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 ةيسرافلاب هفلأ
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 يناحبس . ه قيفوت

 هل مدقو همجرت
 بوكاعلا يلع ىسيع روتكدلا





 ةسرعلا ىلإ مسا مس

 غّلبيل هالوم هافطصا نَم ىلع مالَّسلاو ٌةالّصلاو ءمَمنلل ٌديَص هُدمَح يذلا هلل ٌدمحلا

 نّمم تالاسّرلاو تاّوبنلا ةلسلس يف هناوخإ ىلعو همَمأْلاو قولا دارفأ نم هّدارم هنع

 هتباحص نعو نيكرابملا نيبّيطلا هلآ نع ىلاعت بر يضرو ؛مّركلاو لضفلا َناونع اولمح

 .مّمللاو تاّمزعلاب هتوعد اودّيأو هورصن نيذلا نيمايملا ّرغلا

 ةيرثنلا نيّدلا لالج انالوم لامعأ ةعومجي نم ُثلاثلا ٌباتكلا وه اذهف دعب اَمأ

 ذإ .ةّيبرعلا ىلإ اهمجرتُت نأ هناحبس ىلوملا انل أّيه مث ءالصأ ةّيسرافلا ةغّللاب تبتك يتلا
 ةعبّسلا سلاجملاو «هيف ام هيف :نيدلا لالج انالوم لمع لئاسّرلا هذه َلْبَق انمجرت

 نيدلا لالج انالوم لئاسرل ةمجرتلا هذه رْشَنِب هّنِإو .قشمد يف ركفلا راد نع اردصو

 .ةّيبرعلا ةفاقثلا ةدئام ىلإ اهّليبس تدجو دق اهّلك ةيرثتلا هلامعأ نوكت

 نيّدلا لالج انالوم ربكألا ةّيفوصلا رعاش ةايح ةريس نع انثّدحت دق انْنأ حيحّصلاو

 الماك اًباتك هلل ٌدمحلاو  انمجرت انّنأ اك «هل رحخأ بتك تامجرتل اهانددعأ ٍتامّدقم يف



 يمورلا نيدلا لالج انالوم ٌلئاسر 1

 لالج انالوم ةايح ةريسل ةّيبرعلا انتمحرت تردص ذإ ؛ةّذفلا ةيصخشلا هذه ةريس لوح

 راد نع هرفنازورف نامزلا ٌعيدب ريدقلا َناريإلا ذاتسألا ةيسرافلاب اهفَلأ يتلا نيذدلا

 ةجاح يف انارن ال انه نمو .«ةينوُق ىلإ خْلَب نم» :ناونعب ,م5١٠٠7 ماع قشمد يف ركفلا

 هذهب ريبك ءافتحا ثدح هنأ ةّصاخ «هتايح ةريسو هتيصخش نع ثيدحلا ةداعإ ىلإ

 مولعلاو ةيبرتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم تنلعأ نأ دعب ,م17١٠٠ ماع يف ةيصخشلا

 اهزاجنإب فيرعتلاو ةيصخشلا هذبب ءافتحالل ةبسانم ماعلا كلذ ال8560 ةفاقثلاو

 .زّيمتملا ّيحوّرلاو ّيركفلاو ّقاقثلا

 ّيموّرلا انالوم لئاسر نم ةلاسر ةئمو نيس نم ٌعومجم وهف ٌباتكلا اذه اَمأ

 طاسوأ يف ةجراّدلا ةغّللا يهو «ةّيسرافلا ةغللاب هنم فيلكتب ترّرُخ وأ انالوم اهأشنأ

 - 70 4) نيّدلا لالج انالوم رصع يف موّرلا ةقجالس ةمصاع «ةنوُق يف نيفقثملا

 يف اهاندمتعا يتلا ةرشّتلا َلْبق ءناريإ يفو ةيكرت يف لئاسّرلا هذه ترشُن دقو .( ه١

 «ىهاكشناد رشن زكرم نع تردص دقو «ناحبس قيفوت ذاتسألا قيقحتب يهو .ةمجرتلا

 .م 997١ماع نارهط يف

 نيطالس نم ٍةلود لاجر انالوم اهيف بطاخ «بيتاكم» نع ٌةرابع لئاسّرلا هذهو

 .موّرلا ةقجالس خيرات يف اًدّيج نيفورعم مّْلِع لاجر وأ «لاّرعو ةاضقو ةالوو ءارزوو

 :يتأي ام ةمجرتلا هذه يف ئراقلا دجيو

 يقابلا دبع ذاتسألا ةمّدقم :ناريإو ةيكرت نم ءالجأ ٌةذتاسأ اهّدعأ تامّدنم ثالث ١

 هذهو «هراثآ زاربإو نيّدلا لالج انالومب هماتهاب فورعم ّيكرت ٌذاتسأ وهو ؛لرانيبلك

 ةّيكرتلا هتمجرتل ةمّدقم اهّلَعجو ةّيكرتلاب اهّدعأ دق ناكو «ةّيمعألا ةياغ يف ةمّدقملا



