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 يلازؤلامراميلأ طم اج

 لالضل(رادعمللا

 ار هس 2ع مص

 هلمتسودَمَّمَح

 طوؤ انالار اماابعزت ١ يسار اضم يعسكر وكلا



 ميحرلا نمحولا هللا مهب

 ةينانلا ةعبطلا ةمدقم

 دمحم انديس هقلخ فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو . نيملاعلا بر هلل دمحلا
 لبا دعنا ريشا لإ ايغاوو اريذقاو ايداج ةيرعتل ةقعب :ىذلا هللا ةنيغ قا
 « ملعلا رون ىلإ لهجلا تاملظ نم ةيناسنالا

 : دعب امأ

 بتكلا عفنأ ( لالضلا نم ذقنملا ) باتكلا اذه نأ يسفن يف تنقيأ امل ينإف.
 يف تعرشو « هي تممتها كاردإلا قح كردأو . مهفلا قح مهف نإ اهلِجَأو

 اهيف تنيب ةمدقمب هل تمّدقو . ةديدج ةعبط يف سانلل هجارخإو « هيف لمعلا

 تمعد مث « تراكيدل « جبنلا ١ و « لالضلا نم ذقنملا » نيب ةقيثولا ةقالعلا

 ناك امو « تراكيد دنع ةدوجوم تناك يتلا تاطوطخنا ماقرأو قئاثولاب ارا

 ىلإ ابروأ تابتكم يف ةدوجوم تلازام يتلاو « نيبرقملا هئاقدصأ دنع ًادوجوم
 . اذه انموي

 اذه يف رارق ىلإ لوصولا يف ًابغار ثحبلا تلصاو تقولا كلذ ذنمو
 نكمي ال قئاقح ىلإ تلصوت دقلو ٠ تراكيدو يملازغلا نيب ةلصلا ينعأ « رمألا

 صقتنلاب روعشلاو , يركفلا وزغلا طغض مامأ ًايسفن نومزبلا الإ ابيف باتري نأ
 مهركذب ةداشإلاو , مهديجمت يف ًاعينش اولغ انموق الغ نيذلا مارقألا ءالؤه هاجت

 لك ىلع ةيلاع مهتملكو ١ لوق لك قوف مهلوق نولعجيو . مهل ءاذختسالاو

 نب 3



 نم دحأ هيلإ دتبي مل ام ىلإ ىدتها دق اذه تراكيد نأ اونظ مهنأو . ةملك

 عئالط مه نيقرشتسملا نأ اولهج دقلو « هيئحابو مالسالا ءاملع نيطاسأ

 ةفلؤم فالا مهدي تحت عقوو . يمالسإلا ملاعلا ىلع اوراغأ نيذلا نيرشبملا
 امتريداو ةبروا ءاجرأ عيمج يف تعزوو « ةاقتنملاو ةسيفنلا تاطوطخملا نم
 ليبسب وهو يبروألا ركفلا باصخإ ةيلمع تمت دقو « اهتاعماجو اهتابتكمو
 : نيتقطنم يف هذه باصخالا ةيلمع تمت « هقيرط سملتو . هتظقي

 . ةصاخت ابنم ةلطيلط ةنيدم يفو اينابسإ : ىلوألا

 لاجر » مهرهشأو نامرونلا دهع يف ايلاطيإ بونجو « ةيلقص : ةيناثلاو
 .مااك٠5 ةنس قوتملا « يناثلا كيرديرف » وم ١١ هال ةنس قوتملا ( يناثلا

 ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفاقثلا نيب يقالتلا يتطقن ناتقطنملا ناتاه تناك دقف

 نيبو مالسالا راد نيب دودحلا ىلع امبنال ءيشانلا يبروالا لمعلا نيبو « ةرهازلا

 . ابروا

 اباب دعب اميف حبصأ يذلا )» كايروأ يدريب رج ٠ ةلحرب لدابتلا اذه أدبي

 ثالث اهب ىضمأو اينابسإ راز هنأ تباثلا نمو « يناثلا رتسفلس ابابلا » مماب

 هذه ناكف ( شتف ) فقسأ راوجب ( م 41. - 94517 ) ةنس نم تاونس
 ابروأ يف هرشن ةلواحمو ينرعلا ملعلاب « ريبرج ٠ ماتها يف غلابلا اهرثأ ةلحرلا

 « نونلا يذ ينب » اهكولم يديأ ىلع ىربك ةناكم ةلطيلط تغلبو « ةيحيسملا

 بتكلا لقن ةكرح مايق ىلع عجشو . قرشملا نم تادلجملا فالا اهيلإ لقنو

 ىلعو « ةينامورلا ةجرادلا ةغللا وأ , ةيربعلا ةغللا طسوتب امإ ةينيتاللا ىلإ ةيبرعلا

 هالتو (م )1١55- ١١55 « ودنمير » ةلطيلط نارطم ءالؤه سأر

 دقو . نرق نم رثكأ لاوط ةكرحلا هذه ترمتسا ىتح ةنراطملا نم هؤافلخ

 ام. لوأو + ةلطيلطا ىف ؛ .نيفجرتلا ةسرالم.و نع اوثدعتي نأ قوتحرإملا ةاتعا

 ةساردلا تيقبو « ةينانويلا مولعلا نع ةلوقنملا ةيبرعلا مولعلا وه نويبروألا هب متها

 عا



 مهسأر ىلع ناكو . نابهرلا نم ةئف يف ةروصحم « ةهافتلا لك ةهفات ابروأ يف

 نيب ام هطاشن زربو ( م ١١8٠١ ) ةنس ىفوتملا « هبلاصنغ وجنمود ١ سامشلا

 طيسولا رصعلا يف ةمجرتلا لاجر رهشأ نم دعيو (م ) 1١70-1١50
 يف ةقيرطلا تناك دف « ةيماعلا ةينابسإلا قيرط نع ةينيتاللا ىلإ ةيبرعلا نم
 ةينابسإلا ةغللا ىلإ ًايوفش يبرعلا صنلا ةمجرتب برعتسم يدوب موقي نأ ةمجرتلا
 (« هبلاصنغ » همجرت ام نيبو ةينيتاللا ىلإ ةمجرتلا « هبلاصنغ » ىلوتي مث « ةيماعلا

 . يلازغلاو انيس نباو « يبارافلا تافلؤم ضعب وحنلا اذه ىلع

 ىلوتسا نأ دعب « ةيلقص ٠ يف انلق  ناكف يناقثلا لدابتلل يناثلا زكرملا امأ
 ( اه ”7٠/7 ) ةنس اهوحتف دق برعلا ناكو ( ه 484 ) ةنس اهيلع نامرونلا

 « نينسلا تارشعب اهبنع ترخأت نإو ةلطيلط ةكرحل ةرظانم ةكرح ايف تأدبف
 ودراريج ؛ وه ذف يللاطيإ مجرتم ةيبرعلا نم ةمجرتلا ةكرح يف كرتشا اك
 يف ًاعمط ةلطيلط ىلإ لحر يذلا (م ١١١4 ١١078 ) ةنس « ينوميرللا

 . ةيكلفلا عولعلا ةسارد

 ةلطيلط ٌّمأو رشع ثلاثلا نرقلا يف ةلطيلط يف ةمجرتلا ةكرح ترمتساو

 ةكرخ ىف اضيأ كراش يذلا + توكسأ لئاخيم» لك زابكلا ايروأ ءاملع

 © سوكرام ه ركذن نيمجرتملا رابك نيب نمو ء انيس نبال مجرتف . ةمجرتلا
 اك ةيبطلا « سونيلاج » تافلؤم ضعب ةيبرعلا نم مجرت يذلا ةلطيلط سامش
 سونامره » ركذن 5 ديحوتلا ملع يف بتكلا ضعبو « ميركلا نارقلا مجرت
 ةنس « وطسرأل » قالخألا ىلع « دشر نبا ه مجرت يذلا « سونأملا

 « ميكحلا وسنوفلا » دهع يفو « دشر نبال » ةباطخلا صيخلتو (م ) ١54٠0
 ميظعلا هرثأ اذهل ناكو « ةئشانلا ةينابسالا ىلإ ةيبرعلا نم ةمجرتلا ةكرح ترشتنا

 , اهلك ابروأ ىلإ اهنمو « اينابسإ يف ةيملعلا تاساردلا مدقت يف طقف سيل
 . ةينابسالا ةغللا مايق يف ًاصوصخو



 ةينيتاللا نيتغللا ىلإ ةيبرعلا ةغللا نم ةمجرتلا ةكرح ىدم نيبتي هلك اذه نمو

 . "00 ايروأ يف بدألاو ملعلا ثعب يف رثألا رطخأ هل نوكيس امم . ةينابسإلاو
 ةيلهاج يف اوناك ؛ ةملظملا ىطسولا روصعلا ةأمح يف ةطقام تناك ةبروأف

 نرقلا يف ةضبنلا رصع ءاج ىتح « مهعمجي نيد ال « ءايمع ةلالضو « ءالهج

 اهتمجرتو تاطوطخلا لقن نم ريثأتبو « ( م 17٠0١ ) يداليملا رشع سداسلا
 رهظو « مهتذمالتو نابهرلا قيرط نعو . ةيلقصو اينابسإ قيرط نع ةينيتاللا ىلإ
 « يزيلجنالا « نوكيب رجور » لاثمأ نم ةفرعملاو ملعلا نوبلطي لاجر

 .ةيبرعلا اوملعت نمن ء(عه 558-531 /م595-41714١1)

 مهيلهاو مهسفنأ نع اوحيزيل . بادو ربصب تيمتسملا داهج ملعتلا يف اودهاجو

 ؛ يلاطيإلا « ينيوكإلا اموت ٠ يكذلا لجرلا كلذ مهنم ناكو , لهجلا لئاوغ
 لّصحي نأ لجرلا اذه عاطتسا ( ه 0 - 575 /م 1١074 ١1؟؟5)

 عاطتسا يذلا ردقلا ىلع ًالماك ًءاكنا ًاثكتم ناكو « ملعلاو ةفرعملا نم ًاريبك أردق

 نباك هيملكتمو هتفسالفو هئاملعو مالسالا باتك دنع نم هب رفظيو همهفي نأ

 ةضبنلا هذه توت نأ نع قئاعلا ناك نكلو . مهريغو يملازغلاو انيس نباو دشر
 تناكو « ةميدقلا ةينيتاللا يه تناك ءاملعلا مث نابهرلا ةغل نأ ذكموي اهرامث
 تاغل اهنكلو نيابتلا ةديدش تاجحلو « ةفلتخم ةريثك تاغل ملكتت اهلك ابروأ

 « بتكي الو أرقي ال ًايمأ ريهامجلا هذه رثكأ ناكو . نيوكتلا رود يف ةقلق

 ء رخآ قيرط يف نابهرلا اياعرو « قيرط يف نوريسي ءاملعلاو نابهرلا حبصأف
 مهن يدع مكب مص: ءاذتو ةاغد.الا مضي الام .ىعانا هيف يفتي عيطق :عهن
 . ؟2نولقعي ال

 ىلإ ليبسلا ناكو « نيملسملا مولع نم ًايلجتسم « ةظقيلا ددم لك ناك

 )١( يودب نمحرلا دبع روتكدلل يبروألا ركفلا نيوكت يف برعلا رود رظنا .

 انتفاقث ىلإ قيرطلا يف ةلاسر ) . ركاش دمحم دومحم ذاتسألل ؛ يبنملا » رظنا (؟) ( .

 - هد



 « ملاعلا ىلع ةقلطملا ةدايسلا برعلا ناسلل ناك دقلو . برعلا ناسل ةفرعم كلذ
 رايد يف ةصاخلاو ةماعلا نم فئاوطل ةديج ةفرعم افورعم ناسللا اذه ناكو

 دب ال ناكو ؛ سلدنألا اهترواجمل اهسفن ةبروأ بلق ينو « ةيحان نم ةطنزيب
 « ةرفاو ةدايز هنوديجيو .يبرعلا نامللا نوفرعي يذلا ددع دادزي نأ نم مهل

 ءاملع يف يحلا ملعلاب لاصتالا ىلع ًارشابم ًاداتعا اودمتعي نأ ىلإ ذئموي مهتجاحل

 بتكلا يف ةرطسملا ةريثكلا ةيوغللا زومرلا لح نم اونكمتي يكل « مالسإلا
 لا

 « تراكيد »وهو ًايركف ًأجبنم مه عضي نأ عاطتسا لجر مبنم رهظ دقو

 نم ذقنملا 0 باتكل يتسارد لالخ نمف (م ١53509 15٠ يسنرفلا

 امنإ لّصح ام لّصحي نأ عاطتسا لجرلا نأ ىلإ لصأ نأ تعطتسا « لالضلا

 يف ءىراقلاب فقأ نأ ديرأو « نورق ةسمخ: هقبس يذلا يلازغلا ىلع هداّتعاب
 جبنم » نيب هنيب نراقأو . ؛« يركفلا يلازغلا جبنم ٠» لحارم نم ةلحرملا هذه

 نكمملا نم سيل هنأ ىلإ لصن « ذقنملا ١ باتكل انتسارد لالخ اننإف « تراكيد

 « ةفسالفلا هب لوقي يذلا ككشتلا بهذمل ًاحاضيإ يبروأ فلؤم يأ يف دجن نأ

 هسفن ع ازتنا يف هداهج ةصق صقتي وهو . هسفن نع ثدحتي وهو هعمسنلو

 ىعسأ ام نإ : يسفنل تلق » : يلازغلا لوقي « ًالفط اهعضر يتلا ءارآلا نم

 . ةفرعملا ىنعم نيبتأ نأ وه يل يرورضلاف نذإو « ءايشألا قئاقح ةفرعم وه هبلإ
 بولطملا رمألل ةفرعملا نم عون دوجو نم دب ال هنأ يدنع ًايلج ًاحضاو ناكو

 أطخملا مهوت وأ أطخلا عوقو حبصي ثيحب ٠ كلش لك هنع ولجي هيلع فرعتلا

 نم هيمحي ام ةمالسلا نم هل رفوتي نأ بجي نكلو « هب يريغ عانقإل دهج ىلإ

 ناهرب ماق ول ىتح « هتفرعمب لاصتالا قيثو طرشلا اذهف « هيف اطخخلا لاهتحا مايق

 درع



 ةهبش مايق مدعل ًايئاقلت طقسي يرهاظلا ناهربلا اذه نأ ذإ « هنالطب ىلع يرهاظ

 نأ تفرع اذإ ينأ كلذ لاثم , هيف أطخلا عوقو نظب حمست هفرعأ ام لوح
 رثكأ ةثالثلاف سكعلا وه لب : لئاق يل لاق اذإ ينإف ةثالثلا نم رثكأ ةرشعلا
 لوحي نأ ىلع رداق هنأ همعز نم هاوعد قدص ىلع ناهربلا ماقأ م « ةرشعلا نم

 دق . بذبذتي ال هتطخمب يعانتقا نإف « ًالعف كلذ عنص مث . ةّيح ىلإ هاصع

 . 9 يتفرعم ةمالس يف كشأ ال ينكلو هتراهمو هتليح ةعسب بجعأ

 نم ةلاحلا هذه ىلع يل لصحي ال يذلا ملعلا نأب ًاعنتقم تحبصأ دقو ٠
 « هنم دكأتلا الو هيلإ نانثمطالا نكمي ال ؛ نيقيلا اذه هعم يل ًايبتي الو . ماقتل

 . « املع ىعدي نأ هب ردجي ال هعم نيقي ال يذلا ملعلاو

 لك نم ًادرجم هتدجوف جبنا اذه ءوض ىلع يملع ةلاح عجارأ تذخأو ٠

 ةليسو ملعلا غولبل نكي مل ام ملعلا مساب ًاريدج نذإ وه سيلف « طئارشلا هذه
 قيقحت يف نوكت اهلعل : تلقو . ةليسولا هذه ريغ هب نيقيلا ىلإ غلبت ىرخأ
 نأ تننظو اهتحصب ملسملا ءيدابملا قيرط نعو « ساوحلا قيرط نع ملعلا
 . © كلش الو اهيف ءارم ال ابتداهش

 قيرط نعو ٠ ساوحلا قيرط نع رومألا ناحتما يف تذخأ اهيح ينأ ريغ ٠

 لمأتلا قيرط نعو . عطقلا ىلإ امب لصأ نأ نكمملا نم ناك نإ ىرأل لمأتلا
 ترئاكت . كشلا ديدبتو عطقلا ىلإ اهب لصأ نأ نكمملا نم ناك نإ ىرأل
 نم يسفن لأسأ تحر دقف . ينيقي لك تددب ىتح تمحازتو كوكشلا يلع

 تدجو دقف : رصبلا انساوح ىوقأ ناك املو ؟ ةّيسحلا رومألاب ةقثلا ينيتأت ل
 ؛ ةكرحلا نم ةءاربلاب هيلع مكحأف « لقتني ال أتباث هارأف لظلا ىلإ رظنأ ينأ
 يفتخي ال وهف « هناكم ًاقرافم هتدجو ةعاس دعب هناكم ىلإ تعجر امل ينأ ريغ

 ىقبي الف ًاليلق ًاليلق . ًائيشف ًائيش بحسني امإو « ًالجاع كرحتي الو ء ةأجف

 نكلو مهاردلا اهنأك ةريغص يل تدب موجنلا ىلإ ترظن اذإ انأو , أدبأ ًاتباث

 سرد



 ماكحألا ردصت اهناثمأو هذهو . ضرألا نم ريكأ اهنأب انعنقت ةيباسحلا نيهاربلا
 دعب ساوحلا ترجهو « اهلطبيو اهضفري لقعلا نكل ساوحلا قيرط نع ابيلع

 . ٠ اهب يتقث تلزازت نأ

 نم يأ ؛ لقعلا ماكحأب الإ لاني ال نيقيلا لعل : يسفنل لوقأ تحرو »
 ىلع تّدر مث . ةئالثلا نم رثكأ ةرشعلا نأ ليبق نم : ىلوألا ءيدابملا قيرط
 ةقثلا ليبق نم الإ يه لهو « لقعلاب كتقث يف كل نامأ يأ : ةلئاق ساوحلا
 ًادوجوم لقعلا نكي مل ولو « انبذكف لقعلا مدقتف انيلع تدمتعا دقل ؟ انب
 ىوس ءيبث دوجولا يف نكي نأ كنمؤي امف « انيلع يضمت نأ انكمم ناك دقلف

 مدعو ؟ انماكحأ وه بذك ام لثمب هماكحأ بذكيف انم هماقم هنم موقي « لقعلا

 . « اهدوجو مدع ىلع ًاليلد سيل انل ةوقلا هذه روهظ

 يبعاتم تدازو « ضارتعالا اذهل در داجيإ ًائبع دهاجأ ًاليوط تئبلتو ؛
 يف اهارتف مالحألا ىرت دقل : يسفنل لوقأ تحرف . مونلا يف تركف امدنع
 تنأ اذإف « اهلطبت ةهبش كيلإ قرطنت الف ةقواستم اهدجتو . ةقيقح مونلا

 انه هارت ام نأ كيردي امف تالايخو ًافايطأ الإ نكت مل اهنأ تفرع تظقيتسا

 . « ؟ مالحألا ليبق نم الإ سيل كتظقي يف

 ةثلاث ةلاح كل ضرعت نأ ناكمالا يف ىقبيو « اهتظحل يف قح ةلاح لك »

 ةظقيلا يف كتلاح تناك ام لثمب « كتظقي يف هارت ام ىلإ سايقلاب كنم نوكت
 ًامون الإ تسيل ةيلاحلا كتظقي نوكت ذئنيحو « ملحلا يف كتلاح ىلإ سايقلاب

 . "06 نوكت نأ نكمي يتلا ايلعلا ةلاحلا كلت ىلإ سايقلاب

 : هلوقب ربيرد اهيلع بقعيو

 . ( رييردل 4 ص ؟ ح يركفلا ابروأ نوكت خيرات ) 00(
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 هب همّدق يذلا هجولا اذه عوصن هل , ةفسالفلا هب لوقي يذلا ٠ ككشتلا د

 ةّوقو , لضفأ ةقيرطب ةيضقلا مدقت نأ أاقح ناكمإلا يف سيلو « ينرعلا اذه

 باّتكلا نم ةرثكلا ضومغل ةذفلا هتقرافم يف ىدبتت لجرلا ةضراع
 ملسملا ملاعلا ةريسم نم مسقلا اذهب عنقن نأ يدصقم نم سيلو . نييقيزيفاتيملا

 ةئرجتلا وحن ىلع 4 نيتقيرطلا » نيب ةنراقملا ليبس ذحا نأ ديرأ امنإو « ةيركفلا

 عنص ام لثمب هجبنم مسر ىلإ يبتنأل ؛ تراكيد ٠ اهراس يتلا ةريسلا مدقأسو
 يلازغلا نع ًالقن - يللازغلا اهراس ينلا ةيركفلا ةريسلا ميدقت يف ربيرد

 نم هيلإ حملأو « كش نود ربيرد هار دقو ماعلا هجبنم ىلإ يهتنيل - هسفن

 . ؛« نورق ةسمخ امهبحاص نيب قرفي نيتللا نيتيركفلا نيتريسملا نيب ةدحولا

 يكل كلذك ينوروأ ملاع نع ةينهذلا هتريس نع يملازغلا ثيدح تلقن اكو
 . ميدقتلا يف ةلداعملا متت

 ةيليلحت تاسارد » هباتك يف ةميدقلا ةفسلفلا ذاتسأو وروج فقسألا لوقي
 : تراكيد نع « نييفسلفلا باّتكلل

 تاغللا ةسارد يف ريثكلا نامزلا نم لذب دق هنأ دجوف تراكيد رظنو »

 روصت ىلع لمحت تافارخلاف « اهتافارخو اهخيراوت : ةميدقلا بتكلا ةءارق ينو
 , ةنامأ اهدشأ ىتح « خيراوتلاو ء عوقولا ةنكمم ةنكمملا ريغ عئاقولا نم ريثك
 نأ هل ادبو . ةمات نوكت ال ةلاحلا هذبب يهو « أقلأت فورظلا طحأ لفغت
 . سردلل تارمث امهنم رثكأ يسفن حرط رعشلاو « نايبلا »

 « لامعتسالل ًايقيقح آهجو اه ىري نكي مل هنكلو تايضايرلا ردقي ناكو

 مث ,« سفنلا صيلختل ةيرورض ريغ اهنأ ىري ناك هنكلو « نيدلا مولع رقويو
 ةلداجملا نع سائلا فك دحاو رمأ ىلع يوطنت ال ةفسلفلا نأ دقتعي ناك هنأ
 . ةفسلفلا نم تبئآب تسيل ةفسلفلا نم ةدعاق ىلع ضبغت يتلا مولعلا نأو « هيف

 « بادآلا ةسارد رجبي نأ ىلع تراكيد اهلك تالمأتلا هذه تلمحو

 0 م



 ءزجلا هسفن لغش اذلو « ايندلا باتك يف اهأرقي وأ « هتاذ يف ةقيقحلا سمتليل
 ينو « مهتاداعو سانلا قالخأ يف ىأر هنأ ريغ . لحرتلا ين هبابش نم يئابلا

 هدافأو ء هسفن سردي نأ ىلع همزع رقف ةريثكلا تاضقانتلا . ةفسالفلا ءارا

 . "00 ةدئافلا ربكأ سردلا اذه

 يلازغلا اهب رم يتلا اهسفن يه تراكيد اهيف عقو يتلا ةيركفلا ةمزألا هذه

 « ةقيقحلا ىلإ هيف لصي يكل ةنكمملا قيقحتلا سيياقم ىلع هملع يللازغلا ضرعو

 اهلصح يتلا هفراعم هسفن ىلع تراكيد هيف ضرع يذلا ضرعلا هسفن وهو
 « اهباوص يف كشلا ىلإ هفراعل ضرعلا اذه نم يملازغلا ءاهتناو . هتسارد ينس يف
 ىلع ةسردملا يف اهلصح يتلا همولع هضارعتسا يف تراكيد هيلإ ىهتنا يذلا وه

 . هقالمأتو هسفن

 : نيترهاظ يف امهنيب ًامامت قرفلا دجن نكلو

 نم اهبو « ًاميمعت هفراعم ىلإو « ةلمج هملع ىلإ ريشي يملازغلا نأ : ىلوألا
 هتسردم يف تراكيد اهلّصح يتلا فراعملل تراكيد ضرع همدقي ام عاونألا
 « ةلثمألاب ًاحرش نوكي نأ ودعي ال ةطقنلا هذه يف تراكيد لمعو « ءارم ال
 هسفن يف ذاتسألل ةلّصحملا ةروصلا ىوتسم ىلع ًاداتعا يتأيف يلازغلا زاجيإ امأ
 . سانلا دنعو هملع نع

 اهيلع ضرع يتلا سيياقملا نابي يف يلازغلا ليصفت يه : ةيناثلا ةيحانلاو
 يف كلذ . ديدجلا ذيملتلا زاجيإو . لقعلا مث , كاردالا مث ساوحلا نم هملع

 نكي مل هنأ ىلإ عجار كلذ لعلو « هعوضوم بعش نيب ةرثعبم ةدعابتم تابثو
 ةشيعم هيف شيعي ريد ىلإ ءاجتلالاو « ايندلا ضفر هتايح علطم يف غيسي وأ ديري

 . يلازغلا هيلإ ىهتنا ام لثمب داهزلا

 )١( ال ص ةقيرطلا نع باطخ . تراكيد : رظنا) - 9 ( .

 - شد 3



 لهنم نم لبني ناك تراكيد نأ ىلإ ريشملا يه امهسفن ناترهاظلا ناتاهو
 تالمأتلا هذه ىلإ هب رفظت نأ نكمي ال يتلا ةقّيضلا هتبرجت مكحب دعب هل يب م
 ةريحلا عنطصي ٠ تراكيدف ٠ « ةليوطلا ةايحلا يف ةبرجتلا ةعس اهيلإ دوقت امنإ يتلا

 . اهيف عوقولا لقعلاو سفنلا تائيهم الو « اهبابسأ دعب هتايح يف دجوت مل يتلا

 لءاضتت ًاميسج ًأرمأ انذجوت كلا ىلإ يلازغلا مقاوخ ىلإ انرظن اذإ نحنو

 ةسردملا كرت ىلع هتلمحو هتريح اهنأ تراكيد لوقي يتلا عفاودلا هذه هبناج ىلإ

 ةيمالسإلا قرفلا ترثاكت دقف « ىلوألا ةزاجإلا لبقو ء ابصلا ةلحرم يف
 هسفن دجو ىتحو « هلضت تداك ىتح هرصع يف يللازغلا ركف ىلع ةضهانتملا

 امهيف راسملاو هليصافتبو « مئاق نيتيرظنلا يف قباطتلاف « ًاعيمج اهيف كلشلا هبش يف
 ىلإ ةيضفملا ةريحلا هذه يف عوقولا ءاعدا تراكيد فلكتب لوقلاو . دحاو
 هتاعابطنا لقني هنأب لوقلاو « هتارربم هل مكح . ءايشألا قئاقح يف ككشتلا
 . هيف ينجت ال لوق يلازغلا نع

 هسفن دجو هنإ : تراكيد لوقي « اهريغ ىلإ ةوطخلا هذه دعب وطخنلو

 دجو ليبسلا اذه يف هنإو . دوجولا باتك ينو , هسفن يف ةقيقحلا نع ثحبي
 قيقحتل ةليسولا يه دالبلا فلتخم يف سانلا نيب ةقيقحلا ىلع فرعتلل ةلحرلا نأ
 . يلازغلا اهشاع يتلا لحرتلا ةايحل ريوصت اذهو « اهيلإ ضبنف « هتفرعم

 ةعساولا هبراجت فورظ تناك كلتو « ملعلا ليبس يف يلازغلا لحرت ناك دقل

 برغلا ىتح سراف نم قرشلا ىصقأ يف ناسارخ نيب ىمارتي ملاع يف ةلصحملا
 فارطأ نيب كلذب عمجيف ىصقألا برغملا ىلإ لحتري نأ وجري ناكو « رصم نم
 نب فسوي » ريمألا ةافو كلذ نيبو هنيب لاح امنإو همايأ يف رضحتملا ملاعلا

 . ةيردنكسإلا زواجتي ملف « ىلاعت هللا همحر « نيفشات
 : همجرتم لوقي ؟ يلازغلا تالحر نم تراكيد تالخزب عفت نيأف

 هسورد ىقلتو اسنرف - نيروت ملقإ نم ياهال يف تراكيد هينير دلو ١

 هج نص



 نم ةسردم تناك اهنأ عمو « تيوزجلا اهيلع موقي ناكو شيلفال ةسردم يف
 نكي مل هرمع نم ةرشع ةسداسلا يف اهحراب امدنع هنإف ةيبروألا سرادملا رهشأ
 كوكشلاب ةلقثم يسفن تدجو دقل» : لوقي . هتسارد نع سفنلا يضار

 ينأ الإ ميلعتلا ىلإ يبعس نم ًائيش دفأ مل ينأ نظأ تحر دقل ىتح ءاطخألاو
 لجرلا بعاتم ىلإ برقأ يه ةروصلا هذه « لهجلا ًافشك موي ىلإ موي نم دادزأ
 اماع رشع ينثإ ةدم ههجو ىلع امئاه جرخ . نسلا اهجضنت امنإ يتلا هلغاشمو

 ةايحلا يف انيح « هلمعو هتمهم نع لوقن ا « ًاثحاب , لاب هل أدبي ال « ةعباتتم
 مجرتم لعلو « دونجلا نيب تاركسعملا يف ًانيحو . لحرتلا يف ًانيحو « سانلا نيب

 جرخو : لوقيف كلملا ماظن ىلإ روباسين قراف امدنع يلازغلا ةريس نم مهف ذقنملا
 شيجلا كلس يف تراكيد محقأف شيجلا كلس لخد هنأ نظف . ركسعلا ىلإ

 . ركسعلا يه كلملا ماظن اهيف يلازغلا يقل يتلا ةقطنملا نأ مهفي ملو

 يف ةسردملا قراف دقف « كش كلذ ينام ًالشاف ًايبص تراكيد ناك دقف
 رزنلا الإ هل ملع ال ةركابلا نسلا هذه يف اهقرافو « هرمع نم ةرشع ةسداسلا

 ريغ اهقرافو « هتلوفط نم اءدب هنس لثم يف يبصلل هعمج حاتي يذلا ريسيلا
 ةضيرملا ةقهارملا نس يفو , اهفرعن ال دراوم نم ذختي « ايضار الو « هنع يضرم
 ليصحت يف ال . ارفاسم القنتم همايأ يضقيو « سانلاو ايندلا ةجزامم ىلإ ةقيرط
 ىلع فرعتلل نكلو « يبمردملا ملعلا اذه ىلع ًأاطخاس ناك هنأل يسردم ملع
 . ةضغلا نسلا كلت يف لوهجيلا ةطلاخمب سفنلل اعابشإو « ةايحلا

 يذلا غارفلا اذه هب الب لمع ذاختاب هحصني حار يذلا هدلاو طغض تحتو

 « نامزلا كلذ ءارمأ شويج نم شيج يف ءاوضنالا هل راتخاو « هشيعي ناك

 يهو « تاونس عبرأ ةدمل حالسلا تحت لخدف هيبأ تالسوتل ًاريخأ باجتساف
 دعبو قشمد ىلإ لحرتلا لبق كلملا ماظن ركسع يف ييللازغلا اهاضق يتلا ةدملا

 غرفتي نأ ىلع مزعلا دقعو يدنجلا ةفرح رجه ليشورال راصح يف كرتشا نأ
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 , مادرتسمأ يف ةلزعلا ةشيع شاعو « هدنالوه ىلإ بحسناف « رظنلاو لمأتلل
 . « ةئداملا ةولحلا ةبذعلا تنومجيا يفو نديلو , ياهالو

 ءابم قاضف يملعلا هليصحت متي مل يذلا ريرغلا ىتفلا نآب تاءاعدالا هذه

 دعب قوذتي مل يتلا هتسردم مولع نم ًابراه ناك هنأب تاءاعدالا هذه لثم نإف

 ةسردملا نم ىطسولا ةلحرملا يف بلاطلا هلصحي ام ىلع يقتري ال ام الإ اهنم

 اجلي لطاب معز اهلك ةيناسنإلا مولعلا يف ككشت هنأب معزلا نإف « ةيوناثلا

 . هبابش لهتسم يف هب تلزن يتلا ةبيخلا رس هئارو نم يفخيل اكحمت هبحاص هيلإ
 أرقي مل هرمع نم ةرشع ةسداسلا نم ءادتبا هنأ هتلاح ريسفت يف لاقي ام لقأو

 ناك اذإو « هنع ًالقن همجرتم معز دح ىلع ةايحلا باتك ةءارقب ًايفتكم « ًاباتك
 ةسردملا نم هجورخ ذنم لصتا يذلا هلاوجت يف دهاش هنإ ١ : لوقي تراكيد

 . تاونس سمخ ةدم يف يأ هيبأ تالسوت ىلع الوزن ةيدنجلاب قحتلا نأ ىلإ
 ملعلا كلذ دعب داعو « ةيفسلفلا ءارآلا براضت حملو « سانلا قالخأ دهاش

 دعب هنإ لب ٠ تاونس عبرا ةدمل ايرافاب قود مث ء وسان قود شيج يف اقزترم
 ةذبنلا بحاص ريبعت ىلع ةايحلا هذه حيتأ ىتمف ليشورال راصح رضح كلذ

 حملو « ةفسالفلا تافسلف ىلع عالطالا ةصرف هيطعت نأ ًالاح اهب انررم يتلا
 -- ةقيرط هسفنل رظنيل فاكتعالا ىلإ ارخاآ ءاجتلالاو « اهنيب تاضقانتلا

 ىتم * ملسلا يملعلا لمعلا :ىلإ ةيديتو هلو نم هوتتولا قئاقعب لإ
 ل

 ؟ ةيبوروألا تاعطاقملا ءارمأ نم ريمأ شيجب ًاقزترم وأ

 تاليلعتلا اوفيكي نأ يرصنعلاو يموقلا بصعتلا ريثأت تحت ءالؤهل نإ
 عئاقولا ىلع اهضرع دنع تفاهنت مث ةزتهم ادبأ لظت اهنكلو « مهالح امفيك
 يف اهنم جرخو « ةسردملا يف تراكيد لشف دقل تراكيد ةايح يف ةبلصلا
 هنوكت ةلحرم يف لقتسملا ريكفتلا ىلع نوعلا بابسأ نم كلمي ال ةرشع ةسداسلا

 انلب لظا ددح



 ...بسأ مت . دعب اهلصحي مل مولع يف ككشتلا ىلع هلمحي ام « ةيميلعتلاو ةيويحلا

 ..د ,سليفلا « يلازغلا ٠ هار ام عم امامت قفتي ام اهروص نم مدق يتلا ةبصخلا

 ذدفانلا هقامعا يف براضلا « يملعلا ثحبلل ىتبملا . برجملا , .رمؤملا ملسملا

 يف مدق ام اهنم يلازغلا مدق دقو , زاجعالا دح ىلإ ءاكذلا داحلا « هيف رصبلا
 نآب اقح اريدج ناك ام اهيف بتكو مولعلا نم لصح نأ دعبو « هرمع رخاوأ

 ةقيفحلا ٠ سافتا يف ةريحلاو رظنلا هوجو بيلقتو « لمأتلا ىلإ هبحاص وعدي
 . « ةيدبألا

 امهدحأ شاع : نيلجر يتايح نيب ماتلا يزاوتلا اذه دجن نأ اقح بيرغو
 ًابيرقت اهلك هتايح يناثلا شاعو « رشع يداحلا يداليملا نرقلا يف اهلك هتايح

 ذنم نييبروألاب تلصتا راثا نم كرت ام لوألا كرتو . رشع عباسلا نرقلا يف
 ناك امم اومجرت ام ةينيتاللا ىلإ اهنم ةسواسقلا مجرتو « مهتضب: رصع علطم
 مزاحلا فوسليفلا ملسملا ملاعلا وه يلازغلاف « هريغو تراكيد يدي نيب ادوجوم

 تفاهت ١ بتكي يذلا ملاعلا « اهيلع بترت يذلا داحلإلل ًامده ةفسلفلل
 ناك يتلا ةينابسإ يف شيعي , هلثم ملسم فوسليف هيلع دريف © ةفسالفلا

 اوسمتليلو « اوملعتيل ةيمالسإلا اهتاعماج ىلإ نوجحي نويبوروألا ةسواسقلا
 نذإ ةبارغ ال , هيف نوشيعي ناك يذلا مالظلا ةكلح نم مهسفنأب ةاجن رونلا
 ةفسالف ةناكم . يوقلا هلقعب لزلزي يذلا ملسملا ملاعلا اذه تفلي نأ يف
 ىطسولا نورقلا لالخ مهئامسأو مهامعأ نم عمست ابوروأ تحار نيذلا نانويلا

 هتفسلف مجرتت نأ يعيبطو « ةيبيلصلا بورحلا ءانثأو « ةيمالسإلا تاعماجلا نم

 نكمي اهنأل مهرئاخذ نيب اهناكم ذخأأت نأو , يلقعلا لمعلاب تايحملإلا جرخت يتلا

 اهيلع هرهشت ام اهسفن نع ةسينكلا هب درت حالس ىلإ مهيديأ يف لوحتت نأ
 نولواحي اهتسواسق حارف ةسينكلا تمزه ىتح تلصتا برح نم رظنلاو ةفسلفلا
 . ادنلوه يف اهيلإ تراكيد ولخي نأ يعيبطو « نوزجعيف مهنيد نيبو اهنيب ةحلاصملا
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 ةينيتاللا ىلإ هتامجرت تناكو « ابوروأ يف كلش ريغ نم ًافورعم يلازغلا ناك
 اذه ءاذه ىلع ةلدألا رطخخأ نمو « اهكولمو اهئارمأ تانازخخ يف ةدوجوم
 جبنم » نيبو « ؛ تراكيد » ةايحو « يلازغلا  ةايح نيب قيقدلا يزاوتلا

