلل

 انرطبت الو «ريخلا انيلإ ببحو رشلا انيلإ ضغب «كيبل «كيبل مهللا كيبل :قوعيل كسن نم ةيبلت تناكو

 .راثعب انحدقت الو رشأنف
 . كيلإ انرص دق كدابع نحنف «كيدل امب انبحأ كيبل «كيبل مهللا كيبل : ثوغيل كسن نم ةيبلت تناكو

 «ديمحلا انبر تنأو «ديتع ةرسيم انلكو ءديبع اننإ «كيبل «كيبل مهللا كيبل :رسنل كسن نم ةيبلت تناكو

 .ديصلاو انكلم انيلإ ددرا

 نإ ءرفسلا اذه انل نملسو رضم انع نفرصاف بر كيبل «كيبل مهللا كيبل :ابللا اذ كسن نم ةيبلت تناكو

 .رجه بابرأ مهللا انفكاو «رجدزحل مهيف امع

 . كيلإ انببح كيبل كيدل اننإ .كيبل كيبل مهللا كيبل :بحرمل كسن نم ةيبلت تناكو

حر ةيح لك انفكاف ,دوحج ةمعن انلكو دونك انلك كيبل «كيبل مهللا كيبل : حيرذل كسن نم ةيبلت تناكو
 «دو

 كدالت مهو فرط سانلا «كدابع امهرج نإ كيبل كيبل مهللا كيبل : نيفكلا اذ كسن نم ةيبلت تناكو
 نحنو

 | . كئالوب مهنم ىلوأ
لا اندسحي حامرلا ةنسأ ىلع انتمرح «حاقل اننإ «كيبل كيبل مهللا كيبل : لبهل كسن نم ةيبلت تناكو

 سان

 . حاجن ىلع
 يتلا مهتيغاوط سوؤر هذهف ءوه الإ هلإ ال لجو زع هللا عم دبعت برعلا دالب يف اهلك مانصألا هذه تناكو

 اهل اوكسنيو اهيلإ اوبرقتيو اهومظعيف اهب اورمي ىتح مهتويب نوتأي ال .مهجح نم اهيلإ نوردصي اوناك

 ‹ تافرعب ضقت الو «ةفلدزم نم جرخت ال شيرق تناكو . ةفلدزم نوتأيف ةيح سمشلاو اهنم نوعفديو تافرعب

 لهأ هب ىدتهيل هيلع جرسي ناكف رعشملا يصق ىنبف «مارحلا نم مظعن ام «لحلا نم مظعن ال : نولوقي

 : ةيلهاجلا يف مهفوقو يف يرماعلا لاق ءهدنع فوقولاب رمأو .ًارعشم هاقبأف ةفلدزم اوتأ اذإ تافرع

 لالا ىلإ جيجحلا يذ فقومو شيرق تجح يذلاب مسقأف

 اوناك مهنإف معثخو اني الإ اهنومرحيو مرحلا رهشألا نومظعيو رامجلا نومريو ايادهلا نودهي اوناكو

 ۳١١(. ص ربحملا) .اهنولحي
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 الو نوزغي الف مرحلا رهشألا نومرحيو «رامجلا نومريو ايادهلا نودهي اوناكو
 الو نوجحي ال اوناك مهنإف بعك نب ثراحلا ينب ضعبو معثخو يط الإ اهيف نولتاقي

 يتلا برحلا شيرق تسمس امنإو «مارحلا دلبلا الو مرحلا رهشألا نومرحي الو نورمتعي
 اولاق اهيف اولتق املف مرحلا رهشألا يف تناك اهنأل راجفلا ماع اهريغ نيبو اهنيب تناك
 ةأرما تلاقو مرحلا يف ملظلا نوهركي اوناكو راجفلا برح اهومس كلذلف انرجف دق
 ظ : ملظلا نم اهنبأ يهنت مهنم

 ميبكلا الوريغصلاال5 كمب ملظت ل تا

 رورشلا فارطأ قلي كمب ملظي نم ينبأ

 لك يفو ًارهش نيماع لك يف نوسبكي اوناكو .روهشلا 2')سني نم مهنم ناكو

 مهجح نوكي نأ برعلا دارأف .برثي يف دوهيلا مهترواج نأ ىلإ اهينس سبكت ال ,خالسنالاو لوخدلا يف سرفلا ينسل ةقفاوم مهونس تناك «مالسلا امهيلع ليعامسإو ميهاربإ مسر ىلع اهتيلهاج يف برعلا تناك (1)
 .دوهيلا نم سبكلا اوملعتف هناكم نع لوزي الو ‹ ةراجتلا يف ددرتلل اهلهسأو ةنسلا نم تقو بصخأ يف

 ىمحو «ةليصولا لصوو «ةبئاسلا بيسو ةريحبلا رحبو .روهشلا أسن نم لوأ «يحل نب ورمع نإ :لاقيو
 تأسن نم رخآ ىلإ رهش ةمرح ريخأت ءىسنلا ىنعمو . مانصألا ةدابع ىلإ سانلا اعد نم لوأو .يماحلا
 وذو .ةدعقلا وذو .بجرو  مرحملا مرحلا رهشألا ميظعت نيدلا نم نأ نلودقتعي مهنإف هترخأ اذإ ءيشلا

 اومرح مارح رهش يف اولتاق اذإف اهنوحيبتسي مهنم لئابق تناكو «لاتقلا نم اهيف نوجرحتي اوناكف .ةجحلا
 نإف رفتم نومرو 6 مرحملا .نولختسيف رهشلا موتا: قولوقيو + لخلا رهشأ نيرا ارهش ةناكم
 ؛اهلك ةنسلا روهش ىلع ميرحتلا رادتسا ىتح نولعفي اوناك اذكهو «لوألا اعيبر اومرحو هولحأ اضيأ اوجاتحا
 نأب روهشلا ددع يف اوداز امبرو ةمولعملا رهشألا ةيصوصخ ال ددعلا درجم ميرحتلا يف نوربتعي اوناكو
 ءًاضيأ ًامارح ةنسلا نم رهشأ ةعبرأ اولعجيو تقولا مهل عستيل رشع ةعبرأ وأ ءرشع ةثالث اهولعجي
 مرح ام مّرحو لحأ ام اهنف لحأو برعلا ىلع روهشلا أسن نم لوأ نإ : ةريسلا بحاص قاحسإ نبا ىكحو
 | 1 : مهرعاش دشنأو .هدالوأ هدعب كلذ ىلع ماقو « ميقف نب ةفيذح وهو «سملقلا

 «سملقلا رهشلا ء یسان انمو»

 : لوقي ربحملا يفو

 . مهنيد يف مهل نيتفملاو «برعلا ءاهقف اوناكو ء«سملق مهدحاو .ةسمالقلا مهو ةنانك نم روهشلا ةأسن
 نم سملقلا ناكف اهيلع ةثالثلا مرحلا رهشألا ةالاوم قشيف اهحامرو اهفويس نم شيعت امبر برعلا تناكو
 دنع مهنم لجر موقيف «هريغ ءيش نع دحأ لأسي ال مهيتفيف رجحلا يف قيرشتلا مايأ موقي ةسمالقلا ءالؤه

 ءاضق دري الو باحأ الو باعأ ال يذلا انأ :امهنم دحاو لك لوقيف رجحلا يف رخآ لجر موقيو ةبعكلا باب
 ماعلا اذه : لوقيو مهل بسحيف مرحملا رخؤي نأ هولأسيل مرحملا يف ةراغلا نوديري موق هءاح نإف «هاضق

 «كاذام يردت الو ةلهألاب ذحخأت ال تناكو .ةنسلا هيلع رودت ال يذلا باسحلاب اذه لوقيو لوألا رفص
 ةفيذح أسن نم لوأ ناكف .ًاماع همرحيو ًاماع مرحملا لحيف ًارفص مدقيو مرحملا رخؤيف كلذ ىلع نوردصيف

 = نب فوع مث علق نب ةيمأ مث علق نب دابع نب علق مث .علق نب دابع مث «ةفيذح نب علق هنبا مث مهن دبع نبا
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 موي اولعجي نأ اوطخي مل ةنسلا هذه نم رهش يف اوجح اذإ اوناكو .ًارهش ماوعأ ةثالث

 مويلا رحنلا موي نوكي ىتح ةجحلا يذ رهش يف كلذ ةئيهك رحنلا مويو ةفرع مويو ةيورتلا
 مهيفو « ىنم مايأ يف الو ةفرع موي يف نوعبتي الف ىنمب نوميقيو ءرهشلا كلذ نم رشاعلا

 مانصألل اوحبذ اذإ اوناكو «[۳۷ :ةبوتلا] «رفكلا يف ةدايز ءيسنلا امنإ» :تلزنأ

 يهني “بالك نب يصق ناكو ‹مهلاومآ يف ١ ةدايزلا كلذب نوسمتلي ايادهلا مدب اهوخطل

 : لئاقلا وهو مانصألا نم ىلاعت هللا ريغ ةدابع نع

 رومألا تن : اذإ نيدأ بر فلأ مأ ًادحاو امرأ

 ريصبلا لجرلا لعفي كلذك ًاعيمج ىزعلاو تاللا تكرت

 ىلع ةأسنلاب رخفي سيق نب ريمع لاقو . مالسإلاب لصتا وهو « علق نب ةيمأ نب فوع نب ةدانج مث علق نب ةيمأ -
 ش :تيمكلا لئاقلا نأ ىوريو برعلا
 امارك مهل نإ سانلا مارك يموق نأ دعم تملع دقل

 اماجل كلعن مل سانلا يأو رتوب انوتاف سانلا يأف

 امارح اهلعجن ل حلا روهش هت لامع ا لا الا

 | :رخا لاقو

 مرحيو روهشلا ءاش اذإ لحي هئاول تحت نوشمي ءىسان مهل

 . ينإ مهللا ,باخأ الو باعأ الو اهعضاوو روهشلا ءىسان ينإ مهللا :لوقي ناك ءىسانلا نإ سوماقلا يفو

 هللا مسا ىلع اورعنإ نابعشو بجر «نيبجرلا يف كلذكو .رخأتملا رفص تمّرحو نيرفصلا دحأ تللحأ دق

 اوئطاويل ًاماع هنومرحيو ًاماع هنولحيو اورفك نيذلا هب لضي «رفكلا ىف ذ ةدايز ءىسنلا امنإ# : ىلاعت هلوق كلذو

 . «نيرفاكلا موقلا يدهي ال هللاو مهلامعأ ءوس مهل نيزإل هللا مرح ام اولحيف هللا مرح ام ةدع

 ميظعتب مهرمأيو مهركذيو ةبورعلا موي هموق عمجي ناكو .قحلل اهموقأو «شيرق ملاع «بالك نب يصق )١(
 دعب .ةكم يف ةسائرلا هل تعلخ دقو , مانصألا ةدابع نع يهني ناكو »ين هيف ثعبيس هنأب مهربخيو « مرحلا

 هعاطأ نمب مهبراحف مهنم ةنانك ونب تعنمف ةنانك ينب عازوأ يف مهو ًاشيرق عمجف ءاهنع ةعازخ ىلجأ نأ

 : مهرعاش لوقي هيفو ًاعمجم ىمسف ةكمب مهعمجو مهنم مهدرفأ ىتح

 رهف نم لئابقلا هللا عمج هب ًاعمجم ىعدي ناك يصق انوبأ

 نم موق لك لزنأو .هموق نيب ًاعابر اهيمستو لابجلا سوؤرو باعشلا يف ةكم ء ءاحطب مهلزنأ اوعمتجا املف

 تراضوءازللاو ةؤدعلاو ةذاف لاو ةياقسلاو ةراحتعبلا هيلإ تناكو:كيتلغ ا رحيما يتلا ةكم نم مهلزانم شيرق

 وهو .ةبعكلا ءانب دّدجو ةيالولا دقع ىتح مهعمجب ةوقلا تدازف «هريغب لمعي ال يذلا نيدلاك شيرق يف ةنس

 تينب راد لوأ يهو «رواشتلاو رجاشتلاو مكاحتلل ةودنلا راد ىنبو .ليعامسإو ميهاربإ دعب اهانب نم لوأ

 ةسايسلا مهيف ترهظو . ةسائرلا مهل تدهمف اهب مهرود موقلا ىنب مث ءاهلابج يف نوعمتجي اوناكو «ةكمب
 لك بهذو هيبأ نامز يف فرش دق فانم دبع ناكو «هرکی رادلا دبع ناكو .همظع قرو يصق ربك املو
 = اوفرش دق اوناك نإو موقلاب كنقحلأل ينب اي هللاو امأ :رادلا دبعل يصق لاق «تاللا دبعو ىزعلا َدَبعو بهذم
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 برعلا بطخي ينانكلا ةيمأ نب سملقلا لاقو «ليفن نب ورمع نب ديزل يه : ليقو
 ينإو . ىتش ةهلآب متدرفت دق مكنإ :لاق ؟كاذ ام :اولاق .اودشرت ينوعيطأ : ةكم ءانفب
 تقرفتف :لاق «هدحو دبعي نأ بجيل هنأو ةهلآلا هذه بر هللا نأو هب ضار هللا ام ملعأل
 . ميمت ينب نيد ىلع هنأ تمعزو ةفئاط هنع تبنجتو كلذ لاق نيح برعلا هنع

 AES لاق « مهاتوم نولسغيو ةبانجلا نم نولستغي («١»اوناكو :لاق

 كديب تنأ الإ اهبرحل ءاول شيرقل دقعي الو ءهل اهحتفت تنأ نوكت ىتح ةبعكلا مهنم لجر لخدي ال «كيلع 3
 عطقت الو ,كماعط نم الإ اماعط مسوملا لهأ نم دحأ لكاي الو .كتياقس نم الإ ةكمب دحأ برشي الو
 ءاهيف الإ اهرومأ نم ارمأ اشيرق ىضقت ال ىتلا ةودنلا راد هراد هاطعأف «كراد يف الإ اهرومأ نم ارمأ شيرق
 .ةدافرلاو ةياقسلاو ءاوللاو ةباجحلا هاطعأو

 اماعط هب عنصيف «بالك نب يصق ىلإ اهلاومأ نم مسوم لك يف شيرق هجرخت اجرخ ةدافرلا تناكو
 اي :هب مهرمأ نيح مهل لاقف شيرق ىلع هضرف ايصق نأ كلذو ىداز الو ةعس هل نكي مل نم هلكأيف جاجحلل
 قحأ مهو هتيب راوزو هلهأو هللا فيض جاجحلا نإو مرحلا لهأو هتيب لهأو هللا ناريج مكنإ شيرق رشعم
 كلذل نوجرخي اوناكف ءاولعفف مكنع اوردصي ىتح جحلا مايأ ابارشو اماعط مهل اولعجاف ةماركلاب فيضلا
 ةيلهاجلا يف هرمأ نم كلذ ىرجف « ىنم مايأ سانلل اماعط هعنصيف هيلإ هنوعفديف اجرخ مهلاومأ نم ماع لك
 . هعنص ءيش هيلع دري الو فلاخي ال يصق ناكو .هموق ىلع

 عئارش نم اهريغ الو ميهاربإ ةعيرش ال عئارشلا نم ةعيرشب نيفلكم .مالسإلا روهظ لبق برعلا نكت مل
 مهف مهؤابا رذنأ ام اموق رذنتلو : ىلاعتو هناحبس هلوقل .نيعمجأ مهيلع همالسوهللا تاولص ءايبنألا

 مهلعل كلبق نم ريذن نم مهاتأ ام ًاموق رذنتل كبر نم ةمحر نكلو انيدان ذإ روطلا بناجب تنك امو» 4نولفاغ
 يف مهدوجول برعلا انه موقلاو «لسرلا نم ةرتف يف اوناك لب كك دمحم لبق ريذن مهتأي مل مهف «4نوركذتي
 تيطعأ» : ةي لاق دقو ءليئارسإ ينبب ةصاخ تناك مالسلاو ةالصلا امهيلع دمحمو ليعامسإ نيب ةرتف
 ءاروهطو ادجسم ضرألا يل تلعجو .رهش ةريسم بعرلاب ترصن «يلبق ءايبنألا نم دحأ نهطعي مل اسمخ

 ةعافشلا تيطعأو « يلبق دحأل لحت ملو .مئانغلا يل تلحأو ,لصيلف ةالصلا هتكردأ يتمأ نم لجر اميأف
 . مهيلإ السرم مالسلا هيلع ليعامسإ نوك يفاني الو .(: هاع سانلا ىلإ تثعبو .هموق ىلإ ثعبي يبنلا ناكو
 ءايبنألاو اذه .تسردنا دق انههو .لوسرلا ةعيرش سردنت مل اذإ ىقبي فيلكتلا نإف .مهفيلكت مدعب لوقلا
 نم هتزوج امل امازلإو اهتابجاو نم .لوقعلا هتضتقا ام قوف .هيهاونو هرماوأب هدابع ىلإ ىلاعت هللا لسر مه
 . مهلاوحأ تبرطضاو مهلامعأ تلتخا ريذنلا نم ةديدملا ةدملا كلت يف برعلا ةمأ تلح املف ءاهتاحابم

 نإو .دهعلا كلذ نم لامعأو تادابع ضعب مهل تناكو .هعئارشو ميهاربإ ننس نم ةيقب مهيف تيقب نإو
 هيلع ميهاربإ اهب يلتبا يتلا ةرطفلا ةراهط ىلع نيموادم اوناك مهنأ كلذ نمف ريرحت وأ «رييغت اهضعبل ضرع
 سمخ «رشعلا تاملكلا يهو .4نهمتأف تاملكب هبر ميهاربإ يلتبا ذإو» : ىلاعتو هناحبس هلوق يف مالسلا
 قرفلاو براشلا صقو قاشنتسالاو ةضمضملاف : سأرلا يف يتلا امأف .دسجلا يف سمخو سأرلا يف
 ءاج املف «ناتخلاو ةناعلا قلحو .طبإلا فتنو «رافظألا ميلقتو ءاجنتسالاف ؛دسجلا يف يتلا امأو كاوسلاو
 مهيلع نولصيو . مهنونفكيو مهاتوم نولسغيو ءةبانجلا نم نولستغي اوناكو .ننسلا نم ةنس اهررق مالسإإلا
 ةبعكلا ةوسكب هنومظعيو ءروشاع موي نوموصي ةيلهاجلا يف شيرق تناكو . مهيلع ءانثلاو « مهنساحم ركذب
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 .كلذ رفكي ءاروشاع اوموص : مهل ليقف مهرودص يف مظعف ةيلهاجلا يف ا اوبنذأ مهنإ ليق دقو «هيف

 . يناتسرهشلا هركذ امم كئلوأ ريغو ءأركش اوماصف مهنع عفر مث طحق مهباصأ اوناك مهنإ : ليقو

 .ءاهوشلا سراف كلام نب ورمع هيبأل لاقي ناكو « يدوألا كلام نب ورمع نب ةءالص همساو «بقل :هوفألا

 ( : هوفألا لوقي كلذ يفو
 رثاع دجلاب لام ذإ افولا ةادغ كلام نبورمع ءاهونشلا سراف يبأ

 اوناكو .مهبورح يف مهدئاقو «هموق ديس ناكو «ةيلهاجلا يف ءامدقلا ءارعشلا رابك نم هوفألا ناكو

 : هتملك دعتو .اهئامكح نم هدعت برعلاو .هيأر نع نوردصي
 اوداع اودسفأام مهريغ ىنب نإو ٠ مهموقلأدجماونبامرشاعم

 : هرعش نمو اهباداو برعلا ةمكح نم

 داجح انتوسشستنل اريغ اودري ملو مه ءا يبسنف اماوقأ لتاقن

 ىرت الو دامن نأ ناتو دوقن

 انئاسن دنع ىشملا ءاطبانإو

 ةريتس لك دنع ىرايغ لظن

 اد نود لاتا يطا انإو

 الزب ةيدجن فيصلاب تديق امك

 البع ىوشو E ll بلقت

 دهاقع مد لود ماتسن امف ىبأنو

SS 
aS اهي هلو «دوأ ونب تراغأ دقو 3 اصو اولبقف «هموق لتق ىلع الضف لتق نم تايد 

 ا هوفألا صرمف  Eنيصمو هعجو نم قافأ ىتح >> هوفألا ماقأو . يدوألا ثرحلا نب د ليز هلدب جرخف

 ءاضعب مهضعب فرع اوقتلا املف «صوحألا نب ب فوع مهيلعو نوعراصتي رماع ينب يقل ىتح ثرحلا نب ديز

 هللاو ال : : نيلجر مهنم اوباصأ دقو ؛دوأ ونب د لاقف .مكتيبو اننيب ناك انبصأ امف انودناس :رماع ونب مهل لاقف

 نذحأتل هللاو دوأ ا : لاقف .دأو نب بعك ينب نم لجر وهو لوتقملا وخأ ماقف .انتلئاطب ا ىنح

 ا ا ل ا

EE TEE E 

 اا يک ام مق وعاد
 وق نطبب ماغبلاك اوراطو

 : لئاقلا وهو
 مهل ةارس ال ىضوف موقلا حلصي ال

 تحلص ام يأرلا لهأب رومألا ىدهت

 : هلوق هرعش ديج نمو
 ل E : امنا

 ةنأ او رهدلا متح

 . رده :رابجو « لطاب : فلط

 : اهلوأ برعلا رعش ديج نم ةديصقلا هذهو

 ب وا موف يمانع ات

 بيرحلا ءانبأ نم بئالج
 بيحرلا نمأ بتاعم لعفك
 بيقرلا رذح ىلع هل ءاوم

 اوددس مهلاهج اذإ ةارس الو

 دقت زار الا همف لوت ناف

 راغ بوث ءرملا ةايحو

 ا ا ا تلح

 رود اهيف ةلحخ يتاوشو
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 رصبلا صخش دقو ىلاصوأ لصافم تدب اذإ ىباوث ينيدجي تلق امو

 ريغ هعبتتس لسغ نم كلايف يننولسغي دراب ءامب اؤاجو
 لجرلا تام اذإ مهتالص تناكو «مهيلع نولصيو مهاتوم نونفكي اوناكو : لاق

 كيلع :لوقي مث نفدي مث هيلع ينثيو اهلك هنساحم ركذيف هيلو موقي هريرس ىلع لمحو
 : هل نبا نبال ةيلهاجلا يف بلك نم لجر لاقو .هللا ةمحر

 يتالص نم كل رثكم ينإف ايح تنكو تكله نإ ورمعأ
 ىتامم يفو تييح نإ يتايح ماس نبال يلام فصن لعجأو