 4 ةيبرعلا ىلإ مجرتملا ةمّدقم

 روتكدلا ةمّدقمو ؛ةّيسرافلا ىلإ يناحبس قيفوت ذاتسألا اهمجرت مث انالوم لئاسرل

 يهو «ةيكرت يف اهّرّشن يتلا انالوم لئاسر اهب رّدص دق ناكو «قولزوأ ذفان نوديرف

 ةمدقمو ؛ةّيسرافلا ىلإ ةّيكرتلا نم يناحبس قيفوت ذاتسألا اهمجرت دقو «ةّمهم اًضيأ

 .ةّيسرافلا ةغّللاب يهو «يناحبس قيفوت ذاتسألا انالوم لئاسرل ققحملا

 انالومب ةلصتملا اياضقلا نم اًريثك تءاضأ ثالثلا تامّدقملا هذه نأ ٌحيحَّصلاو

 يتلا ةّداملا ليلقت ىلإ ينعفدي تارّصبتو تامولعم نم هيلع يوطنت امو ؛هلئاسربو

 .ميدقتلا اذه يف اهمدقأس

 نم ءيش نع دعب [يف ثدحتنسو .انالوم لئاسر نم ةلاسر ةئمو نيسمخ ١"

 .اهيف ةدمتعملا ريبعتلا قئارطو اهفيلأت بيلاسأو اهتاعوضوم

 اهذعأ دقو «لئاسّرلا فيعاضت يف مهركذ ءاج يذلا صاخشألل تافيرعت

 عبس ىلع ٌمسقلا اذه يوطنيو ؛يناحبس قيفوت ذاتسألا ؛لئاسرلل َناريإلا ققحملا

 .ةمجرت نيعبرأو

 ردق ىلع يهو .َناريإلا ققحملا اهّدعأ ؛لئاسّرلا ىلع تاقيلعتو تاحيضوت -:

 .لئاسّرلا ضماوغ ضعب فشك يف ةيمهألا نم ريبك

 ءانالوم ىلإ لئاسّرلا هذه ةبسن يف يلرانيبلك يقابلا دبع ذاتسألا موحرملا ققح دقو
 عومجملا اذه نأب ٌمطقلا نكمي (17 :84 ,8) لئاسّرلا ءانثتساب هّنِإ لوقلا ىلإ ىهتناو

 .هيلإ ةبسنلا ةحيحص اهّئِإ يأ ؛هتباتكب اًدحأ فلك وأ هّسفن انالوم هّبَتك لئاسّرلا نم
 صخشب اهيف يصوي نأشلا يوذ نم صاخشأ ىلإ انالوم هلسرأ لئاسّرلا مظعمو

 انه صلختسي نأ ءرملا رودقم يفو .بوغرم ءيش ىلع لدي وأ ءرمأ زاجنإ بلطي وأ
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 :ةنيابتملا داعبألا تاذ انالوم ةّيصخش ىلع اًريبك اًءوض يقلت تاجاتنتسا ةلمج

 ءرملا َّنِإ ىتح ؛نيّدلا لالج انالوم ةيصخشل ّيقالخألا دْعّبلا لئاسّرلا رهظُن 1

 وأ ؛هناحبس هّبر ِنْيَع ىلع ٌعونصم انالوم ْنِإ :ّنآرقلا ريبعتلل اقفو انه لوقي نأ عيطتسي

 ههجو ًءام ميظعلا خيشلا اهيف لذبُي انالوم لئاسر ةرهمجف .هسفنل ىلوملا هعنطصا

 ىفق نيذلا ءاطسبلا سانلا لكاشم لحي يكل ؛ريثأتلا تاودأ نم يتوأ ام ّلك لمعتسيو

 ةلثمم ةيصخش مامأ انه نحنف .هبانب رهّدلا مهّضعي وأ ةطرو يف اوعقي نأ هناحبس انّير

 آمَو ]# ميركلا انلوسر نع انّير لوق يف يملإلا ُنايبلا اهصنل يتلا ةّوبنلا قالخأل امام