 ةقباسلا هتايح يف تبغي مل يذلا ؛ تراكيد ٠ جبنم نيبو يركفلا « يلازغلا

 لبق هيلإ يداهملا يملعلا لمعلل اغرفتم وأ , الهؤم ناك هنأ « جبنلا » ميدقتل

 . هنلعي نأ

 جينم » ميدقت نم رثكأ عنصي مل تراكيد نأب انيقي دادزن ؛ يلازغلا جهنم » و

 لدبي ال ريوحتلاو تاليدعتلا نم قيفر سم عم ةينيتاللا هتمجرت يف « يلازغلا
 تاضارتعالا هذه ىلع دودرلا وأ هتاضارتعا وأ هتالمأت لكف « ةرعش هتقيقح نم
 « لالضلا نم ذقنملا » هباتك ين اهمدق يتلا ةبلصلا هرصانع نع جرخت ال

 . ٠ ةفسالفلا تفابت ١ يف هاياضق ضعب تحضوو

 لوصولا يف هتقيرط طخو « لماعلا يلقعلا هجبنم مسر موي يلازغلا وه كلذ

 ام هتمأ عمتجم ىلإ درتو ؛ هسفن تاتش نم قرفت ام هيلإ درت يتلا ةقيقحلا ىلإ

 , مهفلا يف دجو « ليصحتلا يف دج يذلا لجرلاو « اهتديقع رمأ نم تعشت

 . ءانثتساو ةتلف الإ مألا ةداقل ققحتي داكي ال امب رامثإلا يف دجو

 دعب ةرداحلا غيزلا تارايت ةهجاومل لمعلا ىلع ةردقلا هسفن يف ىري كاك

 ةدوعلاب هسفن عنقي وهف « هعلتبت تداك ىتح برج ام اهرس نم برج نأ

 حالصال نرقلا سأر ىلع كبدن دق هللا لعل ؛ : اراتخم هقراف نأ دعب ملعلا رشن ىلإ

 . يضميف ًاعفد ناطلسلا نم دجي مث . « كتمأ ةديقع نم جوعا ام

 ؟ ةيدوجولا قئاقحلا روغ ربسل هراتخا يذلا « رايعملا ١ ىلإ تيأر لهو
 لجرلا الإ هيلع عقي نأ نكمي ال يذلا لماكلا لاثملا وه , بيجع قيقد رايعم

 يه هدنع ملعلا ةقيقحف . هبراجت ىتباو . يناسنالا ركفلا قافا يف قلخخ يذلا

 هم عءادع



 هيف فشكني يذلا وه ينيقيلا ملعلا نأ يل رهظو ) : لوقي « ينيقيلا ملعلا »

 عستي الو مهولاو طلغلا ناكمإ هنراقي الو . بير هعم ىقبي ال ًافاشكنا مولعملا
 نيقيلل انراقم نوكي نأ يغبني أطخلا نم نامألا نإ لب « كلذ ريدقتل هعم بلقلا

 مل انابعث اصعلاو ابهذ رجحلا بلقي نم الثم هنالطب راهظإب ىدحت ول ةنراقم

 . « ًاراكنإو أاكش كلذ ثدروي

 ييللذ ( زيمتملا يلجلا ) هترابعب تراكيد همجرت ام وه ةقيقحلل دحلا اذهو

 "ين فرقا نوي ةيزكفلا تاعارصلا هقتب دق هحننا# ياللا يركفلا لارا نأ

 لمع نم تباث حضاو ساسأ ىلع الإ هتهجاوم نكمي ال ناك ةطسفسلا لمعتسا

 < ةيطراعج هل موقت ال: لاعب
 ةقيقح يف كشلا ميدقت ىلإ يلازغلاب تفرج يتلا ةلئاحلا لماوعلا يه كلت

 كلذو « هدنع ينيقيلا ملعلا رايعم ناك كلذو « قيرعلا قيمعلا عساولا هملع

 : نيتياغ قيقحتل

 يتلا ةقيقحلا عضو : ةيناثلاو ةطلاغملا ةيدرأ نم همصخ ءارعإ : ىلوألا

 اذه ىلع همصخ لبق اهضرع نأ دعب اهيف ةلداجملل لاحم قبي مل اهيلإ ىبتنا اذإ
 . مصخلا اذه دي يف حالس هئارو نم عقي الف « رايعملا »

 راتسأ لك اهنع طقاستت نأ دعب الإ ةقيقحلا همصنخل مدقي نأ يلازغلا ىبأ دقل
 « روادي نأ ديري ال وهف « ءادلا صيخشت دعب ءاودلا هرايتخا ناك « كشلا

 كلذلو « هب ههجاويس ام ىلإ همصخ قبسي نأ ديري نككلو « رواحي نأ الو
 جهنم ٠ لاحتنا ىلإ ءاج نيح « تراكيد معز ام هلك اذه نم نيأف « كشلا مدق

 هميدقت يف يلازغلا رثأ يفتقي وهو تّراكيد عمسنلو ؟ يجبنلا كشلا يف « يلازغلا
 ملعلل ٠ اهمدقي يتلا ةلثمالاو « هيف هرايعم رظنا مث « هيلع هلوخد تارربم

 ىلع ٠ : تراكيد لوقيف يلازغلا همدق ام نيبو اهنيب رظانو اهسقو « ينيقيلا

 تنك دقلف مهسرادم يف ةبلطلا اهب موقي يتلا لامعألاب نيهتسأ تنك ام ينأ

 -غا



 فرعأ تنكو « ةميدقلا بتكلا مهفل كانه لصحت يتلا تاغللا ةرورض .فرعأ

 كلتب ومست خيراوتلا يف ةقومرملا تازاجنإلا نأو . لوقعلا هبنت تافارخلا نأ

 باتك لك ةءارق نإو , مكحلا نيوكت ىلع نيعت ناعمإب تئرق ول اهنأو . لوقعلا
 هنإ لب « ةنامأ يضاوملا نورقلا ءانبأ رثكأ نم لجر عم ثيدحلا ةباثمب ديج

 نإو « ركف نم هدنع ام ريخ نع هبحاص هيف فشكي يذلا سوردملا ثيدحلل
 ةيوُدَعو ةقر رعشللا نإو + هيلغ' لعب آل ام لامتللاو ةوقلا نمو :نايلا هلخل#

 مهن عابشإ ىلإ برقأ يهو . ًادج ةقيقد تاراكتبا تايضايرلا نإو « نيتنتاف
 بتك نإو « سانلا نع ءابعالا فيفخت و لامعالا ليلذت ىلإ اهنم اه سرادلا

 لئاضفلا ىلع ثحلا نم ريبك ردقو . فراعملا نم ريثك ىلع لمتشت قالخألا
 ةفسلفلا نإو  ءامسلا بسكت فيك كملعت تايحلإلا نإو , ةدئافلا ةريبك يهف

 كلعجت و « ةقيقحلا ةروص ىلإ برقأ ًاثيدح ءيش لك يف ثيدحلل ةادأ كل رخست

 عيرشتلا نإو « ءاملعلا ةلزنم نود ةلزنم يف نوعقي نيذلا نم باجعإلا عضوم

 رظنلا بجي هنإو ؛ لاملاو ةرهشلاو فرشلا ىلإ نايدؤي ملعلا نم امهريغو بطلاو
 زارتحاللو ةحيحصلا اهتميق ىلع فوقولل ةفارخلا يف اهلغوأ ىتح ًاعيمج اهيف
 « ًاليوط انقو تاغللا تيطعأ ينأ فاطملا رخآ تدجو ينأ ريغ « أطخلا نم
 نورقلا ءانبأ ىلإ ثيدحلا نإو . تافارخلاو خيراوتلاو ةميدقلا بتكلا ةءارقلو
 . لحرتلا ىلع ةدئاف ديزي ال ىلوألا

 انيلع رسيتي ىتح ةفلتخما بوعشلا يف سانلا تاداع ىلع فرعتلا ريخلا نمف
 « ةيرخسلا ىلإ وعدي ءيش انتاداع فلا ام لك نأ نظن ال ىتحو « انتاداع ميوقت
 امدنع ناسنإلا نكل « ًائيش اوري مل نيذلا كئلوأ مكحي م « لقعلل ضهانم هنأو

 هلمحي ىتح لجرلا لوضف ديزي امدنعو « هنطو يف ًاييرغ ودغي لحرتلا ليطي
 امب لهجلا ديدش حبصي هنإف «٠ يضاوملا نورقلا هسرامت تناك امب فغشلا ىلع

 . هنطو يف انه سرامي



 , ًانكمم سيل ام ناكمإ ليخت ىلع لمحت تافارخلا نإف كلذ ىلع ةدايزو
 اهريصتل اهتقيقح ىلع اهدزت م وأ ءايشألا مق لدبت مل يه نإ خيراوتلا قدصأو
 . ًاقلأت لقألاو « ةئيسلا فورظلا لافغإ ىلإ حنجت اهلك داكت اهنإف اهئراقل ةيرغم

 اهنوؤرقي نيذلا طقسيف هتقيقح ىلع ودبت ال هيقبن ام نأ اذه اهلعف نع ًاشنيو

 نيلوجتملا نيصاصقلا انباتك تافرظت يف هرارغ ىلع مهكولس نوفيكيو
 زاتمت ال ء« تايضايرلا ينبجعت تناك مو مهتقاط قوف جذامن ديلقت نوسملتيو

 ًاناكم مويلا ىتح فرعأ مل ينأ ريغ تامدقملا تابث نمو « ةقدلا نم هب
 . اهمادختسال

 نكلو « ءامسلا اضر بسكي ال اهريغ نأ معزأو « انتنايد لجأ تنكو

 هجو يف ًاحاتفنا لقأ سيل « ءامسلا 9 اهيلإ قيرطلا نأ ةفرعملا ق قئوأ تفرع نأ دعب

 ءامسلا نم لزنتت يتلا قئاقحلا نأو املع مهرثكأ هجو يف هنم ًالهج سانلا رثكأ

 , انثكذ ىوتسم قوف عقت . ءامسلا ىلإ هبحاص اهب ناميإلا قوسيو « ًايحو
 ايا ورك يل احح ني ل
 نم رثكأ نوكأ نأ ىلإ « ءامسلا نم ينانثتسا ددم ىلإ ناجاتحي هيف حاجنلاو

 .( 7- 5 ص جبملا ) . « ناسنإ

 يضحيو ( هللا ) دوجو تابثإ يف ةيلقعلا هتلواحم عم ضقانتي مالكلا اذهو
 . تايهلإلا يف يملازغلا ريكفت عم قسانت يف

 يحولا ىلإ يلازغلا تارظن نم هب عنتقا ام وه ةسينكلا ىلع هتأرج ٌرسو

 ريكفتلا نع هتلزع عم هتمالس ىلع ليلدتلا نم اهيف هقاس امو « ءامسلا نم لزنملا

 . 2« تايهإلا ١ يف مهكلاسم همدهو ةفسالفلا هيلع يرجي يذلا يمايقلا

 ةينيدلا ةلدألل « يلازغلا ١ تاجلاعم نم راعتسملا هفوصت نيب لئافا توافتلاو

 ةسردملا يف لصحام اهنم لصح يتلا همولع ىلإ ةجفلا هتارظن نيبو اهعونو
 . راهنلا ةعئار تحت ذوخأملا عضي يذلا ءيضملا جارسلا يه « ةيوناثلا
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 هبشأ ©« يجبنلا كشلا ٠ ىلإ ةهفاتلا تامدقملا هذه نم جورخلا ىوعدو
 ىلإ سايقلاب تامدقملا رغصأ امف « ًالبج دلوف ضخمت يذلا رأفلاب » ءيش
 ةيداحلا نس يف وهو « جبنملا ؛ بتك موي بتك هنأ ةظحالم عم اذه « ةجيتنلا

 امدنع يلازغلا مالك مجرتي وهو هيلإ رظننلو . يسردملا هلشف ةيطغتل نيعبرألاو

 ذنم . يبابش ناوفنع يف لزأ ملو  هيلإ بئادلا هيعسو ملعلل هليصحت روصي
 محتقأ « نيسمخلا ىلع نسلا فانأ دقو نآلا ىلإ نيرشعلا لبق غولبلا تقهار

 نابجلا ضوخ ال روسَجلا ضوخ هترمغ ضوخأو « قيمعلا رحبلا اذه ةجل
 فشلا اد. نوذحلا

 غلبأ تدك ام ينإف كلذ لجأ نمو » : صنلا اذه مجرتي وهو هيلإ رظننل
 ترجه ىنح يملعمل ناعذإلا ىلع جورخملاب يل حمست اهنأ تننظ يتلا نسلا
 اهدجأ م مولع بلط يف لوخدلا نع ًاعطقنم « تايبدألا ةسارد أمات ًارجه

 يف ىرأل يلابش ةيقب لحرتلا تذختاف . ربكألا ايندلا باتك يف وأ يسفن يف

 لك نمو فنص لك نم سانأ ىلإ فلتخألو . شويجلاو سوردلا لاوجتلا
 يتلا تاءاقللا رامغ يف يسفنب يقلأو « ةفلتخلا براجتلا فطتقألو ؛ لاح
 اهصالختسا ىلع تردق ام ةدئافلا ليصحت يدكو ًالعاج . يظح يل اهراتخا
 ءالجتسا ىلع ردقأ ينأ يل ناب دق نأ كلذ « هتيقل ام لك يف ركفلا لامعأ نم

 اذإف هلغشت يتلا هلامعأ ةطلاخم يف لجر لك ةرظن ليصحت قيرط نع ةقيقحلا

 نم ردقأ كلذ ليصحت ىلع تنكو « هئطخ باتع يقل اهيلع مكحلا أطخأ وه
 حلت تناكو ... اهل ةرمث ال يتلا هتالمأت ًاطلاخم تايبدألاب هبتكم يف لغتشملا

 يف ةنيب ىلع نوكأ ىتح لطابلاو قحلا نيب زييما يف ةداحلا ةبغرلا ًامئاد يلع
 كلت يف عنصأ ال انأو ينأ قحلا نمو « ةايحلا هذه يف انما يضمألو يلامعأ
 « هيلإ يننئمطي ام هيف دجأ نكأ مل « يريغ كولس ةظحالم نم رثكأ ةلحرملا
 ءارآ نيب نيابتلا نم ًالبق هتظحال ام ردق نيابتلا نم هيف تظحال ينإو
 . © ةفسالفلا



 بهاذملا باحصأ هتطلاخم نع يللازغلا لاوقأ يف ةيساسألا رصانعلا لك
 ىلع اهل ًافيكم ء انه « تراكيد » اهلقن ةيمالسالا ةلودلا يف ةيسيئرلا ةيركفلا
 ناك يتلا طاسوألاو . ةضبنلا رصع علطم يف ةيبوروألا ةايحلا تايناكمإ سايق
 ةلحرلا فورظ يف اهب لصتي نأ عيطتسي ةدودحملا ةيسردملا هتفاقث يف تراكيد
 . يناقلتلا وأ يسردملا ليصحتلا ىلع اهرثا نأ دعب هسفنل اهراتخا ىتلا

 ةايحلا تناك الو . صاخلا هؤيهت ثيح نم ال ذئموي تراكيد نكي ملف

 نم رثك اب يملازغلا ةايح اهب ترم يتلا ةروصلا لقن ىلع هانيعيل ذئموي ةيبوروالا
 . ةفيكملا ةروصلا هذه

 يلازغلا ثيدح نم ةرقفلا هذه نم ًارشابم ًالقنو ةحارص دجاول كنإو

 : لوقي ذإ هسفن نع

 لوق « لطبمو قحم نيب زيمأل ةفئاط لك بهذم رارسأ فشكتسأو »

 . © لطابلاو قحلا نيب زييمتا يف ةداحلا ةبغرلا ىلع حلت تناكو ١ : تراكيد

 كلت يف عنصأ ال انأو  يفنأ قحلا نمو » : هترابع فشكتل كنإو

 « هيلإ يننئمطي ام هيف دجأ نكأ مل - يريغ كولس ةظحالم نم رثكأ ةلحرملا

 . © ةفسالفلا ءارا نيب البق هتظحال ام ردق نيابتلا نم هيف تظحال ينأو

 نأ نكمي ةريصقلا ةيسردملا هتلحر يف ؛ تراكيد ؛ مهفرع ةفسالف يأف
 . ؟ ليوطلا هلحرت يف اهطلاخي ناك يتلا تائفلا هذه نيبو مهنيب نزاوي

 نأ يف هدهزو « اهلصحي ناك يتلا ةيسردملا مولعلا صئاقن يف هلوق امأو

 , ىنغ نمو هاج نم امهلمع هل بلجي نأ ىسعام عم ًاعرشم وأ « ًابيبط نوكي
 ىلع لمحل نييفاك مولعلا كلت ليصحت نم ناعقوتملا هاجلا الو لاملا نكي ملف »

 « ءارثإلا ليبس يف ةنهم ملعلا ذاختا ىلإ ةجاحلاب رعشأ مل هللا لضفب ينإف , اهملعت

 ثارتكالا ليلق تنك دقف . ادومجو ايلاعت هاجلا رقتحأ ينأ معزأ ال يننأ عمو

 وهف ؛ 8 ص جيبنملا ؛ ةلطابلا باقلألا ليصحت ىلإ يرظنب دمأ مل ينأ ىتح « هب

 تبل



 دقو قئالعلا يف سمغنم انأ اذإف يلاوحأ تظحال مث » : يلازغلا لوق ىدص
 « مللعتلاو سيردتلا اهنسحأو « يلامعأ تظحالو « بناوجلا لك نم يب تقدحأ

 تركفت مث , ةرخآلا قيرط يف ةعفان الو ةمهم ريغ مولع ىلع لبقم اهيف انأ اذإف

 اهكرحمو اهثعاب لب « ىلاعت هللا هجول ةصلاخ ريغ يه اذإف سيردتلا يتين يف

 . ذقنملا « راه فرج افش ىلع ينأ تنقيتف تيصلا راشتناو هاجلا بلط

 هيف فشكني يذلا وه ينيقيلا ملعلاو ٠ : لوقي امدنع يبلازغلا ىلإ رظننلو
 نم طلغلا وأ مهولا ناكمإ هنراقي الو . بير هعم ىقبي ال ًافاشكنا مولعملا
 تبهذ اذإ يننكل » : لاقف هرثأ ىلع تراكيد ءاج « ةئالثلا نم رثكأ ةرشعلا ليبق

 نإ » يلوقك ةسدنملاو باسحلاب لصتي ريسي « ةطاسبلا ديدش ءيش ربدت ىلإ

 ؛ ليبقلا اذه نم ىرخأ ءايشأ ىلإو , ةسمخ فلؤت ةئالثلا ىلإ ةفاضم نينثالا
 ابعث اصعلا بلق ةزجعم ءادأ ىلع ةقراخلا ةردقلا ةروص تراكيد لّوحو

 « ةللضم ةصاخ ةعيبط هلقع يف عضي للضم هلإ ةروص ىلإ « أبهذ رجحلا وأ
 . ارشابم اذخأ يلازغلا نع تراكيد اهذخأ . للضملا هللا اذه دوجو ضفر مث

 ًاليلد حلصت ال اهنأ : ىقوملا ءايحإ نم ىسيع ةزجعم نع يلازغلا لوقي
 « ةزجعملا هذبب ىسيع قدص قلخلا ةفاك فرعي ملو « ةوبنلا ةحص ىلع ايلقع

 يلقعلا رظنلا « يلقعلا رظنلا قيقدب الإ عفدي ال ام ةلكشملا ةلئسألا نم هيلع لب

 فرعي ملام قدصلا ىلع ةزجعملا لالد رظانلا فرعي الو « كدنع هب قثوي ال
 . « هدابع لضي ال هللا نأ فرعي ملامو « ةزجعملا نيبو هنيب زييقلاو « رحسلا

 ةزجعملا عناص نأل « رحسلاب تببتشا نإو « ةقيقح يلازغلا دنع ةزجعملا
 عادخب اهمدقيف رحاسلا امأ . هدابع لضي ال هللاو « هللا نم نوعب اهمدقي
 . ؛ للضم : ىلإ « تراكيد ٠ دنع لوحت يذلا وهو : كابالا

 تراكيد جردأ يتلا ةروصلا نيبو يلازغلا ةروص نيب ةكرتشم حالم هذه

 نع بيغي ال لصألا نإف ( ريتاكيراك ) ةلاح ىلع تناك نإو « اهتحت هسفن

 تب



 . فيزم بوثب ةركنتم ؛ ةركفلا رهوج لقنل تالواحم اهلكو « أدبأ فراعلا

 يف تحدقناو رطاوخلا هذه يل ترطخ املف ٠ : ىرخأ ةوطخ وطخنلو
 ملو « ليلدلاب الإ هعفد نكي مل ذإ رسيتي ملف ًاجالع كلذل تلواح . سفنلا

 نكمي مل ةملسم نكت مل اذإف ةيلوألا مولعلا بيكرت نم الإ ليلد بصن نكمي
 بهذم ىلع امييف انأ نيرهش نم ًابيرق مادو « ءادلا اذه لضعأف « ليلدلا بيترت
 ضرملا كلذ نم هللا ىفش ىتح « لاقملاو قطنملا مكحب ال لاحلا مكحب ةطسفسلا
 ةلوبقم ةيلقعلا تارورضلا تعجرو « لادتعالاو ةحصلا ىلإ سفنلا تداعو

 « مالك بيترتو ًامالك ليلد مظنب كلذ نكي ملو « نيقيو نمأ ىلع اهب ًاقوثوم
 نمف « فراعملا رثكأ حاتفم وه رونلا كلذو , ردصلا يف هللا هفذق رونب لب

 . ةعساولا هللا ةمحر قيض دقف ةررحملا ةلدألا ىلع فوقوم فشكلا نأ نظ

 : ىلاعت هلوق يف هانعمو « حرشلا » نع مالسلا هيلع هللا لوسر لئس املو

 . © مالسإلل هردص حرشي هيدبي نأ هللا دري نمف
 يناجتلا : لاَمف ؟ هتمالع امو : ليف . بلقلا يف هللا هفذقي رون وه : لاقف

 . « دولخلا راد ىلإ ةبانإلاو رورغلا راد نع

 يحولا يلازغلل قيرطلا هتاءاضإ نم « تراكيد ة مهلتسا يذلا هلالا وه اذه

 « اداقتعا دوجوملاب سيلف اضرف دجو هنأ ول يذلا للضملا هلإلا نع لوقلاب

 مولعلا نم ةدافتسملا ةفشكنملا ةيلقعلا تامولعملا ىلإ نانئمطالا نكمي كلذبو

 ةجاح ريغ يف تراكيد اهيف لوقلا ليصفت يف لاطأ يتلا ةيرورضلا ةيساسألا
 قئاقحلا هيحاص هيف ىري يذلا « يعيبطلا رونلا ٠ ةملك ددري وهو . ةلاطإلا ىلإ

 يعد ام نيب لماكلا قباطتلا اذهو « سبللا نمو بارطضالا نم ةدرجم ةيلوألا

 تعجرو ٠ : يلازغلا لوق نم ذوخأم « يلازغلا جهنم ٠ و ؛ تراكيد جهنم و ب
 مظنب كلذ نكي ملو « نيقيو نمأ ىلع اهب ًاقوثوم ةلوبقم ةيلقعلا تارورضلا
 رثكأ حاتفم وه رونلا كلذو ردصلا يف هللا هفذق رونب لب ؛ مالك بيترتو ليلد

 ل كك



 ةمحر قّيض دقف ةررحملا ةلدألا ىلع فوقوم فشكلا نأ نظ نمف « فراعملا

 ىلاعت هللا نإ » هع هللا لوسر ثيدح ىلع يلازغلا بقع دقو « ةعساولا هللا

 نأ يغبني رونلا كلذ نمف ؛ ... هرون نم مهيلع شر مث ةملظ يف قلخلا قلخ
 . فشكلا كلذ بلطي

 دجنتسي يذلا وهف « ىنعملا كلذ تراكيد سفن يف عقوأ يذلا وه اذهو

 « هللا دوجو نم يدبب سفنلا يف ةسجبنم ةيلوأ ةركفك هللا دوجو تابثإ يف هب

 اهدوجوف ؛ يعيبطلا رونلاب ٠ هوعدي يذلا ٠ يهلإلا رونلا ١ ءوض ىلع ةدوهشمو
 نم مورحم وهف هنع ةركفلا هذه تبجح نمو « هللا دوجو ىلع لاد سفنلاب

 لك اهئوض يف يلازغلا ىري يتلا ةركفلا سفن يه . ؛ يعيبطلا رونلا ١ كلذ
 . تاملّسُم اهنأ ىلع اهلبقي يتلا ؛ ةيلقعلا تارورضلا »

 يتلا كاردإلا ىوق نع هئيدح لبتسم يف مالحألا ىلإ يلازغلا راشأ دقو
 ًاملع هدنع دعت نأ قحتسي يتلا ةينيقيلا قئاقحلا ليصحت يف اهمدختسي نأ لواح
 يذلا :تيترتلا سفن لع ايزاج + كلذ ف ةتراكيد ةعبات دقو. ًاينيقي انيمأ
 مامت يف كككشتلا دعب ساوحلا ىلع لقعلا مكح ميدقت نم يللازغلا هيلع ىرج

 نانئمطالا نم رثكأب ةيضايرلا قئاقحلا ىلإ نانئمطالا نمو . اهكاردإ ةمالس
 تالاح نم ةلاح اهرابتعاب مالحألا ىلإ ىضمو . اهريغ يف لقعلا ماكحأ ىلإ

 . ( ىلوألا هتلمأت رظنا ) ةظقيلا ةلاح نود تابثلا ثيح نم عمت كاردإلا

 : جهلا يف لوقي

 دقف ساوحلا ىلإ ينانئمطا ًائيشف ًائيش.تمده دق ةريثك براجت نكلو »
 رهظت تناك « ةريدتسم ديعب نم يل ودبت يتلا جاربألا نأ ةريثك تارم تظحال

 رهظن جاربألا ممق قوف ةمئاقلا ةمخضلا ليثاقلا نأو « ةعبرم بيرق نم يل

 اهنم هتيقل ام يبتني ال ددع ينو « جاربألا لفاسأ نم اهلمأت دنع ةريغص يل

 « ةيجراخلا ساوحلا ىلع داتعالاب يدنع تماق يتلا ماكحألا يف طلغلا تلباق

 اديها



 ساوحلا يف لب . بسحف ةيجراخلا ساوحلا نم هيلع تدمتعا اميف سيلو
 امدنع يلازغلا لوق ةمجرت مالكلا اذهو . ( ١٠١ جبنملا ) . « ًأضيأ ةيلخادلا

 : يسحلا هكاردإ يف كش

 يف نامألا ملستب يسفن حمست مل نأ ىلإ كيكشتلا لوط يل ىبتناف ١
 : لوقي نأ ىلإ . اضيأ تاسوسحملا

 لظلا ىلإ رظنت يهو ؟ رصبلا ةساح اهاوقأو تاسوسحملاب ةقثلا نيأ نم ٠

 ةعاس دعب ةدهاشملاو ةبرجتلاب مث . ةكرحلا يفنب مكحتو كرحتم ريغ افقاو هارتف

 ىتح « ةرذ ةرذ عردتلا ىلع لب ةتغب ةعفد كرحتي مل هنأو , كرحتم هنأ فرعت

 « رانيدلا رادقم يف ًاريغص هارتف بكوكلا ىلإ رظنتو « فوقو ةلاح هل نكت مل
 نم هلاثمأو اذهو . رادقملا يف ضرألا نم ربكأ هنأ ىلع لدت ةيسدنهلا ةلدألا مث
 هنوخيو لقعلا كاح هبذكيو . هماكحأب سحلا كاح اهيف مكحي تاموسحلا
 . « هتعنادم ىلإ ليبس ال اييذكت

 بناج نم بواجتت « تراكيد بلق يف يلازغلا توص ءادصأ ضعب هذه

 ؟ ةلدالاب دنسم فارتعا نم اذه دعب لهف ؛ جبنلا » هباتك يف بناج ىلإ

 يلازغلا ةرابع ةمجرت يف فرصتلا ضعب فرصت وأ « تراكيد بره دقل
 ال يذلا يأ » : هنع لوقيف « ٠ زيمتملا يلجلا و : هلوقب « فشكنملا مولعملا ٠

 : يلازغلا لوق ىلإ كلذب عجريف « هلمتحي وأ كشلا لبقي
 ىقيي ال ًافاشكنا مولعملا هيف فشكني يذلا وه ينيقيلا ملعلا نأ يل رهظف »

 . © . كلذ ريدقتل بلقلا عستي الو طلغلاو مهولا هنراقي الو ء بير هعم

 ةقيقحلا فيز ىلع يعوضوملا ريغ ليلدلا ضفر لواحي تراكيد حار كلذكو
 اذا للضملا هلإلا عارتخاب « ةثالثلا نم رثكأ ةرشعلا نأ » ليبق نم ةفشكنملا
 . « هدابع لضي ال هللاو » : يلازغلا لوق نم كلذك هايإ

 « ييلازغلا ٠ ىلع راغأ دق « تراكيد » نأب هيف كلش ال امب انل نيبت قبس امم

 دج 9 ج



 يلازغلل يقرو لائم امنإ وهف . ةميق ةيأل ًارابتعا مقي لو « ًائيش اهيف عري مل ةراغ
 . هتاوطخ نم ةوطخ رثأ ىلع الإ ةدحاو ةوطخ يضمي ال , ملسملا فوسليفلا

 يف ؛ تراكيد ١ كولس نم رقحأ وه ام يناسنإلا كولسلا فوفص يف سيلو
 « هفقاوم هعانطصا نم عشبأ سيلو . يلازغلا ركفو « يلازغلا ملع هسفنل هلاحتنا
 نمؤملا راهصنالا كلذ « هتادباكمو هتاناعم ىمح يف يسفنلا هراهصناو « هبراجتو

 ىلإ هب ىهتناو . ةعطق ةعطقو « ةنبل ةنبل هانبو « جبملا اذه نع ضخمت يذلا
 . احورو القع اهيلإ نأمطاو « اهب يضرف يللازغلا اهنقيتسا يتلا هجئاتن

 يناسنإلا رابتعالا يف ةنيها ةهفاتلا ةيصخشلا نكي مل « تراكيد » نأ ولو

 فشكتف « خيراتلا ةمكحم مامأ ًاموي فقي دق هنأ ردقي نأ هلقعو هنيوكت هاضتقاف
 ناك هنكل . هاوس ماقم هسفن ةماقإ يف ولغلا اذه الغ امل هرمأ نأ وهو « هفيز

 ةصرفلا دجو مث , هتايح يف حلفي ملو ةسردملا يف حاجنلا قلي مل « ًالشاف ًاصخش

 ةريثملا ةبيرغلا بتكلا نم ةدراشلا ىنقللا كلت نيب ٠ يلازغلا 9 ىلع رثع موي ةقلأتمل
 اهلبتها يتلا ةلاضلا اهيف دجوف « اهفصو يف وه لاق ام ىلع « ءىراقلا  مهنل

 مهسفنأل مه هوققحو هسفنل هققحي مل يذلا حاجنلا مكحب « اوناك نيذلا ةساردلا
 . هيدساح مه مهتريصف مهدسحي ثيحب نوعقي

 اهنأ ىلع تقيس يتلا ةروصلاو « يلازغلا 9 ةايح نيب لماكلا قباطتلا نإ
 « تراكيد ةفسلفب يعد امو « يللازغلا ركف نيبو ء ؛ تراكيد 9 ةايح

 دهشت ةتباث عئاقو كلذ لك « تراكيد ةايح لوح قلحي يذلا هوبشملا ضومغلاو
 ةيصخش رارغ ىلع تّّدَق ةيصخش وه امنإ ء تراكيدب يعد ام نأب

 , ")© يلازغلاو
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 . يتلا دمحع بيغ روتكدلل نييرملا بدألاو عراتلا ىلإ لعدللا ظنا(
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 ميحرلا نمحرلا هللأ مسب

 تائيسو انسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو « هيلإ بوتنو هرفغتسن « هلل دمحلا نإ

 نأ دهشأو « هل يداه الف للضي نمو « هل لضم الف هللا هدهي نم « انلامعأ

 . هلوصرو هدبع ًادمحم نأ دهشأو ء هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإال

 وهو( يلازغلا دماح يبأ مامإلل ؛ لالضلا نم ذقنملا ٠ باتك اذهف : دعبو

 ةراصع هللا همحر هفلؤم هيف عمج « هتدام يف ميظع . همجح يف ريغص باتك

 مارتحإ نم هئاقتراو ء حيسفلا ديدملا ملاعلا كلذ يف هلاوجتو « ةيركفلا هتبرجت

 ىلع ةفسلفلاو مالكلا ملعل هدقن مث « امهيف كشلا ىلإ لوقعملاو سوسحملا

 بوصأ نم هنأو مهقيرط ىلإ هنانئمطاو ةفوصتملا قيرط ىلإ ًاريخأ هلابقإو ءاوسلا
 . ةينيقيلا ةفرعملا يقلت يف لضفألا جهنملا هنأبو « هللا ىلإ برقتلل قرطلا

 : يلازغلا ةايح

 دالبب سوط يف يرجمحملا سماخلا نرقلا فصتنم يف يللازغلا مامإلا دلو
 ىضوفلاف « دالبلا نمأب فصعت ةيسايسلاو ةينيدلا نتفلاو مامإلا اذه دلو « سراف

 باوصلا صالختساو اهيلع مكحلا يف لالقتسالا ىلع ةردقلا مدعو « ةيبهذملا

 نيدلا نم للحتلاو « ةقدنزلاو ةيبايترإلا ماعلا يركفلا وجلا ىلع رطيسف « اهنيب نم

 . قالخألاو

 فرعي الو يبتني ال بيهر عارص يف ةعبرألا ةيسيئرلا تاهاجتالا تناكو

 ًامات ًامازتلإ اومزتلي ل نم ضعب مهسفنأ نيدلا ءاملع نوب ًاضيأ دجوي ناكو « رارق هل

 نوري اوناكف ةفسلفلا راصنأ امأ , مهريغل ةئيس ةلثمأ اوناك كلذلو « نيدلا رماوأب

 همه ها



 مهاعد امم « كلذ نم عفرأ مهنأ نورعشيو . طقف ةماعلاب صاخ ءيش نيدلا نأ

 . ةينيدلا فيلاكتلا لامهإ ىلإ

 ىلإ عمتجملا ةجاحلا ةيبلتك يللازغلا مامإلا دلو . مومحملا مومسملا وجلا اذه يف

 ىلإ ةنيفسلا دوقيو « لالضلا يواهمو « ىدرلا قلازم هبنجي ةذف ةيوق ةيصخش
 . ةدوشنملا سانلا ةلاض ناك دقف « ةجئاملا ةجئاهلا فصاوعلا هذه طسو نامألا رب

 نم سوط ةنيدم يف (م ٠١58 ) ( ه 46٠ ) ةنس يللازغلا مامالا دلو

 الإ لكأي ال ًافوصتم ًاريقف ؛ ءاملعلاو ملعلل ابحت هدلاو ناكو . ناسارخ لامعأ
 2 هل قيدص ةياعر يف هيدلو كرت تام املو . فوصلا لزغ يف هدي لمع نم

 امل هكرت ام دفن ىتح يديلقتلا يرورضلا مبلعتلا يقلتل ةصرفلا امل حيتأ ثيح

 ةدوجوملا سرادملا ىدحإ يف امهميلعت الصاوي نأ امهاصوأف « ثاريم نم
 . توقلاو يناجملا ملعتلا ىلع لوصحلل ةصرفلا امه حاتت ثيح . كاذنيح

 ١ روباسين ىلإ لحترا مث نيارشعلا غلب تح تاكرججو يورط قف هفولع ىعلا
 ةفرعملا هيف دجوو « ينيوجلا هللا دبع نب كلملا دبع نيمرحلا مامإ ىقتلا كانهو

 دهجو « لصتم دجب ملعلا ليصحت ىلع ّبكأو همزلف , اهومشو اهداعبأ لكب
 نالسرأ بلأ ) ةيالو يف نيمرحلا مامإل ناك دقو « حتفتم لقعو « بوؤد :

 دقو ٠ ينيد زكرم مظعأ , ( يموطلا كلملا ماظن ) ةرازو يفو « ( قوجلسلا
 ةساورد رضتحو ناب ةباطقللا .لوثو:+ زوئاسيت ةنيدمب ةيماظنلا ةسردخلا هل تيب
 « فاقوألا هيلإ ضوفو «٠ باحصألا ةسائر هيلإ تبتناو « ةمئألا نم رباكألا
 ربنملاو بارحمل هل مّلسم . عفادم الو محازم ريغ ةنس نيئالث ةبارق كلذ ىلع يقبو
 ةبارق كاذموي هتذمالت ناكو « ةعمجلا موي ريكذتلا سلجمو سيردتلاو ةباطخلاو

 . ©"ةئم عبرأ

 تناكو كلملا ماظن سلاجم ىلإ هسفن تقات فراعملاو مولعلا يف عرب نأ دعبو

 )١( ناكلخ نبال نابعألا تايفو رظنا ١/5931 .