 تاملكلا يهو .ميهاربإ اهب ىلتبا يتلا ةرطفلا تاراهط ىلع نوموادي اوناكو :لاق

 سأرلا يف يتاوللا امأف .دسجلا يف سمخو سأرلا يف سمخ .نهمتأف رشعلا
 دسجلا ىف ىتاوللا امأو .كاوسلاو قرفلاو براشلا صقو قاشنتسالاو ةضمضملاف
 اهررق مالسإلا ءاج املف «ناتخلاو ةناعلا قلحو طبإلا فتنو رافظألا ميلقتو ءاجنتسالاف

 كولمو نميلا كولم تناكو «قرس اذإ نيميلا قراسلا دي نوعطقي اوناكو «ننسلا نم ةنس
 . فيضلاو راجلا نومركيو دوهعلاب نوفوي اوناكو « قيرطلا عطق اذإ لجرلا نوبلصي ةريحلا
 : 20 يئاطلا متاح لاق

 : لئاقلا وهو =

 سوحنلا يلايل هدسفت دعسلاب هليل هل حلصي ام ءرملاو

 سومشلا حرض هينفي ال رشلاو هب ءاغتبا يتأي ال ريخلاو
 .(450 ص ١١ ءزج ىناغألا)

 ةا ككردأ دقوا.« لف هار متلو نيكا يهر تاقا كيور نتاطلا دعس ني هلا دبط نب تا 613
 . اهيلع نمف ءىيط ىرسأ يف ةَ يبنلا ىلإ ةنافسب يتأو املسأف مالسإلا يدعو
 تنب ةنافس يهو ةليمج ةيراج ءاسنلا يف تناك ءىبط ايابسب انيتأ امل : لاق هنع هللا يضر يلع مامإلا ثدح
 تيسنا تملک املف .يتئيف نم اهلعجيل لَ هللا لوسر ىلإ اهنبلطأل :تلقف اهب تبجعأ اهتيأر املف متاح

 الف ىنع ىلخت نأ تيأر نإف «دفارلا باغو دلاولا كله دمحم اي :تلاقف اهتحاصف نم تعمس امل اهلامج

 عيشيو فيضلا يرقيو رامذلا يمحيو يناعلا كفي يبأ ناك « يموق ديس تنب ينإف برعلا ءايحأ يب تمشت
 متاح تنب انآ طق ةجاح بلاط دري ملو مالسلا يشفيو .ماعطلا معطيو .بوركملا نع جرفيو زئانجلا

 اهنع اولخ «هيلع انمحرتل ايمالسإ كوبأ ناك ول ,نمؤملا ةفص هذه ةيراج اي : ةي هللا لوسر اهل لاقف .ءىبط
 .قالخألا مراكم بحي هللاو قالخألا مراكم بحي ناك اهابأ نإف

 فعنمتف ًائيش دحأ اهلأسي الو .ًائيش رخدت ال متاح ةلزنمب دوجلا يف تناكو «فيفع تنب ةبتع متاح مأو
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 ةوسأ سانإ لا يف ناک

 ركب دباع مهيف ناكم لكب مهر نينفوم ااا اوناكو

 ىأر املف ‹هکلمت ًاكيش ئيش كسمت ال تناكو . فيضلل مهارقأو سانلا ىخسأ نم تناكو راسي تاذ تناكو

م ءيش اهيلإ عفدي ال ًارهد تثكمف .اهلام اهوعنمو اهيلع اورجح اهفالتإ اهتوخأ
 دق اهنأ اونظ اذإ ىتح هن

 :اهل تلاقف اهلأست ةنس لك يف اهيتأت تناك نزاوه نم ةأرما اهتءاجف اهلبإ نم ةمرص اهوطعأ كلذ ملأ تدجو

 : لوقت تأشنأ مث ءادبأ الئاس هعم عنمأ ال ام عوجلا نم ىنضع دقل هللاوف اهيذخف ةمرصلا هذه كنود

 اعباصألا ضعف لعفت - تنأ نإف ينفعأ مويلا ي اذهل 0

 .ءهدوح ةرعش 5 0 ناكو ا ءارعش نم متاح ناكو ير 5 6 نم هناقس تناکو

 لئس اذإو بهنأ متعإ اذإو بلغ لتاق اذإ ارفظم ناكو «هلزنم فرع لزن امثيح ناكو «هلعف هلوق قدصيو

 همأ لحاو لتقي ال نأ هللاب مسقي ناكو .قلطأر نا ادإو ‹ قبس قباس اذإو ءزاف حادقلاب برص ادإو « الضو

 معطأف لبإلا ن "م و لك يف رحني ةيلهاجلا يف همظعت رضم تناك يذلا مصألا رهشلا لهأ ادإ ناكو

 جرخي لعج < متاح عرعرت املو ‹ مزاح نبرشبو ‹ ةئيطحلا ءارعشلا نم هيتأي نمم ناكف هيلإ اوعمتجاو سانلا

 هدج ىأر املف .هحرط دجي مل نإو .لكأ هعم هلكأي نم دجو نإف هماعط
 قحلا : هل لاق .هماعط كلهي هنأ

 اوناكو «ينايبذلا ةغبانلاو مزاخ يبأ س رشبو صربألا نب ديبع قيرطلا ىلع بكرب رصبف < ءاهيلإ جرخف ل ابإلاب

 مهل رحنف لبإلا دورت دقو یرقل قلا نع ينولأست :لاقف .ىرق نم له ا ناحل لاال نودرو

 لاقف ۾ ايش انا ا ا نبللا ي رقلاب اندرأ امنإ : : دبع لاقف ف .لبإلا نم ةثالث

 ركذي نأ تدرأف ةدحاو غ نادال نأ تلف . ةقرفتم ًاناولأو ةفلتخم ًاهوجو تيأر ينكلو تفرع دق : : متاح

Oنأ تونا“ : متاح لاقف .هلضف اوركذو ءاهيف هوحدتما اراعشأ هيف اولاقف .  

 اهيلإ اوموقت وأ اهرخآ نع ىلبإ ب بيقارع برضأ نأ هللا دهاعأ انأو . ىلع لضفلا مكل ناكف ءمكيلإ نسح

Eامب هذج عمسف .نامعنلا نيلإ مهره ىلع ا ني ريعستو ةعست  

 ل لجرلا نازي ال اكو رهدلا دجم ةمامحلا قوط اهب كتقوط تبأ اي :لاقف ؟لبإلا نيأ : هل لاقف لعف

 دبا كلاش لاو : هدح لاقف بللي نيف اضوع الش هي ا ريع اف

EEايتا ممهدتلا عنما ال نأ  

 هتيراح هعمو هكرتو ‹ جرخف »أ

 : هلع هلح لوحت ركذي لاقف اهولفو .ءهسرفو

 يلكش هقفاويال لكش كراتو ىنغلا كرتشم رقفملا فعل ل ينإو

 هلثمل موقي ال لكش يلكشو

 ةنج يضرع نود 0 لتعجأو

e Eحرسشح ن  

= 
 اهضعب مطحي «لوجت اهوحنو ًاريعب اتثام هلوح اذإو أ ا
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 يلثم ةقين يذ لك الإ سانلا نم

 يلضف نم ناك امب ينغتساو يسفنل

 ىلهأ عم نسل رادتلا نق سندرو

 لفن نم عاض ام لك مكنع لمحاو
 لضعلا اهذجاون نم تدبأ برحلا اذإ



 دنهلا ءارا

 مهو ةمهاربلا مهنمف «ةفلتخم مهؤاراو ةميظع ةلمو ةريبك 2')ةمأ دنهلا نأ انركذ دق

 ےک

Eنم هيلع تنكام ىلإ ندوعت الو الام تقزر دقف كسفن ىلع قبا متاح اي :اولاقف هموق ىلإ اهقاسف  
 :لوقي متاح أشنأف تبهتناف مكنيب يبهن اهنإف : لاق . فارس إلا
 اي ي لاه ود اف اف علاتم حفسب يدجم ينكرادت

 :رزفع تنب ةيوامل لاقو «هليبسل ىضم ىتح هلام باهنإو ماعطلا ماعطإ يف هلاح ىلع لزي ملو
 ريك لاو داال كادستا نم قو حئارو داغ لاملا نإ يىوامأ
 فو ول يسسا لالا مارح ةازآ اهيا. ناول موال ماع ةو
 رمح الو يدل ءام ال نضرالا و ةرفقب يادص حبصي نأ فواسما

 رفض هب تلم اهميه ىد ناو يرئاضب سيل تقفنأام نأ ىرت
 تّوصي لبقأ لتق اذإف هسأر وأ ناسنالا مسج نم جرخي ارئاط نأ نوركذي ةيلهاجلا لهأ ناك ءانهه ىدصلا
 ريسأ هادان ةزنع ضرأب ناك املف ةجاح بلطي مارحلا رهشلا يف متاح جرخ دقو «هرأثب كردي ىتح هربق ىلع
 ىب تأسأ دقو «ءىش ىعم امو ىموق دالب ىف انأ ام هللاو كليو :لاق . لمقلاو راسإلا ينلكأ ةنافس ابأ اي : مهل
 .هديق يف هناكم ميقأ انأو هنع اولخ :اولاقف .مهنم هارتشاف نييزنعلا هب مواسف «كرتم كلامو يمساب تهون ذإ
 .(47 ص ٠١ ءزج ىناغألا) .ةريثك هرابخأو .هئادفب ىتأف اولعفف هادف يدوأ ىتح
 عالطتسالا بح مهيف راثأ دقو .ءارعشلاو حاّيسلاو ءاملعلا راظنأ اهيلإ تفرشتسا يتلا راطقألا نم .دنهلا
 هبش الو .هناكسو .هضرأو هئاوهو .هوجب انملاع نع فلتخي ملاع دنهلاو .هراوكأو هراوطأ نع . يصقتلاو

 مظنلاو .سادآلاو نونفلاو «ةيفسلفلا ءىدابملاو .ةينيدلا ا هريغ هفرعي ام امو دنهلا هفرعت ام نيب

 ةروصو خيراتلا راوطأ عيمجل ةقطان ةصالخو ملاوعلا عيمج عيمج ةدبز وه .بيجعلا ملاعلا اذهف .تادقتعملاو

 اهرواج يتلا راوطألا هذه تلظ دقو .ةثيدحلا ةراضحلاو ىلوألا ةيجمهلا نيب ةحجرتملا راوطألل ةقداص
 نأ ىلع اوفقو دقو .اهبجحي ام فشكو اهفرعت يف ء ءاملعلا أدب نأ ىلإ ًاليوط انمز روصعلا تايط يف «ةنيفد

 هيفو هلايجأ يف هروتعا امو .رشبلا خيراتل لامجإ هخيرات يفف .ةماع يضاملا تاروطت لثمي ام عمجي دنهلا
 امل ةيدبأ ةلزعب هيلع تضق يتلا ةعيبطلا ةيحان نم نوكلا يف لقتسم ملاع نم فلأتي دنهلاو .هتاراضح لثمتت
 وشنب رعشيل اهدودح ىلإ رظني نم نإو ءاهلحاوسب مطتلت < .جاومأ تاذ راحب نمو ةلئاه لابج نم هب اهتطاحأ
 ضرألا ىه .دنهلا دالب لازت الو ءاهيلع تراغأ يتلا ةيبنجألا رصانعلا تمضتها دق اهنأو ءاهيف ةتباث ةراضح
 ار ا ا ل ا
 . نيحتافلل

 ءانيم دجت الو ةيلامه لابج نم رمي امهم ًاقيرط دجت الف ,ةثيدحلا اهتالصاوم ةلوهس نم ودبي امم مغرلابو

 جرخي نأ اهرمع ميدق بعش لابب رطخي ملو ءًاحاتفنا اهبعصأو ًاقالغنا دالبلا رثكأ يهف اهئطاوش اغا

 ةعبرم دنهلا دالبو ءةريثكلا اهعاقب عافترا توافتو اهعاستال ءاوجألا لك اهلو «رظانملا ةعونتم يهو اهنم
 ل ل ا ل ا ل ىلإ ةم 9 عالضألا

 كنيذل ةكرتشم ذم ةدعاق دعي يذلا طخلاو , يرامك لبج ةورذ ىه يبونجلا ثلثملا ةمقو « ةيلامه لابج مظعأ

 ددعتو اهتيدوأ ةبوصخب زاتمت دنهلا دالبو جنكلا رهن ىلإ يبمك جيلخ نم ةدتمملا ةقيضلا ةدهولا وه نيثلثملا

 - .اهئاوجأ نيابتو ءاهطباهمو اهدعاصمو .ءاهتاجرعنم ةرثكو اهكلاسم دقعتو ءاهتاباغ ةفاثكو .اهتاتابن
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 ةيونثلا بهذم ىلإ ليمي نم مهنمو ءرهدلا ىلإ ليمي نم مهنمو الصأ تاوبنلل نوركنملا

 لئاق نمف ءاهجهانمو ةئباصلا بهذم ىلع مهرثكأو مالسلا هيلع ميهاربإ ةلمب لوقيو

 لكش يف نوفلتخم مهنأ الإ .مانصألاب لئاق نمو .لكايهلاب لئاق نمو .«تايناحورلاب

 نيينانويلا قيرط ىلع ءامكح مهنمو ءاهوعضو لاكشأ ةيفيكو اهوعدتبا يتلا كلاسملا

 ةياكح انانغأ دقف ةئباصلاو ةيونثلاو ةيرهدلا جهانم ىلع هتقيرط تناك نمف ءالمعو املع

 . هيهذم ةياكح نع لبق مهبهاذم

 «تايناحورلا باحصأو ءةمهاربلا : قرف سمخ مهف يأرو ةلاقمب مهنم درفنا نمو

 . *ءامكحلاو .مانصألا ةدبعو .لكايهلا باحصأو

هشملا مهبتك ىف اندجو امك ءالؤه تاالاقم ركذن نحبو
 ةرو

 نم لالتو « ةقيحس ىوه اهنيب .ةقرفتم تابضهو ًاومس باحسلا زواجتت ةقهاش الابج اهيف انيبف ءاهتاخانمو -

 وه انيب اهوجو «ةمساب ةرهاز جورمو ةطوسبم ةيدوأب ذإ اهزاجم بعص ةئتان روخص اهضرتعت ةمخض نابثك

 ةيلقع يف زراب رثأ هلامم رهاظمو رظانم نم كئلوأ ريغ ىلإ ءامهاصقأ يف ةبوطرلاو دربلاب اذإ ءراح ءفد

 ۰ . ةيرصنع تاهاجتاو ةيركف بهاوم نم مهل ام ىلإ «مهريكفتو ءدونهلا
 وهو .نيدلا قيرط نع بيغلا ملع هانعمو ءاديفلا باتك ىلإ مهتادقتعم فالتخاو «ةيدنهلا ةفسلفلا عجرت )١(

 .ةينيد ديشانأو «ةيدبعت اداروأ مظتني وهو ةيملع وأ ةيقلخ وأ ةيعامتجا وأ ةينيد ةيدنهلا فراعملا عيمج عبنم

 اهنع أشني امو .سمشلا يف لثمتي ام اهنم . نيريثك ةهلآب هيف يقتلي ىتح هحفصتم هحفصتي داكي الو ,ذيواعتو

آلا هذه لصت دقو رساك شحو وأ «لئاه نينت لتاق يف لثمتي ام اهنمو «شاعنإو ءفدو ءوض نم
 رثكأ ىلإ ةهل

وهف «قولخمو .قلاخوهو يتاب اجارب هلإلا هنأ كلذو ,قلخلا ءدب يف مهتروطسأ مهلو ًاهلإ نيثالث نم
 ءدب يف

 يف هءازجأ اورثنو ابرإ ابرإ هوعطقف هب اوحضف هتينمأ ىلإ ةهلآلا رئاس هتباجأف هانمتو رثكتلا نلإ:قاعشا نمألا

 يفخلا بذاجتلا رس اذهو «برقلا قوشب بذاجتت تذحأو ءءازجألا هذه نم ملاعلا نوكتف عاقبلا عيمج

 . نيدلا رصانع عيمج يف لثمتي يذلا

 اهدوقو ةنهكلا ىلوتي يتلا ةسدقملا رانلا اهقرحب اياحض ةيرشبلا سوفنلا ميدقت ةدابع تأشن هتيحضت نمو

 .دونهلا ةذتاسأو «رانلا ةندس مهنأل ميظع لالجإو ءةعيفر ةلزنم ةنهكلا كئلوأل ناكو اهيلإ نيبارقلا ميدقتو

 يذلا وهو لكلاوهو ‹ لجر فلأو نيع فلأو < نهار فلأ يتاباجاربل ناك هنأب اديفلا ثدحتو « مهترحسو

 هترس نمو .هسفن نم حيرلاو ءهنيع نم سمشلاو هسفن نم اشن قلا نأ تدخن, «ةوكس يذلاو .ناك

 «ملاعلا قلخ اذكهو ءضرألا تأشن هيمدق نمو «ايلعلا ءامسلا تأشن هسأر نمو  ىطسولا ءامسلا تأشن

 ءاديفلا باتكو .دوجولا ةدحو ةديقع ىلإ مهتديقعب ىدأ امم ءهلإلا ءازجأ وه لب مدع نم أشني مل ملاعلاف

 ةفسلفلا سسأ نم اماه اساسأ نوكي نأل حلصي ام ءىدابملا نم هايانث نم نإف هانمدقام ىلع لمتشا نإو

 نيديدع ةهلا ءاديفلا يف ىرن نإو انإو ىمسلاو درجتلا ىلإ ةليسو وه امم ةدحولا ىلإ ددعتلا نم لاقتنالاب

 . ةمظعلاو ةلالجلاب درفنا ادحاو امسا اهيلع قلطيو ءاهعمجي ام تحت اهعمجي هنإف
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 البراهمة)2١:

 كلذو مالسلا هيلع ميهاربإ ىلإ مهباستنال ةمهارب اومس مهنأ نظي نم سانلا نم
 ميهاربإب نولوقي فيكف ًاسأرو للصأ تاوبنلا يفنب نوصوصخملا مه موقلا ءالؤه نإف أطخ
 مهنم ةيونثلا مهف .دنهلا لهأ نم ميهاربإ ةوبن اودقتعا نيذلا موقلاو .مالسلا هيلع
 ءالؤه نأ الإ .مهبهاذم انركذ دقو نينثالا باحصأ بهذم ىلع مالظلاو رونلاب نولئاقلا

 اهجرختسا دقو ةنونيكلا هانعمو اديفلا يف ركذ يذلا نامهارب ىلإ وأ ماهرب وأ مهربل ةبسن ةينامهاربلاو ةمهاربلا )١(

 اهدهع ىفو ىلوألا ةينامهاربلا تناكو .مهؤانبأ اهبقاعتي ةثارو اهوذخأو .مهرصنع اومسو . مهتدايس اونلعأو
 . ةعيرأ بعشلا تاقط تناك

 .ةنهكلا مهو نامهارب )١(
 .رتشك اهيمسي ينوريبلاو دنجلا ايرتاشك (۲)

 . شيب ينوريبلا !هرمسيو عارزلاو نهملا باحصأو لامعلا مهو :ايسيفلا (۳)

 .ردوش اهيمسي ينوريبلاو قيقرلا مهو رادوس (4)

 عانصلاو «هيعارذو هيبكنم نم دنجلاو «نامهارب سأر نم ةنهكلاف فالتخالا ةروطسأ ينوريبلا يكحيو
 اجرد اوناك نيذلا مهو .ةنهكلا عادتبا نم ةروطسألا كلت نأ قحلاو . هيمدق نم قيقرلاو .هيذخف نم عارزلاو
 «مهاوس نم ىلع اهومرح دقو ءةينيدلا رارسألاو «ملعلاو ةفاقثلاب ىلوألا تزامنا دقو .تاقبطلا ىلإ
 هيفو «ساكاينارالاو « ةنايدلا عجرمو ءاهمدقأ وهو «سانامهاربلا . ةسدقم بتك ثالث ىلوألا ةينامهاربللو
 سيدقت بوجو ةنهكلا ثدحأ دقو ةنايدلا هذه اهتجتنأ ىتلا ةيفسلفلا ءارآلا هيفو داشنايوالاو ,ةنهكلا مظن
 مثإلاوه مهتءاسإو .ىفلز مهماركإف «نييرشبلا ةهلآلاب مهسفنأ اوبقل ىتح .ةهلآلا يف مهريثأتل نيدلا لاجر
 نامزلا نم مظعأ وهو ملاعلا رمغي يذلا .يدبألا ,يلزألا ىلعألا رهوجلا نامهارب اولعج هنهنأ امك محلا
 رادقمب نئاك لك ردقو «نوكلا تايئزج نم ةيئزج لك يف لاحلا رهوجلا اذه ريغل دوجو الف ءامسلاو ءاوهلاو
 وهو مسج نم ناسنإلا ناك اذهلو «لئاح فيز الإ ةعيبطلا امو ةرثك وأ ةلق رهوجلا كلذ ىلع لمتشي ام
 يف هئطخ نمف هرش امأ ءهلآلا ضعب هنأل هتيريخ دقتعي ريخلاف ءاهيلع همكحو هلامعأل درفلا ريدقت يف يوق رثأ هل ناك امم .قحلا وهو دوجولا رصانعب لصتت يتلا « ةيناحورلاو ةقاقشلاب زاتمي نئاك نمو .فئازلا
 ىلوألا ةينامهاربلل ةضهانم بهاذم تأشن نإ نمزلا رثأ نم ناكو. اهئادأ يف هريصقت وأ ةينيدلا ا
 يف ةنهكلا تذخأف ءةنهكلل ةيهولألاو ومسلا أدبم موقلا ذبنو ءةنهكلا ا اا
 دعب ةنهكلا رقأف ءاديفلا يف ام نيبو هوعضو ام نيب قيفوتلا يف اوذخأو ةديدجلا مهدئاقع يف موقلا ةاراجم
 بئادلا ةايحلا هلإ وهو ونشو وأ ونشيف ؛ يناثلا .ىلعألا سيئرلا وهو نامهارب لوألا : ةهلا ةثالث روطتلا اذه
 ةريخ ةروصب هرهظأ ةنهكلا سيئر نأ ىلع بارخلا هلإ وهو اويس وأ افيس :ثلاثلا ءاهراهزأو اهئامنأ ىلع .

 .ريمدتلا هلإ وهو يأ الاك مسا هيلع قلطأو

۷۰71 



 ررقو الص تاوبنلا يفن مهل دهم دق ماهرب هل لاقي مهنم لجر ىلإ اوبستنا “ةمهاربلا
 . هوح وب لوقعلا ىف كلذ ةلاحتسا

 رمع .هلعفي نأ هرمع ىدم هيلع بجيو نمهربلا صخي اميف ىنوريبلا هب ىتأ ام ركذن ةدئافلا ىف ةدايزو )١(

 ءرانزب هطسو لود من ايح ماد ام اهقانتعاو اهمازتلاب هتيصونو هيلع تابجاولا هفيرعتو 0 ةمهاربلا

 «ةكربلاو نميلل اسامتلا ىنميلا رصنبلا يف هب متختي ةشيشح متاخو هكسمي ابيضق ىطعيو نميألا هبنج ىلإ

 ريع هنع هوحمي ال ءابنذم كلذب ناك .هنع ايلاخ هتجاح ىضقو لكأ ىتح هعضو نإف ءةتبلا كلذ هقرافي الو

 ةنماثلا ةنسلا ىلإ «ةنس نم نيرشعلاو ةسماخلا ةنسلا ىلإ لوألا مسقلا يف لخد دقو «ةقدص وأ موصب ةرافكلا

 مالكلا ملع هريسفتو ذيب ملعت ىلع لبقيو ؛هءاطو ضرألا لعجيو دهزتي نأ اهيف هيلع بجيف «نيعبرألاو

 راهنلا يفرط يف رانلا نابرق مدقيو «تارم ثالث موي لك لستغيو «هراهنو هليل ءانا همدخي ذاتسأ نم ةعيرشلاو

 محللا نع عانتمالا عم ًاموي رطفيو ًاموي موصيو «نابرقلا دعب هذاتسأل دجسيو
 راد يف هماقم نوكيو ءالصأ

 نم دجو امف ءاسملا وأ ةريهظلا دنع ةرم موي لك طقف تويب ةسمخ نم ةيدكلاو لاؤسلل اهنم جرخيو ذاتسألا

 رانلا ىلإ لمحيو هنم لضف امب توقتيف يقابلا يف هل نذأي مث ديري ام هنم ريختيل هذاتسأ يدي نيب هعضو ةقدص

 لوزنب نابرقلا لبقت نوري اوناك دقف «ممألا رئاس دنع كلذكو ةبرتقم راونألاو .ةمظعم مهدنع رانلاف .اهطح

 :راشب لاق .روص وأ ريمحو رقب وأ بكاوك وأ مانصألا ةدابع اهنع مهنثي ملو اهيلع رانلا

 ذاتسألا هل نذأي هيفو «نيعبسلا ىلإ وأ نيسمفتلا ىلإ قيرشعلاو ةنسماشلا ةنببلا نم وهف ؛ يناثلا مسقلا امأو

 «ضيحلا نم ةأرملا رهطت بقع ةرم نم رثكأ رهشلا يف هتأرما أطي ال نأ ىلع لسنلا دصقيو جوزتيف لهأتلا يف

إ ؛هشاعم نوكيو ةرشع ينثا اهنس زواج دق ةأرماب جوزتي نأ هل زوجي الو
 هيلإ لصي امو ةمهاربلا ميلعت نم ام

 ءرانلا نيبارق نم هريغل لمعي ام ببسب هيلإ ىدهت ةيده نم امإو .ةرجألا هجو ىلع ال ماركالا هجو ىلعف «هنم

 الؤه رود يف نوكي لازي الف يطعملا نم ةهارك وأ بلطلا يف هنم حاحلإ ريغ نم رابكلاو كولملا نم لاؤسب امإو

 نم هطقتلي وأ ضرألا نم هينتجي ءيش نم امأو « تهرب بقليو ريخلا لامعأو نيدلا رومأ اهيف ميقي نمهرب

 نأل لضفأ ناك هريغ هل رجتأو اهلوتي مل نإو لقوقلابو بايثلاب ةراجتلا ىف هدي برضي نأ هل زوجيو .ةرجشلا

 بذكلاو شغلا نم اهلخادي ام ببسب ةروظحم لصألا يف ةراجتلا
 اهنم دب ال ذإ ةرورضلل اهيف صخر امنإو

يابتلا امأف فئاظولاو بئارضلا نم مهل هريغ مزلي ام كولملل نمهربلا مزلي نيو
 عابصالاو رقبلاو باودلاب ع

هيلع بجو هدسج سم اذإ سجن غابصالا نيب نم ةلينلا غبصو هيلع مرحم هنإف ابرلاب عافتنالاو
 و لاستغالا 

 . اهل موسرم وه ام رانلا ىلع أرقي لازي

 دهزتي مسقلا اذه يفو «نيعستلا ىلإ وأ نيعبسلاو ةسماخلا ىلإ نيسمخلا نم وهف ؛ثلاثلا مسقلا امأو

 نارمعلا جراخ رمتسيو يراحصلا ىلإ هبحصت مل نإ هدالوأ ىلإ هجوز ملسيو ةايحلا فراخز نم جرخيو

 ماني الو رجشلا ءاحل نم هتءوس يراوي ام الإ سبلي الو فقس تحت نكتسي الو «لوألا مسقلا يف هتريس ىلع

 . نهدي الو رعشلا لوطيو هلوصأو تابنلاو رامثلاب الإ ىذغتي الو ءاطو ريغب ضرألا ىلع الإ

۰¥ 



 :الوقعم نوكي نأ امإ نيرمأ دحأ نم لخي مل لوسرلا هب يتأي يذلا نإ لاق نإ :اهنم
 ءهيلإ لوصولاو هكاردإب ماتلا لقعلا انافك دقف الوقعم ناك نإف ءالوقعم نوكي ال نأ امإو
 لوقعمب سيل ام لوبق ذإ ًالوبقم نوكي الف ًالوقعم نكي مل نإو .لوسرلا ىلإ انل ةجاح يأف
 . ةيميهبلا ميرح يف لوخدو .ةيناسنالا دح نع جورج

 ديرجتو .ركفلا ىلع لبقيو ًابيضق هديب ذخأيو رمحأ ًاسابل هيف سبلي رمعلا رخآ ىلإ وهف ؛ عبارلا مسقلا امأو
 دصق نإف ةتبلا ادحأ ٍبحاصي الو بضغلاو صرحلاو ةوهشلا ضفريو تاوادعلاو تاقادصلا نم بلقلا
 لوصولاو صالخلا ىلإ يدؤملا قيرطلا طئارش ىلع بوؤدلا الإ هل سيلو ةيقب دغلل هنم كرتي مل ائيش دحأ ل عفد نإو مايأ ةسمخ نم رثكأ دلب يفو موي نم رثكأ ةيرق يف هقيرط يف مقي مل باوثلل ابلط لضف اذ اعضوم
 ةقدصلا ءاطعإو ربلا لامعأ وهف «هرمع عيمج يف همزلي ام امأو ءايندلا ىلإ هيف عوجر ال يذلا ماقملا ىلإ
 اهدقوي ران ىلع مايقلاو نيبارقلا لمعو ةءارقلا ماودو .ءابآلا ىلإ عجار ةمهاربلا نم ىطعي ام نإف اهذخأو
 دنس يف تارم ثالث موي لك لستغي نأو .هتوم دعب اهب قرحيل ءافطنالا نم اهظفحيو اهمدخيو اهل برقيو
 ةدجسو ديجمتو حيبست يه ةالصلاو ةالصلل ادادعتساو ةساجنلا نم ارهط نوكيف هيف ذفانملا ءاخرتساو ليللا مون لجأ نمف ةادغلاب امأ ءامهنيب راهنلا فصن يفو قفشلا وهو بورغلا دنس يفو رجفلا وهو عولطلا
 سيلف بونجلا الخ تناك امنيأ ةلبقلا اهنإف سمشلا وحن نيتقصتلملا نيتحارلا نم نيماهبالا ىلع مهمسري
 لاوز تقو امأو .ءيدر ءيش لك يف الإ اهيلإ مدقتي الو ءةهجلا هذه وحن ريخلا لامعأ نم ءيش لمعي
 ءاشعلا تقو ءاسملاو ارهاط هيف نوكي نأ بجيف رجألا باستكال حشرم هنإف راهنلا فصن نع سمشلا
 لاستغالا امنإو ديكأتلا يف يناثلاو لوألا لثم ثلاثلا لاستغالا ريغ نم هيف امهلعفي نأ زوجيو .ةالصلاو
 ةمهاربلل ةصاخو نيرفن وأ رفنل هنم ةقدصلا زارفإب أدتبا ماعطلا دارأ اذإف ةمتعلاو ةريهظلا دنع نيترم مويلا يف هرمع عيمج يف نمهربلا ىذغتيو ءاهنيبارقو اهطئارش ةماقإ ببسب تافوسكلا تاقوأ يف ليللاب هيلع بجاولا
 ريطلاو مئاهبلل مث ميظع مثإ مهماعطإ نع لفاغتلا نإف لاؤسللرصعلا تقو نوبنجي نيذلا نيشحوتسملا
 نمل وه امنإو هل لحي ال ذإ هنم برقي الو رادلا جراخ هعضيف هنم لضف امو هلكأيو يقابلا ىلع حبسيو رانلاو
 الإو ةدح ىلع هثام ةينآ نوكت نأ بجيو . هريغوأ ًابلك وأ ًاريط وأ اناسنإ ناك هاوس هيلإ جاتحم نم قفتاو حنس
 هماعط تالا كلذكو .ترسك

 تابركلا دودحو كرتلا دودح ىلإ امهزواجتي الو بونجلا وحن تمنمرج رهن نيبو لامشلا وحن دنسلا رهن نيب اميف نكسي نأ همزليو مهرئاس كلذ ركنأو ةدحاو ةعصق يف هبراقأ ةلكاؤم زوج نم ةمهاربلا نم تيأر دقو
 متختي ىتلا ةشيشحلا تبنت ال ضرأ يف ماقملا هل لحي ال هنأ ركذ دقف برغملاو قرشملا يبناج يف رحبلاو
 لعجي نكلو ماعطلل ًيهملا تيبلا ضرأ عيمج اهيف نيطي ال يتلا دالبلا امأف ءةرافكلا هتمزلو ابنذم ناك اهءارو ام ىلإ اهزاتجا نإف ةروكذملا دودحلا ءارو ام ةفص كلتو رعشلا دوسلا نالزغلا اهيف ىعتري الو رصنبلا ىف اهب
 لزنم لكش نوكي نأ بجيف رقبلا ءانخأب هنييطتو عضوم ىلع ءاملا بصي لزنم نيلكألا نم دحاو لكل
 تبني رخآ تابنو نجارك ىمسي رزجلاك تابن لصأو عرقلاو موثلاو لصبلا يه .تابنلا نم فانصأ ةسمخ صنلاب هيلع مرحمو .هابتشالا لجأل عضاوملا رئاس تسجن ًانيعم سجنلا عضوملا نكي مل نإف رهطتيل نيطو لسغ هنم غرف اذإ هنأو لكألاب سجنتي لكألا عضوم نأ هببس يف لزنملا لمعي نم معز دقو .ًاعبرم نمهربلا

 .(۲۷۳ ص هلوقم نم دنهلل ام قيقحت ) . يلان ىمسي مهضايح لوح -
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 را قلخلا دبعتي ال ميكحلاو ميكح ىلاعت هللا نأ ىلع لقعلا لد دق لاق نإ : :اهنمو

 اميكح ارداق املاع ًاعناص ملاعلل نأ ىلع ةيلقعلا لئالدلا تلد دقو .مهلوقع هيلع لدت امب

 هئآلاب هركشنو ءانلوقعب هقلخ تايآ يف رظننف ركشلا بجوت ًامعن هدابع ىلع معنأ هنأو

 امف « هباقع انبجوتسا هب انرفكو هانركنأ اذإو E هل انركشو تاق عاذإو الغ

 ا و هانركذ امب انرمأي ناك نإ هنإف < ءانلثم ارش عبتن انلاب

 . هبذك ىلع ارهاظ اللد هلوق ناک كلذ فلاخي امب انرمأي ناک نإو «انلوقعب

 دبعتي ال ميكحلاو ءأميكح ًاعناص ملاعلل نأ ىلع لقعلا ّلد دق لاق نإ :اهنمو

 لقعلا ثيح نم تاحبقتسمب عئارشلا باحصأ تدرو دقو «مهلوقع يف حبقي امب قلخلا

 رامجلا يمرو يعسلاو هلوح فاوطلاو «ةدابعلا يف صوصخم تيب ىلإ هجوتلا نم

 نأ نكمي ام ميرحتو «ناويحلا حبذ كلذكو .مصألا رجحلا ليبقتو ةيبلتلاو مارحإلاو

 ةفلاخم رومألا هذه لكو ‹«كلذ ريغو هتينب نم صقني ام ليلحتو .ناسنالل ءاذغ نوكي

 . لوقعلا اياضقل

 سفنلاو ةروصلا يف كلثم وه لجر عابتا ةلاسرلا يف رئابكلا ربكأ نإ لاق نإ :اهنمو

 اعضوو ًاعفر كيف فرصتي دامجك هيلإ ةبسنلاب نوكت ىتح برشت امم برشيو لكأي لقعلاو

 ةيأو كيلع هل زييمت يأبف ءايهنو ارمأ كيلإ مدقتي دبعك وأ ًافلخو ًامامأ كفرصي ناويحك وأ

 الف هلوق درجمب متررتعا نإف ؟هاوعد قدص ىلع هليلد امو . كمادختسا تبجوأ ةليضف

 رهاوجلا صئاصخ نم اندنعف هتزجعمو هتجحب مترسحنا نإو ءلوق ىلع لوقل زييمت
 . ةربخ هيواسي ال نم رومألا تابيغم نع نيربخملا . نمو «ةرثك ىصحي ال ام ماسجألاو

 «ةدابع نم ءاشي نم ىلع نمي هللا نكلو مكلثم رشب الإ نحن نإ مهلسر مهل تلاقإ»

 مكاح هان رمآ هنأباوفرتعاف ًاميكح ًاقلاخ ًاعناص ملاعلل نأب متفرتعا اذإف ]11 : : ميهاربإ]

 يناسنإ لقع لك سيلو «رمأو مكح ركفنو ملعنو رذنو يتأن ام عيمج يف هلو ءهقلخ ىلع

 ل ا اسمو

 تاجرد ضعب قوف مهضعب عفري نأ هتمسق تضتقاو «سوفنلاو لوقعلا يف ًابيترت هتنم

 يه ىربكلا هللا ةمحرف .نوعمجي امم ريخ كبر ةمحرو ًايرخس ًاضعب مهضعب ذختيل

 . ةلاتخملا مهلوقعب نوعمجي امم ريخ كلذو ةلاسرلاو ةوبنلا

 .ةركفلا باحصأ مهنمو «ةددبلا باحصأ مهنمف .ًافانصأ اوقرفت ةمهاربلا نإامث

 . خسانتلا باحصأ مهنمو



 باحصأ البددة)١(: ٠

 الو برشی الو معطي الو حكني الو دلوی ملاعلا اذه يف صخش مهدنع دبلا ىنعمو
 نمو «فيرشلا ديسلا هريسفتو ينوميكاش همسا ملاعلا يف رهظ دب لوأو تومي الو مرهي
 هانعمو ةيعسيدربلا ةبترم نودو :اولاق ءةنس فالآ ةسمخ ةرجهلا تقو ىلإ هروهظ تقو
 اميف ةبغرلابو ةيطعلاو ربصلاب ةبترملا كلت ىلإ لصي امنإو «قحلا ليبس بلاطلا ناسنالا

 ءاماتوج ىلوألا هئامسأ دحأو ءومسلا ةمق ىلإ لصو نم هانعم اذوبو «نويذوبلا ةددبلاو ءاذوب وأ ةدبلا )١(
 سيئر قلك هدلاوو «ةليبن هترسأ تناكو «هترسأ اهنم يتلا ايكوش ةليبق ىلإ ةبسن «نميكاش وأ ينومايكاشو
 بجحي رتس اهتاوهشو اهاوه نم ةايحلا مالآ ىأر ذإ ءاهتيهافرو ةايحلا ميعن يف دهز بش املو ,ةليبقلا
 نع اهب دعبو ةيندملا رهاظم نع هسفنب فزعف « مالآلا نم صولخ ةداهزلا يفو .ةفرعملا ةقيقح نع سفنلا
 نابش هلوح عمجت ام ناعرسو .هبهذم ىلإ ةوعدلا يف ذخأف .هبلق يف تفذق ةفرعملا نأ ىلإ هتالمأت يف حباس وهو رعش ىتح «هرارسأو نوكلا يف لمأتيو هسفن بساحي ذخأو «ةشحوم ةباغ يف شاعو ةايحلا فرت
 يف سفنألا نم انويلم نيعبسو ةئامعبرأ ةبارق هقنتعم غلب نأ ىلإ رشتني ذخأو .هبهذم مهسوفن تبرشأ بيشو
 نيعبرأو عبرأ ةبارق اهرشن يف لظو .هرمع نم نيثالثلاو سداسلا يف هتلاسر اذوب أدب دقو . ىصقألا قرشلا
 نيرخأتملا نم هتايح تروتعا دقو «هموصح وأ .هيديرم عم بضغ ةرئاث هل رثت ملو توص هل تفخي مل « ةنمس
 دجو هنأو هترسأ توبثو هتنيدم دوجو ىلع ثوحبلاو تافاشكتسالا دعب ًاريخأ يأرلا رقتسا نكلو .كوكش
 ىلإ هبابش ناعير يف ىدتها دق هنأو . سوقطو تادابع نم هبهذمل امو .هرصع عيمج نع هب زامني ام هلو ًاقح
 ةياده ىف داهتجالاو هايافخو نوكلا رارشأ ىف هلمأت ةلاطإو ءاهعتمو ةايحلا فراخز نع هيلجنت ةقحلا ةفرعملا
 وق اذوب ناك دقو ءةاجنلاو نامألا ءىطاش ىلإ اولصيو «ةايحلا ةداعس نم هب سحأ امب اوسحيل ناسنالا ينب
 نكي ملو .حانجلل ضفخو .بناجلا يف نيلو ةعادوو ةثامد ىلإ .هتيلخادل هلاضن يف ةصاخبو «هتدارإ يف
 هناميإو هتديقعو هئدبمب نييعتو .هسفنب ةقث ىلإ اهتاوهش تارايت فقوو «هسفن حامج حبك يف الإ اديدش
 . هتقيرط عويشو هتلاسر حاجنب

 ىدحإ يفو «مهبولقل لصت يتلا ةرثؤملا هميلاعت مهيلع يقليو ةنسحلا ةظعوملاب هيديرم لوختي ناكو
 . مهبولق ىلإ اهليبس كلستف هذيمالتل هترظنب اذوب ينيع نم جرخت تناك ناميإلا نم هجوم نأ ريطاسألا
 ءيضي امو ةينيدلا مهتايحب قلعت ام الإ مهيلع يقلي ناك امو هميلاعت نم ةملكب قطني نأ لبق اهنم نكمتف
 هنوروصي يذلا وحنلا ىلع راكنالاب ةيهولألل ضرعت هنأ يور دقو . هلالا نع ثيدحلل ضرعتي ملف ةعيبطلا دعب امب ةقالع هل ء يش يف ملكتي نأ هرمأ ءدب يف اذوب أشي ملو .حوضوو فشك يف «ةفرعملا ءايضب مهسوفن
 مهو نييندمو نيينيد ىلإ هعايشأ مسقنا دقو .ءيش لك يف ًافلغتم ًاماع ًاحور تمث هنأب دقتعي امنإو ب
 يف سانلاب مهرثكأ لاصتا عم ةداملاب قلعتي امع مهفارصناو مهكسنت ةرثكب نولوألا زاتميو ءرارحألا
 يف نوحبسيو ةلزع يف نوشيعي ةئياهر مهف مهليلق امأ ,رذحو لادتعا يف ةشيعملا لاوحأو تالماعملا

 مه امنإو .ًاكلم مهسفنأل نوحيبتسي اوناك امو .دوجولا ةمظع يف نوحرسيو نوكلا رارسأ يف مهلمأت *
 نم عاونأب اهعابتا تديقو كامسألاو موحللا لكأ ةيذوبلا ترظح دقو « .دغل ائيش رخدي الو نودجتسي
 راثيإو ةعادوو ءايحو ملحو ةنامأو قدص نم ةميركلا قالخألا ىلع مهتضحو «بايثلاو ةبرشألاو ةمعطألا
 اذوبب هناميإب هنأ هلمأ ناك ةيسفنلا ةداعسلا ىلإ مهنم لصي مل نمو «ةيماس قالخأ نم كئلوأ ريغو ةيحضتو
 . هتاجنو هتداعس لا لفت اف ًايدوب هحور تصمقت .مهاوثم مركأو هنيد لاجر ىوأو هقالخأب هقلختو
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 ءاهتاذلو اهتاوهش نع فوزعلاو اينذلا نع يلختلاو عانتمالابو « هيف بعغري نأ سحب

 لتق ءةرشعلا بونذلا نع بانتجاللاو قلخلا عيمج ىلع ةمحرلاو .اهمراحم نع ةفعلاو

 ةعانشو متشلاو ءاذبلاو ةميمنلاو بذكلاو انزلاو ءسانلا لاومأ لالحتساو ء«حور يد

 دوجلا :اهادحإ :لاصخ رشع لامكتسابو «ةرخآلا ءاربخل دحجلاو هفسلاو باقلألا

ع هيقلي ام ىلعدمتعي ناك لب < .هميلاعتو هبهذم مظني ًاينيد ًاباتك اذوب كرتي ملو =
 دوجو ىلإ وعدي امم هراصنأ ىل

 يحولا عبن نم هب ةمهاربلل دهع ال ام ةيذوبلا تثدحأ دقو «هميلاعت لقنب هيديرم نع ىفتكاف « ةينيد ةسائر

 ىرنف ت ماظن تغلأف «سانلا نيب , ةيوستلاو ءاقشلاو ملألا نم ملاعلا ةاجن ةيذوبلا ةمهم نإو ؛ يسفنلا

 نأ امكو مهدوجول اودلوو اودلو مهنأل سانلا تومو ءاهنم ةاجنلاو مالالا وحم لوح ةارئاد ةيذوبلا ةفسلف نأ

 ىلع اهر وج يف دمتعت تناك امو اف ب فل اذ ىلإ احلا ىلإ ابتلا *توملل دوقت ةايحلا

 قلطملاب ةيذوبلا نمؤت الف يلمعلاو يملعلا درفلا يدوهجم ىلع دمتعت امنإو ءاهماهلإ رظتنت ىرخأ ةوق ةنوعم