 تتاح



 ةعرسو « هملع ةعسب عيمجلا رببي نأ يلازغلا عاطتسا دقو « ةيملع تاودن هسلاجم

 ةسردملا يف اسردم هنيعف « هب اباجعإو ابح كلملا ماظن بلق الم امم « هتبيدب
 ناكو « يمالسالا ملاعلا يف ةيمالسإ ةعماج ربكأ تناكو « دادغب يف ةيماظنلا

 اهيف سيردتلا ةفيظو تناكو ؛ جرختملاو بلاطلل ًارخفو ًافرش اهيلإ باستنإلا

 لقاعم نم القعم تناكو « ةداهش اهقوف تسيل ةيملع ةداهشو « ملاعلل ادحب
 نم تاونس عبرأ ةبارق اهيف يقبو « ةنسلا لهأ ةديقع نع عفادي « ةنسلا

 ملعملا ةةايح شاع ثيح ةيذاتسالا روط وهو . ( هه م8 ه 184)

 دقو « ةفرعملا عاستاو ةجحلا ةوقب يلازغلل كانه عيمجلا فرتعا دقو « ًامئاد
 ىلإ لوصولا ةيغب لدجلاو ةرظانملا سلاجم دقع يف تاونسلا كلت يلازغلا ىضمأ

 فلؤيو بتكي ةرتفلا كلت ىضق هنأ ودبيو . عابتألاو ذيمالتلا عم ةقيقحلا

 « ةلزتعم نم كاذنا اهنيب اميف ةيركفلا ةحاسلا تمساقت يتلا ةعبرألا قرفلا سرديو
 لبقو هلك هرصع ركف ىلع يللازغلا علطا دقلو . ةيفوصو « ةفسالفو « ةينطابو
 روكدم يمويب ميهاربإ روتكدلا ةفصو دقو فراعم ةرئاد حبصأ ىتح هرصع

 , يلوصأو ءهيقف وهف . ةلماشو ةقيمع « ةعونتم ةبصخ يلازغلا ةفاقثو ٠
 . « فوسليفو ملكتم « يقالخأو , فوصتم

 ءامسأ تركذ اذإو 9 : يغارملا خيشلا موحرملا ربكألا ذاتسألا ةليضف هيف لاقو
 ركذ اذإف « ةفرعملا بعشو ملعلا عورف نم هب اوزاتما ام ىلإ ركفلا هجتا ءاملعلا

 اذإو . 0-0 هنالك ناميظع - نانوتل لايلاب رطخ ينارافلا 0 نبا

 ., لاجرلا ةفرعمو ةقدلاو ةنامألاو

 لب دحاو لجر لابلاب رطخي لو يحاونلا تبعشت دقف يلازغلا ركذ اذإ امأ

 . هتميقو هردق دحاو لكل نوددعتم لاجر لابلاب رطخ

 هسالاع



 يلازغلاو « رحلا هيقفلا يلازغلاو « رهاملا قذاحلا يلوصألا يئازغلا لابلاب رطخي
 ملاعلا لاوحاي ريبخلا يعاتجالا يلازغلاو . اهامح يماحو ةنسلا مامإ ملكتملا

 ضهان يذلا وأ ء فوسليفلا يلازغلاو , بولقلا تانونكمو رئامضلا تايفخو

 يفوصلا يلازغلاو ؛ ينرملا يلازغلاو , فيزو فرحخز نم اهيف امع فشكو ةفسلفلا
 . دهازلا

 لجر « هرصع فراعم ةرئاد وه لجر لابلاب رطخي هنإ ) : لقف تعش نإو

 . ( ةفرعملا عورف عيمج ىلإ مهن « ءيش لك ةفرعم ىلإ شطعتم

 اهلعج دقو ةحاسلا ىلع تناك يتلا ةيركفلا تارايتلا يلازغلا هجاو دقل نذإ

 . ةيفوصلاو « ةيميلعتلاو « ةفسالفلاو « نوملكتملا مهو قرف عبرأ
 نوكلاسلا مه ءالؤهف « ةعبرألا فانصألا هذه ودعي ال قحلا نإ ٠ : لاقو

 ذإ « عمطم قحلا كرد يف ىقيي الف , ميتع قحلا دش نإف , قحلا بلط لبس
 . « هتقرافم دعب ديلقتلا ىلإ عوجرلا يف عمطم ال

 ًاضقانتو ًافالتخإ اهنيب نأل ء ةحيحص ءارآلا هذه عيمج نوكت نأ نكمي الو
 اصيرح ناك هنال . قرفلا هذه نيب ةقيقحلا يصقت يف داهجالا ةياغ هسفن دهجاف

 ميكحتو . شيتفتلاو ثحبلاب اهيلع لبقأف « ءارآلا هذه نيب نم قحلا ةفرعم ىلع
 زيمو « ةقرف لك ةديقع صخخشتو « اهيلع درو « ةقرف لك ءارا لصحف « لقعلا
 : لاقف « عدتبمللا نم ننستملاو « لطبملا نم قحملا

 نيرشعلا غولب لبق , غولبلا تقهار ذنم . ينابش ناوفنع يف لزأ ملو »
 « قيمعلا رحبلا اذه ةجل محتقأ , نيسمخلا ىلع نسلا فانأ دقو « نآلا ىلإ

 لك يف لعوتأو , روذحلا نابجلا ضوخ ال ء روسجلا ضوخ هتارمغ ضوخأو
 ةديقع نع صخفتأو , ةطرو لك مُحقتأو « ةلكشم لك ىلع مُجبمَأو « ةملظم
 ندعو لطبنو نع نم رجل :ةلفلاط لع وازن يتكسياو ةرق لك

 هبا كن



 . 20 عدتبمو

 يرطف دادعتسا ءرملا ىدل نوكي نأ بلطتي قاشلا لمعلا اذه لئمب مايقلاو

 ىلإ شطعتلا ناك دقو » : لوقيف دادعتسالا اذه يلازغلا مامالا هللا بهو دقو

 ةرطفو ةزيرغ « يرمع ناعيرو ٠ يرمأ لوأ نم ينديدو يبأد رومألا قئاقح كرد
 « ديلقتلا ةطبار ينع تلحنا ىتح , يتليحو يرايتخاب ال يتلبج يف اهعضو هللا نم
 . "» ابصلا نم دهع برق ىلع ةثوروملا دئاقعلا يلع ترسكناو

 « قبسم يأر لك نم دّرجتو « ةثوروملا دئاقعلا حرطو « ًابناج ديلقتلا كرتف
 هتدوج تبني ام رايتخال . ثحبلا طاسب ىلع اهعضوو ةنيابتملا ءارآلا ىلع لبقأو

 . كلذ ادع ام كرتو « هتيحالصو

 لك يف هكشو . ةيركفلا وأ « ةيحورلا وأ ٠ ةيسفنلا يلازغلا ةمزأ رهظت انه

 نيه يتأي امإو ةأجف رهظيال كشلاو . هرمع نم ةدملا هذه لوط هلّصح ءيش

 ربكيو ومنيو دتشيو ىوقي مث « ماتها يأ هريعيال هبحاص نأ ىتح . ًايفخ أني
 . هسفن ناسنالا ىلع كلمي ىتح

 ىتم وه ًاباوج هل دجن نأ يغبني يذلا لاؤسلا نكلو كشلا هيلع حلأ دقل
 ؟ كشلا اذه ةقيقح يه امو ؟ كشلا اذه أدب

 سفن ىلإ هبيبد بدي كشلا أدب يتلا ةرتفلا ديدحت لوح ءاملعلا فلتخا

 نيمرحلا مامإ هذاتسأ فنك يف اهشاع يتلا ةرتفلا يف وه باوصلا لعلو « ييلازغلا

 بعل دق كشلا نأ يدنعو » : ايند ناميلس روتكدلا لوقيف « روباسين » يف

 : نيماه نيرود يلازغلا عم

 . نيئحابلا نم ًاريثك يرتعي يذلا عونلا نم ًاحمس ًافيفخ كشلا هيف ناك رود

 )١( ص ا: ذقملا 551 .
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 ةفسالفلا رابك يرتعي يذلا فنصلا نم . ًاماده ًافينع كشلا هيف ناك رودو

 . نيركفملاو
 ةذبانتم ءارآو « ةددعتم ًاقرف همامأ ىأر يلازغلا نأ يف لثمتيف لوألا رودلا امأ

 ءارآلا ةطلس ىغلأف « ًاعيمج قرفلا هذه نمو هسفن نم فصني نأ ىأرف « ةنيابتم
 هكشف « قرفلا هذه نيب نم قحلا نع ثحبي ذخأو . اهتسادق حّرطاو ةثوروملا

 ىلع قرفلا هذه يأ يف - ريبعتلا اذه حص نإ - صخشتي ةلحرملا هذه يف
 كلذ يف هدلخب ردي مل ام اذه .؟ قحلا اذه نزوي نازيم يأب نكلو !؟ قح
 . ")6 تقولا

 م ةلدألا براضت سحأف « ساوحلاو لقعلا ديحولا هحالسو يلازغلا كش
 مهدنع تضقانتو ٠ : موق نع ًايكاح لاق ٠ نآرقلا رهاوج ؛ هباتك يف ثّدح

 كلذ دعبتسن انسلو ٠ : هسفن نع لاق مث « اولضأو اولض ىتح « ةلدألا رهاوظ

 ةلدألا صحفي نأ دب ال ناكف « ةدم تالالضلا هذه لايذأ يف انرثعت دقلف

 هيف فشكتي يذلا وه ينيقيلا ملعلا ماد امف :  لاقف ةقيقحلا نيزاوم صحفيو

 عستي الو « مهولاو طلغلا ناكمإ هنراقي الو ٠ بير هعم ىقييال ًافاشكنا مولعملا
 ةنراقم نيقيلل ًانراقم نوكي نأ يغبني أطخلا نم نامألا لب , كلذ ريدقتل بلقلا
 ثدروي مل « ًانابعث اصعلاو « ًابهذ رجحلا بلقي ْنَم ًالثم هنالطب راهظإب ىدحت ول
 يل لاق ولف ةئالثلا نم رثكأ ةرشعلا نأ تملع اذإ ينإف « ًاراكنإو ًاكش كلذ
 تدهاشو « اهبلقو ًانابعث اصعلا هذه بلقأ ينأ ليلدب , رثكأ ةثالثلا لب , ال : لئاق
 ةيفيك نم بجعتلا الإ هنم لصحي ملو « يتفرعم يف هببسب كشأ مل « هنم كلذ

 ءارآلا هذه لكل لداعلا نازيملا امهيف دجول ةنسلاو باتكلا نم ًانكمتم ناك يمازغلا مامإلا نأ ول : يدعو )١(

 يف هتعاضب نأ وديو , ةقهرملا ةمزألا هذه ضرعت ال لف لب ةمزألا هذه نم جرخلو . ةضقانتملا ةنيابتملا

 ترك يتلا ةعوضوملاو ةفيعضلا ثيداحألا يف اهقادصم دجتو , هسفن نع لاق ؟ ةاجزم كناك ةنملا

 . « نيدلا مولع ءايحإ ٠ ةصاخخو هبتك يف



 ىلع هملعأ ال ام لك نأ تملع مث « الف هتملع اميف كشلا امأف « هيلع هتردق

 « هعم نامأ الو هب ةقثال ملع وهف , نيقيلا نم عونلا اذه هنقيتأ الو هجولا اذه

 . 206 ينيقي ملعب سيلف هعم نامأال ملع لكو
 فشتكا ام ناعرس هنكلو « ساوحلاو لقعلا ىلع ال ّوعم يلازغلا لاز ام انه ىلإ

 : لاقف ساوحلا قيرط نم هيتأي يذلا ملعلا ىغلأف ساوحلا عادخ

 يف نامألا ملستب يسفن حمست مل نأ ىلإ كيكشتلا لوط يب ىبتناف »

 ىلإ رظنت يهو رصبلا ةساح ساوحلا ىوقأو ؟ اهب ةقثلا نيأ نيو اتاك وبما
 دعب ةدهاشملاو ةبرجتلاب مث ةكرحلا يفنب مكحت و . كرحتم ريغ افقاو هارتف لظلا

 « ةرذ ةرذ يردتلا ىلع لب « ةتغب ةعفد كرحتي مل هنأو كرحتم هنأ فرعت ةعاس

 رانيد رادقم يف ًاريغص هارتف بكوكلا ىلإ رظنتو « فوقو ةلاح هل نكت مل ىتح
 نم هلاثمأو اذه . رادقملا يف ضرألا نم ربكأ هنأ ىلع لدت ةيسدنهلا ةلدألا مث
 ًابيذكت هنوخيو لقعلا اح هبّدكيو هماكحأب سحلا ماح اهيف مكحي تاسوسحملا
 , 9 هتعفادم ىلإ ليبس ال

 يل تلاق ٠ : لاقف لقعلا يف ككشي نأ ىلإ كشلا داق ام ناعرسو

 دقو « تاسوسحملاب كتقنك تايلقعلاب كتقث نوكت نأ نمأت مب : تاسوسحملا
 رمتست تنكل لقعلا كاح الولو « ينبّدكف لقعلا كاح ءاجف يب ًاقئاو تنك
 يف لقعلا بّذك ىّلجت اذإ رخآ ًامكاح لقعلا كاردإ ءارو لعلف . يقيدصت ىلع
  كاردإلا كلذ يلجت مدعو , همكح يف سحلا بَّذكف لقعلا كاح ىّلََت ك , همكح
 . ©« هتلاحتسا ىلع لدي ال

 حاحلإ ىوس قبي مل و امهيلك لقعلاو ساوحلا نم هدي يلازغلا مامإلا ضفن دقل
 نأ رمألا ثبلي مل قيضلا اذه ىلإ لصو املف هقنخي داكي يذلا يوقلا كشلا
 . 758 ص ا: ذقملا (1)

 . 59 ص د: ذقنملا (9)
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 يف تحدقناو « رطاوخلا هذه يل ترطخ املف :  هلاح فصي لاقف عستا

 ملو « ليلدلاب الإ هعفد نكي مل ذإ . رسيتي ملف ًاجالع كلذل تلواح . سفنلا

 نكمي مل ةملسم نكت مل اذإف « ةيلوألا مولعلا بيكرت نم الإ ليلد بصن نكي

 بهذم لعااشبف انأ ٠ قيرهش نم اير مادو ءادلا لضعاف + ليثدلا بتكرت

 كلذ نم ىلاعت هللا ىفش ىتح « لاقملاو قطنلا مكحبال لاحلا مكحب ةطسفسلا
 ةيلقعلا تايرورضلا تعجرو « لادتعالاو ةحصلا ىلإ سفنلا تداعو « ضرملا

 « مالك بيترت الو ليلد مظنب كلذ نكي ملو « نيقيو نمأ ىلع اهب ًاقوثوم ةلوبقم
 نظ نمف . فر اعملا رثكأ حاتفم وه رونلا كلذو . ردصلا يف هللا هفذق رونب لب

 ىلاعت هللا ةمحر قيض دقف . ةررحملا ةلدألا ىلع فوقوم فشكلا نأ

 , )6 ةعساولا

 اهب ًاقوئوم ةلوبقم ةيلقعلا تايرورضلا تداعو يللازغلا مامإلا داع دقل نذإ

 قرفلا هذه نم ينأ نكلو ينيقيلا ملعلا ىلإ هقيرط يهو « نيقيو نمأ ىلع
 نازيملا ةقيقحو ملعلا ةقيقح ىلإ لصو دق مامالا ماد امف ؟ قح ىلع ةعراصتملا

 لطابلا نم قحلا اهنم صلختسيو ةضقانتملا ةنيابتملا ءارآلا هذه نزوي نأ الإ هيلع امف
 بهذم مث , ةفسلفلاب مث مالكلا ملعب أدبو ةيركفلا بهاذملا هذه ةساردب أدبو

 . ةيفوصلا بهذمب اعبرمو ( موصعملا مامإلا باحصأ ) ةيميلعتلا

 نوملكتملا - ١

 موقتال نونظ ةعومجم الإ نككت مل يتلا ةينانويلا ةفسلفلا ريثأتب مالكلا ملع أشن

 « اعيش اهدجي مل اهصحف اذإ ىتح ناسنإلا ريبت تامسلطو ؛ « يملع ساسأ ىلع

 ةنْيبو . مكحم ملع نم ةنسلاو باتكلا يف امب كلذ نع ىنغ يف نوملسملا ناكو
 مهمّلع امب اومزتلاف , كلذ مملع هلل ناوضر ةباحصلا مهف دقلو , ةحضاو

 مهتّوقو مهءاكذ اورفوف ٠ ةرمشلاب اودعسو « ةنوؤملا اوفكف هع لوسرلا

 . 55 ص : ذقتملا )١(
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 نيدلا نم ميينعي اميف اهوفرصف مهتاقوأ مهدلع اورفوو  داهج ريغ يف مهداهجو
 نكلو « بابللا بلب نيدلا يف اوذخأو . ىقثولا ةورعلاب اوكسمتو « ايندلاو
 ءاكذو ةنطف تاذ تناكو « نانويلا قطنمبًاناتتفا عمتجملا تائف عرسأ اوناك ةلزتعملا
 ةقيقح مهف يف مهنم ريثك أطخأ دقو « غوبنو قمع هيف سي ءاكذ هنكلو , داح

 اولواحو « ةجفو ةلجعتسم مهثحابم تءاجف « لقعلا ديجمت يف اوفرساو « نيدلا
 مهدم فقوأ دقو « مهئارا ىلع نارقلا اولوأتو ينانويلا قطنملل نيدلا عاضخإ

 نسحلا وبأ مامإلا وهو مهتوعد ازا لج هب نيعبرأ مهنيب شاع مهنم لجر
 « ينالقابلاو , يديرتاملا روصنم يلاك نورخا هعبت مث . ىلاعت هللا همحر يرعشالا
 ةقبطلا هاجتا اوريغيو « لقعلاو ملعلا كرتعم يف مهومزبي نأ اوعاطتساو « مهريغو
 دجي مل املو . مالكلا ملع يف هثحب يف يللازغلا مهانع نيذلا مه ءالؤهو , ةفقثملا

 . ةفسلفلا رطش ممي مالكلا ملع يف هءافش يللازغلا

 ةفسالفلا - «*

 نوماملا نم ةتحوتي ةيزغلا ل ةيسراقلاو ةئايرسسلاو ةئئانوبلا ةقسلطلا ثدغتلا
 نأ ىأر هنأل ةفسلفلا ىلع يلازغلا لبقأف . نيمجرتملا نم دهجبو يسابعلا ةفيلخلا

 هدصاقمب طيحيو ههنك فرعي نأ هيلع مولعلا نم ملع ىلع مكحي نأ ديري يذلا
 اهسردي ةفسلفلا ىلع لبقأف « ملعلا كلذب سانلا ملعأ يواسي ىتح هتايلكو
 ماسقأو « ةفسالفلا فانصأ ركذو . ميسقتلاو ليلحتلاب اهوانت مث ةقيمع ةسارد

 لصتي الو هسميال امو ؛ هب لصتيو مهثوحبو مهئارا نم نيدلا سمي امو , مهمولع
 : ماسقأ ةتس ىلإ مهمولع مسقو « ًايملع ًاليلحت هب

 ءةيهّلإ - #”عةييبط #8 .ةيقطنم ”  .ةيضاير ١

 . ةيقلخخ "5 . ةيسايسا ه

 نأ ... سكب ةلماش ةقيمع ةسارد مولعلا هذه عيمج يلازغلا سرد امدعبو

 لوقيف . مولعلا هذه يف هتيغب لاني
 دكا ١



 فيزي ام فييزتو « همهفتو هليصحت و ةفسلفلا ملع نم تغرف امل ينإ مث و

 القتسم سيل لقعلا نأو . ضرغلا لامكب فاو ريغ اضيأ كلذ نأ تملع . هنم

 , ©206 تالضعملا عيمج نع ءاطغلل ًافشاك الو : بلاطملا عيمجب ةطاحالاب

 اهيلع أوضافأ « ةينانويلا ةينثولا يف ثاحبأ يهو تايهّلإلا يف اهضوخ يف ةصاخو

 تانيمختو نونظ ىلع لمتشت يهو « ديحوتلا ضراعت ةينثو يهو نفلا نم ةغبص

 تايعيبطلاو قطنملا يف نانويلا ةعاربب اورببنا مهنكلو « ةيفارخلا ةفسلفلا هذهب

 « سيدقتلاو ديجمتلا نم ءيش يف ةيهّلإلا ةفسلفلا هذه ىلع اولبقأف « تايضايرلاو

 بوقعي ةفسالفلا ءالؤه سأر ىلع ناكو « باتك باحصأ اوسيل مهناكو

 .( اه 11754 ) انيس نباو ( ه 559 ) يلارافلاو ( ه ؟ه2 ) يدتكلا

 لوحتلا اذهب ترئثأت دقو الإ ةيركفلا ةايحلا يحاون نم ةيحان كانه نكت ملو

 مهنمو © ناّتك ريغ ينو ماشتحا ريغ يف هيردزتو نيدلاب ءىزهتست ةقبط تدجوو

 نورهظي اوناكف . مهريغ هنلعأ ام نلعيل ةيبدألا ةعاجشلا كلمي نكي مل نم

 ةينطابلا

 دوسي ناك يذلا يركفلا بارطضالاو « ةفسلفلا راشتناب تأشن ةئف مهو
 ةينطابلا جر تبهف « مالكلا ملعو ةفسلفلا عارص ةجيتن يمالساإلا عمتجما

 عقاودلا تناك امهمو « ةفلتخم ضارغأو ىتش عفاودب سانأ مهوح عمتجاو
 بهذي ةيرس ةسمؤم تحيضأو ه اراضتأو ًاميح ةينطانلا تيك دقق نطارغألاو

 اولمعتساو . ريبكلا باسحلا تاموكحلا ال بسحت و « اهتلئاغ ىشختو اهبناج
 « كلملا رخف هدعب نمو « يبموطلا كلملا ماظن اولاتغا ىتح حالسلاو فنعلا

 سانلا رساجت ىتح . سوفنلاو لوقعلا مهب ترئاتو . بدآلاو ملعلا ين اوسدو

 . ه1 ص : ذقتملا )١(
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 يف دجوو « تامكحملاو لوصألا فيرحتو . تايعطقلاو صوصنلا ليوأت ىلع
 لقعلل نوفرتعي ال مهو . داقتعالا يف فرطتلاو داحلالا ىلع بيرغ لابقإ سانلا

 موصعملا مامإلا نم ةفرعملاو ملعلا نوقلتي مه امنإو « ةفرعملا لاح يف رود يأب
 لبقأف « ميلعتلا يهو مهتيرظن ساسأ ىلإ ةراشإ « ةيميلعتلاب » يلازغلا مهامس دقو
 دنع لصاحال ٠ هنأ ىلإ لصوو مهمولعو مهدئاقع سردو ةينطابلا ىلع يلازغلا
 كلت تبتنا ال لهاجلا قيدصلا ةرصن ءوس الولو « مهمالكل لئاط الو ءالؤه
 يف اهباصأو ةين ةينطابلا ملاعت يلازغلا ضفر ,06 ةجردلا هذه نإ اهفعس عجشعدللا

 اذهو اهسفنب اهسفن ضقانت موصعملا مامإلا نم ميلعتلا ةيرظن نأ نهربو « ميمصلا

 ءدجنال ذإ , لالضلا قرف نم ةقرف لك ةبتر نم سخأ ةقرفلا هذه ةبتر » لعجي
 . 28 هذه ىوس بهذملا سفنب اهبهذم ضقني ةقرف

 ةيفوصلا - 4

 مهدقنو ةينطابلاو ةفسالفلاو نيملكتملا نم هدي يلازغلا ضفن نأ دعب

 هلمأ مهو ةيفوصلا ىوس هماأ ليال مهراتسأ قزمو « مهراوع فشكو
 « ةداج ةسارد مهبتك ةساردب أدبف . نيقيلاو ةداعسلا ىلع لوصحلا يف ريخألا

 يلازغلا هجاويو « عماستلاو ملعّتلاب مهقيرط نم لصحي نأ نكمي ام لّصحو
 صاوخ ّضصخأ نأ اهرثأ ىلع هل رهظف ةفينع هيسفن ةمزأو « ةديدج ةلكشم

 تافصلا لدبتو لاحلاو قوذلاب لب . ملعتلاب هيلإ لوصولا نكمي ال ام ةيفوصلا

 : لوقيف

 نكمي ام نأو , لاوقألا باحصأال , لاوحألا بابرأ مهنأ ًائيقي تملعف ١
 « ملعتلاو عامسلاب هيلإ ليبسال ام الإ قبي لو . هتلّصح دقف ملعلا قيرطب هليصحت

 )١( ه9 ص :ذقنملا .

 ) )5ه7 ل ه١7ضص ةيطابلا حئاضف رظنا



 نم لاح يأب مءالتيال يفوصلا قيرطلا نأ دجوو . « كولسلاو قوذلاب لب
 وهو لوقيف ةرهشو لامو هاج نم هءارو ىعسيو هشيعي يذلا عقاولا عم لاوحألا
 : يسفنلا هعارص روصي

 نم يل تقدحأ دقو . قئالعلا يف سمغنم انأ اذإف , يلاوحأ تظحال مث و
 اهيف انأ اذإف  ملعتلاو سيردتلا اهنسحأو  يلامعأ تظحالو . بناوجلا لك

 يف يتين يف تركفت مث . ةرخآلا قيرط يف ةعفان الو ةمهم ريغ مولع ىلع لبقم
 هاجلا بلط اهك رحم و اهثعاب لب « ىلاعت هللا هجول ةصلاخ ريغ يه اذإف سيردتلا
 رانلا لع تيفشأ دق ينأو راه فرج افش ىلع ينأ تنقيتف « تيصلا راشتناو

 . 200 لاوحألا ينالتب لغتشأ مل نإ

 تلفأو « هرمأ ىلع بلغ ىتح رهشأ ةتس يسفنلا عارطصإلا اذه يف يقبو

 ةقرافم هيلع تلهس ىتح « رارطضإلا ىلإ رايتخإلا نم لقتناو « هدي نم مامزلا
 ةداعسلا بلطي دادغب نم جرخو « لاملاو هاجلا نم هدي ضفنو « رادلاو لهألا

 : لوقيف اهب هللا همركأ ,ىتح ةيقيقحلا ةفرعملاو ةيحورلا

 ةتس نم ًأبيرق ةرخآلا يعاودو ايندلا تاوهش بذاجت نيب ددرتأ لزأ ملف »
 دح رمألا زواج رهشلا اذه يفو ةئم عبرأو نينامثو نامت ةنس بجر اهلوأ ء رهشأ

 . "” رارطضإلا ىلإ رايتخإلا

 ةجيتنلاو اهيلإ لصو يتلا ةياغلا فصي ثيح ةيفوصلا قيرط ىلع رقتساو
 ةداعسلاو ةيقيقحلا ةفرعملا ءارو ينضملا ثحبلاو ةقاشلا ةلحرلا هذه يف الان يتلا

 : لوقيف ةيحورلا

 رومأ تاولخلا هذه ءانثأ يف يل فشكناو . نينس رشع كلذ ىلع تمدو »

 نأ تملع ينإ . هب عفتني هركذأ يذلا ردقلاو « اهؤاصقتساو اهؤاصحإ نكميال
 )١( ص : ذقتملا 505 .
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 « ريسلا نسحأ مهتريس نأو « ةصاخ ىلاعت هللا قيرطل نوكلاسلا مه ةيفوصلا

 ةالقعلا لقع عجول لبا قالخألا ىكزأ مهقالخأو « قرطلا بوصأ مهقيرطو

 نم ًائيش اورّيغيل ءاملعلا نم عرشلا رارسأ ىلع نيفقاولا ملعو ءامكحلا ةمكحو

 عيمج نإف « ًاليبس هيلإ اودجي مل « هنم ريخ وه امب هولدبيو ؛ مهقالخأو مهريس

 سيلو « ةوبنلا ةاكشم رون نم ةسبتقم مهنطابو مهرهاظ يف « مهتانكسو مهتاك رح

 , ")0 هب ءاضتسي رون ضرآالا هجو ىلع ةوبنلا ةاكشم رون ءارو

 شيعيل قلخي مل هنأل هتولخ نم جرخي نأ يلازغلل نآ لاوجتلا اذه دعبو
 ةفسلفلا ليطابأ در ىلع ةردقلاو ةميظعلا تاناكمالا نم هللا هاتآ نمو « هدحول
 عمججلا هب بيصأ يذلا يتالخألا داسفلاو « سانلا لوقع ىلع تطلست يتلا

 ايركفو ايملع اهل ايبت نأ دعب ةميظعلا ةمهملا هذبب ماقو يلازغلا جرخ  يمالسإلا

 رسيأ ءالؤه حاضفإ ناك ىتح « ةبيشلا هذه فشكل ةبلم يسفن تيأر »

 ةيفوصلا قرط ينعأ , مهقرطو مهمولع يف يضوخ ةرثكل ءام ةبرش نم يدنع
 ددرتلا ةلاح انل روصي هنكلو . 206 ءاملعلا نم نيمسوتملاو ةيميلعتلاو ةفسالفلاو

 : لوقيف ؟ ىقبي مأ ةلزعلا نم جرخي له ةيناث هل ترهظ يتلا

 ةفسالفلا ىلع درلاو , داسفلا ةبراحم - كلذ نأ يسفن يف حدقنا »

 مع دقو « ةلزعلاو ةولخلا كينغت اذامف « موتحم تقولا اذه يف نيعتم ةينطابلاو

 ىتم : يسفن يف تلق مث ؟ كالحلا ىلع قلخلا فرشأو « ءابطألا ضرمو ؛ ءادلا
 « ةرتفلا نامز نامزلاو « ةملظلا هذه ةمداصمو « ةمغلا هذه فشكب تنأ لغتشت
 كاداعل « قحلا ىلإ مهقرط نع قلخلا ةوعدب تلغتشا ولو ؟ لطابلا رود رودلاو

 )١( د 54 ص : ذقملا ©586.
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 نامزب الإ كلذ متي الو ؟ مهشياعت فيكف ؟ مهمواقت ىّنْأو . مهعمجأب نامزلا لهأ
 . « رهاق نيدتم ناطلسو . دعاسم

 جرخي نأ هل دارأ هللا نكلو « ةلزعلا ىلع رارمتسإلا هسفن نيبو هنيب ىونو

 كلذ ىلإ مضناو « روباسين ىلإ ضوبنلاب مازلإ رمأ هرمأو « ناطلسلا نم رمأ هاتأف
 كرتب ةراشالا ىلع اومفتاف « تادهاشملاو بولقلا بابرأ نم ةعامج ةرواشم

 ةريثك نيحلاصلا نم تامانم كلذ ىلإ فاضناو ةيوازلا نم جورخلاو « ةلزعلا

 ىلع هناحبس هللا اهردق عدشرو ريخ ًاذبم ةكرحلا هذه نآب كهشت « ةرئاوتم
 . «٠ ةحلا هذه سأ

 ةوعدو فيلأتو سيردت نع هلعع لواوي أدبو , هتلزع نم يللازغلا جرخخو
 , هللا نم رماب هب موقي نآلا وهف « نيتلاحلا نيب ناتش نكلو . « روباسين » يف

 : لاقف سفنلا ظوظحو هاجلا بلط نع ًادرجتم
 نإف . تعجر ام  ملعلا رشن ىلإ تعجر نإو  ينأ ملعأ انأو »

 بسكي هب يذلا ملعلا رشنأ نامزلا كلذ يف تنكو « ناك ام ىلإ دوع عوجرلا
 وعداف نآلا امأو « يتينو يدصق كلذ ناكو , يلمعو يلوقب هيلإ وعدأو « هاجلا

 هللا ملعي , يتينمأو يدصقو يتين نآلا وه اذه « هاجلا كرتي هب يذلا :ملعلا ىلإ

 ةنس كلذ ناكو 00 يريغو يسفن حلصأ نأ يغبأ انأو « ينم كلذ

 داعو [ ه 5.٠ ] ةنس ينطاب ديب ليتغا « كلملا رخف ١ نكلو ( ه 149 )

 لايتغإ نيلايتغإلل له يردأ تسلو . ةثداحلا هذه رثأ ىلع ةيناث ةلزعلا ىلإ يملازغلا

 كلسملا اذه هكولسو يللازغلا مامالا هاجتا يف لخد كلملا رخف هدعب نم مث كلملا ماظن

 ىنب نأ دعب [ ه 0. ] ةنس هيلع هللا ةمحر يفوت نأ ىلإ سوط يف يقبو ؟ ال مأ
 « ميلعتلاو ةيبرتلا ىلع ًافكاع لظو ةيفوصلل ًارادو « ملعلا ةبلطل ةسردم هتيب راوجم

 )١( لال نم : ذقنملا .
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 فيلأتلا نع عطقني مل و بولقلا بابرأ ةسلاجمو , نارقلا ةءارقو نيدلاب لاغتشإلاو
 نوبتاكلاو يلازغلا ركف يف نوثحابلا اهنع لفغ املاط ةطقن تيقب . جاتنإلاو

 ريسلا لواحن نأ لبقو « رصاعملا ركفلا يف يلازغلا رثأ يهو ؛ مهنم ًاليلق الإ هتريسل
 ةثيدحلا ةفسلفلا وبأ تراكيد جبنم نيب ةقالعلا ىدم مهفن نأ انيلع قيرطلا اذه يف

 نيبو « ىرخأ ةيحان نم . يبيرجتلا جبنملا وبأ نوككيب سيسنرفو « ةيحان نم
 اهشاع يتلا كشلا ةلاح يف ةثيدحلا ةفسلفلا وبأ تراكيد شاع دقل يلازغلا جبنم

 يلارغلا دنع كضلاف + .نيقؤوسيلوقلا ابل 'كلشلا ةعيط نيب ربك مقاراف عم لازغلا
 « يلازغلا ةايح ىحنم يف ترثأ ةقيمع ةينادجو ةيرجتو . ايسفنو ًايلقع ناك

 ةعيبط نكلو « ًايركف نوكي نأ لبق ايسفن ًالاقتنا ةلاح ىلإ ةلاح نم لقتني هتلعجو

 حطسلا نم رمألا لوانت « هيف ةرارحال ًادراب ًاينهذ ءاج تراكيد دنع كشلا
 تراكيد نإ لوهاف كلذ نم دعبأ لإ تهدأ نفت لي. م هوم هلع تجدنا كو
 همجرتو « ركفلا اذه عم لعافتو , ىندأ دحك يللازغلا ركف لمجم ىلع علطا دق

 « تالمات » وأ « جبملا نع ةلاقم » أرقي نم نإف « هسفن ىلإ هبسنو هتغل ىلإ
 ريخو « يلازغلل « لالضلا نم ذقنملا ٠ نم اهلمكأب تارقف دجي فوسف تراكيد

 ا احلل م هوو ن0

 0 يول بوب

 نييسنوتلا نيثحابلا دحأ نأ نع فشك ثيح ةيناثلا ةعبطلا ةمدقم يف ةيضقلا

 ىلع سيرابب ةصاخلا تراكيد ةبتكم تايوتحم نيب رثع دق « كاعكلا نائثع ١» وهو

 يللازغلا ةرابع دنع فقو دق تراكيد نأ دجوو يللازغلل « ذقنملا » باتكل ةمجرت

 ىلع بعك مث رمحأ ًاطخ اهتحت عضوو ؛ نيقيلا بتارم لوأ كشلا ؛ ةريهشلا
 . 20( انجهنم ىلإ كلذ فاضي ٠ هصن ام شماملا

 )١( ةناثلا ةعبطلا قوزقز يدم دومحم روتكدلل . تراكيدو يلازغلا نيب يفملفلا جبنملا رظنا « ١980١ ص 5 -
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 تدكأ يتلا ةياورلاو ةنراقملا هذه ةحص يف كيكشتلل لاحم يأ كانه سيلو

 . قوزقز روتكدلا مهسأر ىلعو ءاملعلا ضعب هيلإ بهذ يذلا لاحإلا قدص
 ركفلا ماق نيذلا نيلجرلاب فّرعأ نأ دبال ةنراقملا هذه نم اعيش لقنأ نأ لبقو

 . ةيبروألا ةضبنلا يف ًأريبك ًارثأ امل ناكو . امبيجبنم ىلع رصاعملا ينروألا

 (م ١5751855 ) نوكيب سيسنرف

 نورق ةئالث ةبارق ةيبيرجتلا ةيملعلا ةقيرطلا فوسليف نوككيب سيسنرف ربتعي
 ةروثلا رصع ىلإ ةملظملا ىطسولا روصعلا نم يبروألا ملاعلا لقتنا ء نرق فصنو

 جبنملا اذه سسأ عضو يف هقبس يذلا نأ ىلإ ةزجوم ةراشإ نم دبالو « ةيملعلا
 دق ناكو (م 1١15١9 1١597 ) نيب ام شاع يذلا « نوكيب رجور وه

 ءافلخ دي ىلع دروفسكأ يف ةيبرعلا مولعلاو , ينرعلا ملعلاو « ةيرعلا ةغللا سرد

 ةغلل هيرصاعم ملعت نأب خيرصتلا نم لميال ناكو « سلدنألا يف برعلا هيملعم

 نأ فورعملا نمو ةقحلا ةفرعملل ديحولا قيرطلا وه « برعلا مولعو « ةيبرعلا
 « قرشلاو سلدنألا تاعماج يف مالسالا لظ يف أشن دق يبيرجتلا يملعلا جبنملا