 سفنلا خسانتب نونمؤيو «نئاک لك يف قحلا رهوجلا ةينامهاربلا دنع وه يذلا ناميالا دوجوب ٍفرتعت الو

 نم هصولخ دعب اهيلإ يهتني يتلا ةياغلا يه اتافرينلاو « اهتابث ناهرب اهخسانتو مسج ىلإ مسج نم اهلاقتناو

 نأ اوداز هعابتأ نکل هتمهم ىدأ نأ دعب تام يذلا صخشلا الإ كلذ ىلإ لصي الو «ةاجنلاب هزوفو ملأ لك

 بابسأ حاز أو لالضلا رتس هلقع نع حازأو هتاوهش ران أفطأ اذإ ةايحلا يف اتافرينلا ىلإ لصي نأ عيطتسي درفلا

 1 تسع انتلا
 بانتجا قيرط نم لئاضفلا ىلإ هذیمالتب ريسلا ىف ف اذوب كلسو

 تقملاو ةوهشلا 7 .ةرشعلا لئاذرلا

 «ةحاقولاو ةعالخلاو لامهالاو كشلاو يأرلاو ءاعدالاو الا ‹ ىمعلاو
 بح لئاضفلا مه نأ مهدنعو

 aT تاملؤملا لامتحاو ىوقتلا ةمادإو ناسحالاو رهطلاو ةفأرلاو ةقيقحلا

 يف تذخأ ن نأ نورق ةدع يف اهرفس ةباتك نم تهتنا نأ أدعب ىلوألا ةيذوبلا ثبلت مل مث ةنتافلا

 نيدلا لاجر نيب هراوأ مرطضا يذلا عازنلا كلذ رثأ نمديدج الكش تذخأ نأ داليملا نم ثلاثلا نرقلا

 اذوب ةاكاحم ىلوألا ةيذوبلا تناك نأ دعبف ةيذوبلا ةايحلا يحاون يف بارطضاللا ناكو .سفنلا ةلكشم تناكف

اوفلتخا دقو «هتفرعمب هسفنب وجنيف اذوبك نوكي نأ نكمي درف لك نأ نلعت ةيناثلاب اذإ
 ىمادقلا نع مهرظن يف 

 يفو ةدارإلا يفو ءربصلا يفو قلخلا يفو ناسحالا يف لامكلا يهو ةاجنلا ةلصو ؛ يه ةتس لئاضفب اونماو

 كقتنل هيف دت هلإلا ذإ «ةبيجع رارسأ يذ يفخ هلإ ىلإ مهبهذم يف اذوب لاحتساو .ةمكحلا يفو لمأتلا

 رخآ نإ ن نم لالا ىلإ ءيجي يذلا .ذقنملا هلالا زمر وهو ةميدقلا اهئاطخأ ءبع هلمحتب ةيرشبلا

ع يه يتلا ةفرعملا ناكمإ الإ ءيش لك راكنإو دوحجلا قيرط اوكلسو ناسنالا ينب دحأ دسج ًاصمقتم
 مهدن

 ءيش لك راكنإ
 دوجولاو نيمدع نيب دح رضاحلاو دعب دجوي مل لبقتسملاو دوجوم ريغ يضاملا نأ مهبتك ضعب يفءاج دقو

 ريغ وه صالخلابو وأ رسالاب هنومسي ام نأو هب قلعتلا قحتسي ام نوكلا اذه يف دجي ال لقعلاو قلطم ءالخ

 نأ الإ دوحجلا بهذم ثبلي مل نكلو O يل ل ل

 ناميالاو ةيداملا رهاوظلا ةيقحأ دوحج ىلع سسأت يذلا يزمرلا بهذملا رهظف «هرثأ بهذو هتلعش تافطنا

 ةينامهاربلا تناكو ةيلقعلا رومألا هب يحوت امو «نادجولا قلعتمب الإ ناميإ الف ةيونعملاو ةيحورلا قئاقحلاب

 الامش تقرفتف ‹ ةيذوبلا نم ةيقابلا ةيقبلا ىلع زهجأ ىتح دنهلا مالسالا حتف امف اهيلع لمحتو ةيذوبلا براحت

 رشتنإو اهمزهف ةرطموسو ةواج يف مالسإلاب تقتلا ىتح «ةرطموسو ةواجو نابايلاو نيصلا ىلإ ًابونجو

 - نم نييالملا بولق لتحت لازت ال يهف .مالسالا ةوقب تمزه نإ يهو .ناديملا نع هل تلختو . مالسالا
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 نع ففعتلا : ةثلاثلاو «ملحلاب بضغلا عفدو ءيسملا نع وفعلا : ةيناثلاو , مركلاو

 اذه نم دوجولا مئادلا ملاعلا كلذ ىلإ صلختلا يف ةركفلا : ةعبارلاو « ةيويندلا تاوهشلا
 .رومألا بقاوع يف رظنلا ةرثكو بدألاو ملعلاب لقعلا ةضاير : ةسماخلا , ينافلا ملاعلا

 بيطو لوقلا درع : ةعباسلاو .تايلعلا بلط ىف سفنلا فيرصت ىلع ةوقلا : ةسداسلاو

 رايتخا ىلع مهرايتخا راثيإب ناوخإإلا عم ةرشاعملا نسح : ةنماثلاو «دحاو لك عم مالكلا

 :ةرشاعلا ءةيلكلاب قحلا ىلإ هجوتلاو ةيلكلاب قلخلا نع ضارعإلا :ةعساتلاو «هسفن
 ددع ىلع مهوتأ ةددبلا نأ اومعزو «قحلا تانج ىلإ ًالوصوو قحلا ىلإ اقوش حورلا لذب

 نم مهنع ركذ اميف فالتخا مهنيب نكي ملو :اولاق .مهرهوج فرشل كولملا تويب يف الإ
 دنهلا ضرأب ةددبلا روهظ صتخا امنإو ءانركذ ام ىلع ءازجلا يف مهلوقو «ملاعلا ةيلزأ
 سيلو «داهتجالاو ةضايرلا لهأ نم اهيف نمو ميلقإلاو ةبرتلا صئاصخخ نم اهيف ام ةرثكل
 هيلع مالسإلا لهأ هتبثي يذلا رضخلاب الإ كلذ يفااوقدص نإ هوفصو ام ىلع ّدبلا هبشي
 . مالسلا

 ةبوسنملا 2')اهماكحأو موجنلاو كلفلاب مهنم ءاملعلا مهو مهولاو ركفلا باحصأ

 بوعشلا ضعبف اهديلاقتو اهتاداع مامأ تمزهناو ءاهتقنتعا يتلا بوعشلا ءاوهأل اعبت تلدبت نإو .رشبلا =
 ةنهكلل اوحابأ نورخاو اهداسجأ صمقت اذوب نأب اجتحم ةليفلا ةدابع لخدأ رخآلا اهضعبو ءاسنلا ةدابع لخدأ
 امم كئلوأ ريغ ىلإ رورسب هروجف ءانثأ سحي ال هنأ يعدي نهاكلا ماد ام روجفو رهع نم ةقبوم لك نيسيدقلاو
 1 ١ لابب ىمادقلا هعابتأل الو «اذوبل رطخي مل
 هذه يف انباحصأ نأ اهيف مهلوصأ ىلإ ةراشإلاو .موجنلا ماكحأ يف ةيلخدملا مهلوصأ ركذ ؟ينوريبلا لاق
 مهب نونظي كلذلف اهيف مهل باتك ىلع طق اوفقي مل لب .موجنلا ماكحأ يف دنهلا قيرط اودهعي مل رايدلا
 ىلع ماكحألا رثكأ يف مهلوعم نأ الوأ ملعيلف ئیش اهنم مهدنع اندجو ام تاياكح مهنع نوكحيو ةقفاوملا
 ثادحأ صه يتلا موجنلا تباوثب تايئاكلا ىلع لالدتسالا نم بجاولا سكعو ةسارفلاو رجزلا هبشيام
 يهو قالطالاب دوعس اهنم .ةرك ةرايسلا نومسيو فالح هيف مهنيبو اننيب سيلف ةعبس بكاوكلا امأف ءوجلا
 لحز يهو «ةرك رورك ىمست قالطالاب سوحن ةثالثو ةرك موس ىمستو رمقلاو ة زلاو يرتشملا :ةثالث
 ,ةفطنلا طقسم علاطل نماثلا رهشلا نولعجي ىلابحلا روهش يفف .مهضارغأ فالتخاب تاقوألا اولعجو مهلودج يف هومدق اميف .ةمدقتلا هل نم امهنم مدقيف «ىوقلا يف ؤفاكتو ةلالدلا يف واست نيبكوك نيب قفتا امبر هنأ ذإ .ةوقو امظع بكاوكلا لاوحأ اوبتر دقو دعس وهف هسفنب الخ اذإف دراطع وهو اسحن وأ ناك ادعس هعم نم ىلإ فاضيف هلاوحأ بلقتت دحاوو سوحنلا عم ركذي هنإف .ًابكوك نكي مل نإو سأرلاو سمشلاو خيرملاو
 تام اهئافيتسا لبق دلو نإو .شاع دلو مث اهافوتسا نإف .ةيذغألا فئاطل ذخأي هيف نينجلا نأ نومعزيو
 - ةفآ هيف نأ اومعز قفتا نإف ءثكملا يف هنوزواجتي الو سمشلل رشاعلاو ءرمقلل عساتلا رهشلاو ,ناصقنلاب
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 58 يذلا وهو .همرج مظعو هناكم ةعفرل ربكألا دعسلا لحز نودعيو هاا

 عئابط مهل بكاوكلا رئاس كلذكو «ةسوحنلا و لا ةداعسلا نم ةيلكلا اياطعلا

 مهبط كلذكو «صاوخلا نم نومكحي دنهلاو «مئابطلا نم نومكحي مورلاف «صاوخو

 باحصأ ءالؤهو ‹كلذ يف مهفلاخت مورلاو اهعئابط نوح ةنودألا صاوخ نوربتعي مهنإف

 ا .لوقعملاو سوسحملا نيب طسوتملا وه نولوقيو ركفلا رمأ نومظعي ةركفلا

 نم نيملعلا دروم وهف اض هيلع درت تالوقعملا نم قئاقحلاو هيلع درت تاسوسحملا

 ةضايرلاب تاسوسحملا نع ركفلاو مهولا اوفرصي ىتح دهجلا لك نودهتجيف «نيملاعلا
 بكاوكلا لاوحأ ىلإ باسحلاب جارختسالا نود رابخالاب مولعملا ةفطنلا طقسم تقو يف نورظنيف حيرلا نم = ٠

 کیلا ,ةيناحور ةوقب اهتوقف مهدنع ةوادعلاو ةقادصلا رمأ امأو اهبسحب اهبون“رهش يف نومكحيو اهاوقو

 دقو «زشع انثا اهنأ جوربلا يف مهنيبو اننيب فالخ الو ,يلصألا عبطلا نع تفولا: ىف فلاحا اهنوو

 ىلإ اهلاوحأ فالتخاب فلتخت ءامسأب اهنومسيو «لاوحألا نم جوربلا صتخي ام هيف اونيب «ًالودج اهل اوعضو

 ركذم وه اميف سحندا نولعجيو اهتويبو اهجوربو ؛ بكاوكلا ينعأ < موجنلا ماكحأ يف ضرعت امم كئلوأ ريغ

 دنع ةلفاسو بكاوكلا دنع ةيلاع ماسقأ ةثالث ىلإ تابنذملا اومسق مهنأ امك ثينأتلا ببسب دعسلاو ءاهيف

 لاظملاو تايارلا نم كولملا تالاب هرون لصتا اذإ طسوتملا نأ اوركذ دقو «ءاوهلا يف ةطسوتمو ضرألا

 اذإو .ةكلمملا داسف ىلع لد لبج وأ ةرجش وأ رادب لصتا نإ ةالولا كاله ىلع لد باذملاو حوارملاو

 اضم شق ضقنم ضقنا اذإ : لاقو اهبحاص كله رادلا تاسانكب لصتا اذإو ءاهلهأ كله رادلا ثاثأب لصتا

 'اهنأل اهديدعت يف ةدئاف الو ويداهم ىلإ ةبوسنملا راجشألاو راطمألا تدسفو ةمالسلا تلاز بنذلا بنذ ىلع

 ام رخآ ىلإ نيصلاو نوهو تسو روج ةكلمم يف لاوحألا تبرطضاو ءاندنع ,مسجلاو مسالا ةدوهعم ريغ

 قيضو مالسو برحو «ةايحو توم نم «هيلع لدت امو تابنذملل لوادجب ىتأو «بنذملاب قلعتي امع هركذ

 نيينانويلا نم نييعيبطلا لاغتشا قيقحتلاب لغتشي نم دونهلا نم ليلقو .كئلوأ ريغو و بدجو ةعسو

 راطمألا نأ اوركذ دقو . مهتلمب ماوعلا مالك نع اهيف نولخي ال مهنمف ةيولعلا راثآلا ام اغ خلا

 ءاملا عفرت عبرألا تاهجلا يف ةليفلا نم ةعبرأ ىلع ةبوصنم ضرألا نأو .ءاملا اهلصأو ةعبرأ لابجلاو ةعبرأ

 هيلإ عفتري رطملا مداخ ناخدلا نأو ءاتشلا يف اجولثو فيصلا يف ًاراطمأ اهشرتف عرزلا ةيكزتل اهميطارخب

aهليح سانلا مدقي ام اهروكذ نم نأ ةليفلا بط باتك يف ليق ةعبرألا  

 ةعبرأو ةثالث باينأ تاوذ اهنم نوكي مث دحاو ًابان مدقيام اهنمو .ةكم ىمسيو ةرغ ةلعرلا يف وهو هب مءاشتيف

 حايرلا نأ اوركذو «تيلخ ةديصملا يف تعقو نإو اهل ضرعتي الو ضرألا تالماح لسن نم ىتلا يهو

 ىلإ هعفدت اهنكل ًاراح رطملا ناكل اهدنع نم رطقتلا ناك ولف سمشلا ىلإ رحبلا نم ءاملا ناعفري عاعشلاو

 وهنأ بكرم وهو تاداريإ توص وه دعرلا نأ و جلا ثادحأ يف ليقو ملاعلا اهب ايحيو هنم رطقتي ىتح رمقلا

 ل ياسا باو جي ارا

 ىأإ انماوع
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 كلذ هل ىلجت ملاعلا اذه نع ركفلا درجت اذإ ىتح «ةدهجملا تاداهتجالاو «ةغيلبلا
 عقوي امبرو «راطمألا سبح ىلع ىوقي امبرو ,لاوحألا تابيغم نع ربخي امبرف .ملاعلا
 ىف ًابيجع ًارثأ مهولل نإف كلذ دعبتسي الو «لاحلا يف هلتقيف يح لجر ىلع مهولا
 يف مهولا فرصت مونلا يف مالتحالا سيلأ .سوفنلا يف فرصتلاو ماسجألا فيرصت
 ىلع يشمي لجرلا سيلأ .صخشلا يف مهولا فرصت نيعلا ةباصإ تسيلأ مسجلا
 هذخأ ام ىوس هتاوطخ يف ةفاسملا ضرع نم ذخأي الو «لاحلا يف طقسيف عفترم رادج
 ضمغت دنهلا تناك اذهلو « ةبيجع الامعأ لمع درجت اذإ مهولاو ؟ةيوتسملا ضرألا ىلع
 رخآ مهو هب نرتقا اذإ درجتلا عمو تاسوسحملاب مهولاو ركفلا لغتشي الئل امايأ اهنيع
 مهمهد اذإ مهتداع تناك اذهلو .قافتالا ةياغ نيقفتم اناك اذإ اصوصخ لمعلا يف اكرتشا
 يف دحاو يأر ىلع نيقفتملا نيصلخملا نيبذهملا نم الجر نوعبرأ عمتجي نأ رمأ
 يذلا ململا ءالبلا مهنع عفدنيو هلمح مهمضهي يذلا مهملا مهل ىلجتيف ةباصالا
 : مهنمو .هلقث مهدءاكتي

 المخ ام داسجألا ةيرعتو ىحللاو سوؤرلا قلح مهتنسو .ديدحلاب نيدفصملا ينعي

 ملعلا ةرثك نم مهنوطب قشنت الثل مهرودص ىلإ مهطاسوأ نم ندبلا ديفصتو «ةروعلا
 ديدحلاف الإو ماهوألا بسانت ةيصاخ ديدحلا قش اوأر مهلعلو ءركفلا ةلغو مهولا ةدشو

 . كلذ “بجوي فيك ملعلا ةرثكو .نطبلا قاقشنا عنمي فيك

 ةيخسانتلا وأ (9سانتلا باحصأ

 . خسار مدق اهيف خسانتللو الإ للملا نم ةل نم امو ةيخسانتلا بهاذم انركذ دق

 اونياعامل «كلذ يف ًاداقتعا دشأف دنهلا ةيخسانت امأف ,كلذريرقت يف مهقرط فلتخت امنإو
 متاذإ مث .خرفيو ضيبيف كلذك ادبأ وهو ةرجش ىلع عقيف مولعم تقو يف رهظي ريط نم

 ةقدصلاب مهنيد يف لخدي نم نورمأيو مهنيد يف لخدي نأ نود هوملكي الو دحأ اوملعي نأ مهننس نم سجد 01(
 مهديفصتو كلذ اهب قحتسي يتلا ةبترملا غلبي ىتح ديدحلاب دفصي مل مهنيد يف لخد نمو اهب عضاوتلل
 .(189 ص ميدنلا نبا تسرهف) .ركفلا ةبلغو ملعلا ةرثك نم اومعز مهنوطب قشنت الثل مهرودص ىلإ مهطاسوأ نم مهسفنأ

 - «ةهلآلا تلوانت ةيرظنلا هذهو ءدوجولا اذه يف ةقيقحلا وه .ماس رهوج ىلع هلخاد يف مظتني هنكل ء لطاب يداملا دوجولا نأ ررقت يتلاةقيمعلا ةيفسلفلا ةيرظنلا كلت ترهظ نأ ءةينامهاربلا يف روطتلا جئاتن نم ناك (؟) ظ
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هتلت ران هنم قربتف هبلاخمو هراقنمب كح هخارفب هعون
 نهد هنم همد ليسيو ريطلا قرتحيف ب

 نم قلخنا هروهظ تقو ناحو لوحلا لاح اذإ مث «ةراغم يف ةرجشلا لصأ يف عمتجيف

 ايندلا لثم امف اولاق .كلذك ادبأ وهو ةرجشلا ىلع عقيو ريطيف ءريط هلثم نهدلا اذه

 ةلاحم الو ةيرود كالفألا تاكرح تناك اذإو :اولاق .كلذك الإ راوكألاو راودألا ىف اهلهأو

 دافأ ام ةلاحم ال هدافأ لوألا طخلا ىلع ةيناث ةرود رادو ادب ام ىلإ راجرفلا سأر لصف نإف

 نإف «نيرثألا نيب فالتخا روصتي ىتح نيرودلا نيب فالتخا نكي مل ذإ لوألا رودلا

 تفلتخا امو لوألا زكرملا ىلع تراد كالفألاو موجنلاو تأدب امك تداع تارثؤملا

 تايدابلا تارثأتملا فلتخت ال نأ بجيف هجوب اهتابسانمو اهتارظانمو اهتالاصتاو اهداعبأ

 ءارو رتتسملا ءيشلا كلذ وه رهوجلا اذه يف ثحابلا هب ىنعي ام مهأ نأ ريغ تابنلاو ناويحلاو يسانألاو -

 اهنأ اونلعأف اهيف ريكفتلاب مهدوهع مدقأ ذنم دونهلا ىنع دقو سفنلا وهو ءاهفيفالت يف ءىبتخملا ةداملا

 مداصتي ال ام لكب مهظافتحا ىلع ةنهكلا صرح دقو ءناسنالا مسا اهيلع اوقلطأف ناسنالا يف قحلا رهوجلا

 دئاقعلا هذه ىدحإ هئانفو مسجلا نالطبو اهدولخو سفنلا ةيقحأ ةديقع تناكو « ةيبعشلا ةيدنهلا ةيلقعلا عم

 ةديقع تلظف تاد ةتعمو بهاذم نم هعدتبا امو تاروطت نم بعشلا هاناع ام اهحمي مل يتلا ةيقابلا ةلغلغتملا

 ةيرظن اهيف ثعابلا حملي ةرباعلا ةرظنللو ةسدقم ةيرظنو «ةتباث ةيرطف تحبصأ ىتح تيوقو .ةدلاخ

حلاو دلاخلا رونلا اهدحو ىه سفنلا نأ ررقت هنأ ذإ «ةداملاو سفنلا ىف نوطالفأ
 امأ .ناسنالا يف ىمسألا ق

 ال ةدلاخ ةيدبأ مهدنع سفنلاو «سفتلا لولحب الإ ةقيقحلا هيلإ فرصنت ال .لطاب لايخف يداملا نامثجلا

 اعبت اهل ردقي دیدج رخآ بوثب هلادبتساو مسجلا وه يذلا اهبوث رييغت ىلع اهرهق نم رثكأ توملا اهنم لاني

 .اهلامعأل
 ءاضقلاب تنك نإ نيفصلا نيب امهو ءلاتقلا ىلع هضرحي نجرأل ويدساب لاق ءاتاراباهام باتك يف ءاج

 لب ةريغتم ريغو ةتئام ريغ حاورألاف هيف ةعجر ال ًاباهذ نيبهاذب الو نيتيمب انسل مهو اننأ ملعاف انمؤم قباسلا

 توم اهابقع يتلا هتخوخيش ىلإ هتلوهك نمو «هبابش ىلإ هتلوفط نم ناسنالا رياغت ىلع نادبألا ىف ددرتت یه

 ال اهنأو «ناتباث اهدوجو ةيدبأو سفنلا ةيدبأ نأ فرع نم لتقلاو تولا ركذي فيك ةت دوعلا مث ءنذبلا
ءام الو اهقرحت رانالو اهزتجي فيس ال « ةمئاق ةتباث يه لب «مدعو باهذ ىلإ الو ةدالو نع

 حیر الو ءاهقرغي 

قلخ ام اذإ سابللا لدبتسي امك رخآ ندب ىلإ قتع ام اذإ اهندب نع لقتنت اهنكلو اهبهذت ةوق يأ الو ءاهسبيت
 الف 

و .لقنتلا كلذ تءاش ام ماسجأ يف لقتنتو .ةدلاخ كسفن تماد ام مه كبيصي الو مغ كقحلي
 تناك اهنأول