 هدعب نمو نوكيب رجور ىلإ جهنملا هذه بسني نأ فاصنإلاو لدعلا نم سيلو

 ىلإ نييمالسإلا جهنملاو ملعلا لسر نم نيلوسر الإ انوكي ملف نوكيب سيسنرف
 يدنكلاو انيس نبابو هب دهشتسيو مثيهلا نبا ىلإ نوكيب رجور ريشيو ٠ ابروأ

 . مهريغو

 نان لعاتوت ل حان سمانا جمالا زكي نوضزو قاردقل
 هنأل هنم دبال رمأ جهانملا رييغت نأ ىلع حلأ كلذل « اهيلئاق ةناكم ىلع امنإو بلص

 (م15191--85*1 ) رئازجلا ةبانع ( يمالسإلا ركفلل رشاعلا ىقتلملا تاشقانمو تارضاحم ) رظناو

 دمحم بيجنلل ٠ نييرعلا بدألاو خيراتلا ةسارد ىلإ لخدملا ه ًاضيأ رظناو . لوألا دلجملا نم 757 ص

 . برغملا يف ةفاقثلا راد ينييهبلا



 يف يلازغلا هلاق ام قادصم اذهو ديدج ركفو ةديدج ةيلقع ىلإ يضفيس

 .«ة ذقملا»

 ًاقح ناك نإف , لوقلا سفن يف رظني مث , قحلا فرعي لقاعلا فراعلاو »
 نم قحلا عازتنا ىلع صرحي امبر لب « أقحم وأ ًالطبم هلئاق ناك ءاوس . هلبق
 : ؛ لمعلا نازيم ٠ يف لوقيو . ؛ لالضلا لهأ مالك فيعاضت

 فوسليف بهذم هنأب نوللعتي مث « ىوه نع يأرلا نولوقي نم سانلا نمو »
 ناهربب مهبلاطيال مهل عمسي نم نأ بلغألاو , نوطالفأو وطسراك فورعم

 دبال رحلا ريكفتلا ىلع ارداق نوكي نأ ديري يذلا ناسنالا نأ نوكيب ىريو

 خيش وأ ٠ ةليبق ميعزب ةيِهّلإلا تاذلا روصت يتلا راكفألا نم صلختلا - ١

 . نوذفنيو نوعيطي نم هلوحو سانلا نوؤش فرصيو ىبنيو رمأي « ةريشع

 . ةيتاذلا عماظملاو ةيسايسلا لويملاو ةيصخشلا ءاوهألا نم صلختلا - ؟
 نم صلختلاو . ليلد اهديؤي مل يتلا تاراعشلا قالطإ مدع ٠

 . فطاوعلا بطاخت يتلا ءافوجلا ةنانرلا تاملكلا

 هدنسي الو ةبرجتلا هديؤتال يذلا ءىطاخلا يفسلفلا ثوروملا ضفر - ؛

 . عقاولا

 اذإ لقعلاو تاوهشلاو ءاوهألا نم تررحت اذإ سفنلا نأ نوكيب ىأر دقلو

 ديرأال . ةميلس تاريسفت هرهاوظ يطعت نأ نكمي تاثوروملا راسإ نم صلخت
 رخا لاجي هل اذهف يلازغلا ركف نيبو ءالؤه حرط نيب ةنراقملاو ثحبلا ليطأ نأ

 ا ب



 نيلو رسيو ةلوهسب هيلإ لصي نأ عيطتسي قحلا فرعي نأ ديري يذلا نكلو
 . قفرو

 ١698309 ةئيدحلا ةفسلفلا يلأ تراكيد ىلإ لصأ نأ ديرأ نآلاو

 ةنبللا نوكيب عضو نأ دعب ركفلا حرص يف ةيناثلا ةنبللا عضاو ربتعي ( م

 جبنم نيب ةنراقملاب ماق دقو . ةفرعملا نيوكت يف ةيبيرجتلا ةقيرطلا هعضوب « ىلوألا

 فنا تركذ اك قوزفز يدمح دومحم روتكدلا مايق ريخ تراكيد جبنمو يلازغلا
 : لوقي ةماه طاقن ىلع انيديأ عضن انلعل هتصق يوري وهو تراكيد ىلإ عمتسنل
 ركفي ذخأو . ةيرجح ةئفدم مامأ , سراق درب موي يف « ةرم تاذ فكتعا هنإ

 : نيتجيتن ىلإ هريكفت هب لصوف « رارسأ نم هيلع يوطني امو نوكلا اذه :يف
 نأو « نيقباسلا نم ةردحتملا ةثوروملا ءىدابملا لك ةحص يف كشي هنأ امهالوأ

 ينييف , لدجلا ليقت ال ء اهب ٍمّلسم ءىدابم نم قالطنإلا يضتقي ملسلا قطنمل
 وه هيلع نا يه ابيلإ لصوت يتلا ةيناثلا ةجيتنلاو . ديدج نم ملعلا حرص اهيلع
 مسري ناب كلذو ؛ ديدج نم ملعلا ادبي ناو ةيقيقحلا ةفرعملا لع لصحي نأ هسفن

 . ًالماكتم ًالصفم ًاجيانرب هسفنل

 « هسفنل اهطتخا يتلا ةطخلا ةمالسب هنهذ عبشأ نأ دعب « هشارف ىلإ ىوأو

 وهو « ةيتاع رصرص عير هفذاقتت لوهحت ليوط عراش يف هنأك همانم يف ىأرف

 لّوَأ همون نم قافأ املو . هقاس يف عجو نم نكي . فوقولا ىلع ىوقيال دعقم
 ىفغأ مث . مهئاطخأ فارتقاو نيقباسلا بورد يف ريسلا نم هل ريحت اهنأب هايؤر

 ايؤر هذه : هسفن يف لاقف قافأو . هلوح نم رياطتي ررشو دعر ميزه هظقيأف
 ىفغأو . ةايحلا يف هل ةلاسر هتلّمحو هيلع تطبه دق قحلا حور نأب اهّوأو « ةيناث
 كلسم يأ ىلع هلدي باتك مث ء« سوماق هدي يفو فقاو هناك ىأرف , ىرخأ ةرم
 لوؤيو ضبنيف رعشلا نم تايبأب هظفوي بيرغ هجو هيتأي مث . كلسي ةايحلا يف
 ,هل تحف دق ةقمللا ةفرتملا قيدط ناي ةذه ةايؤَر

 هي ع



 ىلع يطغيل ىؤرلا هذه لعتفا هلعلو نارهاظ لاعتفاو عنصت اهيف ىؤرلا هذه
 ًائيش لقنأ نأ ديرأو . يلازغلا ركف نم ٠ ذقنملا » ىلإ هئادتها دعب - هذخأ

 . قوزقز روتكدلا اهدقع يتلا ةنراقملا نم

 ملعلا ةيهام

 بلط نم دبالف , رومألا قئاقحب ملعلا يبولطم امنإ » : يلازغلا لاق دقل
 . 1؟ يه ام ملعلا ةقيقح

 كلذكو ملع لكل ةيقيقحلا ةادألا نإ ١ : « دعاوقلا » يف تراكيد لاقو
 دتمت يذلا ىدملا وه امو ةفرعملا يه ام : ينأي ام ثحب يف نالئمتي هلك جبنملا
 .؟ هيلإ

 هيف فشكني يذلا وه ينيقيلا ملعلا ١ : ينيقيلا ملعلا نع يلازغلا لوقي

 ملع لك ضفري نأ ةقيقحلا نع ثحبلا ءانثأ يف ءرملا ىلع بجي هنإ ٠ : تراكيد
 6 افلظم اسابقو اضضأو نوكأ

 ةيسحلا ةفرعملا

 يهو « رصبلا ةساح اهاوقأو تاسوسحماب ةقثلا نيأ نم » : يلازغلا لوقي
 ةبرجتلاب مث ؟ ةكرحلا يفنب مكحتو كرحتم ريغ افقاو هارتف لظلا ىلإ رظنت

 جيردتلا ىلع لب « ةتغب ةعفد كرحتي مل هنأو كرحتم هنأ فرعت ةعاس دعب ةدهاشملاو
 ةقثلا تلطب دق : تلقف حلا ... فوقو ةلاح هل نكت مل ىتح « ةرذ « ةرذ

 4 اهيا تانيا

 ءايشألا قدصأ هنأب تنماو مويلا ىتح هتيقلت ام لك 0 تراكيد لوقيو

 تا تح



 هذه تبرج ينأ ريغ . ساوحلا ةطساوب وأ ساوحلا نم هتبستكا دق اهقئوأو

 لك نمطت أل نأ ةمكيللا نيو + ةعادتخا دج نايغألا نضعب قا نياونلا

 . « ةدحاو ةرم ولو انوعدخ نم ىلإ نانئمطإلا

 ناهع » يسنوتلا ثحابلا ءاجو . هثحب يف قوزقز روتكدلا يضمي اذكهو
 ذقنملا ؛ نم ةمجرتم ةخسن دجو نأب تالاتحإلا هجوأ لك مسحيل « كاعكلا

 وأ كشلل لاجم يأ كرتي مل امم . ةصاخلا تراكيد ةبتكم يف « لالضلا نم
 . يلازغلاب تراكيد رثأت يف كيكشتلا

 « هبانتجا انقزراو ًالطاب لطابلا انرأو . هعابتا انقزراو ًاقح قحلا انرأ مهللا

 . اميلست ملسو هبحصو هلاو دمحم انديس ىلع هللا لصو

 روتكدلاو طوؤانرألا رداقلا دبع خيشلا ةليضف نم لكل ركشلاب مدقتأو

 امهاَزجف . باتكلا ةعجارم ءانثأ دهج 0
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 ةيلك ديمع قوزقز يدمح دومحم روتكدلا ةليضفل يركش صلاخ مدقأ
 ةيلك يف ذاتسألا ايلاحو رهزألا ةعماجب ةفسلفلا ذاتسأو ةرهاقلاب نيدلا لوصأ

 لوح ةيلاتلا تامولعملاب يديوزتب لضفت يذلا ةحودلا . رطق ةعماج ةعيرشلا

 : يلازغلا مامإلاب تراكيد رثأت
 يلازغلا راكفأ ىلع تراكيد فرعت ناكمإ ىلإ ريشت ةريثك دهاوش كانه

 هيلإ لصوت ام ثدحأو . رشابم ريغ وأ رشابم قيرطب امإ يجهنملا كلشلا لوح
 يلذاشلا دمصلا دبع روتكدلا قيدصلا هركذ ام عوضوملا اذه لوح نوثحابلا

 نم ذقنملا ١ باتكل هتمجرت ةمدقم يف ايناملأب نجنتوج ةعماجب رضاحملا

 ةلسلس يف )١544( ماعلا اذه تردص يتلاو « ةيناملالا ىلإ يلازغلل ؛ لالضلا

 كانه نأ ىلإ راشأ دقف . ايناملأ جروبماه يف ةريهشلا ٠ ةيفسلفلا ةبتكملا ٠

 ةقادص ةلص مهطبرت تناك نيذلا نيقرشتسملا ضعب نأ يف لثمتت ةتباث ةقيقح

 نمو يلازغلل لالضلا نم ذقنملا باتكل يبرعلا صنلا مهيدل ناك تراكيدب

 1ة10هط سويلوج بوكاج ريهشلا قرشتسملا ناك ءاقدصالا ءالؤه نيب

 آ.ءالأظلان5 رئراف سوينفيل ىدل ناك 5 .1(5107١2ب- ١1ه55) ©هازانو

 نم ذقنملا باتكل طوطخم  هيلإ راشملا سويلوجل ذيملت وهو - 30,

 نديل ةعماج ةبتكم ةزوح ىلإ ١576 ماع طوطخلا اذه لا دقو . لالضلا
 مقر تحت نديلب كيير ةعماج ةبتكم يف مويلا ىتح كانه لازي الو « ادنالوبب

 كلذ نع ًالضفو )١550( ماع يفوت دق تراكيد نأ فورعمو . 0, .1(946)

 سيراب يف ةينطولا ةبتكملاب ةيبرعلا تاطوطخملا مسق يف مويلا ىتح كانه لازيال
 ًافورعم ناك لالضلا نم ذقنملا باتكل طوطخم 1331 (501.25--24) مقر تحت

 هم 8"



 رثات ارعغؤم ةيحبلا تيثأ دقو. :تراكيو هيفا شاع ئاذلاراغفلا قف اننره ف

 يف كاعكلا ناثع ذاتسألا موحرملا يسنوتلا خرؤملا ررق دقف « يلازغلاب تراكيد
 نم ةينيتال ةمجرت ىلع رثع هنأ 1917 ماع يف رئازجلاب يمالسإلا ركفلا ىقتلم
 رادب تراكيد ةبتكم يف يلازغلل ( لالضلا نم ذقنملا ) باتكل رشع عبارلا نرقلا

 هذه نم ةروص لعفلاب رضحتسا هنأو . سيراب يف ةيسنرفلا ةينطولا بتكلا
 ةصاخلا ءازجألا ىلع ًاقيلعت هدي طخ بتك دق تراكيد نأ دجوو « ةمجرتلا

 **+ص كلذ يف عجار ) . « انجابنم ىلإ اذه فاضي » : هيف لوقي كشلاب
 ركفلل رشاعلا ىقتلمللا تاشقانمو تارضاحم ه نسم لوألا دلجملا نم

 .م ا9١ال65 ه5 ةبانع (  « يمالسإلا

 ةمجرتب ماق يذلا - يلذاشلا دمصلا دبع روتكدلا قيدصلا دافأ دقو

 ةيسنرفلا ةينطولا ةبتكملا ىلإ بتك هنأب دافأ  ةيناملألا ىلإ ( لالضلا نم ذقنملا )
 اهيلإ راشأ يتلاو ( لالضلا نم ذقنملا ) باتكل ةينيتاللا ةمجرتلا نع رسفتسي
 هيفو ١186/48/59 يف ةروكذملا ةبتكملا نم ًادر ىقلت دقو , كاعكلا ذاتسألا
 ىمسي ام اهيدل نوكي نأ ًاضيأ يفنت !؟ ةمجرتلا هذه لثم دوجو ةبتكملا يفنت
 . تراكيد ةبتكم

 ةلواحم كانه تناك هنأب هدير وبأ ياهلا دبع دمحم روتكدلا ذاتسألا دافأ دقو
 دوهجلا هذه نكلو . ذقنملا باتكل ةينيتاللا ةمجرتلا ىلإ لوصولا تفدبتسا ةيبرع

 ةحسلا اويحسف' رمألل اريك دق نيفرفلا نيلوؤسملا نأل ارظن لشفلاب- اتعاب

 . اهضرع اوعنمو ةبتكملا نم

 ناهثع موحرملا تافلخم يف روثعلا ةلواحم الإ ليبس نم كانه قبي مل اذكهو
 هللا لعلف . ذقنملا باتكل ةينيتاللا ةمجرتلل اهيلإ راشأ يتلا ةروصملا ىلع كاعكلا

 . عوضوملا اذهب ماتهإلل نييسنوتلا ةوخألا نع نيثحابلا دحأ قفوي

 مك ا



 لالض رغما





 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 دمحم ىلع ةالصلاو . ةلاقمو ةلاسر لك هدمحب حتتفي يذلا . هلل دمحلا

 نم نيداهلا هباحصأو هلآ ىلعو « ةلاسرلاو ةوبنلا بحاص . ىفطصملا
 . ةلالضلا

 مولعلا ةياغ كيلإ 0ث ْثبأ نأ « نيدلا يف خألا اهيأ ينتلأس دقف : دعب امأ

 يف هتيساق ام كل يكحأو « اهراوغأو "'بهاذملا ةلئاغو . اهرارسأو

 امو « قرطلاو كلاسملا "”نيابت عم قرفلا بارطضا نيب نم قحلا صالختسا

 « راصبتسإلا "افي ىلإ , ديلقتلا ضيضح نع عافترإلا نم هيلع تأرجتسا
 لمهأ قرط نم اننا“ درا ل ع ا ا

 نم ًاثلاث « «!هتيردزا امو مامالا ديلقت ىلع قحلا كردل 'نيرصاقلا « ميلعتلا

 يف يل ىلجنا امو « فوصتلا ةقيرط نم ًارخا « هتيضترا امو . فسلفتلا قرط

 رشن نع ينفرص امو , قحلا بابل نم « قلخلا ليواقأ نع يشيتفت فيعاضت

 « ةدملا لوط دعب « روباسينب  يتدواعم ىلإ ينّدر امو ةبلطلا ةرثك عم دادغبب ملعلا

 تلقو ؛ كتبغر قدص ىلع فوقولا دعب « كبلطم ىلإ كتباجال تردتباف

 نسحأ  اوملعا : هيلإ اثجتلمو « هنم ًاقفوتسمو « هيلع ًالكوتمو هللاب ًانيعتسم

 ) )1١اهيلع كعلطأو اهرهظأو كل اهركذأ : كيلإ ثبأ .

 .اهرشو اهداف : بماذملا ةلئاغ (5)

 . ضرألا نع عفترا ام : عافي . قرفتو فالتخا : نيات (؟)

 . مامإلا ديلقت ىلع قحلا ةفرعم اورصح نيذلا نيرصاحلا : نيرصاقلا ء هتضغبو هتهرك : هتيوتجا (4)
 , هتبعو . هترفح : هئيردزا (6)
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 بدألا يف قلخلا فاقفعا نأ - مدايق.قحلل نالأو.ءةداشرإ ىلاعت ثا

 . قرطلا نيابتو ١ قرفلا ةرثك ىلع بهاذملا يف "2ةمألا فالتخا مث . للملاو

 هنأ معزي قيرف لكو ٠ نولقألا الإ هنم اجن امو « نورثكألا هيف قرغ قيمع رحب
 ديس هب اندعو يذلا وعر .“' «٠ نوف مهل امي بج لك هو . يجان

 قرَتفَتس ٠ : لاق ثيح قودصلا قداصلا وهو « هيلع هللا تاولص نيلسرلا

 نوكي نأ دعو ام نانا دقف "6 ةدحاو اهني ةيجاَلا قرف نينو ًاثالل يتنأ

 ىلإ نيرشعلا غولب لبق . غولبلا تقهار ذنم - يبابش ناوفنع يف لزأ مو
 2 1؟)قيسعلا رحبلا اذه ةجّبل محتفأ نيسمخلا ىلع ن ا

 لك يف لغوتأو . روذحلا نابجلا ضوخ ال . روسجلا ضوخ هترمغ ضوخأو
 صخخفتأو ."”ةطرو لك مُحقتأو , "”ةلكشم لك ىلع مجّجهَأو . ةملظم
 قح نيب زّيمأل « ةفئاط لك بهذم رارسأ فشكتسأو « ةقرف لك ةديفع نع

 ىلع علّطَأ نأ بحأو الإ ًاينطاب زداغأ ال ,""عدتبمو نئستمو . لطبمو

 دصقأو الإ ًايفسلف الو « هتيرهاظ لصاح ملعأ نأ ديرأو الإ ًايرهاظ الو ء هتينطاب
 همالك ةياغ ىلع عالطالا يف دبتجأو الإ املكتم الو , هتفسلف هنك ىلع فوقولا

 الإ ًادبعتم الو « هتوفص رس ىلع روثعلا ىلع صرحأو الإ ًايفوص الو هتلداجمو

 . سانلا فالتخا . نودهتجما ةمثألا : ةمألا و

 . [0] ةيآلا نوضؤملاو [5؟) مورلا (5)

 دمحأ ًاضيأ هاورو ةنسلا حرش باب . ةنسلا يف (40437و 4547) مقر دوواد ربأ هاور ثيدح نم ةعطق (؟)

 ماج ام باي يذمرتلا هاورو هنع هللا يضر نايفس يأ نب ةيواعم ثيدح نم )١١54( و دنملا » يف
 نسح ةريره يلأ ثيدح : يذمرتلا لاقو ةريره يلأ ثيدح نم ناميإلا يف (1747) مقر ةمألا قارخفا يف
 (/1430 )٠١/ لوصألا عماج رظنا كلام نب فوعو ورمع نب هللا دبعو دعس نع بابلا ينو حيحص

 . ةفرعملا رحب دصقي : قيمعلا رحبلا اذه (غ)
 . هريغ نم ليلد هيلع لدي ىنح زح مهفيال ام : ةلكشم (د)

 ١0 روغلا قيمعلا ضماغلا رمألاو « هنم ةاجنلا رعت رمأ لك : :ةظطرو .

 . نيدلا يف عارتخالا وهو ةعدب بحاص : :
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 يسحتأو الإ طعم «؟:ًاقيدنز الو «( هتدابع لصاح هيلإ عجري ام ©"ةدصرتأو

 5 هتقدنزو هليطعت يف هتأرج بابسأل هبنتلل هءارو

 لوأ نم , !ينديدو يلأد رومألا قئاقح كرد ىلإ شطعتلا ناك .اقو

 ©0يّلبج يف اهعضو هللا نم "ةرطفو ةزيرغ , يرمع ناعيرو ؛ يرمأ
 دئاقعلا يلع ترسكناو « ديلقتلا ةطبار ينع تلحنا ىتح « يتليحو يرايتخابال

 مهل نوكي ال ىراصنلا نايبص : تيأر ذإ « ابّصلا نس دهع برق ىلع ةثوروملا
 نايبصو « ٍدْوِهّتلا ىلع الإ محل ءوشن ال دوبيلا نايبصو . رُصَنَتلا ىلع الإ ءوشن
 لور نع يورملا ثيدحلا تعمسو:: مولا لغ الإ ل ءوضناال وملتتملا

 هناَدوَهي ُهاوِبَاَف ٍةَرطِلا ىَلَع ُدْلْوُي ٍدوُلْوَم لك و : لاق ثيح ُهَنَع هللا
 « ةيلصألا ةرطفلا ةقيقح ل

 هذه نيب زييفلاو . نيذاتسألاو نيدلاولا ديلقتب “”ةضراعلا دئاقعلا ةقيقح

 تلفف تافالتحا لطابلا ضاع ىلا ريع وأ: ا

 ملعلا ةقيقح ةقيقح تلظ نمي اله رومألا قئاقحب ملعلا يبولطم امنإ ًالوأ : يسفن يف

 )١( بقارأ : دصرتأ .

 . ( ةبرعم ةيسراف ) رفكلا نطيو هب لمجتيو نامبإلا رهظي نم : قيدنزلا (؟)
 . تافصلل نولطعم مهف ةدئاز ةفصب ال هتاذب عيمس  هتاذب ملاع هللا نأب : لوقت ةقرف : ةلطعملا (؟)

 . ينأشو ينداع : ينديدو يبأد (14)
 يلو . بيعي بشت مل يتلا ةميلسلا ةعيبطلاو , هقلخ لوأ دوجوم لك ابيلع نوكي يتلا ةقلخلا : ةرطفلا (5)

 . لطابلاو قحلا نيب زيمتاو مكحلا ةباصإل دادعتسا ! ةفسالفلا عالطصا

 )١( ةعيبطلاو ةقلخلا : ةلبجحلا ,

 يلأ ثيدح نم (5804) ملصمو .(518١)و (595١)و )١545( مقر يراخبلا ناخيشلا جرخأ (0)
 ظفلو ٠ هئاسّجميو هنارصنيو هنادوبي هاوبأف ٠ : ملسم ظفلو « دولوم نم ام ٠ ظافلألا ضعب ينو .' ةريره

 هللا لومراي : لجر لاقف : ملسم دنع ةياور يفو . ٠ ءاجمي وأ هنارصني وأ هنادوبي هاربأف » يراخبلا
 . 6 نيِلِماَع اوناك اَمب ُمَلْعأ هللا ٠ : لاق ؟ كلذ لبف تام ول تيأرأ

 . ةيور نودب ةقلاعلا « ةضقانملا : ةضراعلا (م)

 تت



 ال افاشكنا مولعملا هيف فشكني يذلا وه ينيقيلا ملعلا نأ : يل رهظف ؟ يه ام
 ريدقتل بلقلا عستي الو , "مه ولاو طلغلا ناكمإ هقرافي الو « بير هعم ىقبي

 ىدحت ول ةنراقم  '”نيقيلل ًانراقم نوكي نأ يغبني ًاطخلا نم نامألا لب « كلذ
 ثروي مل « ًانابعث اصعلاو ًابهذ رجحلا بلقي نم  ًالثم  هنالطب راهظإب

 لاق ولف « ةثالثلا نم رثكأ ةرشعلا نأ : تملع اذإ ينإف « ًاراكنإو اكش كلذ

 « اهبلقو « ًانابعث اصعلا هذه بلقأ ينأ ليلدب « رثكأ ةئالثلا لب ال : لئاق يل
 بجعتلا الإ هنم يل لصحي لو « يتفرعم يف هببسب كشأ مل « هنم كلذ تدهاشو

 ام لك نأ تملع مث , الف « هتملع اميف كشلا امأف ! هيلع هتردق ةيفيك نم
 ةقث ال ملع وهف . نيقيلا نم عونلا اذه هنقيتأ الو , هجولا اذه ىلع هملعأ ال

 . 00 ينيقي ملعب سيلف هعم نامأ ال ملع لكو « هعم نامأ الو هب

 )١( ليختلاو رطاخلا نم نهذلا يف عقب ام : مهولا .
 . هتحصب داقتعالا عم مكح ىلإ سفنلا نانئمطا : ةفشلفلا يف نيقيلا 2,

 سيسنارفو « تراكيد ٠ نم للك نورق ةسمخب هدعب اهيلإ لصو يتلا ةيجبنلا ةيملعلا ةرظنلا يه هذه (؟)
 اذهو ديدجلا جابملا امهعضوب كلذو . ينوروألا ركفلا يف ثيدحلا رصعلا ةحتاف ناربتعي ناذّلا « نوكي
 اذه هباتك ةصاخو . هبتك يف يلازغلا هدروأ ام عم ةدحاو ةطقن يف فلتخي داكيال ءاعضو يذلا جابنملا

 تباثلا نمو . امهجهنم يف هرثأ ايفتقاو هنم ادافتساو يلازغلا ركف ىلع اعلطا امهلعلو . « لالضلا نم ذقنملا »
 لوفي . قرشلاو سلدنألا تاعماج يف - مالمإلا لظ يف  أثن دق ييرجتلا جبنلا اذه نأ

 : ٠ ةيناسنإلا ءاب ٠ : هباتك يف « تلوفيرب »

 ءافلخ ىلع « دروفكأ ةسردم يف ةيبرعلا مولعلاو . ينرعلا ملعلاو . ةيرعلا ةغللا سرد . نوكيب رجور نإ

 قحلا هدعب ءاج يذلا « نوكيب سيسنرف ٠ هّيمسل الو نوكيب رجورل سيلو . سلدنألا يف برعلا هيملعم

 لسر نم ًالوسر الإ « نوكيب رجور ٠ نكي ملف . ييرجتلا جبملا راكتبا يف لضفلا امهيلإ بسني نأ يف
 ةيبرعلا ةغلل هيرصاعم ملعت نأب ميرصتلا نم طق لمب ل وهو . ةيحيسملا ابروأ ىلإ نيمالسإلا جبنملاو ملعلا

 ٠ يبيرجتلا جهملا يعضاو لوح تراد يتلا تاشقانملاو . ةقحلا ةفرعملل ديحولا قيرطلا وه « برعلا مولعو
 رصع يف يبيرجنتلا برعلا جهنم نم ناك دقو , ةيبروألا ةراضحلا لوصأل لئاغا فيرحتلا نم فرط يه

 مهفي لهف . « ابروأ عوبر يف هليصحت ىلع , فه يف ؛ سانلا بكناو ًاعماو ًاراشتنا رشتنا دق « نوكيي ٠

 !؟ يركفلا وزغلا وفرتحم
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 مولعلا دحجو ةطسفسلا لخدم

 هذهب فوصوم ملع نم الطاع يسفن تدجوف « يمولع نع تشتف مث

 (”تايرورضلاو 0 (')0تايسحلا ف الإ , ةفصلا

 نم الإ تالكشملا سابتقا يف عمطمال سأيلا لوصح دعب نآلا : تلقف
 نقيتأل ًالوأ ''اهماكحإ نم دبالف « تايرورضلاو . تايسحلا يهو '”تايلجلا
 يذلا ينامأ سنج :ج نم تايرورضلا يف طلغلا نم ينامأو . تاسوسحملاب يتقث نأ

 وه مأ « تايرظنلا يف قلخلا رثكأ نامأ سنج نمو « تاديلقتلا يف لبق نم ناك

 . هل ةلئاغ الو , هيف ردغال ققحم نامأ

 يننكمي له رظنأو , تايرورضلاو تاسوسحملا لمأتأ , غيلب دمي تلبقأف

 ميلستب يسفن حمست مل نأ ىلإ كيكشتلا لوط يب ىبتناف ؟ اهيف يسفن كككشأ نأ

 ةقعلا نيأ نم : ٍلوقيو اهيف كشلا اذه عستي ذخأو ؛ ًاضيأ تاسوسحملا يف نامألا

 « كرحتم ريغ ًافقاو هارتف لظلا ىلإ رظنت يهو . رصبلا ةساح اهاوقأو ؟ ساوحلاب
 هنأ فرعت  ةعاس دعب  ةدهاشملاو ةبرجتلاب مث . ةكرحلا يفنب مكحتو

 ىتح « ةرذ « ةرذ جيردتلاب لب « ةتغب ةدحاو ةعفد كرحتي مل هنأو « كرحتم

 « رانيد رادقم يف ًاريغص هارتف « بكوكلا ىلإ رظنتو . فوقو ةلاح هل نكي مل
 نم هلاثمأو , اذه . رادقملا ف ضرألا نم ربكأ هنأ ىلع لدت ةيسدنهلا ةلدألا مث
 ًابيذكت هنوخيو لقعلا كاح هيّدكيو هماكحأب « سحلا كاح اهيف مكحي تاسوسحملا

 )١( تاموسحملا ) ساوحلا هكردت ام : تايسحلا ( .
 تامّلملاو تايهدبلا : تايرورضلا (؟) .

 . تاحضاولا : تايلجحلا (؟)

 . اهنافتإ : اهماكحإ (4)

 ا



 ةقثال هلعلف . ًاضيأ تاسوسحماب ةقثلا تلطب دق : تلقف 'هتعفادم ىلإ ليبسال

 يفنلاو ةثالثلا نم رثكأ ةرشعلا : انلوقك « تايلوألا نم يه يتلا تايلقعلاب الإ
 ًادوجوم « ًاميدق نوكيال دحاولا ءيشلاو . دحاولا ءيشلا يف ناعمتجيال تابثإلاو
 . الاحم ابجاو ءامودعم

 تاسوسحملاب كتقثك تايلقعلاب كتقث نوكت نأ نمأت مب : ساوحلا تلاقف

 تنكل لقعلا اح الولو , يبَّدكف لقعلا مكاح ءاجف « يب ًاقثاو تنك دقو
 تدك نق اذإ ع رخا ًامكاح لقعلا كاردإ ءارو لعلف «٠ « يقيدصت ىلع رمتست
 لجت مدعو , همكح يف سحلا بَّذكف لقعلا اح ىّلت اك « همكح يف لقعلا

 !! هتلاحتسا ىلع لدي ال كاردإلا كلذ

 امأ : تلاقو « مانملاب اهاكشإ تديأو ًاليلق كلذ باوج يف سفنلا تفقوتف
 « ًارارقتساو «٠ ًانابث امل دقتعتو ء ًالاوحأ ليختتو « ؟رومأ مونلا:يف دقتعت كازت
 كتاليختم عيمجل نكي مل هنأ : ملعتف ظقيتست مث « اهيف ةلاحلا كلت يف كشت الو

 سحب . كتظقي يف هدقتعت ام عيمج نوكي نأ نمأت مف . لئاطو لصأ كتادقتعمو

 كيلع أرطت نأ نكمي نكل « اهيف تنأ يتلا كتلاح ىلإ ةفاضإلاب قح وه لقع وأ

 لالدتسإلا يف أطخ وه امنإ . لقعلا اح هححص مث رصبلا ةماح هيف تعقو ًأطخ يلازغلا هّنظ دق ام نإ )١(
 « لالدتسالا اذه نم وه ًاطخلا ناك امنإ لظلا نع ةكرحلا يفن ةن نأ كلذو ١ يسحلا كاردإلا ينال يلقعلا

 كاردإ ةدهاشملاو  ةدهاشملا قيرط نع ينتءاج ىرخأ ةيسح ةطقل وه كلذ دعب أطخلل ينيبن يذلا نأل

 لظلا دم فك كبر ىلإ رث ملأ ) : ىلاعت لاق دقو . يلازغلا مامإلا لوقي اك ةعاس دعب - رصبلا ةساحب

 4 ه] ناقرفلا ( ًاريسُي انف اني هانضبق مث * ًاليلو ِْيَلَع نشا اَْلَعَج من انك ُهلْعَجل , ًءاش ْوَلَو
 . ةيآلا ريسفت رظناو (1

 « هنع ةرورضلاب مزلتال ةجيتن هارأ ام لدتسأ نأ انه أطخلاف رانيد رادقم يف ًاريغص بكوكلا ةيؤر كلذكو

 نوكي اذام امأ ؛ رانيدلا مجحك وه ينيؤر يف بكوكلا مجح نإ : لوقأ نأ وه يجبنملا بجاولا لب

 رومألا لك ةفرعمو . ينع بكوكلا دعب بسحأ نأ دعب . رخآ قيرط هب ملعلا قيرطف ةقيقحلا يف همجح
 ضرألا نم ربكأ هنأ ىلع لدت ةيسدنحلا ةلدألا مث » : هلوقب يلازغلا مامإلا كلذ نّيِب دقو . عوضوملاب ةقلعتملا

 . ٠ رادقملا يف
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 كتظقي نوكتو ٠ كمانم ىلإ كتظقي ةبسنك « كتظقي ىلإ اهتبسن نوكت ةلاح

 كلقعب تمهوت ام عيمج نأ تنقيت « ةلاحلا كلت تدرو اذإف ! اهيلإ ةفاضالاب ًامون
 . "لال لصاحال تالايخ

 مهنأ نومعزي ذإ « مهتلاح اهنأ ةيفوصلا هيعّدت ام « ةلاحلا كلت لعلو
 مهساوح نع اوباغو , مهسفنأ يف اوصاغ اذإ مهل يتلا مهاوحأ يف نودهاشي

 لوسر لاق ذإ « توملا يه ةلاحلا كلت لعلو « تالوقعملا هذه قفاوتال ًالاوحأ

 ةفاضالاب مون ايندلا ةايحلا لعلف . 2» اوُهَبَتلا اوُناَم اذ ٌماَيِب ُساَّنلا ٠ : هِيَ هللا

 لاقيو نآلا هدهاشي ام فالخ ىلع ءايشألا هل ترهظ تام اذإف . ةرخآلا ىلإ
 : كلذ دنع هل

 . ©( ٌديِدَح َمْوْيْلا كَّرَصَبَق َكَءاَطِغ َكَنَع اَنْفَسَكَف )

 )١( لقعلا قيرط نع وأ ساوحلا قيرط نع اهلُصح نأ هل قبس يتلا تامولعملا عيمج يف يلازغلا مامإلا كلش دقل ,
 هذهو . رشابلا هكاردإ نم اهنيقي دمتست ةينيقي تايلوأب أدب مت ٠» امتاذب ةحضاو قئاقح يه « تايلوألا

 يذلا قيرطلا اذه نإ . دب امتوبث نم سيل نذإف اهل ًانابثإ يتأي امنإ اهيفن نأل كش عضوم نوكت نأ ليحتسي
 هدعب نم هكلس يذلا يجينملا كشلا قيرط هنإ انل هم<ر مث يلازغلا مامإلا هكلم ٠ تراكيد ٠ فوليفلا

 روهشملا يسنرفلا .