 دولوم لكف هداسفل عزجتو اهنود ندبلا حملت تنك نإف .دوعي الو دجوي ال دوقفمل متغت الأ كب ىرحأف ةدئاب

 املو ءريصملا هيلإو رومألا هنم يذلا ىلاعت هللا ىلإ كلذ امنإ ءيش كلذ نم كل سيلو دئاع تيم لكو تيم

 نآلا تنأو رشبلا ىلع قباس ملاعلا ىلع مدقتم وهو اذك يف مهارب تبراح فيك همالك لالخ يف نجرأ لاق

 يح ةرم نم مكف « يعم كايإو , ينمع دقف دهعلا مدق امأ :ًالاق هباجأف هداليمو هنس يف ًافورعم مهنم اننيب اميف

 سانلا عم نوكلل هجو ال ذإ اندب تسبل حالصالل ءيجملا تمر املكو كيلع تيفخو اهتاقوأ تفرع دق ابقح

 نالا الإ

 = كلذل اوبلط دقو طق تيم هيف نفدي مل عضوم يف هتوم دعب هتثج اوقرحي نأ هموقل مسر مهنم ًاكلم نأ يكحو
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 يه مك ىربكلا (1)ةرودلا يف فالتخا مهلو راوكألاو راودألا خسانت وه اذهو .هجوب اهنم
 فلأ نيتسو ةنس فلأ ةئامثالث ىلع مهضعبو ةنس فلأ نيثالث ىلع مهرثكأو نينسلا نم
 نأ مه رثكأ دنهلا دنعو «تارايسلا ال تباوثلا ريس راودألا كلت يف نوربتعي امنإو «هنس
 تادوجوملا مدعي ملف ةيئاوه ةيران هيف بكاوكلا نأو حيرلاو رانلاو ءاملا نم بكرم كلفلا
 . بسحف يضرألا رصنعلا الإ ةيولعلا

 لاقف مهتبرإ اولانو مهتيغبب اورفظ دق مهنأ اونظف ةئتان رحبلا يف ةرخص اودجو ىتح رمألا مهايعأف .ًاعضوم =
 امنإ هنإف نوديرت ام اولعفاف .ةريثك تارم ةرخصلا هذه ىلع هدسج قرحأ دق كلملا اذه نإ :ويدساب مهل
 هعواطي ال مث ايندلا ضفر يف دهتجيو صالخلا لمؤي نمف :ويدساب لاقو . هتجاح تيضق دقو مكمالعإ دصق
 ىلإ دوعي هنكلو هناصقن لجأ نم دارأ ام لاني الو «نيباثملا عماجم يف هلمع ىلع باثي هنأ ىغتبملا ىلع هبلق
 صالخلا لاني نأ ىلإ بلاوقلا يف ىفصتي لازي الو هتعواطم يف هبلق ذخأيو لوألا بلاقلا يف هدارأ ناكام ىلإ جردتلاب رخآلا بلاقلا يف يسدقلا ماهلإلا ىلإ هقفويو ةداهزلاب صوصخم سنج نم بلاقلل لهؤيف ايندلا
 ةفراعلا سوفنلاف داسجألا نم هيلع تناك ام فالتخاب اهتلاح فلتخت اهدلخ ىلإ لوصولا ليبس يف يهو دولخلا راد ىلإ ةلقتنم ىمسألا اهفده ىلإ اهقيرط يف ناويحلا وأ ناسنالا يف ناكأ ءاوس رخا ىلإ دسج نم لقتنت دوجولا نم ىتش راوطأ يف اهلقنتو حورلا نالوجو حاورألا خسانت يف نودقتعي مهف دلاوتلا يلاوت ىلع
 اهتايح يف تلعف امع لأست ال يهو امهرب ىلإ ىلعألا الملا ىلإ اهتأشن لصأ ىلإ ةرشابم لصت ةلضافلا
 تلصوام ىلإومسلا نع بجحت ةليضفلاو ةفرعملا ةصرف اهل حتت مل يتلا ةسيسخلا ةلهاجلا سوفنلاف ءايندلا
 ةفرعملا ةصرف اهل حاتت يح نئاك دعب نئاك يف اهرارقتساب اهخسانتو اهلاوجت يف عقتف .ةمدقتملا سوفنلا هيلإ
 .روبحو ةجهبو .رورسو حور نم ةباحر يف امو ءامهرب ىلإ ليبسلا كردت نذإو .ةليضفلاو
 داع ةدملا هذه عطق اذإ ملاعلا نأو ناورزاه ةنس فلأ نيعبس لك يف ملاعلا ءادتبا نأ ركذي نم دنهلا نم )١(

 امأف .ءاوهلا ميسنلا قرخو بشعلا لقبو ناويحلا بدو ءاملا لغلغتو مئاهبلا تحرمو لسنلا رهظف نوكلا
 كلذ اومسوو ىربكلا ةثداحلاو ىمظعلا ةرئادلا اولعجو :هوبصن اتقوو هوبرض الجأ كلذل ادودحو تاذلا ةبصتنم ةوقلا ةدوجوم صخشلا ةيشالتم ىوقلا ءىدتبت رئاود ىلع تاصوصنم روركب اولاق مهنإف دنهلا رثكأ
 ماع فلأ رشع ينثا يف ةرركم ةنس فلأ نيثالثو تس ةدم ءاهتنالاو ءدبلا نيب ةفاسملا اولعجو ملاعلا رمعب
 يناعملا عيمج طسبتو ضبقت رئاودلا نأو ءاهل ربدملاو ءايشألا هذه يوقلا طباضلا نأو رزاهلا مهدنع اذهو
 رامعألا رصقتو لاحملا نم ىوقلا نكمتو رئاودلا حاسفنال ركلا لوأ يف لوطت رامعألا نأو اهعدوتست يتلا
 لقعلا ردابي يفاصلاو ردكلا قباس وفصلا نأو حرسيو رهظي ركلا لوأ يف اهرغصو ماسجألا ىوق نأ كلذو
 تادسافلا تانئاكلا طالخأ رصانعل ةربدملا ىوقلا لماكتو جازملا ءافص بسح ل وطت رامعألاو
 ٠ ةفيعض سوفنلاو ةيوسنم روصلا رهظت ربكألا ءدبل ةياعر مظعألا ركلا رخآ نأو .تادئابلا تاليحتسملا
 ءىطخت الف ةمجدزم ةسكعنم رئاودلا يف دراوملا درتو .لصاوملا ديبتو .ىوقلا صقانتتو ةطلتخم ةجزمألاو
 يف مهقيرفت نم هانطسب اميفو لوألا ءىدابملا يف نيهاربو للع انركذ امف دنهللو رامعألا مامت راصعألا يوذ
 ىلإ ىلعأ نم اهندب ةيفيكو ملاوعلا نم الع امب اهلاصتاو سوفنلا ىف رارسأو زومر تاناورزاهلا رئاودلا
 ١۳( ص لوأ بهذلا جورم) .نامزلا ءدب يف مهل بتر امم كئلوأ ريغو .لفسأ
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 تايناحو رلا باحصأ

 زع هللا دنع نم ةلاسرلاب مهنوتأي ةيناحور تاطسوتم اوتبثأ ةعامج دنهلا لهأ نمو

 مهل نسيو «ءايشأ نع مهاهنيو ءايشأب مهرمأيف باتك ريغ نم رشبلا ةروص يف لجو

 هئانغتساو ايندلا ماطح نع ههزنتب هقدص نوفرعي امنإو ءدودحلا مهل نيبيو “مئارشلا

 . كلذ نمو اهريغو لاعبلاو برشلاو لكألا نع

 ةيونسابلا

 ميظعتب مهرمأف رشب ةروص ىلع ءامسلا نم لزن يناحور كلم مهلوسر نأ اومعز

 ام الإ حبذلاو لتقلا نع مهاهنو « حئابذلاو ناهذألاو بيطلاو رطعلاب اهيلإ اوبرقتي نأو رانلا

 .مهلئامش تحت ىلإ نمايألا مهبكانم نم هنودقعي طيخب اوحشوتي نأ مهل نسو رانلل ناك

 نم الو مهتلم ريغ ةمعطأ نم اولكأي ال نأو رمخلا برشو بذكلا نع ًاضيأ مهاهنو

 امنص هلاثم ىلع اوذختي نأ مهرمأو لسنلا عطقني العل انزلا مهل حابأو .مهحئابذ

 ءانغلاو ريخبتلاو فزاعملاب تارم ثالث موي لك هلوح نوفوطيو هنودبعيو هيلإ نوبرقتي

 ىلإ ةبوتلا يف نوعزفيو اهوأر ثيح اهل دوجسلاو رقبلا “ميظعتب مهرمأو صقرلاو

 . كنكلا رهن اوزوجي ال نأ مهرمأو اهب حسمتلا

 ءاج مث يهلإلا دييأتلا ىلإ نيبوسنملا كلذل نيبدتنملا مهئامكح نم اهسيماونو اهننس ذخأت ةينانويلا تناك )١(

 ةهلآ ىلإ نورخآو . ةكئالملا ىلإ مهضعب اهبسنيو «سوز نم ةذوخأم اهنأ ىلع سيماون مهل عضوو سونايم

 نود نيذلا دعاوق ءامكحلا نيشر نع ةرداص اهننسو ةعيرشلا نوري مهنأ ذإ هلثم ىلع دنهلا رمأ ناكو «نيرخآ

 وأ ملاعلا ىلع لطي رش ةدام مسحل الإ ءيجي نلو سنالا ةروصب هئيجم دنع روصنملا نيران وه يذلا لوسرلا

نع ءانغتسالا عقو اذه لجألف اهدجت امك اهب لمعت امنإو ننسلا رمأ نم ءيش يف ضوع الو عقاو يفالتل
 

 ريغ هنأكف اهخسن امأف ةيربلا حلاصم يف مهيلإ ةجاحلاف تعقو نإو ةدابعلاو عرشلا باب يف مهدنع لسرلا

 .رقبلا محل ؛اهنمو تمرح مث ويدساب ءيجم لبق ةحابم تناك ةريثك ءايشأ نأ نومعزي مهنأل مهدنع عنتمم

 ذئتقو ناك بسنلا نإف باسنألاو ةحكنألا رمأ اهنمو «تابجاولا لمحت نع مهزجعو سانلا عابط ريغتل كلذو

 : فانصأ ةثالث دحأ ىلع

 . مهدنعو اندنع نآلا وه امك ةحوكنملا مألا نطب يف بألا بلص نم :اهدحأ

 دلو ذئنيح نوكيف اهيبأل دلولا نوكي نأ ىلع طروش اذإ ةفوفزملا ةنبالا نطب ىف نتخلا بلص نم : ىناثلاو

 ظ . عرازلا بألا نود طراشملا دجلل ةئبالا
 تناك اذإ اهجوزل ةأرملا دالوأ نوكيف جوزلل ضرألا نأل ةجوزلا نطب يف يبنجألا بلص نم :ثلاثلاو

 . ١( ١ص ةلوقم نم دنهلل ام قيقحت) . هنم اضرب ةعارزلا

 يف هسيدقتو هلالجإل ءرصح ريغ يف قرطلا تاهمأ بوجي اقيلط هنوكرتيو «رقبلا نوسدقي «سودنهلاف (۲)

 - لود اهنوكرتيو «حرمتو حرست يهو «رفتغي ال اعينش امرج اهبرض لب ةرقبلا لتق نودعي مهو «مهسوفن
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 ةيدوهابلا
 کار وهو مهاتأ ةيدوهاب همساو رشي ةروص ىلع يناحور كلم مهلوسر نأ اومعز

 كلذ نم دلقتمو .سوؤرلا ماظع نم ىتوملا ماظعب للكم ليلكإ ةضار ىلع روث ىلع

 قلاخلا ةدابعب مهر مأي بعش ثالث وذ یارزم ىرخألابو ناسنإ فحق هيدي ىدحإب ةدالقب

 نوكت نأو اش لاا درد اه هلا ىلع اول نأو هعم هتدابعبو لجو زع

 دئالق سانلا ماظع نم اوذختي نأو قلاخلا عنص ًاعيمج اهنأل ةدحاو ةقبرلا يف اهلك ءايشألا

 ,دامرلاب مهسوؤرو مهداسجأ اوحسمي نأو «مهسوؤر ىلع اهنوعضي ليلاكأو اهنودلقتي
 نم الإ اهيف مهل شاعم الو اينالا ضفرب مهرمأو لاومألا عمجو حئابذلا مهيلع مرحو

 , 2(١)ةقدصلا

 هبنذ نع رفكي لظف اهلتقف ةرقب ( يسودنه ريمأ مدص دقلو «ةرقب هتضرتعا اذإ قيرطلا سبحي دقل ىتح «ضرعت مس
 ةرقبلا بنذب كسمي توملا ريرس ىلع وهو درف لكو «هبنذ رفغ ىتح ًاليوط ًادمأ امهاربلل ةظهابلا ايادهلاب اذه
 .هتفرغ يف هيلإ ةرقبلا قاست نأ بلط ءريمشك اجارهم ةافولا ترضح املو «ةنجلا دارأ نإ هحور ضيفت ىتح
 نم ةسمخ نوسدقي مهو «هحور تضاف ىتح اهبنذب كسمأف اهيلإ ريمألا لمح كلذ يف اوحلفي مل املف
 جزمت مث ة ةالصلا ةعاس ناوأ يف عضوت هذهو «لوبلاو ثورلاو نبجلاو يلسملاو نبللا : يهو ةرقبلا تاجتنم

 . ماثآلا نم رهطم مظعأك اكربت موقلا اهبرشيو ضعبب اهضعب
 يفوهو اهلوب أولمحيل ةرقب رثأ نويسودنهلا اوفقي ام أريثكف « مهيدل غلبأ رهطلا يف لوبلا رثأ نأ بيرغلا نمو
 يف لجرلا هاقلتي دقو مهسوؤرو مههوجو هب اونهديل وأ ءًاروف هوبرشيل مهتويب ىلإ اهب نوعرسي ةينأ يف هئفد

 مهنم لودعتبي دقو مهنوحفاصي الف .ساجنألا نم مهريغ نم ة ةرقبلا لكأي نم نوربتعيو و هيدي

 نورام مهو نولبقيو قارب ساحنب وأ ؛ناولألا ىهبأب اهنورق نونيزيو ,دوقعلاب رقبلا ديج نوقوطي ام ًاريثكو

 07١. ص ايسآ عوبر يف ةلوج) .ًاليبقتو امثل رقبلا ىلع
 جحلا سيل ةسدقملا نكامألا ةرايزو , جحلا يفف تاداع نم ينوريبلا هدد د ا نضع لقلت ملا يف ةدايزو

 مانصألا دحأ وأ ةرهاطلا دالبلا دحأ جاحلا دصقي نأ وهو ةليضفو عوطت امنإو تاضورفملا نم مهدنع

CTL SD a 

 لابجلا LOND CoO أر قلحيو « مهريغو ةندسلاو ةمهاربلا
 هنم جرخيو رمقلا ءايضب فصوي ًادج ميظع ضوح وهو «تهرأوريم حفس يف وه ام اهنم ةديدع يهو ةدرابلا
 كلنكلا رهن هنمو بهذ هلمر يذلا يأ رسدنب ضوح اهنمو نيربالا بهذلا ىلع يرجي ًادج ًارهاط بنز رهن

 رمأل امإ اهنوسدقي ضايح نم كئلوأ ريغ ىلإ هبونذ ترفغ همسج ىلع هؤام ىرج نمو .ةنجلا يف يراجلا
 نإف يسناراب دلب لثم ةنايدلا ةهج نم مظعت عضاوم دنهلابو .رابخألاو بتكلا يف دراو صن وأ اهيف ليلج
 مهابقع نوكتل مهلاجا هيف مهيتأت نأ ىلع نوصرحيو هنم «ةبعكلا يرواجم موزل هنومزليو وف مهداهز
 هيف لانيف يستاراب دلب لخدي نأ الإ هبوح ىلع ًافاكم هبنذب ذوخأم مدلا كفاس نإ : نولوقيو اريخ توملا دعب
 نارفغلاو وفعلا
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 لوحي ىتح لاملا كرتي الو نكمأ امب موي لك يف ةبجاو مهدنع ةقدصلاف ,ةينقلا يف بجي امو .ةقدصلا امأ 5

 هل لصحي امامأف ال مأ هغلبي له ناسنالا فرعي ال لوهجم ىلع ةلاحإ كلذ نإف رهش رمي وأ «لوحلا هيلع

 ىعرملا وأ ضرألا مزلي يذلا جارخلا ءادأب يلاولل ءىدتبي نأ هيف بجاولاف . يشاوملا وأ تالغلا ةهج نم

وبذكي مهنأ الإ ةقؤسلا مزلي هنيعب كلذو مهميرحو مهلاومأ ظفحو ةيعرلا نع دايذلا ىلع هل ةرجأ سدسلابو
 ن

 لصاحلا مث «هريغ لود نمهربلا نع طحنف هانركذ ام لكو .هلثمل بئارضلا تاراجتلا مزليو .نونوخيو هيف

 بلقلا هيلإ نئمطي يك راخدالا هثلث يف ىري هنأل ةقدصلل عستلا هيف سري نم مهنم ‹ةينقلا نم كلذ جارخإ دعب

 نوكيو رادلا يف هثلث قفنيو هثلثب قدصتي نأ يقابلا هثلث يفو حبرلاب رمثيل ةراجتلا يف فرصي نأ هثلث يفو
 عبرو ةقفنلل عبر اهنم نوكي ًاعابرأ هتمسق ىري نم مهنمو «نوناقلا اذه ىلع حبرلا نم جرخي اميف رمألا

 اذهراخدالا عبر زواج نإف نينس ثالث يف ًايفاو ناك نإ ةريخذلل عبرو ةقدصلل عنرو ةءورملا ةماقإو لمجتلل

 وهف لاملاب لاملا ىف ابرلا امأو , لضفي امب قدصتو نينس ثالث يف ةقفنلا نع رصقي ال ام هنم زرفأ رادقملا

 حبرلا زواجي ال نأ ىلع ردوشل الإ ةصخر هيف سيلو «لاملا سأر ىلع ةعوضوملا ةدايزلا ردقب همتأو مرحم

 سانلا نكل ةروظحم ةتيملاف «براشملاو معاطملا نم روظحملاو حابملا امأو لاملا سأر رشع سمخ

 نيدلا عنمو هب مهصاصتخال ةمهاربلاب صاخ هانركذ ام نكلو ‹ يهنو رمأ لك هيف نوذبنيو محللا ىلإ نوموقي

 ءربلاو ءاملا ريطو كمسلاو سيماوجلاو بنارألاو ءابظلاو زعملاو نأضلا «تاحابملاو تاوهشلا عابتا

 ضيبو ءاغببلاو نابرغلاو ةيلهألا جاجدلاو ةليفلاو لاغبلاو رمحلاو ليخلاو رقبلا هميرحت ىلع صوصنملاو

 «سافنلاو ةنجألا لاوحأو ضيحلاو حكانملا يف امأ .حابم اهبرشف ءردوشل الإ رمخلا تمرحو ءاهعيمج

 نوكي نأ دنهلا نأش نمو «ةيهلإ رماوأو ةعيرش مهل نم ةصاخو موسر ةمأ لكلو «ةمأ هنم ولخت ال حاکنلاف

 حارفألا تالا رهظتو تاقدصلاو نيبارقلا موسر هيف ةمهاربلا ميقتو ناوبألا دعقيف نسلا رغص ىلع جيوزتلا

 ةأرملا اهبهن نأ الإ اهعاجترا زوجيال ةلجعم ةلحنو ةمهلا بسحب ةلص ةأرملل نوكي امنإو ءرهم ىمسي الو

 قوف امو « عبرأ ىلإ ةدحاو نم رثكأب جوزتي نأ لجرللو مهل قالطال ذإ توملاب الإ ةقرف الو سفن بيط نع
 اذإ ةأرملا امأو «هزواجتي الو اهريغب ددعلا ممتيف نهنم هدي تحت نم ىدحإ تومت نأ الإ هيلع مرحم عبرألا

 .اهل لضفأ هارت اموهو اهسفن قرحت نأ امإو ةلمرأ ىقبت نأ امإ يهو ءجوزتت نأ اهل سيلف اهجوز تام

 لوصألا مرحتو «هبيرق نم لضفأ بسنلا يف دعب نمو «براقألا نم لضفأ بناجألا نأ حاكنلا يف مهنوناقو

 تاقبطلا فالتخاب فلتخت ءاسنلا ةدعو ءامهتانبو ةلاخو ةمعو تحخأ نم نيبناجلا نم عرفت امو عورفلاو

 .همأ ةقبط ىلإ دلولا بسنيو .هتقبط قوف نمم جوزتي نأ هل لحي الو اهنود نمو هتقبط نم جوزتي نأ هل زوجيو

 تيبلا يف اهبرق هلب .ةأرملا نايتإ اهيف رظحيو «ىلوألا ةعبرألا قيقحتلابو ًاموي رشع ةتس هرثكأ ضيحلاو

 ضيحب سيل وه ذإ ءاهمد عطقني مل نإو اهنايتإ ّلحو ترهط تلستغاو ةعبرألا مايألا تضقنا اذإف ءاهتساجنل
 دنع اذكو «رانلل ًانابرق مدقي نأ دلولل ًابلط ءاسنلا نايتإ دارأ اذإ نمهربلا ىلع بجيو ءةنجألل ةدام وه امنإو

 ةثالث عاضرلا رثكأو ءأران دقوت الو اهتيب يف لكاؤت الو «ةينآ نم برقت الف ءاسفن ةأرملا تماد امو . عضولا

 مانصألا تويب يف نه نمو ةنماثلا وأةعباسلا يف نذألا بقثو ةثلاثلا يف ةقيقعلاو بوجو ريغ نم لاوحأ

 «نيميلا ركنملا ىلعف زجع نإف دوهش وأ باتكب ةنيبلا يعدملا ىلعو «بعللاو صقرلاو ءانغلا نهتفيظوف

 بصي منص دنع موصي نأ وأ بارش نم ركنملا هبرشي ام ىلإ ىوعدلا رادقم فالتخاب فلتخت يهو
 ءام هيلع

 ردق يف نهدو نمس ىلغيوأ ءاقداص ناك هنزو داز نإف نيترم هنزو ىلإ «برش ام ءاق ًابذاك ناك ناف ةيوشب