 كاعكلا ناثع د ذاتسألا يسنوتلا خرؤملا ًارخؤم تبنأ دقو ٠ ماع رئازجلا يف يمالمإلا ركفلا ىقتلم يف

 باتكل رشع عبارلا نرفلا نم ةينيتال ةمجرت ىلع رثع دق هنأ ٠ لالضلا نم ذقنملا ٠ ةبتكم يف يللازغلل

 دجوو . ةمجرتلا هذه نم ةروص لعفلاب رضحتسا هنأو ؛ سيراب يف ةيسنرفلا ةنطولا بتكلا رادب تراكيد
 هيف لوقي كلشلاب ةصاخلا ءازجألا ىلع ًاقيلعت هدي طن بتك دق تراكيد نأ ٠ انجابنم ىلإ اذه فاضي «

 نم لوألا دلجملا نم 57ص عجار ٠ ةبانع ؛« يمالسإلا ركفلل رشاعلا ىقتلملا يف تاشقانمو تارضاحم

 رئازجلا ١595 .م 19ال1 لاه

 ًاعوفرم هدجأ مل : يقارعلا ظفاحلا لاقو )١5/4( « ءايحإلا ٠ يف يللازغلا هدروأ دقو . هل لصأال ثيدح )٠(

 لع لوق نم وه ٠ )/1١4( ءافخلا فشك ٠ يف ينولجعلا لاقو . بلاط ينأ نب يلع ىلإ ىزعي افنإو
 . يترتستلا لهمل ٠ تاقبطلا ٠ يف ينارعشلا هازع نكل , هنع هللا يضر

 . [55] ةيآلا ( قر ةررس 0



 ًاجالع كلذل تلواح سفنلا يف تحدقناو . رطاوخلا هذه يل رطخ املف
 تيك رت نم الإ ليلد تضن نكمي مل و« ليلدلاب الإ هعفد نكي مل ذإ + رسيتب ملف

 لضعأف . ليلدلا بيكرت نكمي م اس نك اذإف . 2"ةيلوألا مولعلا

 , لاحلا مكحب ةطسفسلا بهذم ىلع امييف انأ , نيرهش نم ًابيرق مادو « ءادلا

 سفنلا تداعو « ضرملا كلذ نم ىلاعت هللا ىفش ىتح . لاقملاو قطنلا مكحبال

 نمأ ىلع اهب ًاقوثوم ةلوبقم ةيلقعلا تايرورضلا تعجرو « لادتعإلاو ةحصلا ىلإ
 يف ىلاعت هللا هفذق رونب لب « مالك بيترتو ليلد مظنب كلذ نكي ملو « نيقيو
 فوقوم فشكلا نأ نظ نمف « فراعملا رثكأ حاتفم وه رونلا كلذو ردصلا
 . ةعساولا ىلاعت هللا ةمحر قّيض دقف ةررحمنا ةلدألا ىلع

 ْنَمَف ): ا ا « لع هللا لوسر لثس املو
 ىّلاَعت هللا هفْذََي روُت ْوُه 0 : لاق"( مالمسإلل ُهَرْدِص خر ُهَيِدْهَ نأ هللا دري
 . « بلقلا ين

 ؟ « هتمالع امو و : ليقف

 6# دولطتلا ٍراَد ىلإ ةَبانإلاَو ء رورغلا ٍراَذ ْنَع يِفاجَتلا » : لاق

 : هيف ِهتزَع لاق يذلا وهو
 نمف "9 ِهروُن ْنِم ْمِْيَلَع شر مث « ٍةَمْلَظ يف قلخلا قلت ىلاعت هللا نإ ٠

 . اهقدص نايبل ناهري ىلإ ةجاتحنا ريغ اهتاذب ةحضاولا قئاقحلا : ةيلوألا مولعلا 0(

 . ع)5ه] ةيآلا ماعنألا ف

 « متاح يأ نباو يربطلا ريرج نباو قاز رلا دبع ةياور نم (174/1) 6 هريسفت ٠ يف ريثك نبا ثيدحلا ركذ فيفا

 نب نوع نب روسم نب هللا دبع همساو ينئادملا يمشاحلا رفعج وبأو ء ًالسرم يمشاهلا ينئادملا رفعج يلأ نع

 هللا دبع ثيدح نم « متاح يلأ نبا ةياور نم ًأضيأ ريثك نبا هركذو . ةقثب سيل بلاط ىلأ نب رفعج
 ةلصتمو ةلمرم ثيدحلل قرط هذهف : لاق مث . هيَع هللا لوسر ىلإ ًاعوفرم ًالصتمو ًاعطقنم دوعسم نب

 . (108و 114/9) « روغنملا ردلا » رظناو « ملعأ هللاو ًاضعب اهضعب دشي
 - هذه قارتفا يف ءاج ام باب ناميالا يف (58414) مقر يذمرتلاو (41١و )١77/17 هدنسم يف دمحأ ءاور (14)

 با



 يملا دوجلا نم سجبتي رونلا كلذو . فشكلا بلطي نأ يغبني رونلا كلذ
 : لَم لاق م هل دصرتلا بجيو , نيياحألا ضعب يف

 دوصقملاو 2'» اَهَل اوُضّرَْف الآ « ٌتاَحْف ْمُكرْهَذ ماَّيأ يف ْمُكَيَرِل نإ ٠
 الام بلط ىلإ يبتني ىتح . بلطلا يف دجلا لك لمعي نأ تاياكحلا هذه نم
 رفن بلط اذإ رضاحلاو « ةرضاح اهنإف « ةبولطم تسيل تايلوألا نإف . بلطي
 . بلطي ام بلط يف ريصقتلاب مبتي الف بلطي الام بلط نمو . ىفتخاو

 هققاوو هححصو )١/:7( هكردتسم يف ماحلاو , نآمظلا دراوم . )١811( مقر نايح نباو .ةمألا
 « ةملظ يف هقلبخ قلخ هللا نإ ٠ هظفلو . نسح ثيدح اذه : يذمرتلا لاقو . الاق اك وهو ؛ يبهذلا

 . « لض هأطخأ نمو . ىدتها رونلا كلذ نم هباصأ نمف هرون نم مهملع ىقلأو
 )١( يف يمئيملا ظفاحلا ثيدحلا اذه ركذ ٠ دئاوزلا عمجم :) )571/1١ريبكلاو طسوألا يف يناربطلا ةياور نم «

 هركذو . اوقثو مهتفرع نمو « مهفرعأ مل نم هيفو : هرخآ يف لاقو هنع هللا يضر ةملسم نب دمحم نع

 يف ًاضيأ ٠ عمجمل ٠ )٠١/ )581ًاضيأ فعض هدانسإ يفو . هنع هللا يضر سنأ نع يناربطلا ةياور نم «
 دهاشلا اذهب نسح هنكلو .

 نسح دنسي رخآ ثيدح دروو ٠ هتمحر نم تاحفن هلل نإف هللا ةمحر ثاحفنل اوضرعتو مر هد ريخلا اولعفا

 مكتاعور نمؤي نأو مكتاروع رتسي نأ هللا اولسو هدابع نم ءاشي نم اهب بيصي ٠ .
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 نيبلاطلا فانصأ

 فائنصأ ترصخنا ؛ هدوج ةعسو هلضفب ضرملا اذه نم ىلاعت هللا ينافش املو

 : قرف عبرأ يف يدنع نيبلاطلا
 ١ رظنلاو يأرلا لهأ مهنأ نوعّدي مهو : نوملكتملا .

 نوصوصخلاو « ميلعتلا باحصأ مهنأ نومعزي مهو : ةينطابلا - ؟

 . موصعملا مامإلا نم سابتقإلاب

 . ناهربلاو قطنملا لهأ مهنأ نومعزي مهو : ةفسالفلا - ©
 ةدهاشملا لهأو . ةرضحلا صاوخ مهنأ نوعَّدي مهو : ةيفوصلا - غ

 مه ءالؤهف « ةعبرألا فانصألا هذه ودعي ال قحلا : يسفن يف تلقف ةفشاكملاو

 قحلا كرد يف ىقبي الف ء مهنع قحلا دش نإف « قحلا بلط لبس نوكلاسلا

 دلقملا طرش نم ذإ « هتقرافم دعب ديلقتلا ىلإ عوجرلا يف عمطمال ذإ « عمطم

 0 ا ا

 ءرانلاب باذي نأ الإ . فيلأتلاو قيفلتلاب مليال ””ثعشو 27بأريال

 ءاصقخاو# قرطلا هذه كولسل تردتباف . ةدجتسم ىرخأ ةعنص هل فنأتسيو

 ملعتب ًاثلثمو « ةفسلفلا قيرطب ًاينثمو . مالكلا ملعب ًائدتبم . قرفلا هذه دنع ام

 . ةيفوصلا قيرطب ًاعبرمو « ةينطابلا

 . حلصيال عدص وهو ء حلصي : بأرب « نيلبجلا نيب جارفنا : ٌبغشلا : بأربال بعش (1)

 . اوقرفت : موقلا ثيشو رومألا نم قرفت ام : ٌتْعشلا : ثعش (؟)

 . قفلم وهف . لطابلاب ههومو هفرخز : ثيدحلا قلو . ةطايخلاب امبنيب مأل : نيبوثلا نيب قفل : قيفلتلا (6)
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 «"هلصاحو هدوصقم - مالكلا ملع

 نيققحما بتك تعلاطو « هتلقعو « هتلّصحف . مالكلا ملعب تأدتبا ينإ مث
 ريغ « هدوصقم ًايفاو ًاملع هتفداصف ء فّئصأ نأ تدرأ ام هيف تفّئصو ؛ مهنم

 نع اهتسارحو . ةنسلا لهأ ةديقع ظفح هدوصقم امنإو . يدوصقمب فاو

 ةديقع هلوسر ناسل ىلع هدابع ىلإ « ىلاعت هللا ىقلأ دقف . ةعدبلا لهأ شيوشت
 . رابخألاو نآرقلا هتفرعمب قطن اك « مهايندو مهنيد حالص هيف ام ىلع.قحلا يه

 اوداكو اهب اوجهلف « ةنسلل ةفلاخم ًارومأ ةعدتبملا سواسو يف ناطيشلا ىقلأ مث
 . اهلهأ ىلع قحلا ةديقع نوشوشي

 مالكب ةنسلا ةرصنل مهيعاود كّرحو , نيملكتملا ةفئاط « ىلاعت هللا ًأشنأف
 ةنسلا فالخ ىلع , 2ةثدحملا عدبلا لهأ تاسيبلت نع فشكي ء بترم

 ىلاعت هللا مهيدن امب مهنم ةفئاط ماق دقلف « هلهأو مالكلا ملع أشن هنمف « ةروثأملا
 نم لوبقلاب ةاقلتملا ةديقعلا نع لاضنلاو « ةنسلا نع "”بذلا اونسحاف « هيلإ

 ىلع كلذ يف اًودمتعا مهنكلو « ةعدبلا نم ثدحأ ام هجو يف رييغتلاو « ةوبنلا

  0١يملع ساسأ ىلع موقثال تانيمخنو نونظ ع ومحب الإ نكت مل يتلا ةينانويلا ةفسلفلا ريثأتب مالكلا ملع أشن «

 نارقلا اولواتف ينانويلا قطنملل نيدلا عاضمخإ اولواحو نانويلا قطنمب اناتتفا سانلا عرسأ ةلزتعملا ناكو

 ء ةحضاو ةئيبو . مكحم ملع نم ةنملاو باتكلا يف امب كلذ نع ىنغ يف نوململا ناكو . مهئارآ ىلع
 مامإلا ره ةنس نيعبرأ مهعم شاع مهنم لجر لقعلاو ملعلا كرثعم يف مهمزبيو مهرهقي نأ عاطتسا دقو

 اذه هنمج يف يلازغلا .
 )1١( يلازغلا مامالا دصفي : ةثدحملا عدبلا لهأ ٠ ةلزتعملا ٠ نارقلا قلخ ) ةوعد اهنمو ةئدحمنلا عدبلا لهأ مهو ( «

 ) يع هللا لوسر اهنع لاق يتلا رومألا تاثدحم نم امهنإف ( نيتلزخملا نيب ةلزنملاو :  تائدحمو ملايإ

 الأمور  مميلع هللا نارضر ةباحصلا دهع الو هُم هللا لوسر مايأ ىلع نكت مل نيدلا يف عادتبا هنأل .

 . عاقدلا : بذلا (5)
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 وأ « ديلقتلا امإ , اهميلست ىلإ مهرطضاو . مهموصخ نم اهوملست تامدقم
 يف مهضوخ رثكأ ناكو رابخألاو نارقلا نم لوبقلا درحجم وأ « ةمألا عامجإ
 عفنلا ليلق اذهو , مهتاملسم مزاولب مبتذخاؤمو . موصخلا تاضقانت جارختسا

 يقح يف مالكلا نكي ملف « ًالصأ ًائيش تايرورضلا ىوس ملسيال نم تح يف
 . ًايفاش هوكشأ تنك يذلا نادل الو « ًايفاك

 قّوشت « ةدملا تلاطو « هيف ضوخلا رثكو . مالكلا ةعنص تأشن امل معن
 اوضاخو «'رومألا قئاقح نع ثحبلاب ةنسلا نع بذلا ةلواحم ىلإ نوملكتملا

 دوصقم كلذ نكي مل نكلو . اهماكحأو "”ضارعألاو رهاوجلا نع ثحبلا يف

 ةيلكلاب وحمي ام هنم لصحي ملف , ىوصققلا ةياغلا هيف مهمالك غلبي مل . مهملع
 « يريغل كلذ لصح دق نوكي نأ ُدِعْبَأ الو . قلخلا تافالتخا يف ةريحلا تاملظ

 يف ديلقتلاب ًابوشم ًالوصح نكلو « ةفئاطل كلذ لوصح يف كشأ تسل لب
 ال « يلاح ةياكح : نآلا ضرغلاو « تايلوألا نم تسيل يتلا رومألا ضعب
 مكلو ؛ ءادلا فالتخاب فلتخت ءافشلا ةيودأ نإف , هب ىفشتسا نم ىلع راكنالا

 . رخآ هب رضتسيو ضيرم هب عفتني ءاود نم

 ) )1١ينيوجلاو ينالقابلاك .

 « ةفسالفلا تفاهت ٠ يف اذه لوانت دّقلو . هريغب موقي ام : ضرَعلاو . هسفنب ماق ام ةفسلفلا يف : رهوجلا (؟)

 هب نوريشي نيح ؛ رهوج ٠ مسالا ىلع مهفالتخاك هلامعتسا ةقيرطو درحت ظفل لع نرفلتخي دق : لاقف

 جاتميال يذلا هسفنب مهاقلا هنأ يأ « عوضوملا يف ال دوجوملا ٠ هنإ ؛ رهوجلا ٠ نع مهضعب لوفيف « هللا ىلإ

 اننإ : يلازغلا لوقيف هناكم يف زيمتي امنإ رهرجلا نإ : مهوقب نورخا مهيلع دريو « هيلإ دنتسب موقم ىلإ
 انقلطأ اذإ مهي اذامف , هاوس ىلإ هنم ةجاح نود هسقنب دوجوملا مايق وه هنأب . ظفللا ىنعم ىلع انقفتا اذإ

 انيلع ريضال يذلا يوغللا ثحبلا ليبق نم نوكي امنإ ؟ هقلطن مل مأ : رهوج ٠ مسا دوجوملا اذه لثم ىلع
 04 هلم



 ةفلفلا

 « رفكيال امو « هلئاق هيف رفكي امو , مذيال امو اهنم مذي ام , اهليصاحأ

 هوجزم امو « قحلا لهأ مالك نم هوقرس ام نايبو « عّذبي ال امو هيف عّدبي امو
 كلذ نم سوفنلا ةرفن لوصح ةيفيكو ؛ كلذ جرد ين مهلطاب يورتل مهمالكب
 جريبلاو.فيزلا نم صلاخلا قحلا قئاقحلا فارص صالختسا ةيفيكو - قحلا

 . مهمالك ةلمج نم
 تما افلا ارح الكا محو ع يي تاج وأ لل

 « ملعلا كلذ ىبتنم ىلع فقيال نم , مولعلا نم عون داسف ىلع فقيال هنأ : أنيقي
 علّطيف هتجرد زواجيو « هيلع ديزي مث ؛ ملعلا كلذ لصأ يف مهملعأ يواسي ىتح

 نأ نكمي كاذ ذإو « هلئاغو "'هروغ نم « ملعلا بحاص هيلع علّطي مل ام ىلع

 هتيانع فرص مالسإلا ءاملع نم ًادحأ رأ ملو . ًاقح هداسف نم هيعّدي ام نوكي

 اولغتشا ثيح - مهمالك نم نيملكتملا بتك يف نكي ملو . كلذ ىلإ هتمهو
 نضظيال « داسفلاو ضقانتلا ةرهاظ ةددبم ةدقعم تاملك الإ - مهيلع درلاب

 در نأ تملعف ؛ ملعلا قئاقد يعّدي نمع ًالضف . يماع لقاعب اهب رارتغإلا

 . "ةيامع يف يمر هبنك ىلع عالطالاو همهف لبق بهذملا

 ةعلاطملا درجمب « بتكلا نم ملعلا كلذ ليصحت يف دجلا قاس نع ترمشف

 فينصتلا نم يغارف تاقوأ يف كلذ ىلع تلبقأو « ذاتسأب ةناعتسا ريغ نم
 نم سفن ةئامئالثل ةدافإلاو سيردتلاب ونمم انأو « ةيعرشلا مولعلا يف سيردتلاو

 )١( هرعق 2 هقمع :هروغ .
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 تاقوألا هذه يف ةعلاطملا درجمب ىلاعتو هناحبس هللا ينعلطأف . دادغبب ةبلطلا

 ركفتلا ىلع بظاوأ لزأ مل مث , نيتنس نم لقأ يف مهمولع ىبتنم ىلع « ةسلتخلا
 كعلطا نحس ةزارغأو هلئارغ دقفلاو هدوراوةد راعأ ةننب نم ارق طوق كنيدي

 . هيف كشأ مل ًاعالطا « ليبختو قيقحتو سيبلتو ء عادخخ نم هيف ام ىلع

  ًافانصأ مهتيأر ينإف , مهمولع لصاح ةياكحو . هتياكح نآلا عمساف

 رفكلا ةمصو مهمزلي -- مهفانصأ ةرثك ىلع مهو ًاماسقأ مهمولع تنأرو

 « لئاوالاو مهنم رخاوألا نيبو , نيمدقألاو مهنم ءامدقلا نيب ناك نإو « داحلالاو

 . هنم برقلاو قحلا نع دعبلا يف « مظع توافت
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 مهتفاك رفكلا ةمصو لوهشو ةفسلفلا فانصأ

 ةثالث ىلإ نومسقني  مهبهاذم فالتخاو . مهقرف ةرثك لبع - مهنأ ملعا

 : نويهلالاو 0 نويعيبطلاو 3 نويرهدلا : ماسقأ

 « ربدملا عئاصلا اودحج نيمدقألا نم ةفئاط مهو نويرهدلا : لوألا فنصلا
 « عناص البو , هسفنب كلذك ادوجوم لزي مل ملاعلا نأ : اومعزو « رداقلا ملاعلا

 كلذكو . ناك كلذك « ناويحلا نم ةفطنلاو « ةفطنلا نم ناويحلا لزي ملو

 . ةقدانزلا مه ءالؤهو ادبأ نوكي

 نعو ةعيبطلا ماع نع مهئحب اورثكأ موق مهو نويعيبطلا : يناثلا فنصلاو
 . تاناويحلا ءاضعأ رشت ملع يف ضوخلا اورثكأو , تابنلاو ناويحلا بئاجع
 ىلإ هعم اورطضا ام , هتمكح عئادبو « ىلاعت هللا عنص بئاجع نم ابيف اوأرف

 علاطي الو . اهدصاقمو رومألا تاياغ ىلع علّطم « مكح رطافب فارتعإلا
 يرورضلا ملعلا اذه هل لصحيو الإ علاطم ءاضعألا عفانم بئاجعو . حيرشتلا

 ةرثكل ءالؤه نأ الإ !. ناسنالا ةينب اميسال « ناويحلا ةينبل ينابلا ريبدت لامكب

 ىوق ماوق يف ممظع ريثأت - جازملا لادتعال  مهدنع رهظ ةعيبطلا نع مهثحب

 لطبت اهنأو « ًاضيأ هجازمل ةعبات ناسنإلا نم ةلقاعلا ةوقلا نأ اونظف « هب ناويحلا
 اوبهذف  اومعز اك « مودعملا ةداعإ لمعي الف مدعنا اذإ مث  مدعنيف هجازم نالطبب
 رشحلاو « رانلاو ةنجلا اوركنأو . ةرخآلا اودحجف دوعت الو تومت سفنلا نأ ىلإ

 ةيصعملل الو , باوث ةعاطلل مهدنع قبي ملف « باسحلاو « ةمايقلاو . رشنلاو

 « ةقدانز ًاضيأ ءالؤهو . ماعنألا كامهنإ اوكمهناو « ماجللا مهنع لحاف « باقع
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 ءرخآلا مويلا اودحج ءالؤهو , رخآلا مويلاو هللاب ناميإلا : وه ناميإلا لصأ نأل
 : هتافصو هللاب اونما نإو

 وهو 206 طارقس ٠ لثم مهنم نورخأتملا مهو نويهّلالا : ثلاثلا فئصلاو
 (90 سيلاطاطسرأ : ذاتسأ « نوطالفأ وو »0 نوطالفأ و ذاتسأ

 مهل ررحو « مولعلا مه ٍبَّذهو , قطنملا مه بتر يذلا وه ٠ سيلاطاطسرأ هو

 « مهتلمجب مهو , مهمولع نم أجف ناك ام مهل جضنأو « لبق نم ًاررحم نكي مل ام
 نع فشكلا يف اودروأو « ةيعيبطلاو . ةيرهدلا نم نيلوألا نيفنصلا ىلع اودر
 در مث . مهلتاقتب 81( لَنَا َنيِنِمْؤُمْلا هللا ىَفَكَو ) مهريغ هب اونغأ ام مهحئاضف
 « نييهلالا نم مهلبق ناك نمو « طارقس هو 4 نوطالفأ ٠ ىلع« سيلاطاطسرأ »
 , مهرفك ذاذر نم ىقبتسا هنأ الإ , مهعيمج نع أربت ىتح هيف رصقي مل ًادر

 نم مهتعيش ريفكتو مهريفكت بجوف « ابنع عوزنلل قفوي مل اياقب ء مهتعدبو

 نأب هيلع مكح « قالخألا ةفسلف سسؤمو داليملا لبق سماخلا نرقلا يف شاع ينانوي فوسليف : طارقس )١(
 لاقو اهتحلاو نانويلا ةينثوب همكمتو ةلودلا نيناوق ىلع هجورخ ةمهتب هل ترج ةمكاحم دعب مسلا برشي
 : محل لاقو ضفر هفاطتخا هتذمالت لواح املو . ينقلقي امم رثكأ مكقلقي مكحلا اذه نإ : كاذنآ ةاضقلل

 تيقب اذإو يراكفأ تنام تبره اذإ : لاقف « طارقس ركف ديرن : اولاق ؟ طارقس ركف مأ طارقم نوديرتأ
 . يراكفأ تشاع

 هعرصم دعب هناكم لتحا طارقس ذيملت وهو م . ق 8477 يفوثو 458 ةنم دلو يفانوي فوسليف : نوطالفأ )١(

 « ةيروهمجلا هو ٠ سواميط هو ٠ تارواحم 3 هبتك نم مجرت دقو ةفورعملا ( ٍلُثُملا ) ةيرظنت بحاص وهو
 . ةفسالف اونوكي نأ بجي ةمكاحلا ةقيطلا نأ نيب رمخألا يفو

 يغطي نأ عاطتسا هنكلو نوطالفأ ذيملت وهو م . ق (7717 - 784) ينانوي فوسليف : سيلاطاطسرأ (5)
 ةسردمب هتسردم بقلتو « لوألا ملعملا » ب بقليو ةيفسلف ةيصخش مظعأ سانلا هربتعاو , هتذتامأ ىلع

 هبتك تمجرت دقو « ةعيبطلا هو « ةسايسلا هو ه داسفلاو نوكلا هو ٠ قالخألا و باتك هل « نيئاشملا ٠

 . ةيبرعلا ىلإ

 , [3ه] ةيآلا بازحألا قف
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 مل هنأ ىلع . امهلاثمأو "» ينارافلا )و 276 انيس نباك » . نييمالسإلا ةفسلفتملا

 نيذه مايقك نييمالسإلا ةفسلفتم نم دحأ « سيلاطاطسرأ ٠ ملع لقنب مقي

 بلق هيف شوشتي « طيلختو طيبخت نم ولخي سيل امهريغ هلقن امو « نيلجرلا
 اندنع حص ام عومجمو ؟ لبقي وأ دري فيك ْمَهَفْيال امو , مهفيال ىتح « علاطملا

 ةئالث يف رصحني نيلجرلا نيذه لقن بسحب . ٠ سيلاطاطسرأ ٠ ةفسلف نم
 : ماسقأ

 فق

 ١ - هب ريفكتلا بجي مسق .
 هب عيدبتلا بجي مسقو - ؟ . 1

 * - هلصفنلف « الصأ هراكنإ بجيال مسقو .

 ةنم ىراخب ىرق نم ةيرقب دلو انيس نب ىلع نب هللا دبع نب نيسحلا ىلع وبأ وه : انيس نبا
 هرصع ءابطأ قافو هيف غبن ىتح بطلا ةماردل غ رفت مث , اهمتأ ىتح ةفلفلاب لغتشا ([ 58 - ه 570)

 قطنملا ةسارد ىلإ عجر مث ء ةنس ةرشع تس زواجي مل وهو « بطلا يف نوناقلا ٠ ميظعلا هباتك هيف فلأو

 « ًائيش هنم مهفي مل وطسرأل ؛ ةعيبطلا دعب ام و باتك ىلإ لصو الو وطسرأ ةفسلف سردو ةفسلفلاو

 : هيلع قلغأ ام مهف لإ هب لصوو « ينارافلا رصن يبأل ؛ ةعيبطلا دعي ام ضارغأ ٠ باتك هدي يف عقو ىتح
 « ءافشلا ٠ ةفسلفلا يف هلو . هريغ نم رثكأ هتفسلفب هرثأتو يلارافلا بتكل هتسارد يف ًاببس ناكو'

 . اهريغو « تاييبنتلاو تاراشإلا هو

 557٠ ) كرتلا دالب لي امم سراف فارطأ يف باراغب دلو ؛ يتارافلا دمحم نب دمحم رصن وبأ وه : يلارافلا

 دادغب ىلإ لقتنا مث « ةينايرسلاو ةينانويلاو ةيبرعلاو ةيسرافلاو ةيكرتلا ملعتو اهب أشن ( ه 584  ه
 « سردلاب وطسرأ بتك لوانتو « ةركفلا حوضوو « ةرابعلا نسحب هريغ ىلع زانمي ناكو . ةفسلفلا سردف
 ةكام وطسرأل ٠ سفنلا ٠ باتك أرق هنإ : لاقيو , اهضارغأ ىلع فوقولاو اهيناعم جارختسا يف غبن ىتح

 « دهزلاو فشقتلا ةشيع رثؤي ناكو ؛ ينادمحلا ةلودلا فيس ًادصاق بلح ىلإ هنايح رخآ يف لحر مث ء ةرم

 « اعراب ًايقيسوم ناكو « لوألا ملعملا » بقلي وطسرأ ناك اك « يناثلا ملعملا ه ب بقل وطسرأب هعلو ةدشلو
 . وطسرأو نوطالفأ يأ ؛ نيميكحلا نيب عمجلا هو « ةلضافلا ةنيدملا » هباتك اهمهأ ةريثتك بتك هلو
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 مهمولع ماسقأ

 ماسقأ ةتس هيلطن يذلا ضرغلا ىلإ ةبسنلاب  مهمولع نأ : ملعا

 . ةيقلخو « ةيسايسو « ةيهّلإو « ةيعيبطو « ةيقطنمو « ةبضاير

 سيلو ٠ ملاعلا ةئيه ملعو ةسدنهلاو باسحلا ملعي قلعتتف : ةيضايرلا امأ

 لإ ليل هيئاهر ,رومأ يه لب ٠ ًاتابثإو ًايفن ةينيدلا رومألاب ءيبش هنم قلعتي

 ايف رظني نم : ىلوألا : ناتفآ اهنم تدلوت دقو . اهتفرعمو اهمهف دعب اهتدحاجم

 يف هداقتعا كلذ ببسب نسحيف ٠ اهنيهارب روهظ نمو اهقئاقد نم بجعتي
 اذهك ناهربلا ةقاثو يفو حوضولا يف مهمولع عيمج نأ بسحيف « ةفسالفلا

 هتلوانت ام عرشلاب مهتواهتو مهليطعتو مهرفك نم عم دق نوكي مث . ملعلا
 ءالؤه ىلع ىفتحا امل اقح نيدلا ناك ول : لوقيو ضحلا ديلقتلاب رفكيف ةنسلالا

 ىلع لدتسا مهروجو مهرفك عماستلاب فرع اذإف ! ملعلا اذه يف مهقيقدت عم
 رذعلا اذهب قحلا نع لضي نم تيأر كو « نيدلل راكنإلاو دحجلا وه قحلا نأ

 , ©"0هاوس هل دنتسم الو

 لك يف ًاقذاح نوكي نأ مزلي سيل ةدحاو ةعانص يف قذاحلا : هل ليق اذإو
 الو « بطلا يف ًاقذاح مالكلاو هقفلا يف قذاحلا نوكي نأ مزلي الف « ةعانص

 ةبتر اهيف اوغلب لهأ ةعانص لكل لب , وحنلاب ًالهاج تايلقعلاب لهاجلا نوكي نأ

 ىيسياكتملاو لوقعلا فاعض نم ريثك يف اهلعف درو ةيضايرلا مولعلا ريثأت ركذي وهو  روصي هناك )١(
 ةعاربل اوعضخ نيذلا . نيرشعلا نرقلا يف نيملعتملا نم ريثكو . ديدجلا ءىشتنلا ةيلقع - هرصع يف

 اونظف ١ يقلخ خسفتو ةقدنرو داحلإ نم هيلع مه ام اوأرو . تاعارتخالاو ةيعيبطلا مولعلا يف نيييروألا

 . دورقلا ديلقت هيف مهودلفو , موقألا قيرطلا هنأ
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 يف لئاوألا مالكف . اهريغ ين مهمزلي لهجلاو قمحلا ناك نإو , قبسلاو ةعاربلا
 هبرج نم الإ كلذ فرعي ال , ينيمخت تايهلالا يفو , يناهرب تايضايرلا
 عقوم هنم عقي ملو « ديلقتلاب دحلأ يذلا اذه ىلع ررق اذإ اذهف . هيف ضاخو

 رصي نأ لع سياكتلا بحو ؛ ةلطابلا ةوهشلاو  ىوحلا ةبلغ هلمحت لب , لوبقلا
 لك رجز بجي اهلجأل ةميظع ةفآ هذهف . اهلك مولعلا يف مهب نظلا نيسحت ىلع

 تناك امل نكلو « نيدلا رمأب قلعتت مل مهر ا راعلا يلاار عر
 علخنيو الإ اهيف ضوخي نم قف ؛ مهمّؤشو مهّرش هيلإ ىرس مهمولع ءىدابم نم
 . ىوقتلا ماج هسأر نع لحنيو نيدلا نم

 نأ يغبني نيدلا نأ نظ ؛ لهاج مالسإلل قيدص نم تأشن : ةيناثلا ةفآلا

 اهيف مهلهج ىعّذاو مهمولع عيمج ركنأف . مهيلإ بوسنم ملع لك راكنإب رصني
 عرشلا فالخ ىلع هولاق ام نأ معزو « فوسخلاو فوسكلا يف مهلوق ركنأ ىتح

 نكلو هناهرب يف كشي مل « 1 متاع ةاعرلاب تدلز ترج وو عع تال قااوبت

 ًابح ةفسلفلل دادزاف «  عطاقلا ناهربلا راكنإو لهجلا ىلع ينبم مالسإلا نأ دقتعا

 راكنإب رصني مالسإلا نأ نظ نم ةيانج نيدلا ىلع مظع دقلو « ًاضغب مالسإللو
 يف الو « تابثالاو يفنلاب مولعلا هذه ضرعت عرشلا يف سيلو « مولعلا هذه

 : يَع هلوقو . ةينيدلا رومألل ضرعت مولعلا هذه
 دحأ تمل َناَفيكَتُي ال ىلاعك هللا ثاآ ْنِم ِناَثيآ َرَمَقلاَو نششلا نإ و

 , 0, َةالّصلا ىَلِإَو ىَلاَعَت هللا ركذ ىلإ اوُعَرْفاَف َكِلَذ كَ اذإف « ِهِتاّيَحِل اَلَو

 رمقلاو سمشلا ريسمب فرعملا باسحلا ملع راكنإ بجوي ام اذه يف سيلو
 : مالسلا هيلع هلوق امأ ء صوصخم هجو ىلع امهباقم وأ امهعاتجاو

 )١( مقر يراخبلا هاور )٠٠١9( مقر ملسمو . قلخلا ءدب يف (2051) مقرو . فوسكلا يف )401(/5
 اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم .
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 يف ةدايزلا هذه دجوت سيلف "» ُهَل َعَّضَح ءيشِل ىَّلَجَن اَذِإ هللا ّنِكل »
 . اتفاو تايضايرلا مكح اذهف . الصأ حيحصلا

 رظنلا يه لب « انابثإو ًايفن نيدلاب اهنم ءيش قلعتي الف : تايقطنملا امأو
 ةيفيكو « «ناهربلا تامدقم طورشو , 9رسيياقملاو "”ةلدالا قرط يف

 «”روصت امإ ملعلا نأو . هبيترت ةيفيكو حيحصلا دحلا طورشو « اهبيكرت

 اذه يف سيلو « ناهربلا هتفرعم ليبسو ”قيدصت امإو , 2”دحلا هتفرعم ليبسو
 « ةلدألا يف رظنلا لهأو نوملكتملا هركذ ام سنج نم وه لب « ركني نأ يغبني ام
 تافيرعتلا يف ءاصقتسالا ةدايزبو . تاحالطصالاو تارابعلاب مهنوقرافي امنإو

 مزل « ب ٠ «أ» لك نأ تبث اذإ : مهوق اهيف مهمالك لاثمو « تابيعشتلاو

 ناويحلا ضعب نأ مزل ناويح ناسنإ لك نأ تبث اذإ يأ أد« ب » ضعب نأ

 يأو . «ةيئزج ةبجوم سكعنت ةيلكلا ةبجوملا نأب اذه نع نوربعيو « ناسنإ
 هراكنإ نم لصحي مل ركنأ اذإف ؟ ركنيو دحجي ىتح نيدلا تامهمب اذهل قلعن
 هنأ معزي يذلا هنيد يف لب ء ركنملا لع يف داقتعإلا ءوس الإ قطنملا لهأ دنع

 وهو هنع هللا يضر ريشب نب نامعنلا ثيدح نم )١41/5( يفاسنا هاور . ليوط ثيدح نم ءزج وه )١(

 . ١( 44 ل )١41/6 ( يفاسنلا ر ءزما ؛ اذه يف ءاملعلا هلاق ام رظناو , ننملاو دانسإلا برطضم ثيدح

 . رخآ ءيش ةفرعم هتقرعمل ملي يذلا وه : ليلُدلا 0,

 طارقسو ناف ناسنإ لك لثم . رخآ لوق هتاذل هنع مزل مّلس ىتم رثكأ وأ نيتيضق نم بكرم لوف : سايقلا (؟)
 . ناف طارقس نأب لوقلا مزلتسي اذه نإف ناسنإ

 ابب ملم تامدقم نم ةيضق تبني ام : نييضايرلا دنعو . ةبنيقي تامدقم نم فلؤم سايق : ناهربلا 4

 . نيهارب (ح)

 . تابثإ وأ يفنب ابيلع مكحي نأ ريغ نم ةيهاملا ىنعم يأ : درفملا كاردإ ةقطاخلا دع : روصتلا (هز
١ 

 . ءيشلا ةيهام ىلع لادلا لوقلا : ةقطانملا حالطصا يفو , نيكيشلا نيب زجاحلاو عناملا :دحلا (5)

 . ةيضقلا يفرط نيب ةبسنلا وأ مكحلا كاردإ : قيدصتلا (0)
 مّسقو ةبلاس اياضقو ةبجوم اياضق نيمسق ىلإ اياضقلا مق دقف وطسرأ قطنم يف ةفورعملا اياضقلا هذه (م)

 . ةيئزج ةبلامو ةيلك ةبلاسو ةيئزج ةبجومو ةيلك ةبجوم نيمسق ىلإ هرودب امهنم لك

 د 54



 وهو « ملعلا اذه يف ملظلا نم عون مهل معت « راكنإلا اذه لثم ىلع فوقوم
 ءابتنإلا دنع مهنكل « ةلاحم ال نيقيلا ثروت اهنأ ملعي ًأطورش ناهربلل نوعمجي مهنأ
 « لهاستلا ةياغ اولهاست لب ٠ طورشلا كلتب ءافولا مهنكمأ ام ةينيدلا دصاقملا ىلإ

 مهنع لقني ام نأ نظيف « ًاحضاو هاريو هنسحتسي نم ًاضيأ قطنملا يف رظني امبرو
 مولعلا ىلإ ءاهتنإلا لبق رفكلاب لجعتسيف « نيهاربلا كلت لثمب ديؤم تايرفكلا نم
 . هيلإ ةقرطتم ًاضيأ ةفآلا هذهف . ةيهّلألا

 امو اهيكاوكو تاوامسلا ملاع نع ثحب وهف : تايعيبطلا ملع امأو
 ماسجالا نعو « رانلاو بارتلاو ءاوهلاو ءاملاك : ةدرفملا ماسجالا نم اهتحت

 كلذكو« اهجازتماو اهريغت بابسأ نعو « نداعملاو تابنلاو ناويحلاك « ةبكرملا

 بابسأو « ةمداخلاو ةيسيئرلا هئاضعأو . ناسنإلا مسج نع بطلا ثحب يهاضي

 هطرش نم سيلف « بطلا ملع راكنإ نيدلا طرش نم سيل 6و هجازم ةلاحتسا

 تفاهت ٠ باتك يف اهانركذ « ةنيعم لئاسم يف الإ . ملعلا كلذ راكنإ ًاضيأ

 « اهتحت ةجردنم اهنأ نيبتي لمأتلا دنعف « اهيف ةفلاخلا بجي ام اهادع امو « ةفسالفلا
 يه لب « اهسفنب لمعتال « ىلاعت هلل ةرخسم ةعيبطلا نأ ملعت نأ : اهتلمج لصأو
 هرماب تارخسم عئابطلاو موجنلاو رمقلاو سمشلاو . اهرطاف ةهج نم ةلمعتسم

 . هتاذ نع هتاذب اهنم ءيشل لعفال

 ءافولا ىلع اوردق امف ء مهطيلاغأ رثكأ اهيفف : تايهلإلا امأو

 برق دقلو هيف مهنيب فالتخالا رثك كلذلو , قطنملا يف هوطرش ام ىلع نيهاربلاب
 يبارافلا هلقن ام ىلع « نييمالسإلا بهاذم نم اهيف « سيلاطاطسرأ ١ بهذم

 مهريفكت بجي , الصأ نيرشع ىلإ عجري هيف اوطلغ ام عومجم نكلو « انيس نباو
 لئاسملا هذه يف مهبهذم لاطبالو . رشع ةعبس يف مهعيدبتو « اهنم ةئالث يف