  «قداصف هفكب اهكسمأ نإف ةديدح ىمحت نأ وأ «قداص وهف هديب اهجرخأ نإف بهذلا نم ةعطق هيف حرطت
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 ةقدصلاو ةالصلاو موصلاب يهو «ةرافك الإ همزلي مل تاقبطلا رئاس نم لوتقملاو ءانمهارب لتاقلا ناك اذإو
 هل « ميظع هلتقو .ةبوحلا وحمل يه ذإ ةرافك هيف ءىزجت الو ةرخآلا ىا هرمأف انمهارب لوتقملا ناك نإو

 هذاتسأ وأ هيبأل وه نم ةصاخو انزلا مث رمخلا برش مث رقبلا لتق مث نمهاربلا لتق ماثآلا ربكأو ةرافك هوحمت
 دقو ريهشتلاو ةحيضفلا ىلع رصتقا امبرو «ميرغتلا وأ بيدأتلا وأ ليكنتلاب نوكت دقف رادقمب ةقرسلا ةبوقعو
 نمهاربلاو ءاهيفنو ةيجوزلا تيب نم اهدرط ةينازلا ةبوقعو هنولتقيوأ فالخ نم هنوعطقي وأ «قراسلا نولمسي
 اهل نإف ةنبالا ادع ثاريملا ىف ءاسنلا قح طقسيو اهيلإ دوعيالو هتقبط نع طقسي امايأ ردوش تيب يف معط اذإ
 ءةايحلا ترثا وأ اهسفن قرحت مل نإ ةجوزلاو ءاهجاوز ىلإ اهيلع قفنأ ةجوزتم نكت مل نإف «نبالل ام عبر

 ةقدصلل نوكت اهنكل «ليبس هتكرت ىلع ىلاولل سيلف انمهارب نوكي نأ الإ « يلاولا لام تيب ىلإ هتكرتف ثراو
 عنصي نأ اذه قوفو قدصتيو اهيف معطي ةفايض ةرشع تس ىلوألا ةنسلا يف هثراو ىلع تيملا قوقح نمو

 مل حورلا نأ ىسع توملا تقو نم مايأ ةرشع مامت ىلإ بارشو ماعط هيلع عضوي رادجلا نم زراب فر هبش
 رشع يداحلا مويلا ذنمو درابلا ءاملاو ماعطلاب قدصتي اهيفو .شطع وأ عوج يف رادلا لوح درتف دعب رقتست
 دونهلا ىريو « ىلوألا ةنسلا لاوط نمهارب تيب ىلإ مهرد عم ةدحاو اسفن يفكي ام ماعطلا نم موي لك هجوي

 قارحالاب جاشمألا لالحنا دنع صلختت يهو ناسنإ ناسنالا اهب ةطقن ناسنالا ىف نوري ذإ .تيملا قرح
 عاعشلا وأ رانلا الإ ولعلا دجوي ال ذإ رانلا بيهلب وأ سمشلا عاعشب امإ اهرقتسمل دعصت حورلاو اهددبتو

 هدامر يقابو ةنجلا ىلإ هلصويو رانلا نم هذقنيف هيلع يرجيل .كنكلا رهن ىلإ ةقرتحملا هماظع ضعب لمحتو

 نم قرحي الو «ةثلاثلا نود نم لافطألا نم قرحي الو هقارتحا عضوم ربقبو ةيراجلا ةيدوألا ضعب يف حرطي
 ماعطلا نع كاسمإ وهو . ضرف اهنم سيل لفاونو عوطت مايصلاو ءاهجوز عابتا رثؤت يتلا ةلمرألا ريغ ءايحألا
 يف هماعط نوكيو مهريغ وأ هتكئالم دحأ وأ هللا نم .هلجأل هموصي نم ىلإ هب برقتي موي رامضإب لأم ةدم
 مايصلا موي حبصأ اذإف .دغلا موص يونيو هنانسأ فظني نأ دعب كاتسيو للحتيو ةريهظلا ىف قباسلا مويلا
 مايأ مهلو هناسلب هل موصي نم مسا رهظأو هتاهج يف ىمرو ءام هذيب ذحأو «هموي ضئارف ماقأو لستغاو كاتسا

 نهجاوزأ ىلع نحرتقيو ةنيزلا هيف نذخأي ديع ءاسنللو مهحارفأو مهدايعأ مهلو اهنوموصي ةمولعم
 .(۲۷۲ ص هلوقم نم دنهلل ام قيقحت) .ايادهلا

 نرقلا يف بهذملا اذه سسؤم اليباك ميكحلا شاع دقو ءايهكيماس بهذم سسؤم ءاليباك ىلإ ةبسن
 لبق سماخلا نرقلا ىلإ عجرت هبهذم نعو .هنع تثدحت يتلا صوصنلا مدقأ نأ ذإ .داليملا لبق سداسلا
 بهذم وهو .سوفنلا ىف ىهانتي ال يذلا ددعتلاب اليباك لوقل ددعتلا ايهكماس ةملك ىنعمو «داليملا

 ريغ حاورألا نم ًاملاع وأ ًاماع ًاحور كانه نأ ىري امنإو «نوكلا يف فرصتم رطيسم هلإب فرتعي ال ؛ يداحلإ
 .هتاريغتو ةراثإ نوكلا يف ثدحي ةداملا عم تادحولا هذه رهاظتي هنأو تادحولا هباشتم ءهانتم الو دودحم
 . يتكاري ىمستو ةداملاو .داشروي ةيدنهلاب يهو ‹ سفنلا ءاوس ةيلزألاو ةقيقحلا يفف امه .ناملاع تمثف

 نإو سفنلاو ءاهنم ردصي ام لك اهنع أشنت يتلا ةكرحلا اهبسكت ةداملل اهترواجمب سمنلاف ةيوق ةلص امهنيبو
 ةزجاع اهنأ ريغ ءةرصبم يهو ًائيش لعفت نأ اهدحو عيطتست ال يهف ةردقلا ىلع ةوقلاب ةلمتشم ةيح تناك
 - لاصتاب هيبش امهداحتاف . سفنلاب اهلاصتا ريغب زربت ال ةنكتسم ةردق ىلع ةلمتشملا ءايمعلا ةداملا فالخب
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 حسمتم رشب ةروص يف مهاتأ 2')اويش هل لاقي يناحور كلم مهلوسر نأ اومعز

اهيلع طيحم رابشأ ةثالث اهلوط رمح دوبل نم ةوسنلق هسأر ىلع دامرلاب
 فحق نم حئافص 

 ام مظعأ نم ةدالق دلقتم سانلا
 راوسب اهنم روستم قطنمب كلذ نم قطنمتم .نوكي

 مهل نسو هيزب اويزتيو «هتنیزب اونيزتي نأ مهرمأف «نايرع وهو لاخلخب اهنم لخلختم

 .دودذحو عئارش

اف .امهنواعتب امهنواعتب  ةفوخم ءارحص يف ايقتلا دعقمو ىمعأ =
 ىلع هرصبب هلدي يذلا دعقملا لمحي ىمعأل

 يتلا امهصاوخ زربي امم امهرهاظتو ةداملا عم سفنلا داحتاف امهنواعتبب ءةاجنلا ءىطاش ىلإ نالصيف ةداجلا

صلا هذهو .ةملظلاو ىوهلاو ةيريخلا يهو اهتافص ةدامللو ءامهداحتا نودب يفانت ال
 نوكت ىتح لعافتت تاف

 نأ ريغ ءةدهاشملاو فشكلا نوكي «ةعيبطلاو ةداملاو سفنلا «ةثالثلا طابترابو ةعيبطلا نوكت تمثو .ًاطسو

 هيلإ وعدت تقؤم ةداملاب سفنلا عامتجا نأ ىلإ ىلإ تحزحزت ةداملاو سفنلا نيب يقيقحلا طابترالا ةركف

نم هب ديقتت امم سفنلا صلختتف «لوزت نأ ةرورضلا هذه ثبلت ال مث ءايندلا ةايحلا اهبلطتت يتلا ةرورضلا
 

 عامتسي الو يتاذ ملاعلا يف رشلا نأ نوري مهو ةراق ةئداه مانتف « ىمسألا ةيدبألا ملاع ىلإ قلطنت مث ,ةلص

 ءهب طيحي امو .نوكلا رارسأ يف لمأتلاو ءاهتاوهشو ةايحلا ذئاذل نع يلختلاو حلاصلا لمعلا ريغب هلاوز

 ال ةليوط اماوعأ ريدغ ءىطاش ىلع اسلاج ثكمي مهدحأ ىرتف .ةديدش ءاولغ «دهزلا يف نولاغتي مهارنف

 اهعزتني ىتح هسفن بلاغي لازي امو «نوكلا رارسأ يف ركفلا ميديو .ًاتوق باشعألاب تو دن اكم اش

فصن همسج ريصي نأ ىلإ هتلاح هب لصت دقو ءاهسندو ةداملا نجس نم
 «شئاشحلا هيف تبني «رجحتم 

 ؛اهالوأ ءةفلتخم ةئالث تايصخش نم وه ذإ .,دقعلا ةدقع مهرظن يف ناسنالاو ,ناصغألا هيلع فتلتو

 قيفد مسج ؛اهيناثو .اهلوصأ يف هؤازجأ ىحامتت مث «توملاب ككفتيو للحتي يذلا «يداملا مسجلا

 وهو «سفنلا اهثلاثو ,ىرخألا ماسجألا لحيو خسانتي يذلا وهو ناسنالل حيحصلا رهوجلا وه ,فافش

 دجوت ال ساوحلاو ىهانتي ال يذلا يسفنلا ملاعلا نم «ةقحلا داحآلا عيمجو لثامتي يذلا قحلا دحاولا

 ةعيبطلا رصانع نم رصنع اهلباقي ةساح لكف نوكلا رصانعل قافو ىلع اهدوجو امنإو ىدس تقلخ وأ اطابتعا

لعفلاب ةلهاج سفنلا نأ ىري ايهيكماس بهذم نإو هيلع اهعوقول حلصي
 ناتفص ملعلاو لهجلاو ةوقلاب ةملاع 

 لهج ةيرظن ىلإ نورق ةدعب وطسرأ اوقبس دق دونهلاف لاوحألاو فورظلا فالتخا بسحب اهيلع نابقاعتت

 دولخ يف مهيأر ىلإ اذه .ةبرجتلاو بسكلا قيرط نع يلعفلا ملعلاب اهزوفو ةوقلاب اهملعو لعفلاب سفنلا

 ىوأم ىلإ ىوأم نم لقنتت امنإ يهو بوثب بوث رييغت هبش الإ سيلف توملا امأ ءاهروتعي ال ءانفلا نأو سفنلا

 ريصي هنإف باوثلاو ءالتعالا قحتسا نم امأ , مهدئاقع نع كلذ يف ينوريبلا لقنو خسانتلاب هنومسي ام وهو

 وأ اهلهأ عم نوكلاو تاومسلا يف فرصتلا نع بوجحم ريغ ةيناحورلا عماجملل اطلاخم ةكئالملا دحأك

 NS ويصر هئاذ ماثآلاو رازوألاب لوفسلا قحتسا نم امأو «ةينامثلا نييناحورلا نا اک

 . صلختيو هبكرم ىلختيف هتاذ لقعي وأ ةدشلا نم وجنيف اباوث قحتسي نأ ىلإ

 نم ديلوتلا وضع دعي يذلا هلإلا وه «توملاو ةايحلا هلإ وه لوحتلا هلإ لقف تئش نإو ةدابإلا هلإ وه ءاويش )١(

 توملاو تادوجوملا هنع ردصت يذلا يلصألا رهوجلا هلإ وه كلذ عم نيبارقلا هل برقتف ةيزمرلا هتافص

 دقو ةديدجلا ةيمهربلا ةهلا مدقأ وه اويش هلإلاو ءاهقرع ةيرقبع عدبمو .يقيقحلا دنهلا هلإ وه اهلحي يذلا

 مهيلع نولمحيو زمرلا اذهب ةءولمم مهدباعم عيمج ىرتف هل ًاعوضوم ديلوتلا وضع ةروص يف هتدابع تذختا

 ب امئاق بهذملا ناكو ءاهل نيلصم نيحو نيح نيب اهنولبقيف ماودلا ىلع ةضف وأ بهذ نم هل ةريغص ريواصت

Y1 



 اا +
 (١)ةينويداهملا

 هالتق ناوخإ هل ناكو ميظع ناسنإ ةروص يف اناتأ ًاميظع اكلم ناك نويداهم نإ : اولاق
 لاحف الإو زمر اذه ليقو «راحبلا همد نمو لابجلا هماظع نمو ضرألا هتدلج نم المعو

 لق ءرعشلا ريثك ةباد ىلع بكار نويداهم ةروصو ةجردلا هذه نإ غلبت ال رشبلا ةروص

E N Eىلع كلذك اهلبسأو يسال ا  

 ءرمخلا اوبرشي ال نأ مهل نسو «كلذك اولعفي نأ مهرمأو ءاهجوو ءافق سأرلا ىح

 هيف ميظع تيب هيلعو .نعروج ىعدي لبج ىلإ اوجحي نأو ءاهنم اوبره ة ةأرما اوأر 0

 يا را رول ير اال يل

 TT هاير دولا و ا ويرسل

 . لعفو لوق نم ررضو ءوسب دحأ ىلإ اولصي ملو «مرحم ىلإ اورظني ملو مهقيرط
 ظ بكاوكلا ةدبع

 رمقلاو سمشلا نيرينلا ىلإ اتهجوت ناتقرف الإ بكاوكلا ةدابع يف بهذم دنهلل لقني ملو

 .اهيلع ةيهلإلاو

 سمشلا ةدبع

 ءايضو بكاوكلا رون اهنمو «لقعو سفن اهلو ةكئالملا نم كلم سمشلا نأ اومعز

 بونج عيمجو ماظنو روسيم يف ديوأتلل ًادئاس بهذملا اذه لظف هلا بلا وع ادم ةرزكذلا قلع د
 ٠ OT ءواتسالا E .دنهلا

 ا

 كئاهلا يلاك ةدابعك بدألاو قوذلل ةفلاخم يا ب .هدرم اهيلإو الا ج يتلا

 دالملا ناكس ةهلآلا ةدابعب تطلتخاف ًافلج دنهلا لئابق دشأ ىدل ةفولأم ةدابعلا كلت تحبصأ ام ناعرسلو
 ىلع تقير ف ة شلات ةزاعدلا تجرم ةهلألا هذه ديجمت ليبس يفو . ةجرضملا ةيشحولا جونزلا نييلصألا 1

 يلاهألا ىدل دبألا ىلإ ريخألا نمزلا يف اهبيرقت لطبأ يتلا ةريخألا ةيرشبلا اياحضلا ءامد اهدباعم حباذم
 يف نوكي ام رهظأو . .هفصو 00 ءايجملا ل 37 وا

E )عملا ماظع ن 500 ل ا ١١ 

 .(08 ص ةلوقم نم دنهلل ام قيقحت) . ضايغلا يف نوحبسيو < مهبل

 فردت



 ريخبتلاو دوجسلاو ميظعتلا قحتسي كلفلا كلم ىهو ءةيلفسلا تادوجوملا نوكتو ملاعلا

 اهل اوذختتا نأ 535 نمو ‹«سمشلا دابع يأ للا لومسي ءالؤهو ءاعدلاو

اوفقوو همساب هونب صاخ تيب هلو .رانلا نول ىلع رهوج هديب ا
 ءايارقو اعايض هيلع 

 «ضارمألاو للعلا باحصأ هيتأيو تارك ثالث نولصبو تيبلا نوتأيف ماوقو ةندس هلو

 . هب لومشتسيو نوعديو نولصيو هل نوموصيف

 ٠ رمقلا ةدبع

 اهلامك ىلإ اهلاصتاو ةنوكتملا ءايشألا حضن هنمو هيف ةيئزجلا رومألاو . ىلفسلا ملاعلا

 نأ 8-5 نمو رمقلا دابع يأ ةينكيردنجلا لومسي ءالؤهو « هناصقنو هتدايزبو
 اوذختا

 نأو ؛هودبعيو هل اودجسي نأ مهنيد نمو «رهوج منصلا ديبو «رهوج ةروص ىلع ًامنص

رمقلا علطي ىتح اورطفي الو .رهش لك نم فصنلا اوموصي
 ماعطلاب همنص نوتأي مث .

 اذإف «مهجئاوح نع هنولأسيو رمقلا ىلإ نورظنيو هيلإ نوبغري مث «نبللاو بارشلاو

. | 
 منصلا ديبو سارفأ ةعبرأ ةلجعلا مئاوقو لجع ىلع ًامنص اهل اوذختا دق للا داغ مهو ةيتيكنيدلا ةلمو

)١( 
 منصلا اذهل نودجسي مهف دوجسلاو ةدابعلا قحتسي ةكئالملا كلم سمشلا نأ نومعزيو «رانلا نول ىلع رهوج

 هتحلصمب نوموقي ماوقو ةندس هلو تالغو عايض منصلا اذهلو «فزاعملاو رهازملاو نحخدلاب هلوح نوفوطيو

 ماقسألا باحصأ هيتأيو ليواقألا نم بورض اهيف مهل تاعفد ثالث راهنلا يف هتدابعو «هعايض ةحلصمو

 دودجسيو يلايللا نوتيبيو هدنع نوميقيو .ةعيظفلا ضارمألا نم كلذ ريغو ةنامزلاو صربلاو ماذجلاو

 يف ىري ىتح كلذك ضيرملا لازي الف هل نوموصيو نوبرشي الو نولكأي الو مهئربي نأ هنولأسيو هنوعرضتيو

 لاح ىلإ عجريو أربيف همانم يف هملكي منصلا نإ ؛لاقيو .دارملا تغلبو تئرب دق :هل لوقي الئاق نأك همانم

 هيلإ نوبرقتي نويرآلا ناكو اهتانايد عيمجب هتدابع جزمتو ميدقلا ذنم دنهلا يف سمشلا هلإلا دبعيو ةحصلا

 دجتو «ناميإلاو بحلا هلإ ونشو يف مهتدفح ةيصخشو لاوقألا عورأ يف هركذب اوداشف تاولصلاو ةيعدألاب

 تسرهف) .هوصخشي نأ ريغ نم اسأر سمشلا هلإلا نوعدي نم نييلصألا ناكسلا اوديواردلاو نييرآلا نم

 ص ميدنلا نبا ٤۸۸ ص دنهلا تاراضح 5١6(. ٠

 نأ مهتنس نمو ءةدابعلاو ميظعتلا قحتسي ةكئالملا نم رمقلا نإ : نولوقي رمقلا دابع مهو ةينكهيردنجلا ةلمو (۲)

 نم «تيكردنج هل لاقي رهوج منصلا كلذ ديبو طوطب ةعبرأ لجعلا رجي «لجع ىلع .ًامنص هل اوذختي

 نولأسيو رمقلا علطي ىتح اورطفي الو رهش لك نم فصنلا اوموصي نأو هودبعيو هل اودجسي نأ مهنيد

 هوعدو نخدلا اودقوأو لالهلا ىلإ اورظنو حوطسلا ىلع اودعص لالهلا لهو رهشلا سأر ناك اذإف مهجئاوح

 ىلع الإ هيلإ اورظني ملو رورسلاو حرفلاو بارشلاو ماعطلا ىلإ حوطسلا نع اولزن مث «هيلإ اوبغرو هتيؤر دنع

 رمقلا يدي نيب فزاعملاو بعللاو صقرلا يف اوذخأ راطفإلا نم اوغرف اذإ رهشلا فصن يفو ةنسحلا هوجولا

 . (488 ص ميدنلا نبا تسرهف) . منصلاو
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 نع اولزن مث .هيلإ اوبغرو هتيؤر دنع اوعدو نخدلا اودقوأو حوطسلا اولع رهشلا لهتسا

 «ةنسح هوجو ىلع الإ هيلإ اورظني ملو ءرورسلاو حرفلاو بارشلاو ماعطلا فا حوطسلا

 يدي نيب فزاعملاو بعللاو صقرلا يف اوذخأ راطفإلا نم اوغرف اذ e فصن يفو

 “)مانصألا ةدبع

 ناك ذإ مانصألا ةدابع ىلإ رمألا رخا نوعجري مهبهاذم انركذ يتلا فانصألا نأ ملعا
 تذختا اذه نمو هيلع نوفكعيو هيلإ نورظني رضاح صخشب الإ ةقيرط مهل رمتسي ال
 عصو ةلمجلابو ءاهتروص ىلع اهنأ اومعز امانصأ بكاوكلاو تايناحورلا باحصأ

 ىلع لومعملا منصلا نوكي ىتح بئاغ ةايحلا هيلع دوبعم ىلع وه امنإ ردق امثيح مانصألا

 هديب تحني ال ام القاع نأ ًاعطق ملعنف آلإو هماقم ًامئاقو «هبانم ابئان هتئيهو هلکشو هتروص
 0 انوي هدوجو ناك دإ لكلا قلاخو 0 0 هنأ دقتعي 1 هرم

 مهبلطو ةدابع كلذ مهفوكع ناك . ىلاعت هللا نم ناطلسو ناهربو هجحو نذإ ريغ نم

 هللا ىلإ انوبرقيل الإ مهدبعن ام :نولوقي اوناك اذه نعو ءاهل ةيهلإ تابثإ اهنم جئاوحلا
 امل ةيهلإلاو ةيبوبرلا داقتعا يف اهروص ىلع نيرصتقم اوناك ولف ء[” :رمزلا] # ىفلز

 يلا ار ایبک نر a ا 8

 ءاهمشلل عفدناو ارشب راطتسال < .ةبعكلا وأ م هللا لوسرل ضا تيدا ااغ فأول ندخاش گاو .ةصاخ

 نم ةمظعملا صاخشألا ءامسأب . مانصألا داجيإ ىلع ثعابلا وه اذهو .اهيلع غرمتلاو اهب هيذخ ريمعتو

 ميظعت اوبجوأف سيماونلا باحصأ كلذ لخاد مث .مهراثآل اميظعتو مهل ىركذ ةكئالملاو ءاملعلاو ءايبنألا

 هنومسسي يذلا كلذ . قيقحتلا مارو صاوخلا جهن : نم امأ . مهماوعل كلذ ناكو دنهلا تناك اذكهو كلذ

 كلم ىضم اميف ناك : سكيرب كلملل كنوش لاق ا .هتروص نع اضف ىلاعت هلا ريغ ةدابع نع هزني نإ «راس

 .هبر هل ى احتف ‹ حيبستلاو ةدابعلل ىلختو .هايند يف دهزو .هنع بغر مث هانم كلملا نم لان شونبأ ىمسي

 .كتيؤرب تررس ينإ : لاقف .كطعأ كل ادب ام لس : : هل لاقف اليف بكري ةكئالملا سيئر ردنأ ةروص يف

 نسح ةدابعلا نم ضرغلا نإ هنا كاف“ كقلحخ نمم لب .كنم بلطأ ال ينأ ريغ .هتلذب ام تركشو

 داب قس ناس و كنج ؛ايندلا شا ٠ كلملا لاقف ر ن لا صحت ةاناكملا

 تنأ نفق يتعاط يف هيف نمو ملاعلا ل اك :ردنأ لاق ؟كنم يتجاح بلطأ فيكف كيلإ تسيلو .اسرلا ةيؤر

 _ لكلا بروهو .هندل نم ةوقلا هذه كحنم نم دبعأ نأ الإ عيطم عماس كلذك انأ : : كلملا لاق ؟ينفلاخت ىتح
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 (١)ةيلاكاهملا

 دابعت هيدي ىدحإبو اهطبس سأرلا رعش ريثك ديأ عبرأ هل لاكاهم ىعدي منص مهل

 هينذأ يفو ءاهعفدي ناك ةعبارلابو «ناسنإ سأر ةثلاثلابو ءاصع ىرخألابو « هاف رغاف ميظع

 )0غ(

 يف ردنأ لاز امو . مالسب ينع عجراو «هترثآ امو ينلخف .شكنرهو لب .نيكلملا لئاوغ نم كسرح يذلا

 ةعبرأ دايأ تاوذ اهضعب مانصألا عنصت كلذ ذنمو .هتروص ىلع لاثمت ةماقإب هعنقأ ىتح كلملا عم شاقن

تناكو . برلا ةيؤر ريغ ةمهن هل نكي مل زران ىمسي انبا مهاربل نأب اضيأ اوربخأو «نيدي تاوذ اهضعبو
 هل 

 ارون دعب ىلع ىأر ذإ هركف يف حباس وه انيبو «هقرافت ال يهو .بئاجعلا اهب يتأيو «ةيح ريصتف اهيقلي اصع

 ادإف رظنف ءاذكه الإ ينرت نأ كنكمي سيلف .«نوكلا عنتمم هانمتتو هلأست ام نأ هنم يدونف «هيلإ ىعسف

 مانصألا نمو ةروصلاب مانصألا تعضو نيحلا كلذ ذنمو «سانلا صاخشأ لائم ىلع ينارون صخش

 . ناوارمح ناتتوقاي هينيع يف رمحأ نايتخسب ًاسبلم ًايبشخ ناكو سمشلا مساب ناتلوم منص ةروهشملا

 دإ منصلا كلذ دجوف اهيف ةعمتجملا لاومألاو اهترامع ببس ىلإ رظن ناتلوملا مساقلا نب دمحم حتتفا املو

 يفو « هب افافختسا هقنع يف رقب محل قلع نأ دعب هكرت يف حالصلا ىأرف «بوأ لك نم ًابوجحم ًادوصقم ناك

 .دصقيو مظعي دراش ىمسي يبشخ منص تيب ريمشك لخاد

عبصأ نيرشعو ةئام ةماقلا لعجاف لبوأ مارل تناك اذإ ةروصلا نإ :رهمهارب لاق تكنس باتك يف لاقو
 نم ا

 ىلعو نينثا وأ اعبرأ وأ اينامث شب منص يديأ لعجاو ةينامثو ةئام يأ رشعلا صقني امهريغلو منصلا عباصأ

 مانصألا هذهو ءدنهلا يف مانصألا ذاختا ىلع لدي امم اذكهو «ةأرما ةروص ةءودنثلا تحت رسيألا هبنج

 نإ :انيك باتك يف ليق دقو «تاهيومتلا نع الضف «مهفراعم ترصقو مهبتارم تلفس نيذلا ماوعلل ةبوصنم

 مهيوقأف < ياوسل ةالصلاو حيبستلاو تاقدصلاب نولسوتيو «يريغب ّيلإ مهيغابم يف نوبرقتي نمم ًاريثك

 وأ قافتالاب احاجن اودجو اذإ لاهجلا ءالؤهو «مهنع يئانغتسال مهتدارإ ىلإ مهلصوأو اهل مهقفوأو اهيلع

 ىلع اوتفاهتو مهرئاصب ال مهتابايغ تيوق ةأطاوملاب ءةندسلا قيراخم نم ءيش كلذ ىلإ فاضناو ةميزعلا

 يف ةينانويلا تناك دقو .مهيديأ نيب مهسفنأب ةلثملاو مهئامد ةقارإب «مهروص اهدنع نودسفي ءروصلا كلت

 اوفصي ملذإ ةيلاغلا رهاوجلاو بكاوكلا ءامسأب اهنودبعيو ىلوألا ةلعلا نيبو مهنيب مانصألا نوطسوي ميدقلا

 ءةدابعلل اهودصقي نأ فيكف اهيزنتو اهل اميظعت دادضألا بلسي لب باجيالا نم ءىشب ىلوألا ةلعلا

 ةلاسر وطسرألو « ىفلز هللا ىلإ مهبرقتل .كلذك اهودبع مهضرأ ىلإ ًامانصأ ماشلا نم برعلا تلقن املو

 مانصألا نأ ركذ نم نانويلا نم نإ مهلوق امأ اهيفو ءردنكسالا هيلإ اهذفنأ ةمهاربلل لئاسم نع باوجلا يف

 ام ىلع يضقن نأ زوجي الو .هنم ءيشب انل ملع الف ةيناحورلا اهيف نوعديو نيبارقلا اهل نوبرقي مهنأ وطنت

 نأ ملع دقف .كلذب لغتشي ال هنأ هسفن نم راهظإو ماوعلاو ءايبغألا ةبتر نع هنم عفرت هنإف .هب انل ملع ال

 ىلإو ةدسفملا ةدسافلا ةبترلا تغلب نأ ىلإ تدادزا مث ءةيلستلاو ريكذتلا وه ةفآلا هذه يف لوألا ببسلا

 اهنم لمحو ؛ ةفئاصلا يف نيسمخو ثالث ةنس يف تحتف امل ةيلقص مانصأ يف ةيواعم بهذ لوألا ببسلا

 ةمئاق اهعيب ىأر هنإف مهكولم نم كانه عابتل دنسلا ىلإ اهب ثعبف «رهاوجلاب ةعصرم ةللكم بهذلا مانصأ

 ص ةلوقم نم دنهلل ام قيقحت) . ةنايدلا ال .ةلايألا مكح يف ةريخألا ةفآلا نع ضرعأو ارانيد رانيدلل نمثأ

*0). 

 فشاك نانسألا رشاك هطبس سأرلا رعش ريثك « ينوحنامسا هنولو .ديأ عبرأ هلو لاكاهم هل لاقي منص مهل

 = رغاف ميظع نابع هيدي ىدحإبو « هيدي نيب ليفلا يدي دلجب دقع دق مدلا هنم رطقي ليف دلج هرهظ ىلع نطبلا
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 ا هيلع افتلا دق ناميظع نانابعث هدسج ىلعو « نیطرقلاک ناتيح
 هقاقحتساو هردق ميظعل ةدابعلا قحتسي تيرفع هنأ نومعزي ةدالق كلذ نم هيلعو فحقلا
 ناسحإلاو عنملاو ءاطعإلا نم ةمومذملاو ةبوبحملا ةدومحملا لاصخلا نم هيف امل اهل
 هتلم لهأ اهيلإ نوتأي دنهلا ضرأب ماظع تويب هلو مهتاجاح يف مهل عزفمل هنأو ةءاسإلاو

 منص هيف رتخا : هل لاقي عضوم مهلو «هب نوفوطيو هل نودجسي تارم ثالث موي لك يف
 تاجاح نوبلطيو كانه هل نودجسيو عضوم لك نم هنوتأي منصلا اذه ةروص ىلع ميظع
 . هيتأي نم مهنمو .اذك ينطعأو ةنالف ينجوز هلأسي اميف هل لوقي لجرلا نأ ىتح ايندلا
 . قسفي امب ىتح ةجاحلا هلأسيو هيل هيلإ عرضتي ايش قوذي ال يلايللا مايألا هدنع ميقيو

 ةيكيهسكربلا
 یو وری ی نا ا ی و و

 اهنم نوسمتليف لابجلا يف نوكي يذلا رجشلا لثم هفتلمو رجشلا قساب ىلإ اورظني نأ هل
 نوتأيف منصلا كلذ نوذخأي مث . مهدبعت عضوم عضوملا كلذ نولعجيف اهلوطأو اهنسحأ

 مهفاوطو مهدوجس نوكيف اهيف هنوبكري اعضوم اهيف نوبقنيف رجشلا كلت نم ةميظع ةرجش
 ةا فاد رحت

 ةينيكهدلا

 مهلو «ةريثك ديأ هلو جات هسأر قوفو ةأرما ةروص ىلع ًامنص اوذخأي نأ مهتنس نم
 يف سمشلا لوخدو «رمقلاو سمشلاو راهنلاو ليللا ءاوتسا دنع ةنسلا نم موي يف ديع
 هيلإ نوبرقيو ءمنصلا كلذ يدي نيب ًاميظع اشيرع مويلا كلذ يف نوذختيف «نازيملا
 فويسلاب هيدي نيب اهقانعأ نوبرضي نكلو ءاهنوحبذي الو ءاهريغو منغلا نم نيبارقلا
 ةماع دنع نوئيسم مهو .مهديع يضقني ىتح ةليفلاب انابرق ن اا نم اوباصأ نم نولتقيو
 . ةليفلا ببسب دنهلا لهأ

 هدسج ىلعو .نيطرقلاك ناتيح هينذأ يفو اهعفر دق ةعبارلا ديلاو .ناسنإ سأر ةثلاثلابو اصع ىرخألابو «هاف =
 هنأ نومعزيو «ةدالق كلذ نم هيلعو .فحقلا ماظع نم ليلكإ هسأر ىلعو هيلع ايقتلا دق ناميظع نانابعت
 ةمومذملاو ةبوبحملاو ةدومحملا لاصخلا هقاقحتساو هردق ميظعل ةدابعلا قحتسي نيطايشلا نم تيرمع
 ص ميدنلا نبا تسرهف) .دئادشلا يف مهل عزفملا هنأو ةءاسإلاو ناسحإلاو عنملاو ةيطعلا نم ةهوركملا
 .(غ88
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 ()ءاملا دابع يأ ةيكهلحلا

 وشنو ومنو ةدالو لك هبو ءيش لك لصأ هنأو «ةكئالم هعمو كلم ءاملا نأ نومعزي

 هتذادغ لجل ةارأ اذا املا لإ او الا الا ىف لمع نامو ةزامعو ارا طو فاو

كأ وأ نيتعاس وأ ةعاس ميقيف هقلح ىلإ لصو ىتح ءاملا لخد مث «هتروع رتسو درجت
 رث

 .أرقيو حبسي وهو ضعب دعب هضعب هيف يقلي ًاراغص اهعطقيف نيحايرلا نم هنكمأ ام ذخأيو

 هدسج رئاسو ههجوو هسأر هب رطقيف هنم ذخأ مث هديب ءاملا كرح فارصنالا دارأ اذإف

 . '2فرصناو دجس مث اجراخ

 رهن هئام يف دالوألاو ءاسنلاو لاجرلا سطغي ءأسدقم ًاضوح دبعم لكل اولعج دقو ءاملا نوسدقي سودنهلاو )١(

ىلع ةيلاع جرد نم رهنلا اذه ىلإ لزنيو هفافض ىلع ةمئاقلا ندملا يف سدقملا ءاملا وه هسفن جنكلا
 ماودلا 

 0 ل ف اا و و ب ساعي هاوتسم ىلع أرطي امل

 ةفصرأ ىلع دقوت يتلا نارينلا راونأ هيلع سكعنت ىتح ليلجلا جنكلا رهن نم لمجأ ءيش الو راونألا رحاسب

 حطانت اهنأ رظانلا ىلإ ليختف يراوصلا قوف راونألا هذه ضعب عطسيو هفافض ىلع ةمئاقلا ىقارملاو روصقلا

 . ٦۷۲( ص دنهلا كتاراضحر . بكاوكلا

 اديفلا اولوأو مهضارغأل اوعضخ نيذلا ا 1 نح راثا نم ةريثك ىرخأ بهاذم ةمثو (۲)

 OT ا أ اوبهذو .سيدقتلا اوركتحاو « مهحلاصو قفتي امب

 هتلازإ نم دب ال ارش اهدوجو يف نأ نم E ل روم

 اوناك دقلو «مهدض ةنهكلا هتراثأ امل نيهبا الو نيلابم ريغ اهاوصأو قفتي ال ام ءارآلا نم اوعاذأف ءاهلاوزب

 : تأشن يتلا بهاذملا مهأ نم ناكو : رض اعط ااغ نرتعطي

 دقف ةيقيرغإلا ةفسلفلا يف دجو هنأ امكو «يناسنإلا ريكفتلا نم نول ةيئاطسفوسلاو ,يئاطسفوسلا )١(

 مهنأ اونلعأو اات ًاراكنإ اديفلا ناطلس ءدونهلا نويئاطسفوسلا ركنأف «ةينيصلاو ةيدنهلا نيتفسلفلا يف دجو

 ةوق نم اوتوأ امو .ةياردو ةناسل نم مهل ناك ام مهئاعدا يف مهرهاظو .ةحيحصلا ةفرعملا باحصأ مه

 هحبقو هنسحو «هتيرشو هتيريخو «هتيلطابو دحاولا ءيشلا ةيقح ىلع ةنهربلا نوعيطتسي اهب اوناك « ةباطخ

 ريخلاو قحلا نأو اهل دوجو ال ةيديفلا نأب داقتعالاو قحلاو ريخلا نم .ةقثلا نادقف ىلإ ىدأ 6 يف

 . ناسنإلا ينب بولق يف رطسم امهنوناق ريخلاو قحلا نأ ذإ ريخو قح امهنأ تنأ تيأر ام وه

 اوسسأف 5” مهتوادع يف اوراس دقو ةينامهاربلا موصخ ةيناث هباحصأو يداملا 57 )2

 نم نونمؤي ال مهن أ ىلإ اوبهذو ماهلإلاو يحولا ةركف ىلإ .ةعذال ةيرخس يف مهموجه اوأدب دقو مهنيدل

 نم مغرلاب مهو سفنلا ةفافش نم قدصأ ةداملا ةفاثك نأو .بسحف مهساوح قيرط نم تبث امب الإ قئاقحلا

 اناميإ ال داهزلا ةايح نوبحي نايحألا نم ريثك يف اولاز ام مهنإف مهتيدنهب اوظفتحا دق دونه مهنإف مهتيدام

 يتلا تاوهشلا دويق نم اهل ًاريرحت « مهتاذلل ًاديبع اون نأ نع مهسفنأب اوذأتيلو < کب ارات نكلو اهب

 هتوهشل ملستسيو «ةنسلا e للا ناك مهدحأ نإف اذلو ناسنإلا ينب طبرت

 . كسنتيو ثنحتي «هدبعتم ىلإ داع هتياغو هبرام كلذ نم غلب اذإ ىتح ةناجملاو رعدلا ىدرم يف يمتريو

 - امب ثارتكالا مدعو قئاقحلا سايقم ناسنالا هلعج نم يئاطسفوسلاب هبش هلوهو يحويلا بهذملا (۳)
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 (١)رانلا دابع يأ ةيرطاونكالا

 اه اا اناکم اهالعأو ازيح اهعسوأو ًامرج رصانعلا مظعأ رانلا نأ اومعز

 رئاس ىلإ جايتحالا نم رکا اهلا جايتحالاو اكوا افلا افا ءايض اهرونأو

 امنإو اهتجزاممب الإ داقعنا الو ومن الو ةأيح الو اهب الإ ملاعلا يف نوک الو . عئابطلا

 ًاماعط نوعدي ال مث هيف رانلا اوججؤي ضرألا يف ًاعبرم ادوالخأ نخب نأ اهل مهتدابع

 ًابرقت هيف اهوحرط الإ ًاسيفن ًارهوج الو ًاحئاف ًارطع الو ًارخاف ًابوث الو ًافيطل بارش الو اذيذل

 نم ىرخأ ةعامجل ا 0 ءاقلإ اومرحو اهب كرت 2

 رانلا 8 نوسلجي او داهز مهنمو اهلك ا ىلع اهنومدقيو اغلا ا

 ˆ مرحم ردص نع ردص سفن نم مهسافنأ نم لصي ال ىتح مهسفانم نودسي نيمئاص

 دقحلاو دسحلاو بذكلا يهو اهدادضأ ٠ نم عنملاو ةا قالخألا ىلع ثحلا مهتنسو

 برقتو ١( رانلا نم برق اهنع ناسنالا درجت ادإف ءرطبلاو صرحلاو يغبلاو جاجللاو

 . اهيلإ

 ةينامهاربلا ةموصخ نع هتوكسب زاتميو .دهزلاو كسنلا ةايح ىلع ءامعزلا لابقإ نم ةيداملاب هبشو هادع =

 هنميلافتو ةقارآ عيذي بهذملا كلذ ذخأ اهتلغشم قحتست ال اهنأل < ءاهتضهانم ىلإ لزنتت اهنأ نع ًاربكو ًافوزع

 هاقلت ام عذقلاو نعطلا نم بهذملا اذه ءامعز ىقلتي نأ ىلا ايس فاك امه حلا ةنايد ىلع ةجراخلا

 مهتراهطو مهقلخ ةناتم نم فرعام نأ ريغ نيدلا ىلع ةدرمتملا ةجراخلا رحخألا بهاذملا نم مهاوس

 ىلع هزفحو مهل يدنهلا بعشلا عضخأ كئلوأ لك اهتامهن نم مهسوفن ءاقنو ةعناصملاو ءايرلا نع مهعفرتو
 نم لاخ مهبهذمو .مهنيدل مهبارحل .مهيلع نورغنتي اوناك نيذلا ةمهاربلا ةنهك ادع « مهلالجإو مهمارتحا
 ناذهو «.ةايحلا رهاظم لازتعا ىلعو ةرثألا كرت ىلع مهبهذم ءانبو ةدقعملا نيناوقلاو ةيمسرلا سوقطلا

 ةضاير لوح رودت ةيلمع ميلاعت اهل نأ قوف ءةينيدلا دئاقعلاو ةيفسلفلا بهاذملا هب وسرت ام ريخ امه ناقلخلا

 ىوتسم نع كلذباوعفتراف مهاوق اوكلمف مهتدارإل مهاوق اوعضخأو تاوهشلا نع ررحتو ةداهز نم سفنلا

 فراخز نم سانلا هب رثأت امب اورئأتي نأ نيبو مهنيب تلاح «ةيولع ةداعس ىف اوسمغناو يداعلا ةيناسنالا
 ىف نأ اومعز دقلو «ةيحانلا هذه نم مهساسحإ اودقفف اهمالآو اهتابكن وأ اهذئاذلو اهرورسو ةايحلا
 . دحاو نمز يف ةددعتم ةنكمأ يف دوجولاو ءاملا يف ثكملاو .ءاوهلا يف ناريطلا مهتعاطتسا

 )١( ص ةلوقم نم دنهلل ام قيقحت) . سروسملا أ .كم مهل لاقيو 58( .