 ةفاك اهيف اوفلاخ دقف ء ثالثلا لئاسملا امأ « تفابتلا ٠ باتك انفنص نيرشعلا

 : مهوق يف كلذو نيملسملا
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 ١ - ةدرجملا حاورألا يه بقاعملاو باثملا امنإو . رشحتال داسجألا نإ «

 راكنإ يف اوبذك نكلو . ًاضيأ ةنئاك ابخإف : ةيناحورلا تابثإ يف اوقدص دقلو
 . هب اوقطن اميف ةعيرشلاب اورفك و « ةينامسجلا

 وهف
 ء ٠ تايئزجلا نود تايلكلا ملعي ىلاعت هللا نإ ه : موق كلذ نمو - ؟
 : هنأ قحلا لب ء حرص رفك أضيأ

 . 2( ضزألا يف اَلَو ِتاَوَمّسسلا يف ِةٌرَذ ُلاَقْثِم ُهْنَع ُبْرْعيأَل )

 نم دحأ بهذي ملو « هتيلزأو ملاعلا مدقب : مهلوق كلذ نمو
 « تافصلا مهيفن نم كلذ ءارو ام امأو . لئاسملا هذه نم ءيش ىلإ نيملسملا

 مهبهذمف « هارحي يرجي امو تاذلا ىلع دئاز ملعبال «. تاذلاب ملع هنإ : مهلوقو

 . "كلذ لكثمب ةلزتعملا ريفكت بجي الو « ةلزتعملا بهذم نم بيرق اهيف

 تارذلا عيسجت قيرط نع نوكي رشحلا نإ : اولاقو ثحبلا اولاطأو مالكلاو ةديقعلا ءاملع كلذ ثحب دقل (1)

22 

 , هماظع عمجت نلأ ناسنإلا بسحيأ ) : هلالج لج هلوق ًاضيأ ىنعملا اذه ىلع لديو تاتشلاو قرفتلا نم

 ةيلصألا هئازجأ عيمجت دعب ناسنإلا رشحيو [ 4 ل ٠ : ةمايقلا ] ( هنانب يوسن نأ ىلع نيرداق ١ ىلب

 مهو درحي اتسيلو نايدام نائيش رانلاو ةنجلا نأل ةينامسج تابوقعلاو تابولملاو « ةايحلا لبقتسا اهب يتلا

 دسجلا هاقلي يدام يسح ةنجلا معن نأ لع لدت ةينارقلا تايآلاو , اههدحو حورلا وأ سفتلاب فوطي

 تاينيقيلا ىربك ٠ باتك رظن ١ . ًاعم حورلاو دسجلا هاقلي ًاضيأ يدام يسمح منهج باذعو أعم حورلاو

 7؟8ص . يطوبلا ناضمر ديعس دمحم روتكدلل كلذ ليصفتو ( هثادحأو ةمايقلا موي ) ثحب « ةينوكلا

 ة ضارب لا

 . [؟] ةيآلا ًابس ةروس

 مهسيئر نأل ةلزتعملاب اومسو . « ءاطع نب لصاو ٠ اهسسأ يمابعلا رصعلا يف تأشن ةقرف : ةلزتعملا
 اولواحو , لقعلا ديجمت يف اوفرسأو « نانويلا قطنمب تنتتفا ةئف يهو . ؛ يرصيلا نسحلا ٠ ةقلح لزتعا

 يذلا ريبكلا أطخلاو . ةجف مهئحابم تءاجف مهئارآ ىلع نآرقلا اولوأتو  نانويلا قطنمل نيدلا عاضخإ
 ةديقعلا جبنمل رياغم ةفسلفلا جبنم نأل ةفسلفلا جبنمب دئاقعلا يف مهثحب وه ءاملعلا تافاط اوددبو هيف اوعقو

 اهروذج تدمتساو « ريطاسألاب نوحشم ينثو طسو يف تأشن دقف ةينثو ةيقيرغإلا ةفسلفلا ةعيبط نأل

 ح امهنإف امهريغو » نيتلزملا نيب ةلزخملا هو « نارقلا قلخك' ٠ هنم سيل ام نيدلا يف اوئثدحاف . ةينثولا هذه نم



 هب نيبتي ام « ةقدنزلاو مالسالا نيب ةقرفتلا لصيف » باتك يف انركذ دقو
 . هبهذم فلاخي ام لك يف ريفكتلا ىلإ عراستي نم يأر داسف

 ةيحلصملا مكحلا ىلإ عجري اهيف مهمالك عيمجف : تايسايسلا امأو  ه

 ةلزنملا هللا بتك نم اهوذخأ امنإو « ةيناطلسلا ةلايالاو ؛ ةيريندلا رومألاب ةقلعتملا
 . مالسلا مييلع ءايبنألا فلس نع ةروثأملا مكحلا نمو « ءايبنألا ىلع

 سفنلا تافص رصح ىلإ عجري اهيف مهمالك عيمجف : ةيقلخلا امأو 1

 اهوذخأ امنإو « اهتدهاجمو اهتجلاعم ةيفيكو اهعاونأو اهسانجأ ركذو « اهقالخأو
 ةفلاخم ىلعو « ىلاعت هللا ركذ ىلع نوبظاوملا نوهلأتملا مهو « ةيفوصلا مالك نم

 فشكتا دقو « ايندلا ذالم نع ضارعإلاب ىلاعت هللا ىلإ قيرطلا كولسو ىوملا
 « اهب اوحّرص ام الامعأ تافآو « اهبويعو سانلا قالخأ نم مهةدهاجم ين ممل

 . مهلطاب يورت ىلإ امب لمجتلاب ًالسوت مهمالكب اهوجزمو ةفسالفلا اهذخأف
 هناحبس هللا لخيال نيهاتملا نم ةعامج رصع لك يف لب مهرصع يف ناك دقلو

 اك ضرألا لهأ ىلع ةمحرلا لزنت مهتاكربب « ضرألا داتوأ مهنإف « مهنع ملاعلا

 ميمو 1 نوقّررُت ْمِهِيَو , َنورطَمُت مهب ٠ : هُيَع لاق ثيح ربخلا يف درو
 درك نارقلا هب قطتاع لع ةقيزألا فلام قئاوتاكز قيكلا بادّضا ناك

 : ناتفا مهبتكب ةيفوصلا مالكو ةوبنلا مالك مهجزم نم

 . دارلا قح يف ةفاو . لباقلا قح يف ةفآ

 ءافعضلا نم ةفئاط تنظ ذإ : ةميظعف دارلا قح يف يتلا ةفآلا امأ ١

 . 0 رومألا تاثدحعو ملايإ ؛ : هع هللا لومر اهيف لاق يتلا عدبلا نم -

 هنأ اهيفو ثيداحألا ضعب مييف درو دقف لادبألا امأو , ِهّتَع يبنلا نع ءيش مهيف حصي ملف دانوألا امأ )1١(

 « حيحص ثيدح اهيف سيل نكلو ء نورصني مهبو « نوقزري مجبو . نورطمي مهبو « ثيغلا ىقستسي مهب
 املك يأ لادبألا نم نالف : لاقي كلذلو . ًالصأ ثيدحلل نأ ىلع لدي ثيداحألا هذه عومحي نكلو

 .(57و ٠ 37/9١ دئاوزلا عمجم ٠ رظناو ؛ انئاكم هللا لدبأ ءالؤه نم تام

 هه ا ان



 رجه نأ يغبني « مهلطابب ًاجوزممو « مهبتك يف ًانّودم ناك اذإ مالكلا كلذ نأ

 قبسف « مهنم الإ ًالوأ هوعمسي مل ذإ هركذي نم لك ىلع ركني لب ركذي الو
 0 عمسي يذلاك ٠ « لطبم هلئاق نأل « لطاب هنأ ةفيعضلا مهوقع ىلإ

 مالك اذهو : لوقيوه هركنيف « هللا لوسر ىسيع « هللا الإ هلإال و : هلوق

 وأ . لوقلا اذه رابتعاب رفاك ينارصنلا نأ لمأتي اثير فقوتي الو « ٠ ىراصنلا
 رابتعاب الإ ًارفاك نكي مل نإف . مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ةوبن هراكنإ رابتعاب
 نإو , هسفن يف قح وه امم رفاك هب وه ام ريغ يف فلاخي نأ يغبني « هراكنإ

 + لاجرلاب قحلا نوفرعي و لوقعلا ءافعش ةداع هذهو ٠ هدنع امح اضيأ ناك

 يضر « بلاط يلأ نب يلع ٠ نينمؤملا ريمأ لوقب يدتقي لقاعلاو . قحلاب لاجرلاال
 ١ « هلهأ فرعت قحلا فرعا لب لاجرلاب قحلا فرعتال 9 : لاق ثيح « هنع هللا
 ءاوس هلبق ًاقح ناك نإف : لوقلا سفن يف رظني مث , قحلا فرعي لقاعلا فراعلاو
 مالك فيعاضت نم قحلا عازتنا ىلع صرحي امبر لب « ًاقحم وأ ًالطبم هلئاق ناك
 نإ فارصلا ىلع ساب الو . ةماغرلا بهذلا ندعم نآب املاع ؛ لالضلا لهأ
 . جرببلاو فيزلا نم صلاخلا زيربإلا عزتناو "”بالأقلا سيك يف هدي لخدأ

 اة رع ج رحبلا لحاس نم  عنميو « هتريصبب ًاقئاو ناك امهم

 . عرابلا 0مّرعملا نود يبصلا ةّيحلا سم نع دصيو . قذاحلا حاّبسلا

 « لقعلا لاكو ةعاربلاو ةقاذحلا مهسفنأب مهنظ قلخلا رثكأ ىلع بلغ امل! يرمعلو
 بابلا مسح بجو لالضلا نع ىدهلاو لطابلا نع قحلا زييمت يف ةلآلا مامتو

 )1١( هناريد ) يبحلا لاق 151/4( :

 ماغرلا بهذلا نيعم نكلو مهيف شيفعلاب ُمبهانأامو

 . بارتلا ماغرلاو « هؤدبمو هلصأو ءيش لك ناكم : نيعملاو

 . دوقنلا فيزم انهو قئاقحلا بلقي يذلا وه : بالقلا (1)

 . متازعلا أرق : قالا مّزع , ينارلا : مّرعملا (5)
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 نع نوملسيال ذإ « نكمأ ام لالضلا لهأ بتك ةعلاطم نع ةفاكلا رجز يف
 . اهانركذ يتلا ةفآلا هذه نع اوملس نإو . ًالصأ اهركذنس يتلا ةيناثلا ةفآلا

 مولع رارسأ يف انفيناصت يف ةثوثبملا تاملكلا ضعب ىلع - ضرتعا دقلو
 ىلإ حمفنت ملو , مهرئارس مولعلا يف مكحتست مل نيذلا نم ةفئاط - نيدلا
 مالك نم تاملكلا كلت نأ تمعزو « مهرئاصب بهاذملا تاياغ ىصقأ

 ىلع رفاحلا عقي نأ دعبي الو , رطاوخلا تادّلوم نم اهضعب نأ عم . لئاوألا

 بتك يف هانعم دوجوم اهرثكأو « ةيعرشلا بتكلا يف دجوي اهضعبو « رفاحلا
 ًالوقعم مالكلا كلذ ناك اذإف « مهبتك يف الإ دجوت مل اهنأ بهو « ةيفوصلا
 نأ يغبني ملف « ةنسلاو باتكلا ةفلاخم ىلع نكي ملو ناهربلاب ًاديؤم « هسفن يف

 هيلإ قبس قح لك رجب نأ ىلإ انقرطتو . بابلا اذه انحتف ولف !؟ كرتيو رجه

 نم تايا ةلمج رجبن نأ انمزلو « قحلا نم ًاريثك رجب نأ انمزلل . لطبم رطاخ

 ءابكتللا تانلكو + :فللا تاباكح و... لوسرلا وايخأو نارقلا :تايا
 اب ادهشتسم هباتك يف اهدروأ 06 افصلا ناوخإ ١» بحاص نأل ةيفوصلاو

 جرختسي نأ ىلإ كلذ ىعادتيو « هلطاب ىلإ اهبتطساوب ىقمحلا بولق ًاجردتسمو

 زيمتي نأ : ملاعلا تاجرد لقأو . مهبتك هايإ مهعاديإب انيديأ نم قحلا نولطبملا
 . "ارمغلا يماعلا نع

 ةمجحملا نأ ققحتيو « ماّجحلا ةمجحم يف هدجو نإو . لسعلا فاعي الف

 ةينوطالفألاب نيرثأتم اهباحصأ ناكو يرجملا عبارلا نرفلا يف قارعلا يف تماق ةيرس ةيعمج : افصلا ناومخإ )١(
 ةينانويلا ةفسلفلا نيب عمم اديدج ابهذم سائلل اوعضي نأ نوديري اوناكو . ةئيدحلا ةيروغانيفلاو « ةثيدحلا

 اوفنصو نايدألا ميظنتو نانويلا ةمكح هيف طيلخب سانلا لع اوجرخو ةيمالسإلا ةيعرشلا تادابعلا نيبو

 اوشحو مهءامسأ اومتكو « افصلا ناوخإ لئاسر ٠ اهومس ةفسلفلا ءازجأ عيمج لمشت ةلاسر نيسمخ كلذ يف

 ةرطنق اهولعجيل . ةمهوملا قرطلاو « ةلمعحملا فورحلاو . ةيعرشلا لاثمألاو . ةينيدلا تاملكلاب لئاسرلا هذه

 . قومدلا رمعل ٠ افصلا ناوخإ هو . يديحوتلا نايح يبأل « ةسناؤملاو عاتمإلا ه رظنا ةينطابلا ىلإ
 . رومألا برجي مل يذلا لهاجلا : رمغلا (؟)

 هد مل



 ةمجحملا نأ هؤشنم يماع لهج ىلع ةّينبم هنع عبطلا ةرفن نإف « لسعلا تاذ ريغتال

 يردي الو , ةمجحملا يف هنوكل رذقتسم مدلا نأ نظيف  رذقتسملا مدلل تعنص امإ

 هفرظ يف هنوكف , لسعلا يف ةفصلا هذه تمدع اذإف « هتاذ يف ةفصل رذقتسم هنأ

  لطاب مهو اذهو . راذقتسالا هل بجوي نأ يغبني الف « ةفصلا كلت هبسكيال

 هيف نسح لئاق ىلإ هتدنسأو مالكلا تبسن اذإف . قلخلا رثكأ ىلع بلاغ وهو
 هودر مهداقتعا هيف ءاس نم ىلإ هتدنسأ نإو « ًالطاب ناك نإو هولبق « مهداقتعا

 وهو . قحلاب لاجرلا نوفرعي الو لاجرلاب قحلا نوفرعي ًادبأف « اقح ناك نإو
 . درلا ةفا هذه ! لالضلا ةياغ

 ناوخإك » مهبتك يف رظن نم نإف : لوبقلا ةفا ةيناثلا ةفآلاو ١
 تاملكلاو « ةيوبنلا مكحلا نم مهمالكب هوجرم ام ىأرف « هريغو « افصلا

 لوبق ىلإ عراسيف « اهيف هداقتعا نّسسحو . اهلبقو اهتسحتسا امبر « ةيفوصلا
 ىلإ جاردتسا عون كلذو « هنسحتساو هار امم هنظ نسحل هب جوزمملا مهلطاب
 ردغلا نم اهيف امل مهيتك ةعلاطم نع رجزلا بجي ةفآلا هذه لجألو . لطابلا

 نوص بجي « طوطشلا قلازم ىلع ةحابسلا نسحيال نم نوص بجي اكو . رطخلاو
 « تاّيحلا سم .نع نايبصلا نوص بجي اكو . بتكلا كلت ةعلاطم نع قلخلا

 سميال نأ مّرعملا ىلع بجي اكو , "”تاملكلا طلتخم نع عامسألا نوص بجي
 بحي لب « هلثم هنأ نظيو هب يدتقيس هنأ ملع اذإ « لفطلا هدلو يدي نيب ةّيحلا

 بجي كلذكف « هيدي نيب اهسمي الو هسفن يف وه رذحي نآب « هنم هرّذحي نأ هيلع
 قايرتلا نيب رّيمو ةّيحلا ذخأ اذإ قذاحلا مّرعملا نأ كو « هلثم خسارلا ملاعلا ىلع

 ىلع قايرتلاب حشي نأ هل سيلف « مسلا لطبأو قايرتلا اهنم جرختساو , مسلاو

 )١( ةاروتلا نم ةفيحص هنع هللا يضر باطخلا نب رمع دب يف ىأر امدنع ِهّنيَع هللا لوسر بضغ كلذلو «

 هلوفو : ٠ ... ينعبتي نأ الإ هل لح ام مكرهظأ نيب بح ىموم ناك ول هللاو هنإو ١) لعي ربأ ظفاحلا هاور

 رباج نع يبعشلا نع دامح نع ( .
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 , بالقلا سيك يف هدي لخدأ اذإ ريصبلا دقانلا فارصلا اذكو . هيلإ جانحا

 دّيجلاب حشي نأ هل سيلف ٠ جرببلاو فيزلا حرطو « صلاخلا زيربالا هنم جرخأو
 اذإ ٠ قايرتلا ىلإ جاتحما نأ اكو . ملاعلا كلذكف « « هيلإ جاتحي نم ىلع يضرملا

 مسلا زكرم يه يتلا ةّيحلا نم جرختسم هنأ ملع ثيح « هنم هسفن .تزأمثا

 جرختسملا بهذلا لوبق نع رفن اذإ ؛ لاما ىلإ رطضملا ريقفلاو . هفيرعت بجو
 هنامرح ببس وه « ضحم لهج هترفن نأ ىلع هبيبنت بجو . بالقلا سيك نم
 لعجيال دّيجلاو فيزلا نيب راوجلا برق نأ هفيرعت محتو « هبلطم يه يتلا ةدئافلا

 « لطابلاو قحلا نيب راوجلا برق كلذكف « ًادّيج فيزلا لعجيال م . أفيز دّيجلا
 نم هركذ اندرأ ام رادقم اذهف « ًاقح لطابلا لعجيال م « ًالطاب قحلا لعجيال
 . اهتلئاغو ةفسلفلا ةفا



 هتلئاغو ملعتلا بهذم

 « هنم فيزي ام فييزتو همهفتو هليصحتو ةفسلفلا ملع نم تغرف امل ينإ مث

 القتسم سيل لقعلا نأو ٠ ضرغلا لامكب فاو ريغ ًاضيأ كلذ نأ تملع

 دق ناكو . تالضعملا عيمج نع ءاطغلل ًافشاك الو , بلاطملا عيمجب ةطاحإلاب
 ةهج نم رومالا ىنعم ةفرعمب مهثدحت قلخلا نيب عاشو « ةيميلعتلا ةغبان ١1تغبن

 ام ىلع علطأل , مهتالاقم يف ثحبأ نأ يل 'هًنعف . قحلاب مثاقلا موصعملا مامالا

 فينصتب « ةفالخلا ةرضح نم مزاج رمأ يلع درو نأ قفتا مث . "”مهتنانك يف
 كلذ راصو . هتعفادم ينعسي ملف . “'مهبهذم ةقيقح نع فشكي باتك
 مهبتك بلطب تأدتباف . نطابلا نم ثعابلل *ةميمض « جراخ نم ًاثحتسم

 رطاوخ اهتدلو يتلا ةثدحتسملا مهتاملك ضعب ينغلب دق ناكو . مهتالاقم عمجو

 . تاملكلا كلت تعمجف . مهفلس نم دوهعملا جاهلا ىلعال , رصعلا لهأ '

 ركنأ ىتح « اهنع باوجلا تيفوتساو « قيقحتلل ًانراقم ًامكحم ابيترت اهتبترو

 مهنإف . مهل يعس اذه » : لاقف  مهتجح ريرقت يف يتغلابم قحلا لهأ ضعب
 كييترتو . ال كقيقحت الول تاهبشلا هذه لثمب مهبهذم ةرصن نع نوزجعي اوناك
 ثراحلا ىلع لبنح نب دمحأ ركنأ دقف . قح هجو نم راكنإلا اذهو . « اهايإ

 ىلع درلا » : ثراحلا لاقف « ةلزتعملا ىلع درلا يف هفينصت هللا امهمحر يبساحملا

 )١( ترهظ : تغن ,

 )١( يل رطخ : يل نعف .
 . مهتبعج : مهتنانك )0,

 .9 يرهظتسملا» باتك وه (15)

 . يشلا ىلإ ًامامضناو ًامعد : ةميمض (5)
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 « اهبنع تبجأ مث الوأ مهتهبش تيكح نكلو ؛ معن ٠ : دمحأ لاقف « ضرف ةعدبلا

 وأ باوجلا ىلإ تفتلي الو « همهفب كلذ قلعي نم ةببشلا علاطي نأ نمأت مف
 ؟ « هبنك مهفي الو باوجلا يف رظني

 امأف رهتشت ملو رشتنت مل ةهبش يف نكلو ء قح لبنح نب دمحأ هركذ امو
 . ةياكحلا دعب الإ ابنع باوجلا نكمي الو بجاو ابنع باوجلاف . ترشتنا اذإ

 لب « كلذ انأ فلكتأ ملو . اهوفلكتي مل ةيبش مهل فلكتيال نأ يغبني , معن
 ناك نأ دعب « يلإ نيفلتخما يلاحصأ نم دحاو نم ةهبشلا كلت تعمس دق تنك

 فيناصت ىلع نوكحضي مهنأ ىكحو « مهبهذم لحتناو « مهب قحتلا دق
 ةجحلا كلت ركذ مث . مهتجح دعب اومهفي مل مهمأب . مهيلع درلا يف نيفنصملا

 كلذلف « مهتجح لصأ نع ةلفغلا يف نظي نأ يسفنل ضرأ ملف « مهنع اهاكحو

 . اتررق كلذلف . اهمهفأ مل  اهتعمس نإو - ينأ يب نظ نأ الو « اهتدروأ
 ةياغب اهداسف ترهظأ مث ناكمالا ىصقأ ىلإ مهتببش تررق ينأ . دوصقملاو

 . ناهربلا

 ةرصن ءوس الولو « مهمالكل لئاط الو ءالؤه دنع لصاحال هنأ : لصاحلاو

 « ةجردلا هذه ىلإ  اهفعض عم  ةعدبلا كلت تهتنا ال « لهاجلا قيدصلا
 تامدقم يف مهعم عازنلا ليوطت ىلإ قحلا نع نيباذلا تعد بصعتلا ةدش نكلو

 : مهاوعد يف مهودحاجف « هب اوقطن ام لك يف مهتدحاجم ىلإو . مهمالك
 لب « ملعم لك حلصيال ٠ : هنأ مهاوعد ينو « « ملعملاو ميلعتلا ىلإ ةجاحلا »
 « ملعملاو ميلعتلا ىلإ ةجاحلا راهظإ يف مبتجح ترهظو « موصعم ملعم نم دبال
 ةوق نم كلذ نأ اونظو ةعامج كلذب رتغاف « هتلباقم يف نيركنملا لوق فعضو
 قحلا رصان فعضل كلذ نأ اومهفي ملو « نيفلاخملا بهذم فعضو مهبهذم

 نوكي نأو دبال هنأو ؛ ملعملا ىلإ ةجاحلاب فارتعالا باوصلا لب « هقيرطب هلهجو
 « تّيم وه ١ : اولاق اذإف هيي دمحم وه موصعملا انملعم نكلو « ًاموصعم ملعملا
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 يف مهثبو ةاعدلا مّلع دق انملعم ٠ : اولاق اذإف ٠ بئاغ مكملعمو ٠ : لوقف

 : لوقنف ٠ لكشم مهملع لكشأ وأ اوفلتخا نإ مهتعجارم رظتني وهو « دالبلا

 : ىلاعت هللا لاق ذإ « ميلعتلا لمكأو دالبلا يف مهئبو ةاعدلا مَّلع دق انملعمو و

 لاك دعبو , 04 يمن ْمُكِيَلَع ُتندنأَو ْمُكتيِد ْمُكل تلمكأ ميلا >

 . "هتبيغ رضيال م ملعملا توم ٌرضيال مللعتلا

 « هوعمست ملو صنلابأ ؟ هوعمست مل ام يف نومكحت فيك ٠ : موق يقبف

 ؟ ٠ فالخلا ةنظم وهو يأرلاو داهتجإلاب مأ

 ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر هئعب ذإ ذاعم هلعف ام لعفن : لوقنف

 |[ لب . همدع دنع داهتجإلابو « صنلا دوجو دنع صنلاب مكحن نأ . نها

 , صنلاب مكحي نأ هنكمي ال ذإ دالبلا يصاقأ ىلإ مامإلا نع اودعب اذإ مهتاعد هلعفي

 عوجرلا هنكمي الو . ةيهانملا ريغلا عئاقولا بعوتنمت ال ةيهانتملا صوصنلا نإف

 دق يتفتسملا نوكيف عجريو ةفاسملا عطقي نأو « مامالا ةدلب ىلإ ةعقاو لك يف

 الإ قيرط هل سيل ةلبقلا هيلع تلكشأ نمف . عوجرلاب عافتنالا تافو . تام

 . (4) ةيآلا ةدئاملا 0و

 ؛ كلاه الإ ابنع غيزيال اهرابتك اهلي ءاضيب ةجحم لع انكرت هنكلو هَ هللا لوسر صخش باغ معن (1)
 جاتمن نلف انيديأ نيب كلذ لك ةميركلا هتريسو « لمعلا هيدهو - ْهّتيْيَع هئيدحو انيديأ نيب نآرقلا كرت دقل

 ءاقلخلا ةنسو هّقْيَع هلوسر ةنسو هللا بانك يف انيديأ نيب لولحلا نأل انيلع لكشأ ام لحيو اندشري نم ىلإ
 تين يك

 لوسر هلأس دقف « نما ىلإ هثعب امدنع لبج نب ذاعمو هع هللا لوسر نيب راد يذلا راوحلا ىلإ ريشب (؟)

 لوسر ةنس يف امب : لاق دجت مل نإف : لاق « هللا باتك يف امب : لاقف ؟ ذاعماي يضقت مب ٠ : هيج هللا
 لوسر قفو يذلا هلل دمحلا و : هلع هللا لوسر لاقف ١ ينأر دهتجأ لاق دجت مل نإف : لاف هلع هللا

 . ٠ هللا لوسر بحي امل هللا لوسر

 لاقو ماكحألا يف 1554و )١519 مقر يذمرتلاو ةيضقألا يف (©ت4و 5547) مقر دواد وبأ هاور

 ءاملع و ءاهقفلا هححصو نيثدحملا نم نوققحملا هفهغض دقو . لصتمب يدنع هدانمإ سيل : يذمرتلا

 - مال



 تقو توفيف « ةلبقلا ةفرعمل مامالا ةدلب ىلإ رفاس ول ذإ . داهتجالاب ىلصي نأ

 نا و : لاقيو . نظلا ىلع ءانب ةلبقلا ريغ ىلإ ةالصلا تزاج . نذإف . ةالصلا

 عيمج يف كلذكف ٠'" ٍناَرْجَأ ٍبيِصْمْلِلَو َدحاَو ْرجأ هَل ٍداَهتِإلا يف ءيِخُملا
 وهو هداهتجاب اريقف هنظي امبرف , ريقفلا ىلإ ةاكرلا فرص رمأ كلذكو . تادبتجملا
 الإ ذخاؤي مل هنأل . أطخأ نإو هب اذخاّوم نوكي الف , هلام هئافخإب ًانطاب ينغ
 عابتاب رومأم وه » : لوقأف « هنظك هفلاخم نظ ١ : لاق نإف . هنظ بجومب
 دلقملاف ٠ : لاق نإف « هريغ هفلاخ نإو هنظ عبتي ةلبقلا يف دهتجماك . هسفن نظ

 ةلبقلا يف دلقملاف » : لوقاف ؟ « امهريغ مأ هللا امهمحر يعفاشلاو ةفينح ابأ عبتي

 عم هل ١ : لوقيسف ؟ عنصي فيكف , نودهتجملا هيلع فلتخا اذإ  هابتشالا دنع

 « داهتجاإلا كلذ عبتيف « ةلبقلا لئالدب ملعألا لضفألا ةفرعم يف داهتجإ هسفن
 ةمئألاو ُءايبنألا - ةرورض  دابتجالا ىلإ ٌكلخلا درف « بهاذملا يف كلذكف
 : هتلْيَع هللا لوسر لاق لب . ”نوئطخي دق مبمأب ملعلا عم

 نظلا بلاغب مكحأ انأ يأ . 98 رئارَسلا 00 هَللاَو ٍرِهاّظلا مك انأ»

 ًاطنخلا ٠ نم ومألا ىلإ ليس الو هيف اوأطخأ امبرو ؛ دوهشلا لوق نم لصاحلا

 مكاحلا دهتجا اذإ : هيَ يبنلا نع , امنع هللا يضر صاعلا نب ورمعو . ةريره ينأ نع نيحيحصلا يف )١(
 . ٠ رجأ هلف أطخأأف دهتجا اذإو . نارجأ هلف باصأف

 مقر ملسم هاور ًاطخأ وأ باصأف دهتجا اذإ مكاحلا رجأ باب : ماصتعالا يف (578/1) يراخبلا هاور

 . اطخأ وأ باصأف دبتجا اذإ ماحلا رجأ ناب باب ةيضقألا يف (171)

 لوقت نأ زوميال كلذلو ٠ عقو نإ أطخلا ححصب يحولاف أطخلا ىلع نورقيال مبنأل نوموصعم ءايبنألا (5)
 . 87ص ييلازغلا هلاق ام اذهو . نوئطخي ءايبنالا نإ

 نومصتخت مكنإ ٠ : لاق هنأ ٠ نيحيحصلا ٠ يف تبث يذلا امنإو ثيدحلا اذه ىلع ثيدحلا بتك ين رثعأ م ف

 قح نم هل تيضق نمف ؛ عمسأ ام وحن ىلع يضقأ امإو « ضعب نم هتجمج نحلأ نوكي مكضعب ّلعلو ينل
 ٠ رانلا نم ةعطق هل عطقأ امنإف , هذخأي الف ًائيش هيخأ

 (1015) مقر ملسم هاورو . نيملا دعب ةنيبلا ماقأ نم باب : تاداهشلا يف (111/9) يراخبلا هاور
 . ةجحلاب نحللاو رهاظلاب مكحلا باب : ةبضقألا يف

 سهوا



 : نالاؤس انه اه محلو .؟ كلذ يف عمطي فيكف تادهتجملا هذه لثم يف ءايبنألل
 ذإ . دئاقعلا دعاوق يف حصي الف تادبتجما يف حص نإو اذه : مهوق اهمهدحأ

 لمتشي دئاقعلا دعاوق » : لوقأف ؟ هيلإ ليبسلا فيكف . روذعم ريغ هيف ءىلعخلنا
 قحلا فرعي « هيف ع زانتملاو . ليصفتلا نم كلذ ءارو امو « ةنسلاو باتكلا ابدلع

 يهو « هباتك يف ىلاعت هللا اهركذ يتلا نيزاوملا يهو . ميقتسملا ساطسقلاب هيف
 كنوفلاغي كموصخ ٠ : لاق نإف « مقتسملا ساطسقلا » باتك يف اهتركذ ةسمخ

 ذإ « هيف فلاخي مث نازيملا كلذ مهفي نأ روصتي الو : لوقأف « نازيملا كلذ يف
 فلافُي الو , هنم هتملعتو نارقلا نم هتجرختسا ينأل . ميلعتلا لهأ هيف فلاخنال

 فلاخي الو ؛ هل فلاخم ريغو قطنملا يف هوطرش امل قفاوم هنأل , قطنملا لهأ هيف
 يف قحلا فرعي هبو . تايرظنلا ةلدأ يف هركذي امل قفاوم هنأل ملكتملا هيف
 فاالخلا عفرتال ملف نازيملا اذه لثم كدي يف ناك نإف » : لاق نإف . «٠ تايمالكلا

 قيرط تركذو « مهيب فالخلا تعفرل يل اوغصأ ول :٠ لوقأف « ٠ ؟ قلخلا نيب
 عفري هنأو قح هنأ ملعتل هلمأتف ٠ مقتسملا ساطسقلا ٠ باتك يف فالخلا عفر
 7. ةقئاط. لإ فتم دق لب ٠١ ننخ ايهيلإ نوني الوءاوعسأ ول امطق فالف
 . مهنيب فالخلا تعفرف

 ؟ نآلا ىلإ عفري مل ملف , مهئاغصإ مدع عم مبنيب فالخلا عفر ديري كمامإو
 لمح ىلع ردقي هنأ يعدي وأ ؟ ةمئألا سأر وهو هنع هللا يضر يلع عفري مل ّمِلَو
 لهو ؟ لجأ موي يألو ؟ نآلا ىلإ مهلمحي مل ملف , ًارهق ءاغصالا ىلع مهتفاك
 ناك ! معن ؟ فلاخم ةدايزو فالخ ةدايز الإ هتوعد ببسب قلخلا نيب لصح

 ماتيو دالبلا بيرخت و « ءامدلا كفس ىلإ يبتنيال ررضلا عون فالخلا نم ىشخي
 نم ملاعلا يف ثدح دقو . لاومألا ىلع ةراغإلاو « قرطلا عطقو « دالوألا
 تيعدا ٠ : لاق نإف . دهع هلثمب نكي مل ام فالخلا نم فالخلا مكعفر تاكرب

 تافالتخالاو « ةضراعتملا بهاذملا نيب ريحتملا نكلو قلخلا نيب فالخلا عف رت كنأ

 الو . كنوفلاخي موصخلا رثكأو كمصخ نود كيلإ ءاغصالا همزلي مل « ةلباقتملا

 كب 1 انج



 « كيلع بلقني ًالوأ اذهو : لوقأف « يناثلا مهاّؤس وه اذهو ؛ مهنيبو كنيب قرف

 نم ىلوأ ترص مب : ريحتملا لوقيف كسفن ىلإ ربحتملا اذه توعد اذإ كنإف
 بيجتأ ؟ بيجت اذامب ! يرعش تيلف ؟ كنوفلاخي ملعلا لهأ رثكأر . كيةلاخت

 مل وهو « صنلا ىوعد يف كقدصي نمف : هيلع صوصنم يمامإ : لوقت نأب

 كعارتخا ىلع ملعلا لهأ قباطت عم كاوعد عمسمي امنإو ؟ لوسرلا نم صنلا عمسي

 : لاقف « ةوبنلا لصأ يف ًاريحتم ناك نإف ,« صنلا كل مّلس هنأ به مث . كبيذكتو
 ينأ ٍقدص ىلع ليلدلا : لوقيف مالسلا هيلع ىسيع ةزجعمب يلدب كمامإ نأ به
 ةفاك ملعي ملو ؟-هقدص ملعأ اذاهف « قح هنأب ينقطانف « هايحأف , كابأ ييحأ

 ةلكشملا ةلئسألا نم هيلع لب « ةزجعملا هذهب مالسلا هيلع ىسيع قدص قلخلا
 فرعي الو ؛ كددع هب قئويال يلقعلا رظنلاو . يلقعلا رظنلا قيقدب الإ عفديال ام

 امو . ةزجعملا نيبو هنيب زييمتاو رحسلا فرعي مل ام قدصلا ىلع ةزجعملا ةلالد
 هنع باوجلا ريرحت رسعو لالضالا لاّؤسو . هدابع لضيال هللا نأ فرعي مل

 عجريف ! هفلاخم نم ةعباتملاب ىلوأ كمامإ نكي ملو ؟ كلذ عيمج عفدت اذاهف روهشم
 . اهنم حضوأو ةلدألا كلت لثمب يلدي همصخو . اهركني ينلا ةيرظنلا ةلدألا ىلإ

 ىلع مهرخاو مهلوأ عمتجا ول « ًاميظع ًابالقنا مهيلع بلقنا دق لاؤسلا اذهو
 ةفعضلا نم ةعامج نم داسفلا شن امنإو . هيلع اوردقي مل اباوج هنع اوبيجي نأ

 ؛ مالكلا هيف لوطي امم كلذو . باوجلاب لب بلقلاب اولغتشي ملف . مهورظان
 اذهف ٠ : لئاق لاق نإف . ماحفإلل حلصي الف « ماهفألا ىلإ اعيرس قبسيال امو

 : لاق ول ريحتملا نأ هباوج ! معن » : لوقأف ؛؟ باوج هنع لهف . بلقلا وه
 « « ضيرمك تنأ : هل لاقي « ايف ريحتم وه يتلا ةلأسملا نيعي ملو ريحتم انأ

 يف سيل ٠ : هل لاقيف « هجالع بلطيو هضرم نّيعي الو ضيرم انأ ١ : لوقي

 وأ لاهسإ وأ عادص نم . نّيعم ضرمل لب « قلطملا ضرملل جالع دوجولا
 ةلأسملا نّيع نإف « هيف ريحتم وه ام نّيعي نأ يغبني ريحتملا كلذكف « امهريغ
 هناي فرتعيو الإ دحأ اهمهفيال يتلا ء ةسمخلا نيزاوملاب نزولاب اهيف قحلا هتفرع

 تل



 ء باسحلا ملع ملعتم مهفي اك ؛ نزولا ةحص ًاضيأ هنم مهفيو . قحلا نازيمل
 دقو .هيف اقداصو باسحلاب ًاملاع ملعملا بساحملا نوكو . باسحلا سفن

 ء ةقرو نيرشع رادقم يف « ممقتسملا ساطسقلا » باتك يف كلذ تحضوأ
 . لمأتيلف

 باتك يف كلذ تركذ دقف . مهبهذم داسف نايب نآلا دوصقملا سيلو

 مالك باوج وهو « ًايناث « قحلا ةجح ٠ باتك يفو « ًالوأ « يرهظتسملا ٠
 رشع انثا وه يذنا « فالخلا لصفم » باتك ينو , دادغبب يلع ضرع مهن

 ؛ ةجردلا ٠ باتك يفو , نادمهب يلع ضرع مالك باوج وهو ؛ ثلاث ًالصف

 يلع ضرع يذلا مهمالك كيكر نم وهو . ًاعبار « لوادجلاب » موقرملا
 لقتسم باتك وهو « اسماخ « مقتسملا ساطسقلا ٠ باتك يفو ء سوطب

 . هب طاحأ نمل موصعملا مامإلا نع ءانغتسإلا راهظإو مولعلا نازيم نايب هدوصقم
 « ءارآلا تاملظ نم يجنملا ءافشلا نم ءيش مهعم سيل . ءالؤه نأ دوصقملا لب
 مهانقدصف مهانب رج املاط , مامألا نييعت ىلع ناهربلا ةماقإ نع مهزجع عم مه لب

 ملف تالاكشإ مهيلع انضرعو موصعملا ملعملا ىنإو . مبلعتلا ىلإ ةجاحلا يف
 « بئاغلا مامالا ىلع اولاحأ اوزجع املف ! اهّلحب مايقلا نع ًالضف . اهومهفي

 بلط يف مهرمع اوعّيض مهنأ بجعلاو « هيلإ رفسلا نم دب ال هنإ 9 : اولاقو
 '”خمضتملاك « ًالصأ ًائيش هنم اوملعتي ملو « هب رفظلاب حجبتلا يفو ملعملا

 ا ا

 نم ًاقيش هركذ ام لصاح ناكف ٠ : مهملع نم اعيش ىعذا نم ميمو: كئابخلاب

 كرأ هيهذمو لئاوألا ءامدق نم لجر وهو ٠ سروغائيف ٠ ةفسلف كيكر
 همالك كرتس' لب . ؛ سيلاطاطسرأ ٠ هيلع در دقو . ةفسلفلا بهاذم

 وشح قيقحتلا ىلع وهو « افصلا ناوخإ ١ باتك يف يكحنلا وهو , هلذرتساو
 . ةفسلفلا

 . هنم ًارثكم هريغ وأ بيطلاب ًاخطلم : ًاحمضتم 00(
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 ملعلا .كللذ لثم عنقي مث ملعلا ليصحت يف رمعلا لوط بعتي نم :بجعلاب

 هيأ ءالديف | مولعلا دصاقم ىصقأب رفظ هنأب نظيو « ''”ثغتسملا كيكرلا

 , ماوعلا جاردتسا ىلإ مهلصاخح عجرف « مهنطابو مهرهاظ انربسو مهانبّرج

 ميلعتلا ىلإ ةجاحلا مهراكنإ يف مهتلداجم و « ملعملا ىلإ ةجاحلا نايبب لوفعلا ءافعضو

 : لاقو دعاسم ملعملا ىلإ ةجاحلا ىلع مهدعاس اذإ ىتح « محفم يوق مالكب
 اذه يل تملس اذإ نآلا » : لاقو فقو «! هميلعت نم اندفأو هملع تاهو

 حضتقفال كلذ ىلع داز ول هنأ ملع ذإ . « طقف ردقلا اذه يضرغ امنإف « هبلطاف

 . هباوج نع ًالضف « همهف نع زجع لب , تالاكشإلا ىندأ لح نع زجعلو

 . اضيأ مهنع ديلا اضفن مهانبّرج املف "'مهلقت مهربخأف مهاح ةقيقح هذهف

 )١( هنحت لئاط الو هيف ءانغال يذلا : ثغسسملا .

 ) )5هريخ ىنعمب : ءيشلا ربسو هتقيقح ىلع هريبخ فرعو هنحتماو هالب : ءيشلا ريبخ . مهضغبت : مهلقت .

 اي17 تم



 ('!ةيفوصلا قرط

 « ةيفوصلا قيرط ىلع يتمهب تلبقأ , مولعلا هذه نم تغرف امل ينإ مث

 تابقع عطق مهمولع لصاح ناكو . لمعو ملعب متت امنإ مهتقيرط نأ تملعو
 ىنإ اب لصوتي ىتح « ةئيبخلا اهتافصو ةمومذملا اهقالخأ نع هزنتلاو « سفنلا
 . هللا ركذب هتيلحتو ىلاعت هللا ريغ نع بلقلا ةيلخت

 ةعلاطم نم مهملع ليصحتب تأدتباف , لمعلا نم يلع رسيأ ملعلا ناكو
 بتكو « هللا همحر "يككملا بلاط يبأل « بولقلا توق » : لثم مهبتك

 ("0( يلبشلا هو ٠806 دينجلا » نع ةروثأملا تاقرفتملاو « 06 يبساحملا ثراحلا »

 نم اهب عافترإلاو اهديعصتو اهتيقرتو سفنلا ةيكزت ىلإ فدبت ةيوبرت سرادمك ةيفوصلا قرطلا تأشن )١(

 قفز

2 

(4 

(2 

 . ةنئمطملا ةيضارلا سفنلا ىلإ لوصولاو ءوسلاب ةرامألا سفنلا كرش نم صلختلاو ةمومذملا قالخألا سند
 ةرمت هذهف قلخلا رارسأ نم مهبلع ضيمتو . مهيلع لزنت نأ تاضوبفلل دب ال كلذ دنعو رونلا نولخديف
 . فوصتلا تارمث نم
 , قراحلا ةيطع نب يلع نب دمحم بلاط وبأ . ةيفوصلا خيش . فراعلا دهازلا مامإلا : يكملا بلاط ربأ

 ظعو : فالعلا رهاط وبأ يل لاق : بيطخلا لاقو ةدابعلا يف ًادبتجم ناك . لصألا يمجعلا ٠ ًاشملا يكملا

 هرعّدبف . قلاخلا نم رضأ نيفولخملا ىلع سيل : لاق هنأ هع ظفحو همالك يف ططخو « دادغب بلاط وبأ

 . (اه ؟م1) ةنس ةرخآلا ىدامج يف يفوت ءهورجهو

 . ًالاحو ةلماعمو ًاعروو ًاملع هنامز يف ريظنلا مبدع . يبساحملا دسأ نب ب هللا دبع ويأ وه : يجئاحغا تراجلا

 مامإلا هيلع مقنف « مالكلا نم ريسي ءيش يف لبخد دقو ( ه 747 ) ةنس دادغيب تام « لصألا يرصب
 بهاذم فرعو لوصألاو ثيدحلاو هقفلاب املاع ناكو ةدم ىفتخاف هرجهو امبنع هللا يضر لبنح نب دمحأ

 . كالا

 فين ) ةنس دلو . ةيفوصلا خيش وه يريراوقلا يدادغبلا مث يدنوابنلا دينجلا نب دمحم نب دينجلا : دينجلا
 . ةفرع نب نينا نمو .هبحبضو طقسا يرسلا نم عمتو.« رولا أ لع هقطو ( ينو نيرشعو

 ديعتو هلأتو . هنأش ىلع لبقأ مث . مولعلا نفتأو يدادغبلا ةزمح ابأو . يساحنا ثراحلا ًاضيأ بحصو

 انملع : لاق هنأ هنع يورو . روث يلأ ةقلح يف يتفي دينجلا ناك : ءاطع نب دمحأ لاقو ةمكحلاب قطنو
 ةنس يفوت هب ىدتفيال . هففني ملو « ثيدحلا بتكيو . باتكلا ظفحي مل نم ةنملاو باتكلاب طوبضم

 .(ه59و1)

 ٠ سنوي نب رفعج : ليفو ردحج نب فلد همسا : ليق , يدادغبلا للبشلا . ركب وبأ « ةفئاطلا خيش : يلبشلا

 دانا مك



 ىنح .٠ اشم نم معررغو مهحأ ورا لا“ وو نيالا رع يأ دو
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 مهقي ربح نم ليصحت نا نعام تلدحو: ةيسلعلا مجد... اتم .ه نم تاعلص

3 0 

 ملعت وصوت ٠ مم مهصاو هكقةحعا يارع 3 وندهمت اب هيلا ل اع 050+ ' وح ا ا ا + هي ا 95 ا! 1! '١ا.<:اإ 1 5 9 8 ١
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 دح و ةهحصلا دح ملعت نإ فرفلا نم 2و . تافعلا نددو ناحاو ى..نبازب

 صضدرملا ةلاح يف بيبطلاو . ءيش هملع لم دعم امو نارئاس معو سلخ و: اكسل

 ريب ىرف كلدكف . ةحصلا دقاف وهو . ابتيودأه ايببساو هحستلا دل دناعب

 . دهزلا كلاح نوكت نأ نيبو . هبابسأو هطورشو دهرلا ةقيقح فرعت ن
© 

 نكمي ام نأو 5 !اوقألا باحصأ هل 5 اوجألا تان! مب تر تيايدوعف

 3 ملعتلاو عامسلاب هيلإ ليبسال ام الإ قبي مو« هتلصح دقف ملعلا قيرلح ةييتح

 اهتسرام يتلا مولعلا نما يعم لصح لق ناكو 5 «كولسلاو 0 نب

 ء ةفالخلا بح رايك :م هوبا ناكو . ءارماسي ةدلومو ه ةلثلا مدلحأ تلد ل معا  ف»

 يريده ناآكف رام اهدلاش م ارزاق د اة دسو دخلا تدتامق « ثتناف يح .2 هه: رايي است د

 كي . اكد ه ناحو كش و فاعلا هللا مسا كاقاو ةيكارفا نع هنو دع نص 22 ةدا ينفع ف هع

 ةردنص : لاف ؟ فراعلا ةمالع اه : اثم هع ردتعب كبشأ لوقف . رسول مذ .ماقجل هل سمح سان

 . ةم نينامثو فين نع ( ه 954 ر ةنس دادعب يلون جورصم همسح ء سو ةشو. جررس

 يوري . داهرلا ذحأ ؛ يماطسبلا ىيع نب روفيط . ديزي وبأ . نيفراعتا ناس : يماقسا كارب وب ١(
 دنع وه فك اورلا ىتح هن !ورتعب الق .ا ريطي ىتحا تاما رككلا نم يلفعأ 6.6 نإ ترق ملا نال دع

3 590 0 50 . 00 _ 0 : #2 0 8 
 3كااحل وب لاف ب رثاذو . اهدافب تيا ام هليل .ناقمص 3 نفاذ :٠ تحف ودخم يمه م نيالا
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 كار ةياقعلاو ةيعرشلا مرطلا يتم نع فلا نإ احل يا ةدرلاتلاو
 . رخآلا مويلابو . ةوبنلابو « ىلاعت هللاب ("7ينيقي

 ليلدبال . يسفن يف تخسر دق تناك ناميإلا نم ةثالثلا لوصألا هذهف

 ناكو . اهليصافت رصحلا تحت لخدتال براجت و نئارقو بابساب لب « دري نيعم

 نع سفنلا فك و ىوقتلاب الإ ةرخآلا ةداعس يف يل عمطم ال هنأ يدنع رهظ دق

 راد نع يناجتلاب . ايندلا نع بلقلا ةقالع عطق , هلك كلذ سأر نأو . ىومما
 كلذ نأو . ىلاعت هللا ىلع ةمهملا هنكب لابقالاو . دولخلا راد ىلإ ةبانإلاو « رورغلا
 مت . قئالعلاو لغاوشلا نم برهلاو . لاملاو هاجلا نع ضارعالاب الإ متي ال

 . بناوحلا نم يب تقدحأ دقو . قئالعلا يف 50 انأ اذإف « يلاوحأ تظحال

 مولع ىلع لبقم اهيف انأ اذإف  ميلعتلاو سيردتلا انسحأو - يلامعأ تظحالو

 . ةرخآلا قيرط يف ةعفان الو . ةمهم ريغ

 لب « ىلاعت هللا هجول ةصلاخ ريغ يه اذإف ؛ سيردتلا يف يتين يف تركفت مث
 , راه فرج افش ىلع ينأ تنقيتف , تيصلا راشتناو هاجلا بلط اهكرحمو اهثعاب

 هيف ركمتأ لزأ ملف . لاوحألا يفالتب لغتشأ مل نإ « رانلا ىلع تيفشأ دق ينأو

 دادغب نك جورخا ل اع م مرعلا مسصأ . رايتخإلا ماقم لع. دعب انأو «ةدم

 ةنع رخل ل6 اج هيف مدقأو ٠ اموي مزعلا ل احأو ٠ ًاموي لارجدلا هلل هن راتعو

 ةوهشلا دج اهيلع لمعيو الإ . ةرككب ةرح ادا بلط يف ةبغر يل قدصتال . ىرخأ

 « ماقملا ىلإ اهلسالسب يبذاجت ايندلا تاوهش تراصف « ةيشع اهرتفيف ةلمح

 نيبو ٠ ليلق الإ رمعلا نم قبي ملف ! ليحرلا ! ليحرلا : يداني ناميإلا يدانمو
 نإف ! لييختو ءاير لمعلاو ملعلا نم هيف تنأ ام عيمجو « ليوطلا رفسلا كيدي

 تيمف هه عم ءابنقلا يف !رَْأ ص ااعم يف لي م بديلا ىلع: ملعلاو دامعالا قرتسا اذإ :'.نيقيلا 200

 هةلسنمل مو. ونعلأ نياشل يوم .٠ ل ب دأ 1 نيعو . ددهاشلا وه . نيفيا ها: انيقي ةفرعما ةده

 قبلا نإ بسن بويشللا

5 0 



 ىنمف ةئالعلا هذه د نآلا عطقت مل نإو و ؟ دعتست ىتمف « ةرخالل نآلا دعتست م

 رفلاو برشا ىلع مز ١!/ مزجنيو « ةيعادلا ثعبنت كلذ دنعف ؟ عطقت

 ل

 موظنملا نأشلاو . ضيرعلا هاجلا اذه ثتكرتو اه تنعذأ نإف . لاوزلا ةعيرس

 امبر . موصخلا ةعزانم نع يفاصلا ملسملا رمألاو . صيغنتلاو ريدكتلا نع يلاخلا
 . © ةدواعملا كل رسيتي الو . كسسفن هيلإ تتفتلا

 نم ًابيرق « ةرخآلا يعاودو « ايندلا تاوهش بذاجت نيب ددرتأ لزأ ملف
 رمآلا زواج رهشلا اذه يفو « ةئم عبرأو نينامثو نامت ةنس بجر اهوأ رهشأ ةتس

 « سيردتلا نع لقتعا ىتح يناسل ىلع هللا لفقأ ذإ « رارطضالا ىلإ رايتخالا دح

 ال ناكف « يلإ ةفلتخما بولقل ابييطت ًادحاو اموي سردأ نأ يسفن دهاجأ تنكف

 يف ةلقعلا هذه تثروأ ىتح « ةتبلا اهعيطتسأ الو ةدحاو ةملكب يناسل قلطني

 ناكف . بارشلاو ماعطلا ةءارمو مضحلا ةوق هعم تلطب ؛ بلقلا يف ًانزح ناسللا

 عطق ىتح « ىوقلا فعض ىلإ ىدعتو . ةمقل يل مضبنت الو , ديرث يل غاسني ال
 ىلإ ىرس هنمو « بلقلاب لزن رمأ اذه ؛ : اولاقو جالعلا نم مهعمط ءابطألا
 ال مث « ّململا مهلا نع رسلا حورتي نأب الإ , جالعلاب هيلإ ليبس الف « جازملا
 ءاجتلا ىلاعت هللا لإ تأجتلا « يرايتحا ةيلكلاب طقسو « يزجعب تسسحأ

 ىلع لّهسو « هاعد اذإ رطضملا بيجي ١ يذلا ينباجأف « هل ةليح ال يذلا رطضملا

 مزع ترهظأو « باحصألاو دلولاو لهألاو لاملاو هاجلا نع ضارعإلا يبلق
 ةلمجو ةفيلخلا علّطي نأ ًارذح ماشلا رفس يسفن يف ربدأ انأو ةكم ىلإ جورخلا
 جورخلا يف ليحلا فئاطلب تفطلتف « ماشلا يف ماقملا ىلع يمزع ىلع باحصألا

 ذإ « ةفاك قارعلا لهأ ةمئأل تفدهتساو . أدبأ اهدواعأ ال نأ مزع ىلع دادغب نم

 اونظ ذإ « ينيد ببس هيف تنك امع ضارعإلل نوكي نأ زوجي نم مهيف نكي مل
 كبترا مث « ملعلا نم مهغلبم كلذ ناكو « نيدلا يف ىلعألا بصنملا وه كلذ نأ

 نم راعشتسال ناك كلذ نأ « قارعلا نع دعب نم نظو ؛ تاطابنتسالا يف سانلا

 ت1



 يب تنأجلا يف مهحاملا دهاشب ناك ةالولا نم برق نم امأو « ةالولا ةهج

 اذه » : نولوقيف . شوق ىلإ تافتلإلا نعو . مهنع يضارعإو ؛ ىلع بابكنإلاو

 . « ملعلا زهأ ةرمز ه مالسإلا لهأ تباصأ نيع الإ ببس هل سيلو ء يوامس رمأ
 . فافكلا ردق الإ رخخدأ ملو . لاملا نم يعم ناك ام تقرفو « دادغب تقرافف

 ىلع أفقو هنوكل . حلاصملل دصرم قارعلا لام نأب ًاصخرت , لافطألا توقو
 . ماشلا تلخد مث . همم حلصأ هلايعل ماعلا هذخأي آلام ملاعلا يف رأ ملف . نيملسملا

 , ةدهاجملاو ةضايرلاو . ةولخلاو ةلزعلا الإ يل لغشال نيتنس نم ابيرق هب تمقأو
 « ىلاعت هللا ركذل بلقلا ةيفصتو : قالخألا بيذهعو , سفنلا ةيكزتب ًالاغتشا
 « قشمد دجسم يف ةده فكتعأ تنكف . ةيفوصلا بتك نم هتلّصح تنك اك

 ىلإ اهنم تلحر مث . يسفن ىلع اهباب قلغأو « رابنلا لوط دجسملا ةرانم دعصأ
 تكرمت مث . يسفن ىلع اهباب قلغأو « ةرخصلا موي لك لخدأ « سدقملا تيب

 لوسر ةرايزو ةنيدملاو ةكم تاكزب نم دادمتسالاو « جحلا ةضيرف ةيعاد يف

 ىلإ ترسف « هيلع همالسو هللا تاولص ليلخلا ةرايز نم غارفلا دعب هلع هلل

 نأ دعب هتدواعف ؛ نطولا ىلإ لافطألا تاوعدو « ممهلا ينتبذج مث . زاجحل

 « ةولخلا ىلع ًاصرح ًاضيأ هب ةلزعلا ترثاف . هيلإ عوجرلا نع قلخلا دعبأ تنك
 . ركذلل بلقلا ةيفصتو

 يف ريغت « ةشيعملا تارورضو « لايعلا تامهمو « نامزلا ثداوح تناكو
 تاقوأ يف الإ لاخلا يل وفصيال ناكو . ةولخلا ةوفص شوشتو « دارملا هجو
 دوعأو . قئاوعلا اهنع ينعفدتف « اهبنم يعمط عطقأال كلذ عم ينكل . ةقرفتم
 . اهبلإ

 تاولخلا هذه ءانثأ يف يل تفشكناو « نينس رشع رادقم كلذ ىلع تمدو
 ينإ . هب عشتنيل هركذأ يذلا ردقلاو ء اهؤاصقتساو اهؤاصحإ نكميال رومأ
 مهتريس نأو « ةصاخ ىلاعت هللا قيرطل نوكلاسلا مه ةيفوصلا نأ ًانيقي تملع

 ل



 ول لب « قالخألا ىكزأ مهقالخأو . قرطلا بوصأ مهقيرطو : ريسلا نسحأ
 نم عرشلا رارسأ ىلع نيفقاولا ملعو « ءامكحلا ةمكحو . ءالقعلا ل اقع عمج

 ايدج ليهم روحت وها ةولدسو +: مهتالاحأو فراج و“ انك اووي ءالاعلا

 نم ةسبتقم « مهنطابو مهرهاظ يف « مهتانكسو مهتاك رح عيمج نإف . يشل

 . هب ءاضتسي رون ضرألا هجو ىلع ةوبنلا رون 0 ميلو « ةوبنلا ةاكشم رون

 لوأ يهو  اهتراهط « ةقيرط يف نولئاقلا لوقي اذامف . ةنسحلابو
 اهنم يراجلا اهحاتفمو « ىلاعت هللا ىوس امع ةيلكلاب بلقلا ريهطت  اهطورش
 اهرخاو « هللا ركذب ةيلكلاب بلقلا قارغتسا . ةالصلا نم ميرحتلا ىرحم
 !؟ هللا يف ةيلكلاب 2''ءانفلا

 نم بسكلاو رايتخإلا تحت لخدي داكي ام ىلإ ةفاضإلاب اهرخآ اذهو
 . هيلإ كلاسلل زيلهدلاك كلذ لبق امو , ةقيرطلا لوأ قيقحتلا ىلع يهو . اهلئاوأ

 مهتظقي يف مهنأ ىتح , 2”تادهاشملاو تافشاكملا ءىدتبت ةقيرطلا لوأ نمو

 . دئاوف مهنم نوسبتقيو ًاتاوصأ نوعمسيو ءايبنألا خاورأو  ةكئالملا نودهاشي
 « قطنلا اهنع قيضي تاجرد ىلإ « لاثمألاو روصلا ةدهاشم نم لاخلا قرتي مث

 هنكميال عرص أطخ ىلع هظفل لمتشا الإ انع ربعي نأ ربعم لواحي الف
 . هنع زارتحالا

 ًالفش اهلك ءايشألا نع ءانف . ظح كلذ نم ءيش يف هل نوكي الف ء ظوظحلا نع ىنفي نأ وه : ءانفلا )1١(

 ًاذوخأم , هيلع هلل اميف ًاظوفحم نوكيف « هتاقفاومو هفئاظو يف هفرصيف « هفيرصت ىلوتي قحلاو « هب ينف ام
 هبوري اميف لَم هلوق ىنعم كلذو ةمصملا وهو « ليبس اهيلإ هل نوكي الف « تافلاخلا عيمج نعو هل اًمع
 فوصتلا لهأ بهذمل فرعتلا رظنا . ثيدحلا ( هب رصيي يذلا هرصبو هب عمسي يذلا هعمس تنك ) هبر نع

 ”3١١7 ص

 حوضولا لاك يف ةقرفتلا لصحت امنإو , دحاو ىنعم ىلع ةفدارتم ءامسأ : ةنياعملاو ةريصبلاو ةفشاكملاو ةدهاشملا )١(

 سمشلا صرف ةلزنم ةريصبلا نم ةفرعملاو « نيعلا نم نيعلا رون ةلزنم لقعلا نم ةريصبلا ةلزنمف ؛ هلصأ ينال
 ىلإ رظنأ ينأك : لاق امدنع ةثراح انديسل ثدح ام اذهو . تايفخلاو تايلجلا كلذب كردتف نيعلا رونل

 . بجحلا نم بيغلا نيبو هنيب ام عفتراو بيغلاب هتيؤر تلصتا . ًازراب يلر شرع
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 « '''لولحلا ةفئاط هنم ليختي داكي « برق ىلإ رهألا يبق ةلمحلا ىلعو

 هجو انيب دقو . أطخ كلذ لكو . "'لوصولا ةفئاطو . ''ةداحتالا ةفئاطو
 يغبنيال ةلاحلا كلت هتسبال يذلا لب . « ىنسألا دصقملا » باتك يف هيف أطخلا

 : لوقي نأ ىلع ديزي نأ

 قفز

 فحل

 فيفإ

 نوملاظلا لوق نع بابرألا بر ىلاعت برلا يف لح دبعلا وأ دبعلا يف لح برلا نإ : لاقي نأ وهو : لولحلا
 رمصت ال لاحلا تافص نإف برلا تافصب دبعلا فصتي نأ الو , داحتالا بجوأ امل حص ول اذهو « ًاريبك ًاولع

 مسجلا نيب يتلا ةبسنلا امهدحأ نارمأ هيف ةلاحتسالا هجوو . ناك 6 لاخلا ةفص ىقبت لب . لحملا ةفص

 هقح يف ليحتسي ةيمسجلا ىنعم نع ءيربلاف نيمسج ريب الإ نوكيال كلذو هيف نوكي يذلا هناكم نيبو

 هنأب هنع ربعي دقف رهرجلاب هماوق نوكي ضرعلا نإف رهوجلاو ضرعلا نيب يتلا ةبسنلا : يناثلاو . كلذ
 هماوق لك نإف ضرعلا اذه يف ىلاعت برلا ركذ كنع ع دف هسفنب هماوق ام لك ىلع لاحم كلذو هيف لاح

 نيب لولحلا روصتي الف ماسجألا نيب ةعقاولا ةرواجلا قيرطي الإ هسفنب هماوق اميف لحي نأ ليحتسي هسفنب
 تاذ يف كلذ اوأر ثيح ىراصنلا هيف عقو طلغ وهو . ىلاعت برلاو دبعلا نيب روصتي فيكف نيدبع

 . هللا وه : اولاقف مالسلا هيلع ىسيع

 يغيني لب هسفن يف ضقانتم مالك برلا وه راص ديعلا نإ لئاقلا لوق نأل ًانالطب رهظأ وهو : داحتالا

 ورمعو هدحو ديز : لوقن نأك تالواحملا هذه لاثمأب هقح يف نامللا يرجي نأ نع هناحبس برلا هزني نأ

 امهيلك وأ ًادوجوم امهالك نوكي نأ امإ داحتالا دنع ولخي الف هب دحتاو ًاورمع راص ًاديز نإ : ليق مث هدحو

 رخآلا نيع امهدحأ رصي ملف نيدوجوم اناك نإف . سكعلاب وأ ًامودعم ورمعو ًادوجوم ديز وأ نيمودعم
 ةدارإلاو ملعلا نإف داحتالا بجويال كلذو امبناكم دحني نأ ةياغلا امنإو دوجوم امهنم دحاو لك نيع لب

 نوكي الو ةدارإلا الو ملعلا يه ةردقلا نوكت الو اهامم نيابتي الو ةدحاو تاذ يف عمتجت دق ةردفلاو

 امهدحأ ناك نإو ثلاث ءيش ثداحلا لعلو امدع لب ادحتا امف نيمودعم اناك نإو « ضعبلاب ضعبلا دحتا دق

 راج اذهو لاحم ًاقلطم نيئيشلا نيب داحتالاف مودعمب دوجوم دحتي ال ذإ داحتا الف ًادوجوم رخآلاو ًامودعم
 . لطاب اذإ داحتالا لصأف . ةفلتخما نع ًالضف ةلئاتملا تاوذلا يف

 . تومانلاب ثوهاللا داحتا اوروصت نيح ىراصتلا نظ يف عقو طلغ اذهو

 ىلاعت هللا الإ فرعي الف هتفرعم ىلإ رظن نإف هب ًاقرغتسم ريصيو « قحلا ةيلح هل فشكتي نأ وه : لوصولا
 هسفن ىلإ كلذ يف تفتليال ًاٌّمهو ةدهاشم هلكب ًالرغشم هلك نوكيف هاوس هل ةمه الف هتمه ىلإ رظن نإو

 نم خلسني نأ ةيابنلا امأو ةيادبلا يهو ةراهط كلذ لكو قالخألا بيذبب هنطابو ةدابعلاب هرهاظ رجعيل
 . وه هنأك نوكيف هل درجتيو ةيلكلاب هسفن

 . دعب امو 77 ص . يلازغلا مامإلل ىنسألا دصقملا رظنا
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 ©: بحْلا نغ لاثتالو اًرْيَخ نظف هكذا تكمل اثم َناَك ام َناَكَو

 ةوبنلا ةقيقح نم كردي سيلف . قوذلاب ًائيش هنم قزري مل صف ةلمجلابو
 ناكو . ءايبنألا تايادب « قيقحتلا ىلع يه « ءايلوألا تاماركو : مسالا الإ

 ولخي ناك ثيح ؛ ءارح ٠ لبج ىلإ لبقأ نيح هع هللا لوسر لاح لوأ كلل *ةنلذ

 . ٠ هبر قشع ًادمحم نإ » : برعلا تلاق ىتح « دبعتيو هبرب هيف

 « قوذلا قزري مل نمف . اهليبس كلسي نم قوذلاب اهققحتي « ةلاحلا هذهو

 لاوحألا نئارقب كلذ مهفي ىتح « ةبحصلا رثكأ نإ . عماستلاو ةبرجتلاب اهنقيتيف

 . مهسيلج ىقشيال موقلا مهف ناميإلا اذه مبنم دافتسا . مهسلاج نمو . ًانيقي

 هانركذ ام ىلع , ناهربلا دهاوشب ًانيقي كلذ ناكمإ ملعيلف مهتبحص قرزي مل نمو
 قيقحتلاو . ٠ نيدلا مولع ءايحإ ١» بتك نم ٠ بلقلا بئاجع ١ باتك يف

 ةبرجتلاو عماسنلا نم لوبقلاو «٠ قوذ ةلاحلا كلت نيع ةسبالمو . ملع ناهربلاب
 . ناميإ نظلا نسحب

 َمَلِعْلا اوُيوأ يذلا ْمُكْنِ اوثما قيد هللا عفر ١ : تاجرد ثالث هذهف

 ,ء كلذ لصأل نوركتملا مه ؛ لاهج موق ءالؤه ءاروو .'''» ٌتاَجَرَد

 مهتإ ! بجعلا : نولوقيو ء« نورخسيو نوعمتسي « مالكلا اذه نم نوبجعتملا

 : ىلاعت هللا لاق مف بك

 ا ”يذلل ١ راق كدنِع ْنم اجرح 'ذإ ىَنَح كِل ا نم ْمِهْنمو

 ْمُهُمصاف فيا وُم' اوُعبَلاَو ْمهيولق ىَلَع هللا َحّبَط َن يذلا ف كيلوا افنا لا انام عل

 . "© ْمُهَراَصِبَأ ىمعأَو

 « اتيصاخو ةوبنلا ةقيقح ١ ؛ مهتقيرط ةسرامم نم ةرورضلاب يل ناب امو

 . اهيلإ ةجاحلا سيسم ةدشل اهلصأ ىلع هيونتلا نم دبالو

 , 5١4 هناويد رطنا زتعملا نبال تلا اذه )١(

 ١"( هد الآية|١1(
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 اهيلإ قلخلا ةفاك رارطضاو ةوبنلا ةقيقح

 هعم ريخال ًاجذاس ًايلاخ قلح . ةرطفلا لصأ يف ناسنإلا رهوج نأ : ملعا
 امذ م : لاق 5 « ىلاعت هللا الإ اهيصخنال ةريثك ملاوعلاو « ىلاعت هللا ملاوع نم

 تل كارمألا ةصساوب مااوعلا ى... هريخ اغإو "00 وه الإ َكِبَر دونج ملعي

 ىلصعلو « تادوجوملا نم مماَس ىلع هب ناسنإلا علطيل قلخ تاكاردإلا نم

 . تادوجوملا سانجأ « ملاوعلاب

 ندع تاجا اننا درفت + ىسمللا ةضاكب نابنألا يف: ىلف م لوا

 . نوييساو . ةسوسيلاو . ةبوطرلاو : ةدوربلاو « ةرارحلاك : تادوجوملا

 يه نب . اعتق تاوصألاو ناولألا نع رصاق سمللاو . اهريغو « ةنوشخلاو

 . سمللا سح يف مودعملاك
 ءاع عسوأ وهو ؛ لاكشألاو ناولألا اهب كرديف , رصبلا ةساح هل قلخت مث

 هل قلخي مث « تامغنلاو تاوصآلا عمسيف « عمسلا هل حتفني مث . تاسوسحلا :

 بيرق وهو . زييمتا هيف قلخيف . تاسوسحملا 1 اع زون نأ لإ كلذكو . قوذلا
 ةدئاز ًارومأ هيف كرديف . هدوجو راوطأ نم رحآ روط وهو « نينس عبس نم
 صا تاع ىو و هيكل تاسويبعا 1 اع رم

 تارا لاو تابجاولا كرديم . رقعلا هل قنخيف ء رخآ روط ىلإ قرتي مث
 رخآ روط لقعلا ءاروو سبق يتلا راوطألا يف دجوتال ارومأو « تاليحتسملاو

 «؟-

 6« رح ارومأو . ليفت يف نوحكيس هو بيغلا اهب رصبي ىرخا نيع هيف حتفت

 ) )0١ةيألا رثدملا ]11|
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 حلا ةوق لزغك و © تالوقعملا كاردإ نم... زيبقلا ةوق لزمك اهنع لوزعم لقعلا
 اهابأل لقعلا تاكردم هيلع تضرع ول زيمملا نأ كو « زبيفقلا تاكر دم نع

 كلذو « اهودعبتساو ةوبنلا تاكردم اوبأ ءالقعلا ضعب كلذكف . اهدعبتساو

 نظيف « هقح يف دجوي ملو هغلبي لا روط هنأ اّلإ مهل دنتسم ال ذإ : لهجلا نيع
 َناولألا عماستلاو رتاوتلاب ملعي مل ول همكألاو . هسفن يف دوجوم ريغ هنأ
 ىلاعت هللا برق دقو . اهبرقي مل و اهمهفي مل « ءادتبا كلذ هل يكحو , ٌلاكشألاو
 كردي مثانلا ذإ « مونلا وهو « ةوبنلا ةّيصاخ نم ًاجذومن مهاطعأ نأب هقلخ ىلع

 اذهو . ريبعتلا هنع فشكي لاثم ةوسك يف امإو ًاحيرص امإ « بيغلا نم نوكيس ام
 هيلع ًايشغم طقسي نم سانلا نم نإ ٠ : هل ليقو - هسفن نم ناسنإلا هبرجي مل ول
 , هركنأل - « بيغلا كرديف هرصبو هعمسو هساسحإ هنع لوزيو « تّيماك
 نمف كاردإلا بابسأ ةساسحلا ىوقلا ١ : لاقو هتلاحتسا ىلع ناهربلا ماقأو
 لوأ اهدوكر عم كرديال نأبف ء اهروضحو اهدوجو عم ءايشألا كرديال

 نم روط لقعلا نأ امكف مدهاشملاو دوجولا هبّذكي يمايق عون اذهو . قحأو
 ةلوزعم ساوحلاو « تالوقعملا نم اعاونأ اهب رصبي نيع هيف لصحي « يمدآلا راوطأ
 « بيغلا اهرون يف رهظي رون اهل نيع هيف لصحي روط نع ةرابع ًاضيأ ةوبنلاف ؛ اهنع

 . لقعلا اهكرديال رومأو

 وأ . اهعوقوو اهدوجو يف وأ « اهناكمإ يف عقي نأ امإ « ةوبنلا يف كشلاو
 . نيعم صخشل اوصح يف

 روصتيال ملاعلا يف فراعم دوجو اهدوجو ليلدو . اهدوجوو اهناكمإ ليلدو
 اهنأ ةرورضلاب ملع اهنع ثحب نم نإف « موجنلاو بطلا ملعك « لقعلاب لانت نأ
 ةبرجتلاب اهيلإ ليبس الو « ىلاعت هللا ةهج نم قيفوتو ؛ يهلإ ماهإب الإ كردنال
 كلذ لاني فيكف « ةرم ةنم فلأ لك يف الإ عقيال ام ةيموجنلا ماكحألا نمف

 دوجو ناكمالا يف نأ , ناهربلا اذهب نّيبتف ةيودألا صاوحخ كلذكو ؟ ةبرجتلاب
 ةوبنلا نأال « ةوبنلاب دارملا وهو ؛ لقعلا اهكرديال يتلا رومألا هذه كاردإل قيرط
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 ىدحإ لقعلا تاكردم نع جراخلا سنجلا اذه كاردإ لب « طقف اهنع ةرابع

 امنإ , اهرحب نم ةرطقف انركذ امو . اهاوس ةريثك صاوخ اهو « ةوبنلا صاوخ

 نم مولع كعمو « مونلا يف كتاكردم وهو « ابنم ًاجذومت كعم نأل اهانركذ
 « مالسلاو ةالصلا مييلع ءايبنألا تازجعم يهو « موجنلاو بطلا يف اهسنج
 . ًالصأ لقعلا ةعاضبب ءالقعلل ابيلإ ليبس الو

 قيرط كولس نم ,« قوذلاب كردي امنإف , ةوبنلا صاوخ نم اذه ادع ام امأو
 تقدص امل هالولو « مونلا وهو هتقزر جذومنأب هتمهف امنإ اذه نأل . فوصتلا
 فيكف « ًالصأ اهمهفت الو « جذومتأ اهنم كل سيل ةصاخ يبنلل ناك نإف . هب

 قيرط لئاوأ يف لصحت جذومنألا كلذو . مهفلا دعب قيدصتلا امإو ؟ اهب قدصت
 امب قيدصتلا نم عونو لصاحلا ردقلاب قوذلا نم عون هب لصحيف . فوصتلا
 . ةوبنلا لصأب ناميإلل كيفكت ةدحاولا ةيصاخلا هذهف هيلإ سايقلاب لصحي م

 نيقيلا لصحي الف ؟ ال مأ يبن هنأ . نيعم صخش يف كشلا كل عقو نإف
 بطلا تقرع اذإ كنإف « عماستلاو رتاوتلاب وأ « ةدهاشملاب امإ . هلاوحأ ةفرعمب الإ