 ك5 مو لوخت نلإ امئاَدوَهَو .دنهلا تانايد يف اعونت « يناتسرهشلا هركذام لك نم ىرنف (۲)

 هذه نيب سيلف مئادلا لوحتلا نم تانايدلا هذه روتعي ام فصن نأو . ىصحت داكت ال يتلا دنهلا تانايدلا

 .اديفلا وأ اديولا بتك يف اهردصم دجتف «روصعلا مدقأ ىلإ عجرت اهنم ةدحاو لكو .«تباث وه ام تانايدلا

 - هبشت ام عونتلاو ددعلا ةرثك نم تغلب اهنكلو .كرتشملا ةيسودنهلاو ,ةديدجلا ةيمهاربلا مسا اهعمجي معن
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عو « ةهلالا فولأ ىلع لمتشت اهنأ اميس الو ديحوتلا ىلإ اهلك ليمتو ءةريبك ةباغ ىف رجشلا قروب :
 مانصأ ىل

حاو لك نم قتشيو تاودألا ظلغأل ةلثمم بلاغلا ىف يف يح
 ؛بجعلا ثروت ةيفسلف راكفأ اهنم ةد

 اهتهلا ةعيبط ىوق ىلع موقت ًاعيمجو ‹تافارخلا فخسأ اهنم ةدحاو لك يف ىرت كنأ امك ديعبلا اهروغب

 نمؤملا يسودنهلا لثمتي امنيحو .ةهلأ ىلإ تبلقنا .نوكلا رهاظم تبلقت املكو .ةمهاربلا اهصخشو اديفلا

هلوح فتليو ًابهذم كلذب فلأ دق نوكي .هتافص نم ةفصو ههوجو نم هجو ىلع ههلآ
 اميعز ريصيف «هودیرم 

 ذوفن هل نوكيف .هللا نم ًامهلم دشرملا ودي دقو «دادعتسالاب وأ ةثارولاب أدشرم ءرملا ريضي دقو ًادشرم

 نم مهضعب ذختا دقو ءرامنألاو يعافألاك ةيذؤملا تاناويحلا ةدابع .ءاوهلا نج ةدابع دجت دقو «ميظع

 ناويحلا ةدابعلو . ةمهاربلا يف ةينثولا تانايدلا كلت ترثأ دقو ءًاناهك مهتاعر نمو .ةهلآ مهناريثو مهراقبأ

 عيمج ثحبي يذلا نأو .ًاسيدقتو ًامارتحا ناويحلا رثكأ ةرقبلاو ىعفألاو ريبك نأش دنهلا تانايد عيمج يف

 ةداملا نأو رش ةايحلا نأ ىلع ةيدنهلا نايدألا ةملك تقفتا دق هنأو ةدحولا ىلإ ىمرت اهنأ ىري دنهلا نايدأ

 رهاظمو ةلطاب رهاوظ نسانلاو ةهلآلا نأو «ةمئاد تاروطت ةلسلس ةعيبطلا نأو احلا ا نب

 عيمجل ةايحلا بهي يذلا دحاولا هللا وه ىلعألا لصألا اذه نأو ميظعلا امهاربل يأ . ىلعألا لصألل ةيمهو

 نأو ؛ةهدبب مأ ءامهربب هتوعد مأ «ىنغأب هتوعدأ كيلع ءاوس نايدألا عيمج دعصي هيلإو .تادوجوملا

 اوحبصي نأ نوثبلي ال مهصمقتي نيذلا لاطبألاو ناليغلاو نجلاو ةعيبطلا ىوقو تاناويحلاو داسجألا

 يف ىنفت ىتح .دوجوم ىلإ دوجوم نم لقتنتت ةدلاخلا حورلا نأو ريهامجلل ًامانصأ داغ تاغ

 ‹ يسودنهلا قالخأ يف نيدلا رثأ دقو «مداقلا هنايك لاوحأ ر رقت ايندلا هذه يف ناسنإلا نأو « ىلعألا لصألا

 هركذي ام بيجعلا نمو ءاهيلإ ىعسي يتلا ةياغلا امه امهيلإ ددوتلاو ةهلآلا ىدل ةوظحلا لين نأ ىري هنإف

تايح ءاقنلو «سانلاب هقئالع قدصل اثارتكا لقأ ةهلآلا نأ نم يسودنهلا
 تكرس نم ًابضغ لقأ اهنأو ,هصالخإو ه

 بتكلا ةوالت وأ ءاعدلا وأ ةالصلا كرت اذإ ديدشلا ةهلآلا ماقتنال ةضرع حبصي هنکا هدلول هلتق وأ ؛هراجل

 لبق هيدي لسغي مل وأ ةراهطلا بجاوب مقي مل وأ «ةرقب حبذ وأ ةينيدلا تالافتحالا رضحي ملول وأ ةسدقملا

 ةقيقدلا رئاعشلا ىلإ ترظن اذإو .ةهلآلا طخس ريثت يتلا بونذلا يه كلت «هدعب همف لسغي مل وأ ماعطلا

 عفدو ةيوامسلا ىوقلا ديجمتل تعضو دق اهتدجو هتايحو هنوؤش قدأ يف يسودنهلا اهب موقي يتلا ةريثكلا

 لإو «ىراصنلا دنع ىسوم اياصو هباشت اهنأو .ةهلآلا نم اهرودص ىري يسودنهلا نأو اهتكرب لينو اهبضغ

 «قرست ال «نزت ال «لتقت ال كمأو كابأ مركأ ةيصولا تررك دقو :ةتاذآلا نم اياصولا هذه نم تس ناك

 ةبوتلاو جحلاو نيبارقلاب مهبلاطت يهو «كلذ نم ءيشب يسودنهلا بلاطت ال ةهلآلاف هللا مساب الصتم اراركت

 نم يه يتلا ةيلمعلا ةيعفنلا ةيداملا رومألا نمف اذه ريغ امأو «نیح لك يف رئاعشلا تائمب مايقلاو ةالصلاو

 تابجاولا نم رطيسي يذلاف «فافعلاو رهطلا يلابت ال مهدنع اهنأ امك .ةهلآلا اهلابت الف هدحو ناسنإلا نأش

 : يسودنهلا ةايح ىلع

 )١( ءابولاو بدجلا راشتناو ريصاعألا ةراثإ فوخ ةهلآلا ىلإ ًاددوت ءةدابعلاب ةقلعتملا ةينيدلا رماوألا .
 بادآلا دعاوق فلأتت نيذه نمف .ًاضرع عقو ايندلا فئاوطلا نم سانأ نم رهطتلا بوجول ةراهطلا 00

 اهترافكف لتقلابو بيذعتلا بورضب الإ هنع رفكي ال «ةميظع ةريرج رئاعشلا هفتأ ةفلاخمف سودنهلا دنع

 للحتلا ىلإ ةيعاد هتوهش ةدابع نم هنوسرامي ام نإف ءرطخلا ةليلق ةيسحلا بونذلا ميمجو .رافغتسالاو ةبوتلا
 تكلا: داو مثالا قف نينلو < :ريظ امها تاز .ميظع مرج يمهربلا وأ «ةرقبلا لتقو ءانز نم هنوفرتقي امم

 = لمعيو .برشيو لكأيو سلجيو ريسي يسودنهلاف ءهيلع ىنجملاو , يناجلا فالتخاب فلتخت بونذلاو
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 دنهلا ءامكح

 ذملتو هنم ةمكحلا ىقلت دق سونالق ىعدي ذيملت ينانويلا ميكحلا سروغاثيفل ناك
 الجر نئمحرب ناكو «سروغاثیف يأر اهيف عاشأو دنهلا نئادم نم ةنيدم ىلإ راص مث «هل
 سونالق نم ذخأ دق ةيولعلا ملاوعلا ةفرعم يف ابغار ركفلا بئاص رصبلا دقان نهذلا ديج
 دنهلا ىلع ننمحرب سأرت سونالق يفوت املف .هتعنصو هملع هنم دافتساو هتمكح ميكحلا
 بذه ءىرما يأ :لوقي ناكو سفنألا بيذهتو نادبألا فيطلت يف سانلا بغرف مهلك
 ء يش لك هل رهظ هخاسوأ نم هندب رهطو سندلا ملاعلا اذه نم جورخلا يف عرسأو هسفن
 الو لمي ال ًاقشاع ًاذتلم ًارورسم ًاروبحم ناكو «رذعتم لك ىلع ردقو بئاغ لك نياعو
 اودهتجا ةعنقملا ججحلاب مهيلع جتحاو قيرطلا جهن املف بوغل الو بصن هسمي الو لكي
 كلذب مكقحلي يذلا وه ملاعلا اذه تاذل كرت نإ اض لوق ناكو ادهش ا داهتحا
 دنهلا لهأ سردف هميعنو هتاذل يف اودلختو هكلس يف اوطرخنتو هب اولصتت ىتح ملاعلا

 ةفطنلا ةرمثو ةينامسجلا ةذللا ةجيتن وه ذإ هنم نيبأ أطخ ال يذلا أظخلا وه ملاعلا اذه يف لسانتلا نإ :تلاق ةقرفف :نيتقرف اوقرتفاف .ملاعلا كلذب قاحللاو صرحلا ةدشل مهلوقع يف لوقلا مسجت دقو ننمحرب مهنع يفوت مث «مهلوقع يف خسرو لوقلا اذه '
 جيهي ام لكو يفاصلا بارشلاو ذيذللا ماعطلا نم هيلإ يدؤي امو مارح وهف ةيناوهشلا
 ءاذغلا نم ليلقلاب اوفتكاف اضيأ مارحف ةيميهبلا سوفنلا طشنيو ةيناويحلا ةذللاو ةوهشلا
 هقاحل نوكيل ًاضيأ ليلقلا كلذ ىري ال ناك نم مهنمو «مهنادبأ هب تبثت ردق ىلع
 هسفنل ةيكزت رانلا يف هسفنب ىقلأ سندت دق هرمع ىأر اذإ نم مهنمو , عرسأ ىلعألا ملاعلاب
 بارشلاو ماعطلا نم ايندلا ذالم عمجي نم مهنمو .هحورل ًاصيلختو هندبل ًاريهطتو
 اهقاتشتف اهيلإ ةيميهبلا هسفن كرحتتو رصبلا اهاري يكل هينيع بصن اهلثميف ةوسكلاو

 ىنيد يحوب الإ ًايلح سبلي الو ًابوث طيخي الو ةهلآلاب ذوعي نأ ريغ نم ًائيش يتأي ال هنأ ذإ ًاينيد مانيووحصيو =
 ءاضرإ حورلا هذه تيرست دقو ةيهدبلا ةبحملا حور وه يسودنهلا ةعيبط ذفن يذلا ديحولا يبدألا رصنعلاو
 ةرسألا بحو ةداسلل ءافولاو ملحلاك تافصلا نم يسودنهلا هب ىلحت امو .سانلا حالص لجأ نم ال .ةهلآلل
 فيك فرعي يسودنهلاو , ةلعاف ال ةلعفنم هتافص رثكأو هبادآ نم ال هتيجس نمف ةبيجعلا حماستلا حورو
 ةيسودنهلا يف دجت الو ارابج ادبتسم املاظ رهظ ساس ام اذإوهو .هديسل هعوضخ دنع هنسح ودبيو « عيطي
 امب دايقنالاو عوضخلا دوعت دقو بدأ لجر ال نيد لجر وهف هيلع نيدلا ناطلس عم ينيد بدأ ةرمث يه ةفص
 51١(. ص دنهلا تاراضح) . هتيجس يف هتثامدو هتنداهم رس هوجو هتئيب ريثأتل , قلخلا ةثامد نم هيلع رطف
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ندبلا لبذي ىتح ةيقطنملا سفنلا ةوقب اهنع هسفن عنميف اهيهتشتو
 قرافتو سفنلا فعضتو 

 . ماعطلاو لسانتلا نوري اوناك مهنإف رخآلا قيرفلا امأو هب اهطبري ناك يذلا طابرلا فعضل

 نع ىدعتي نم مهنم ليلقو .ًالالح قحلا قيرط وه يذلا ردقب تاذللا رئاسو بارشلاو

 مكحلا نم سروغاتيف بهذم اوكلس نيقيرفلا نم موف ناكو «ةدايزلا بلطيو “'قيرطلا

 رشلاو ريخلا نم مهباحصأ سفن يف ام ىلع نورهظي اوراص ىتح اوفطلتف ملعلاو

 ءوسلاب ةرامألا سفنلا رهقو ركفلا ةضاير ىلع ًاصرح كلذب مهديزيف كلذب نوربخيو

 سب ال هنأ الإ ضحم رون هنأ ىلاعت يرابلا يف مهبهذمو .مهباحصأ هب قحل امب قوحللاو

ي يذلاك اهقحتساو هتيؤر لهأتسا نم الإ هاري الثل هب رتتسي ًادسج
 دلج ملاعلا اذه يف سبل

 رظنلا ىلع دحأ ردقي مل هسبلي مل اذإو «هيلع هرصب عفو نم هيلإ رظن هعلخ اذإف ناويح

 . هيلإ

 اهعنم ىتح ةيوهشلا سفنلا براح نم نإف ملاعلا اذه يف ايابسلاك مهنأ نومعزيو

نمي مل نمو «يلفسلا ملاعلا تايند نم يجانلا وهف اهذالم
 يذلاو اهدي يف اريسأ يقب اهع

 نيكستو بجعلاو ربجتلا يفنب اهتيراحم ىلع ردقي امنإف عمجأ اذه براحي نأ ديري

 كلت ىلإ ردنكسالا لصو املو ءاهيلإ لصويو اهيلع لدي امع دعبلاو صرحلاو ةوهشلا

 نوري اوناك نيذلا مهو نيقيرفلا دحأ ةنيدم حاتتفا هيلع بعص مهتبراحم دارأو رايدلا

 دنهلا تئلمف رشتنا نأ ثبلي مل يذلا ةنبهرلا ماظن ءاج تمث نمو ءةهدب لاح لينل ةليسو نسحأ دهزلاف )١(

يف لتقي نأ وه ةهدب نوكيل ناسنالا اهذختي ةقيرط ىوقأو رايدألاب
 «ملألاو ةايحلا ةيلع يه يتلا ةبغرلا هسفن 

 « هنبهرلا لاجر بطاخت يتلاو «ةيهدبلا ةعيرشلا ساسأ يه يتلا عبرألا ىربكلا قئاقحلا هيلإ يدهت ام اذهو

اج ءلامكلا ليبس يف مدقتلا نم هب لمعلاو اهكاردإ هلطتي امل بعشلا رويال
 : يتأي ام راتشو اتيلل يف ء

 مرهلاو ةدالولاوه م ألاف .هعدر ليبسو هعدرو هردصمو ملألا ‹ةمركملا عبرألا قئاقحلا كيلإ بهارلا اهيأ

ف بغرت نأ وهو «ضيغبلاب عامتجالاو بيبحلا قارفو توملاو ضرملاو
 الف هيف دجت نأ وأ ءهلانت ال ءيش ي

 كلانهو انه رسي اموهو «ةذللا ىوه عم بهذي يذلا وهو , عاطقنا ريغب ددجتت يتلا ةبغرلا وه هردصمو «هلانت

 انه رسيو ةذللا ىوه عم بهذي يذلا وهو , عاطقنا دود ةبغرلا نم ددجتي ام لاوز عم هنيكست وأ هعدرو

 تمثو ءملألا عدر ىلإ يدؤت ةريصب نم ؛ سدقملا طارصلا وه هعدر ليبسو ‹ يضقني نأ ثبلي الو «كلانهو

لآلا لتق يف ةبغرلا ريغ ةهدب لاحل لوصولا ىلإ وعدي ببس
 رايتخا بجوأ امم «نوكسلاو لازتعالا نم .م

 حماستلا حور اهب طيحت ةقاش ةايح ىلإ اهيف ةاواسملا يلجتو «رايدألا يف ةلزعلا ةايحل نيديرملا نم ريثك

 ىلإ ءرملا يهتني يكلو ءءانفلا ةياغ يذلا ثعبلا يف مهلامعأب نويزجم سانلا نأ مهتديقعل مهنأو ءةبحملاو

 تارا )لالالالا نقع ركع ناو اناا عاتم يف دهزي نأو ةبغرلا عمقي نأ هيلع بجو ءاذه

 ١55١(. ص دنهلا
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 ىتح دهجف .ندبلا داسف ىلإ جرخي ال يذلا دصقلا ردقب ملاعلا اذه يف تاذللا لامعتسا

 ' اهنأك ةحورطم مهالتق ثثج نوري اوناكف ةمكحلا لهأ نم ةعامج مهنم لتقو اهحتتفا
 ءاسنلا ذاختا يف ريخ ال نأ اومعز نيذلا يناثلا قيرفلا امأو «ةيقنلا ةيفاصلا كمسلا ثثج
 ردنكسالا ىلإ اوبتك مهنإف «ةينادسجلا تاوهشلا نم ءيش يف الو .لسنلا يف ةبغرلاو
 اوسمتلاو لقعلاو يأرلا لهأ ميظعتو ملعلا هتسيالمو ةمكحلا بح ىلع هيف هوحدم اباتك
 .لمعلاب هولضفو رظنلا يف هوقافف ءامكحلا نم ادحاو مهيلإ ذفنأف مهرظاني اميكح هنم
 ةمكحلا تناك اذإ :اولاقف ةميرك ايادهو ةينس زئاوجب مهلصوو مهنع ردنكسالا فرصناف
 تلصتاو اهسابل بجي ام ىلع اهانسبلأ اذإ فيكف ملاعلا اذه يف لعفلا اذه كولملاب لعفت

 اورظن اذإ مهتنس نمو «سيلاط وطسرأ بتك يف ةروكذم مهتارظانمو .لاصتالا ةياغ انب
 ردقت ال كرونأ امو كاهبأ امو رون نم كنسحأ ام 2 اولاقو اهل اودجس تقرشأ دق سمشلل
 دمحلا كلف .كقوف رون ال يذلا لوألا رونلا تنأ تنك نإف ,كيلإ رظنلاب ذتلت نأ راصبألا

 .ىلعألا كعادبإ ىلإ رظننو كبرقب ىنكسلا كردنل ىعسن كيلإو بلطن كايإو حيبستلاو
 امنإو هل دمحلا اذهو حيبستلا اذهف «هل لولعم تنأ رخآ رون كنم ىلعأو كقوف ناك نإو
 اذإ كنكاسمب لصتنو كملاعب قحلنو كلثم ريصنل ملاعلا اذه تاذل عيمج انكرتو انيعس
 ءاهلامكو اهدجمو اهلالجو اهؤاهب نوكي ةلعلاب فيكف لالجلاو ءاهبلا اذهب لولعملا ناك

 هدنج رامغ لخديو «هبرقب زاوجلاب رفظيف تاذللا عيمج رجهي نأ بلاط لكل قحف
 0 .هبرحو

 ٌللخ هيف فداص نمف .هتدجو ام ىلع هتلقنو ملاعلا لهأ تالاقم نم هتدجو ام اذه
 بر هلل دمحلاو «هلاعفأو هلاوقأ ددسو «هلاح لجو زع هللا حلصأ هحلصأف لقنلا يف
 . نيعمجأ هبحصو هلاو دمحم ىلع هللا ىلصو نيملاعلا

 ءىبنت .ءيش لك ملعي يذلا هلإلاب ءىبنتف ملاعلا رهظت رونلا ةعشأ : يهو سمشلل ةدوشنأ مهل تناكو )١(
 ملست رانلاك ةعطاسلا سمشلا ةعشأ .ليللا مالظ ددبتو صوصللاك موجنلا تراوت تدب ام اذإ يتلا سمشلاب
 مامأ ضهنتو ءاوجألا اهؤانس الميو رونلا ثعبتو .نيعألل ودبتو يرجت سمشلا تاقولخملا عيمج ىلع
 ىذلا اهئايضب مهلا ليزتو يكزت سمشلا ءاهب بجعيو دحاو لك اهاريف ءامسلاو .سانلا مامأو ةهلآلا ةبيتك
 يذ لك رشبتو راهنلاو ليللا عدبتو ءاوجألاو ءامنسلا رمغت ةقرشملا سمشلا سانا لا فرا ينفي
 نأ دعب نحنو .ليمجلا هرعش ةعشألا للكتو ءيش لك ىري هلإ سمشلا .رقش دايج ةعبس اهتبكرم رجيو ةايح
 عيمج نم رضنأ ةهلآلا عيمج نيب عطسي يذلا هلإلا كلذ مامأ دجسن عئارلا رونلا ىرنو مالظلا لوزي
 ش ٤٤۹(. ص دنهلا تاراضح) .بكاوكلا

YY 



 ةحفصلا عوضوملا | ةحفصلا عوضوم ا

 ET RR عوضوم | ه8 رع يوم مالسإلا ةفسالف ورخأتم

 E اا اا ا ءاييخالا E حم م ا لم ا سو سلا قطنملا

 1١5 ...... ةيعيبطلا ماسجألا قحاول :ىلوألا ةلاقملا | ۷ ....................... قيدصتلاو روصتلا

 1 تاهجلا يف مالكلا | 258 ........................ اهماسقأو ظافلألا ش

 ريغو ماسجألل ةيعيبطلا رومألا ةيناثلا ةلاقملا | ه١ ............... اهداومو اهماسقأو اياضقلا 1

 TT ةيعيبطلا :ETE ses هجئاتنو هلاكشأو هيدابمو سايقلا

 IA ....... ةيولعلا راثآلاو تابكرملا :ةثلاثلا ةلاقملا | 28١ .............. سايقلا تامدقم

 ؛اهماسقأو اهاوقو سوفنلا :ةعبارلا ةلاقملا [ 0885 .............. ةرشعلا سانجألا

 ا اا ساوحلاو E ا ا nt تايملالا

 سيل رهوج ةيناسنإلا سفنلا :ةسماخلا ةلاقملا | 054 .......... يمإالا ملعلا عوضوم ىلوألا ةلأسملا

 TO NS مسجب مئاق الو مسجب بكرتي امو ينامسحلا رهوحلا قيقحت : ةيناثلا ةلأسملا

 كا ل ل ل سفنلا ثودح SOS COT e SRA 2000 هلم

 i O O تقتلا ول | 9642 اهلاوحأو للعلا ماسقأ : ةثلاثلا ةلأسملا

 ةوقلا نم يرظنلا لقعلا جورخ : ةسداسلا ةلاقملا | 20/8 ثداحلاو ميدقلاو رخأتملاو مدقتملايف هير

 ةيناسنإلا سفنلاب ةصاخ لاوحأو .لعفلا ىلإ 0557 ... |(هقحاولو دحاولاو ىلكلا يف ةسماخلا ةلأسملا

 ٦۳۷ تاماركو تازجعمو تاوبنو .بيغو ىؤر نم ٥٦٤ .. هتاذب دوجولا بجاو فيرعت ةسداسلا ةلأسملا 0

 0000 هالا ىف: ترغلا ةازأ نقار نقع وجا بحار ةساجلا ةلاثلا ١
 ا ا اا وم EAs سانلل عضو تيب لوأ 6 ل AS لوقعمو

 ل ةبعكلاب مانصألا عضو نم لوأ ٥۷١ .. دحاو الإ هنع ردصي ال دحاولا ةنماثلا ةلأسملا

 TEC eases نارينلاو مانصألا تويب | ۲ ................ اهمزفولو اابسأو تاكرحل ا

 TOV ب عملا د د ل RSS برعلا ةلطعم | - لوخدو ةيهلإلا ةيانعلا :ةعساتلا ةلأسملا

 1 ا ترعلا وتوم A وابوك توم عع ءاضقلا يف رشلا

 1001000110 برعلا دنع خسانتلا ةوبنلاو ءةداعسلاو داعيملا ةرشاعلا ةلأسملا

O ل A O TT ماهلإلاو يحولاو 

 ا AOL ar E 11 يمول تلا و مم م تايعيبطلا



 VE ب و ود ديس ا اا ةردبلا تا ل دن فام نجوم نجم هدم مهمولعو برعلا ةلصخم
 ا مهولاو ركفلا تا ee ١3317 باسنألا ملع
 E ONE eee | i E خيراوتلا ملع

 ا ا او خسانتلا مباحصأ ا SARS نايدألا ملع
 ا 0000000 E بتاعها" Vee ايؤرلا ملع
 0000000 O O E TON SSCA OSE ءاونألا ملع
 الا و ودا ب ب ا وا ا ةيدوهاتلا E و تنتج والم او ديل غبن ذ تال قم برعلا ودحوم
 نس ل معمل ةيلباكلا |3۸۳ ..... ةيلهاجلا يف مهسفنأ ىلع رمخلا اومرح نم
 : ال serena e ةينويداهملا ١ زك“ رعنح مد ةيلهاجلا يف قلاخلاب نمؤي ناك نم
 TR E SSS LE AV Sse e مهتوم دنع برعلا داع

 000 Oa ESS لا ةليع | 8 . . مهتيلهاج يف هومرح ايف نآرقلا هيف مهقفاو ام
 ا E يس NE 91 ينوب ومس ERS ةيلهاجلا يف ةأرملا ةبطخ
 E E ES E E برعلا قالط
 VE NESSES EN Nee ءاسنلا حاكن يف برعلا رمأ
 VEE SSA ES SA LAV كودك هو نزح مسا ORR برعلا جح

 ْ ل را ا اسال ككفذلا 1 540 sacle لطم ا وجع تاما ةيلهاحلا ىف ةئيسنلا
 VE و و ملا ووو ب يود SE OSE VEE lees eR مهاتوم يف برعلآ ةداع
 VE SG راذلا كانعوأ ةرطاوتكألا E seet ro دنه لا ءارآ
 E ااا 0 000313137: دنا: دة | 3285 ول قل دما واول و ووبم سبل اوو نيد موال ةمهارملا

VTE 