 , مهلاوقأ عامسو . مهلاوحأ ةدهاشمب ءابطألاو ءاهقفلا فرعت نأ كنكمي , هقفلاو

 , ًاهيقف هللا همحر يعفاشلا نوك ةفرعم نع ًاضيأ زجعت الو , مهدهاشت مل نإو
 أئيش ملعتت نأب لب . ريغلا نع ديلقتلابال ةقيقحلاب ةفرعم « ًابيبط سونيلاج نوكو
 يرورشص ملع كل لصحي + امهفيئاصتو امهبتك علاطتو:بلعلاو هقفلا نم
 , رابخألاو نارقلا يف رظنلا ترثكأف ةوبنلا ىنعم تمهف اذإ كلذكف . امهلاحب

 كلذ دضعأو « ةوبنلا تاجرد ىلعأ ىلع هَُْع هنوكب يرورضلا ملعلا كل لصي
 رتل فدع فيعو  ترلثلا هيقصت قف اهركاتو تاداعلا قف لاق ام ةيرحع
 : هلوق يف

 ٠ هلوق يف قدص فيكو "'» ْمَلْغَي مَ اَم َمْلِع هللا ُهّنرَو َمِلَع مب لمع ْنَم :
 ) )1ُثيداحأ يرخت يف يقارعلا ظفاحلا لاق ٠ يف معن وبأ هجرخأ : « ءايحإلا ٠ ءايحإلا ه رظنا . هُفعضو « ةيلحلا «

 7” ةفلاؤلا
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 : هلوق يف قدص فيكو «» ِهْيَلَع هللا ُهَطْلَس ًامِلاَظ َناَعَأ ْنَم »

 موته ىلاقت هللا هتك ةلعاو عع ةنئوتشو خمسا نش
 . 67 ٍةَرحآلاَو اًيئدلا

 الو يرورض ملع كل لصح . فالآو نيفلأو فلأ يف كلذ تبرج اذإف
  ًانابعث اصعلا بلق نمال « ةوبنلاب نيقيلا بلطا قيرطلا اذه نمف . هيف ىراغت

 ةريثكلا نئارقلا هيلإ مضنت ملو « هدحو هيلإ ترظن اذإ كلذ نإف « رمقلا قشو
 _ لالضإ ىلاعت هللا نم هنأو « لييختو رحس هنأ تننظ امبر « رصحلا نع ةجراخلا
 . 99( ُماَسَي ْنَم يِدْهَيَو اشي ْنَم ٌليصُي ) هنإف

 يف موظنم مالك ىلإ كناميإ دنتسم ناك اذإف « تازجعملا ةلئسأ كيلع درتو

 ةهبشلاو تالاكشإلا هجو يف بترم مالكب كناميإ مزجنيف , ةزجعملا ةلالد هجو
 ىتح « كرظن ةلمج يف نئارقلاو لئالدلا ىدحإ قراوخلا هذه لثم نكيلف « اهيلع
 .كربخي يذلاك « نييعتلا ىلع هدنتسم ركذ كنكميال يرورض ملع كل لصحي
 , نيعم دحاو لوق نم دافتسم نيقيلا نأ ركذي نأ هنكميال رتاوتم ربخب ةعامج
 وه اذهف . داحآلا نييعتب الو كلذ ةلمج نم جرخي الو يرديال ثيح نم لب
 . يملعلا يوقلا ناميإلا

 ةيفوصلا قيرط يف الإ دجوي الو « ديلاب ذخألاو ةدهاشملاك وهف قوذلا امأو
 ركذأسو « نآلا هدصقأ يذلا ضرغلا يف فاك « ةوبنلا ةقيقح نم ردقلا اذهف
 . هيلإ ةجاحلا هجو

 ا

 . لامعلا زك رظنا . دوعسم نبا نع ركاسع نبا هاور 1(

 ( داعملا مه ) هترعخآ مه . ًادحاو امه مومهلا لعج نم ؛ هتياورو (7١٠4و 789 مقر هجام نبا هاور (1)
 لاقو . 4 كله ابتيدوأ يكأ يف هللا لابي مل , ايندلا لاوحأ يف مومحملا هب تبعشت نمو . هايند مه هللا هافك

 . تاعوضوملا لب ليقو . ريكانلا يوري هنإ : لبق ديعس نب لشهب هيف فيعض هدانسإ : ؛ دئاوزلا » يف
 . م7 ةيآلا رطاف
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 هنع ضارعإلا دعب ملعلا رشن ببس

 يف يل نابو . نينس رشع نم ًاييرق ةولخلاو ةلزعلا ىلع تبظاو امل ينإ مث
 ملعلاب ةرمو ء قوذلاب ةرم « اهيصحأال بابسأ نم ةرورضلا ىلع كلذ ءانثأ

 ةقيقح بلقلاب ينعأو « ًابلقو ًاندب ناسنإلل نأ : يناميإلا لوبقلاب ةرمو يناهربلا

 تييملا هيف كراشي يذلا مدلاو محللا نود « هللا ةفرعم لحم يه يتلا هحور

 كلذك بلقلا نأو « هكاله هيف ضرمو هتداعس اهب ةحص هل ندبلا نأو « ةميهبلاو
 هيف ضرم هلو ©”( ميِلَس بلقب هللا ىئا ْنم الإ ) وجني الو , ةمالسو ةحص هل
 نأو "04 ّضضَرَم ْمِهِبوُلُق يف 8 : ىلاعت لاق ؟ . يورخألا يدبألا هكاله
 نأو «٠ ضرمملا هؤاد . ىوهلا ةعباتمب هللا ةيصعم نأو . كلهم مس هللاب لهجلا

 ليبسال هنأو « يفاشلا هؤاود ىوهلا ةفلاخمب هتعاطو « ييحما هقايرت ىلاعت هللا ةفرعم

 ةيصاخب ةحصلا بسك يف رثؤت ندبلا ةيودأ نأ اكو . كلذب الإ ندبلا ةجلاعم ىلإ
 نيذلا ءابطألا ديلقت اهيف بجي لب . لقعلا ةعاضبب ءالقعلا اهكردي ال « اهيف
 كلذكف . ءايشألا صاوحخ ىلع ةوبنلا ةيصاخب اوعلَّطا نيذلا ؛ ءايبنألا نم اهوذخأ
 ةردقملا ةدودحما اهريداقمو اهدودحب تادابعلا ةيودأ نأب ةرورضلا ىلع « يل ناب
 اهبيف بجي لب « ءالقعلا لقع ةعاضبب اهريثأت هجو كرديال « ءايبنألا ةهج نم
 او . لقعلا ةعاضيبال « ةوبنلا رونب صاوخلا كلت اوكردأ نيذلا ءايبنألا ديلقت
 يف ضعبلا فعض اهضعبو رادقملاو عونلا ةفلتخم طالخأ نم بكرت ةيودألا نأ
 « صاوخلا ليبق نم وه رس نع اهريداقم فالتخا ولخي الف « رادقملاو نزولا

 )١( عمفز ةيآلا ءارعشلا .
 ) )1عم مز ةيآلا ةدئاماو ء ع١٠٠] ةيآلا ةرقبلا .

 دل الث



 عونلا ةفلتخم لاعفأ نم ةبكرم ٠ بولقلا ءاد ةيودأ يه يتلا تادابعلا كلذكف

 ةالص فصن حبصلا ةالصو « عوكرلا فعض دوجسلا نأ ىتح « رادقملاو

 يتلا صاوخلا ليبق نم وه « رارسألا نم رس نع ولخي الو « رادقملا يف رصعلا
 قيرطب طبنتسي نأ دارأ نم ًادج لهاجتو قماحت دقلو . ةوبنلا رون الإ اهيلع علّطي ال
 اهيضتقي « اهيف يهّلإ رس نعال « قافتالا ىلع تركذ اهنأ نظ وأ ةمكح اهل لّمعلا
 , اهتاممتم يه دئاوزو اهناكرأ يه ًالوصأ ةيودألا يف نأ اكو . ةيصاخلا قيرطب

 ننسلاو لفاونلا كلذك « اهلوصأ لامعأ يف ريثأت صوصخ اهنم دحاو لكل
 . تادابعلا ناكرأ راثا ليمكتل تاممتم

 ةدئاف امنإو ٠ بولقلا ضارمأ ءابطأ مالسلا مهيلع ءايبنألاف : ةلمجلا ىلعو

 نع ئدعلال هيسنلو قيدعتلاب ةويلل دهكو ٠ كلذ قرع نإ +: هفريعت و لثعلا
 « نيدئاقلا ىلإ نايمعلا ميلست اهيلإ انملسو انيدياب ذأ « ةوبنلا نيعب كردي ام كرد

 هاطخم و لقعلا ىرجم انه ىلإف . نيقفشملا ءابطألا ىلإ نيريحتملا ىضرملا ملستو
 . هيلإ بيبطلا هيقلي ام مهفت نع الإ « كلذ دعب امع لوزعم وهو

 ةولخلا ةدم يف « ةدهاشملا ىرجم ةيراجلا ةرورضلاب اهانفرع رومأ هذهف

 يف مث « ةوبنلا ةقيقح يف مث « ةوبنلا لصأ يف تاداقتعإلا روتف انيأر مث « ةلزعلاو
 بابسأ ىلإ ترظنف « قلخلا نيب كلذ عويش انققحتو « ةوبنلا هتحرش امب لمعلا
 : ةعبرأ يه اذإف . مهناميإ فعضو « قلخلا روتف

 ١ - ةفسلفلا ملع يف نيضئاخلا نم ببس .
 ::فوضتلا قيرط ىف نيضئاخلا نم ابيسودجا#

 . ميلعتلا ىوعد ىلإ نيبستنملا نم بيسو ل ""
 . نمانلا نيب اميف ملعلاب نيموسوملا ةلماعم نم ببسو

 عرشلا ةعباتم يف مهنم رصقي نم لأسأ « قلخلا داحآ ةدم تعبتت ينإف
 نإف اهيف رصقت كلام » : هل تلقو هرسو هتديقع نع ثحأو هتهبش نع هلأسأو

 دل لالا



 كنإف « ةقامح هذهف « ايندلاب اهعيبتو ال دعتست تسلو ةرخآلاب نمؤت تنك
 تنك نإو ؟ ةدودعم مايأب هل ةيابنال ام عيبت فيكف « دحاوب نينثالا عيبتال

 يفخلا كرفك ببس رظناو  ناميإلا بلط يف كسفن ربدف , رفاك تنأف « نمؤتال

 حرصت ال تنك نإو « ًارهاظ كتأرج ببس وهو ؛ ًانطاب كبهذم وه يذلا
 . « عرشلا ركذب ًافرشتو ناميإلاب ًالمجت هب

 ردجأ ءاملعلا ناكل « هيلع ةظفاحملا تبجو ول رمأ اذه نإ ٠ : لوقي لئاقف

 ١ رمخلا برشي نالفو ؛ يلصي ال ءالضفلا نيب ريهاشملا نم نالفو « كلذب

 الو ناطلسلا راردإ لكأي نالفو . ىماتيلا لاومأو فاقوألا لاومأ لكأي نالفو

 ىلإ ارج معلمو ةداهتتلاو ءاضقلا ىلع ةوشرلا ذخأي نالفو « مارحلا نع زرتحي
 نع قرت ًاغلبم غلب دق هنأ معزيو « فوصتلا ملع يعُدي : ناث لئاقو . هلاثمأ

 .! ةدابعلا ىلإ ةجاحلا

 نيذلا مه ءالؤهو ! ةحابإلا لهأ تاهببش نم ىرخأ ةهبشب للعتي ثلاث لئاقو
 . فوصتلا نع اولض

 ةرسعتم قيرطلاو « لكشم قحلا :  لوقيف ميلعتلا لهأ يقل عبار لئاقو
 لوقعلا ةلدأو . ضعب نم ىلوأ بهاذملا ضعب سيلو « ريثك هيف فالتخالاو

 « هل ةجحال مكحتم ملعتلا ىلإ يعادلاو . يأرلا لهأ يأرب ةقث الف « ةضراعتم

 ؟ « كشلاب نيقيلا عدأ فيكف

 ملع تأرق يننكلو . ًاديلقت اذه لعفأ تسل » : لوقي سماخ لئاقو
 « ةحلصملاو ةمكحلا ىلإ عجري اهلصاح نإو « ةوبنلا ةقيقح تكردأو « ةفسلفلا

 عزانتلاو لتاقتلا نع مهديقتو قلخلا ماوع طبض اهتادبعت نم دوصقملا نأو
 رجح يف لخدأ ىتح لاهجلا ماوعلا نم انأ امف « تاوهشلا يف لاسرتسإلاو
 اهيف نغتسم « ريصب انأو ةمكحلا عبتأ ءامكحلا نم انأ افإو « فيلكتلا

 . © ! ديلقتلا نع
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 بتك نم كلذ ملعتو « مبنم نييهلإلا ةفسلف بهذم أرق نم ناميإ ىهتنم اذه

 . مالسإلاب نولمجتملا مه ءالؤهو . ينارافلا رصن يبأو انيس نبا

 مظعيو ٠ تاولصلاو تاعامجلا رضحيو نارقلا أرقي مهتم دحاولا ىرت امبرو
 قسفلا نم ًاعاونأو . رمخلا برش كرتيال كلذ عم هنكلو « هناسلب ةعيرشلا

 : لوقي امبرف «؟ يلصت ملف ةحيحص ريغ تناك نإ » : هل ليق اذإو « روجفلاو .

 ٠ لاق امبرو . « دلولاو لاملا ظفحو « دلبلا لهأ ةداعلو ء دسجلا ةضايرل :

 » لوقيف «؟ رمخلا برشت ملف » : لاقيف « قح ةوبنلاو ,. ةحيحص ةعيرشلا :

 ٠ نع زرتحم يتمكحب انأو , ءاضغبلاو ةوادعلا ثروت اهنأل رمخلا نع يبن امن
 ةيصو يف ركذ انيس نبا نأ ىتح . « يرطاخ ذيحشت هب دصقأ ينإو . كلذ

 اهيف بتك هل :  عاضوألا مظعي نأو ءاذكو اذك ىلع ىلاعت هللا دهاع هنإ
 ايوان لب ًايهلت برشي الو.« ةتينيدلا تادانبعلا ف رضقني الو« ةيعرشلا

 ًايفاشتو  2٠6ىنثتسا نأ « تادابعلا مازتلاو . ناميإلا ءافص يف هتلاح ىبتنم ناكف
 عدخنا دقو « مهنم ناميالا يعدي نم ناميإ اذهف « ينفاشتلا ضرغل ةرمخلا برش
 اوضرتعا ذإ « مهيلع نيضرتعملا ضارتعا فعض اعادخنا مهدازو « ةعامج مهب

 انيب ام ىلع « مه يرورض وه امم كلذ ريغو , قطنملاو ةسدنهلا ملع ةدهاجمبي
 لبق نم هتلع .

 « بابسألا هذهب دحلا اذه ىلإ مهناميإ فعض دق قلخلا فانصأ تيأر املف

 رسيأ ءالؤه حاضفإ ناك ىتح « ةببشلا هذه فشكب 2"ةّبلم يسفن تيأرو
 ةيفوصلا قرط ينعأ . مهقرطو مهمولع يف يضوخ ةرثكل ؛ ءام ةبرش نم يدنع
 نيعتم كلذ نأ يسفن يف حدقنا . ءاملعلا نم نيمسوتملاو ةيميلعتلاو ةفسالفلاو

 ضرمو « ءادلا مع دقو « ةلزعلاو ةولخلا كينغت اذامف . موتحم تقولا اذه يف

 . ءافشلل ًابلط : ًايفاشت 0(

 . هيف اوعمتجاو هب ماقأو همزل ناكملاب بلأ : ةبلم (؟)
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 تنأ لغتشت ىتم : يسفن يف تلق مث ! كالحلا ىلع قلخلا فرشأو « ءابطألا
 رود رودلاو « ةرتفلا نامز نامزلاو « ةملظلا هذه ةمداصمو ةمغلا هذه فشكب

 نامزلا لهأ كاداعل , قحلا ىلإ مهقرط نع « قلخلا ةوعدب تلغتشا ولو « لطابلا

 « دعاسم نامزب الإ كلذ متي د الو , مهشياعت فيكف مهمواقت ىّنَأو « مهعمجأب

 . رهاق نيدتم ناطلسو

 راهظإ نع زجعلاب ًاللعت ةلزعلا ىلع رارمتسالاب ىملاعت هللا نيبو ينيب تصح رتف
 ءهسفن نم تقولا ناطلس ةيعاد كّرح نأ ىلاعت هللا ردقف . ةجحلاب قحلا

 هذه كرادتل , روباسين ىلإ ضوبنلاب مازلإ رمأ رمأف . جراخ نم كيرحتبال
 « ةشحولا دح ىلإ فالخلا ىلع تررصأ ول يبتني ناك ادح مازلإلا غلبو « ةرتفلا

 ةمزالم ىلع كثعاب نوكي نأ يغبني الف ء فعض دق ةصخرلا ببس نأ يل رطخف

 ملو « قلخلا ىذأ نع امنوصو سفنلا زع بلطو « ةحارتسإلاو لسكلا ةلزعلا
 : لوقي ىلاعتو هناحبس هللاو قلخلا ةاناعم رسع كسفنل صخخ رت

 ام اولوقي نأ اوك رج نا سماثلا بن : ملأ )» محرلا نمحرلا هللا مسب

 رعأ وهو هلوسرل لجو زع لوقيو 204 ْمهِلَْق ْنِم َنيِّلا ان ُدَقْلَو 00 ْمُهَو
 ْنِم كَما ذَقَلَو اوُبْذُك ام ىَلَع اوربصَم َكِلْيَف ْنِم لْسُر ْثيْذُك ْدَْلَو » هقلخ

 ٍنآَرَْلاَو سي إف محرلا ن نمح لا هللا مسب لجو زع لوقيو "#0 َنيِلَسْْمْلا ب
 04 بّيعْلاب َنَمْحَرْلا يِِشَحَو ركذلا َعّبتا نم ٌرِذَنت اَمّنِإ هلوق ىلإ .. مِكَحْلا

 ةراشالا ىلع اوقفتاف « تادهاشملاو بولقلا بابرأ نم ةعامج كلذ يف ترواشف

 ىلع هناحبس هللا اهردق دشرو ريخ أدب ةكرحلا هذه نأب دهشت « ةرتاوتم ةريثك

 )١( ةيآلا توبكسسلا 13( .

 ةيألا ماعتألا (؟) 51 ,

 ) )5دز ةيآلا سي .



 تاداهشلا هذه ببسب نظلا نسح بلغو . ءاجرلا مكحتساف ةئاملا هذه سأر

 ةكرحلا هللا رّسيو , ©0ةئم لك سأر ىلع هنيد ءايحإب هناحبس هللا دعو دقو
 . ةئم عبرأو نيعستو عست ةنس ةدعقلا يذ يف مهملا اذهب مايقلل , روباسين ىلإ

 رشع ىدحإ ةلزعلا تغلبو « ةئم عبرأو نينامثو نامث ةنس دادغب نم جورخلا ناكو

 نكي مل يتلا هتاريدقت بئاجع نم يهو « ىلاعت هللا اهردق ةكرح هذهو ةنس ٠

 عوزنلاو « دادغب نم جورخلا نكي مل 5 « ةلزعلا هذه يف بلقلا يف حادقنا اهل

 بولقلا بلقم ىلاعت هللاو « لابلاب الصأ هناكمإ رطخخ ام لاوحألا كلت نع

 ملعأ انأو 9« ِنَمْحَرلا عباصا ْنِم ِنْيَعْبصأ َنْيَب ٍنِمْوَملا ُبلَق و لاوحألاو 2” ١ 50 2 هيوه © مور 2 20 ع

 « ناك ام ىلإ دوع عوجرلا نإف ! تعجر امف « ملعلا رشن ىلإ تعجر نإو « ينأ

 يلوقب هيلإ وعدأو . هاجلا بستكي هب يذلا ملعلا رشنأ نامزلا كلذ يف تنكو

 كرتي هب يذلا ملعلا ىلإ وعدأف نآلا امأ . يتينو يدصق كلذ ناكو « لمعو
 . ماجلا ةبتر طوقس هب فرعيو « هاحلا

 حلصأ نأ يغبأ انأو ينم كلذ هللا ملعي « يتينمأو يدصقو يتين نآلا وه اذه

 ينكلو ؟ يضرغ نود مرتخأ مأ يدارم ىلإ لصأأ يردأ تسلو ء يريغو يسفن
 ل ينأو )0 ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوحال هنأ ةدهاشمو نيقي ناميإ نمو

 ينحلصي نأ هلأسأف « ينلمعتسا هنكل « لمعأ مل ينإو « ينكر ح هنكل « كرحتأ

 ينقزريو اقح قحلا ينيري نأو « يل يدب مث يندبيو « يب حلصي مث « ًالوأ

 اهل دددجي نم ةنس ةئم لك سأر ىلع ةمألا هذه ثعبي هللا نإ » فيرشلا ثيدحلا ىلإ يلازغلا مامإلا ريشي )١(

 . ٠ اهيد رمأ

 نم مهفيو . 07ص رانآلاو ننملا ةفرعم يف يقبيبلاو (251/6) ماحلاو (4147) مقر دواد وبأ هاور
 اذهو ةسماخلا ةئلا سأر ىلع ثعب هنأو ةمهملا هذهب فلكملا وه هنأ دقتعي يلازغلا مامإلا نأ ثيدحلا قايس

 . كلذ يف ةزوجرأ يطويسللو ةيعفاشلا تاقبط رظنا . هيلع ءاملعلا عمجأ ام

 « دنسملا 9 يف دمحأ هاورو امهنع هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح نم (5564) مقر ملسم هاور (7)

 : امهتاورو )1١8/1(
 . 0 ءاش فيك هفرصي دحاو بلقك نمحرلا عباصأ نم نيعبصأ نيب مدا ينب بولق نإ »
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 نم هانركذ ام ىلإ نآلا دوعنو « هبانتجا ينقزريو ًالطاب لطابلا ينيريو « هعابتا

 نيذلا امأ . مهكلاهم نم مهذاقنإو مهداشرإ قيرط ركذب ناميإلا فعض بابسأ

 « ميقتسملا ساطسقلا ٠ باتك يف هانركذ ام مهجالعف ملعتلا لهأ نم ةريحلا اوعُدا

 . ةلاسرلا هذه يف هركذب لوطن الو

 اهانفشكو عاونأ ةعبس يف مههبش انرصح دقف « ةحابإلا لهأ هم*وت ام امأو

 . ٠ ةداعسلا ءايميك ١ يف

 انركذ دقف « ةوبنلا لصأ ركنأ ىتح « ةفسلفلا قيرطب هناميإ دسف نم امأو

 موجنلاو ةيودالا صاوخخ ملع دوجو ليلدب , ةرورضلاب اهدوجوو ةوبنلا ةقيقح
 صاوخ نم ليلدلا اندروأ اننأو كلذ لجأل ةمّدقملا هذه انمَّدق امنإو . امهريغو

 مولعلا نم نفب ملاع لكل نّيبن نحنو . مهملع سفن نم هنآل « موجنلاو بطلا

 . ةوبنلا ناهرب

 وهف . ةمكحلا ىلع عرشلا عاضوأ ىّوسو « هناسلب ةوبنلا تبثأ نم امأو
 يضتقي «٠ صوصخم علاط هل مكحب نمّوم وه امنإو « ةوبنلاب رفاك قيقحتلا ىلع
 نأ ةوبنلاب ناميإلا لب « ءيش يف ةوبنلا نم اذه سيلو , اعوبتم نوكي نأ هعلاط

 2 تاوصألا كاردإ نع رصبلاو ؛ ناولألا كاردإ نع عمسلا لزعك « اهنع لوزعم

 ناهربلا انمقأ دقف , اذه زوي مل نإف . تالوقعملا كاردإ نع ساوحلا عيمجو
 ىمست ًارومأ انه نأ تبثأ دقف . اذه زوج نإو . هدوجو ىلع لب « هناكمإ ىلع
 يضقيو اهبّذكي لقعلا داكي لب ؛ ًالضأ اهيلاوح لقعلا فرصت رودي ال « صاوخ
 قورعلا يف مدلا دمجي هنأل لتاق مس نويفآلا نم قناد نزو نإف . اهتلاحتساي

 امنإ ٠ تابكرملا نم دربي ام هنأ معزي « ةعيبطلا ملع يعّدي يذلاو هتدورب طرفل

 ءاملا نم ًالاطرأ نأ مولعمو . نادرابلا نارصنعلا امهف بارتلاو ءاملا يرصنعب دربي
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 « هبرجي ملو اذهب يعيبط ربخأ ولف . دحلا اذه ىلإ نطابلا يف اهديربت غلبي ال بارتلاو
 ةيرانلاو ةيئاوهلاو ةيئاوهو ةيران هيف نأ هتلاحتسا ىلع ليلدلاو « لاحم اذه » : لاقل

 « ديربتلا يف طارفالا اذه بجوي الف « ًابارتو ءام لكلا ردقنف « ةدورب اهديزت ال
 رثكأو ! ًاناهرب اذه ردقيو ؛ ىلوأ كلذ بجويال نأبف ناراح هيلإ مضنا نإف
 مهنإف ! سنجلا اذه ىلع ينبم , تايهلإلاو تايعيبطلا يف ةفسالفلا نيهازي:

 « هتلاحتسا اوردق هوفلاي مل امبرو . هولقعو هودجو ام ردق ىلع رومالا اوروصت
 « ساوحلا دوكر دنع هنأ « ,عّذم ىعّداو « ةفولأم ةقداصلا ايؤرلا نكت مل ولو
 زوجي له ٠ : دحاول ليق ولو . لوقعلا هذه لثمب نوفصتملا هركنأل « بيغلا ملعي
 ةدلبلا كلت لكأيف « ةدلب يف عضوي ةبح رادقمب وه ؛ ءيش ايندلا يف نوكي نأ

 ؛؟ هسفن وه ىقبي الو « ابيف امو ةدلبلا نم ًائيش ىقبي الف هسفن لكأي مث اهنلمجي
 ري مل نم اهركني « رانلا ةلاح هذهو «! تافارخلا نم وهو لاحم اذه ٠ : لاقل

 لوقنف . ليبقلا اذه نم وه ةرخآلا بئاجع راكنإ رثكأو . اهعمس اذإ رانلا
 ىلع تسيل « ديربتلا يف ةيصاخ نويفألا يف لوقت نأ تررطضا دق :  يعيبطلل
 نم ةيعرشلا عاضوألا يف نوكي نأ زوجيال ملف . ةعيبطلاب لوقعملا سايق
 لب « ةيلقعلا ةمكحلاب كرديال ام « اهتيفصتو بولقلا ةاوادم يف « صاوخلا

 اميف اذه نم بجعأ يه صاوخب اوفرتعا دق (؟ ةوبنلا نيعب الإ كلذ رصييال

 رسع يتلا لماحلا ةجلاعم يف ةبرجلا ةبيجعلا صاوخملا نم يهو « مهبتك يف هودروأ

 : لكشلا اذهب قلطلا اهيلع

 اهعضتو . اهنيعب لماحلا امبيلإ رظنتو « ءام امهبصي مل نيتقرخ ىلع بتكي
 كلذ ناكمإب اورقأ دقو . جورخلا ىلإ لاحلا يف دلولا عرسيف « اهيمدق تحت

 ًاموقر اهيف مقري « تويب'ةعست هيف لكش وهو « صاوخلا بئاجع ٠ يف هودروأو
 لوط يف هتأرق ءرشع ةسمخ دحاو لودج يف ام عومجم نوكي ء ةصوصخم
 . "”بيرأتلا ىلع وأ هضرع يف وأ لكشلا

 . سكعلا ىلع وأ ةيتحتلا ىرسيلا ةيوازلا ىلإ ةيولعلا ىنجبا ةيوازلا نم ةيارقلا : بيرأتلا )١(
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 ريدقت نأب قيدصتلل هلقع عستيال مث كلذب قدصي نم ! يرعش تيل ايف

 ريغ صاوخلا وه , ثالئب برغملاو ؛ عبرأب رهظلاو « نيتعكرب حبصلا ةالص
 صاوخلا هذه كردت امنإو . تاقوألا هذه فالتخا اهبيسو ةمكحلا رظنب ةمولعم
 هذه فالتخا اولقعل نيمجنملا ةرابع ىلإ ةرابعلا انرّيغ ول اّنأ بجعلاو . ةوبنلا رونب

 يف سمشلا نوكت نأب « علاطلا يف مكحلا فلتخي سيلأ ٠ : لوقنف . تاقوألا
 مهتارييست يف اذه ىلع اونبي ىتح . براغلا يف وأ علاطلا يف وأ « ءامسلا طسو
 نوك نيبو لاوزلا نيب قرف الو , لاجآلاو رامعألا توافتو جالعلا فالتخا

 « براغلا يف سمشلا نوك نيبو برغملا نيب الو . ءامسلا طسو يف سمشلا
 هبذك برج هلعل . مجنم ةرابعب هعمسي كلذ نأ الإ , ببس كلذ قيدصتل لهف

 تناك اذإ ١ : هل مجنملا لاق ول ىتح « هقيدصت دواعي لازي الو . ةرم ةئم

 جربلا وه علاطلاو « ينالفلا بكوكلا اييلإ رختو ءاعصلا طبي: ل سينقلا
 هنإف «! بوثلا كلذ يف تلتق. تقولا كلذ يف اديدج ابوث تسبلف « ينالفلا
 : هعمس امبرو « ديدشلا دربلا هيف يماقي امبرو « تقولا كلذ يف بوثلا سبلي ال
 .! تارم هبذك برج دقو مجنم نم

 فارتعإلا ىلإ رطضيو عئادبلا هذه لوبقل هلقع عستي نم ! يرعش تيلف
 اميف « كلذ لثم ركني فيكف  ءايبنألا ضعبل ةزجعم اهتفرعم - صاوخ اهنأب
 ملو ! بذكلاب طق فرعي مل « تازجعملاب ديؤم قداص يبن لوق نم هعمسي
 « تاعكرلا دادعأ يف صاوخلا هذه ناكمإ يفسلف ركنأ نإف ؟ هناكمإل عستيال

 نيبو اهنيب دجي مل « عرشلا تادبعت رئاسو « جحلا ناكرأ ددعو رامجلا يمرو

 موجنلا نم ًائيش تبّرج دقو » : لاق نإف . ًالصأ ًاقرف موجنلاو ةيودألا صاوحخ
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 طقسو هقيدصت يسفن يف حدقناف « ًاقداص هضعب تدجوف « بطلا نم ًائيشو

 نإو ؟ هقيقحتو هدوجو ملعأ مبف « هب هبرجأ مل اذهو « هترفنو هداعبتسا يبلق نم

 تعم لب هتبرج ام قيدصت ىلع رصتقتال كنإ » : لوقأف ؟ هناكمإب تررقأ

 عيمج يف قحلا اودهاشو اوبّرج دقف ءايبنألا لاوقأ عمساف , مهتدلقو نيبرجملا رابخأ
 . © كلذ ضعب ةدهاشملاب كردت مهليبس كلساو . عرشلا هب درو ام

 عابتإلاو قيدصتلا بوجوب كلقع يضقيف « برت مل نإو :  لوقأ ينأ ىلع

 دلاو هلو ء ضرمف « ضرملا بّري ملو لقعو غلب ًالجر انضرف ول اًنإف . ًاعطق
 هدلاو هل نجعف . لقع ذنم بطلا ةفرعم يف هاوعد عمسي . بطلاب قذاح قفشم
 هيضتقي اذامف . « كمقس نم كيفشيو كضرمل حلصي اذه ٠ : لاقف « ءاود

 انأ ٠ : لوقيو ؟ بّذكي وأ لوانتي نأ . قاذملا هيرك ارم ءاودلا ناك نإو « هلقع

 كنأ كش الف ه! هبّرجأ لو , ءافشلا ليصحتل ءاودلا اذه ةبسانم لقعأال

 نإف ! كفقوت يف رئاصبلا لهأ كقمحتسي كلذكو ! كلذ لعف نإ هقمحتست
 تفرع مبو : لوقأف «؟ بطلا اذبب هتفرعمو قع يبنلا ةقفش فرعأ يف ٠ : تلق
 هلامعأ دهاوشو هلاوحأ نئارقب اهتفرع لب ؟ ًاسوسحم أرمأ كلذ سيلو كيبأ ةقفش

 . « هيف ىراهتال ًايرورض ًاملع هدراومو هرداصم يف

 داشرإب هماتها يف رابخألا نم درو امو ه2 لوسرلا لاوقأ يف رظن نمو
 قالخألا نيسحت ىلإ « فطللاو نيللاو قفرلا عاونأب سانلا رج يف هفطلتو , قلخلا
 ملع هل لصح مهايندو مهنيد هب حلصي ام ىلإ ةلمجلابو « نيبلا تاذ حالصإو

 اذإو . هدلو ىلع دلاولا ةقفش نم مظعأ هتمأ ىلع هع هتقفش نأب ٠ يرورض
 ربخأ يذلا بيغلا .بئاجع ىلإو « لاعفألا نم هيلع رهظ ام بئاجع ىلإ رظن
 كلذ رهظف « نامزلا رخآ يف هركذ ام ىلإو رابخألا يفو « هناسل ىلع نآرقلا هنع
 هل تحتفناو « لقعلا ءارو يذلا روطلا غلب هنأ ًايرورض ًاملع ملع « هركذ اك
 يتلا رومآلاو , صاوخلا الإ هكرديال يذلا بيغلا اهنم فشكني يتلا نيعلا
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 . هَلْ يبنلا قيدصتب يرورضلا ملعلا ليصحت جاهنم وه اذهف . لقعلا اهكرديال
 ردقلا اذهو .' نايعلاب كلذ فرعت « رابخألا علاطو نارقلا لمأتو بّرجف

 . نامزلا اذه يف هيلإ ةجاحلا ةدشل هانركذ , ةفسلفتملا هيبنت يف يفكي

 ىواديف ءاملعلا ةريس ببسب ناميإلا فعض وهو  عبارلا ببسلا امأو
 : رومأ ةثالثب ضرملا اذه

 ميرحتب هتفرعمو مارحلا لكأي هنأ معزت يذلا ملاعلا نإ ١ : لوقن نأ : امهدحأ

 ةبيغلا ميرحتب لب « ابرلاو ريزنخلا محل , رمخلا ميرحتب كتفرعمك مارحلا كلذ
 « ةيصعم هناب كناميإ مدعلال , هلعفتو كلذ فرعت تنأو « ةميفلاو بذكلاو

 ةملعف كتبلغ [؟ هتبلغ دقو ؛ كتوهشك هتوهشف ؛ كيلع ةبلاغلا كتوهشل لب

 . نيعملا روظحملا اذه نع رجز ةدايز بسانيال « كنع هب زيمتي اذه ءارو لئاسمب

 هرجز نإو « درابلا ءاملا نعو ةهكافلا .نع ريصيال بطلاب نمّؤم نم مو
 « حيحص ريغ بطلاب ناميإلا ىلع وأ راض هنأ ىلع كلذ لدي الو ! هنع بيبطلا

 نأ دقتعت نأ يغبني 9 : يماعلل لاقي نأ يفاثلاو , « ءاملعلا تاوفه لمحت اذهف

 ًاعيفش نوكيو « هيجني هملع نأ نظيو « ةرخآلا يف هسفنل ًارخذ هملع ذختا ملاعلا

 ةجح ةدايز نوكي نأ زاج نإو . هملع ةليضفل ؛ هلامعأ يف هعم لهاستي ىتح هل

 « لمعلا كرت نإو وهف . نكمم وهو هل ةجرد ةدايز نوكي نأ زوجي وهف « هيلع
 نع تنأو لمعلا تكرتو هيلإ ترظن اذإ ! يماعلا اهيأ تنأ امأو . ملعلاب يلدي

 . « كل عيفش الو كلمع ءوسب كلبتف « لطاع ملعلا

 ليبس ىلع الإ ةيصعم فراقيال يقيقحلا ملاعلا نأ  ةقيقحلا وهو : ثلاثلا

 نأ فرعي ام يقيقحلا ملعلا ذإ . ًالصأ يصاعملا ىلع ًارصم نوكي الو , ةوفهلا
 عيبيال « كلذ فرع نمو . ايندلا نم ريخ ةرخآلا نأو , كلهم مس ةيصعملا
 رثكأ اهب لغتشي يتلا مولعلا عاونأب لصحيال ملعلا اذهو . هنم ىندأ وه امب ريخلا
 ملعلا امأو . ىلاعت هللا ةيصعم ىلع ةأرج الإ ملعلا كلذ مهديزيال كلذلف . سانلا
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 يصاعملا نيبو هنيب لوحي كلذو « ءاجرو ًافوخو ةيشخ هبحاص ديزيف « يقيقحلا

 . ناميإلا فعض ىلع لديال كلذو تارتفلا يف رشبلا اهنع كفنيال يتلا تاوفملا الإ

 . بابكإلاو رارصإلا نع ديعب وهو باوت نتفم نمملاف
 ركنأ نم تافاو امهتافاو ملعتلاو ةفسلفلا مذ يف هركذأ نأ تدرأ ام اذه

 . هقيرطبال « امهيلع
 , هادهو قحلا ىلإ هدشرأو « هابتجاو هرثآ نمم انلعجي نأ ميظعلا هللا لأسن

 « هاوس هيلع رثؤي مل ىتح هسفن رش نع همصعو « هاسنيال ىتح هركذ همهأو

 هلا ىلعو دمحم انديس ىلع هللا لصو . هايإ الإ دبعيال ىتح هسفنل هصلختساو

 . ملسو هبحصو
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