 يف نيدلا ٌلالج انالوم ادب ٠[. :ءايبنألا] أ َتِلَمْلِي همر لإ كَلدَمَْسِدَأ

 يح الاثم ّيمالسإلا فّرصتلل مّدقيو «نيرداقلا نم نيزجاعلا فصنُي لئاسّرلا

 فّرعتيف «ةّوق الو مه َلْوَح ال نيذلا نيكاسملا سانلا ايند ىلإ لزني يذلا ّوّضلل

 دهجلا ٌرّوصت ريسعلا نمو .دقعلاو لحلا مهديأب نمل اهمّدقي مث «مهبلاطمو مهتاجاح
 .لئاسّرلا نم ددع حّمصت نود نم سانلا تالكشم لح يف انالوم هلذبي يذلا

 هرصع ءاربُكل لئاسّرلا يف انالوم هيلي يذلا مارتحالا ٌعلبم ٌلئاسّرلا رهظُت - ب

 00 ل ا
 تفال ءيبث «ةقيقحلا ىلع ءانههو .لّدَعلاو فافعلا نم ريبك ردق ىلع هرْدَقلا ٌميفر سفتلا

 ثعبي لب ؛نيلوؤسملا نم ٍدحأ ىلإ بهذي ال لئاسّرلا نم ودبي (ى انالوم نأ وهو هامات رظنلل

 هيلإ ثعبي نم ءاقل ىلإ هقايتشا راهظإ مغربو .صاخشألا دحأ قيرطب مهيلإ هلئاسر

 .هيلإ باهذلا بلغألا ّمعألا يف ىدافتي هارت «هتيؤر ىلإ هقوتو ةلاسّرلا

 :هكصخش هب لخع ىذلا تاربألا سوألا دعبلا لع انالوم:لئاسر انعلطت كب
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 بيغت اال هّسفن هتبساحم ةرورضو «هيلإ هعوجر ةيمتحو «هّيرل ناسنإلا ةيدوبعب ريكذتلاف

 انالوم بولسأب انه لوقي نأ ءرملا رودقم يفو .عدبملا اذه لئاسر يف لّمأتملا نيع نع

 ثيدحلاو ميركلا نآرقلا ٌبلاطم تلّلخت دقف .انآرق راص انالوم حور َنْيَع ْنِإ :هسفن

 نإ ُلوقلا عاطتسملا يفو .هلئاسر ٌجيِسن ءامكحلا ٌراعشأو نحلاَّصلا ٌلاوقأو فيرّلا

 ّيمالسإلا بدألل اًجذومن انل مّدقت «ةيرثتلا هراثآو هراعشأ رارغ ىلع ءانالوم لئاسر

 «ناسنإلا ةّيناسنإ ززعي اًعيفر اًينيد اًسِحو ةيلاعتم ةمكح حاورألا وذغي يذلا «عيفّرلا
 كلذب فّرعتيف «ناوكألا يف نايّدلا َلْعِف هب كردي يذلا قّلأتملا مُهَفلا يباني هيف رّجسفيو

 .قافآلاو سفنألا يف ةلثاملا هتايآب ميظعلا هقلاخ

 ةداقو ةاضٌقلاو نيمكاحلاو نيطالّسلا لايجأل ّيرملا انالوم لئاسرلا زيت د

 .شيوارّدلاو تاديّسلاو نيسّردملاو ظاّعولاو عاَنّصلاو راّجَشلاو نيدهاجملا شيجلا

 .حالّصلاو ريخلا لامعأو ةّينَّسلا يناعملاو ةيلاعلا ٌقالخألا هبطاخي نم لك يف ىّمني ناكو

 هّنأكو ءبطاخملا ةعيبطل اًمامت ًةبسانم ٌتافَّصلا يأت نأ ىلع ليجبتلاو ءانّثلا يف صرحيو

 اياجَسلاو ةعيفرلا قالخألا نم هيلع نوكي نأ يغبني اب قلختي نأ ىلإ بطاخملا وعدي

 :رَتَأ تابسانم يف هانيّمس امم اًمقوم اًيْرَص لئاسّرلا نوكت وحنلا اذه ىلعو .ةديمحلا
 نم ددع كانهف ؛هنم بّيط ٌبيصن ءاسنلل ناك يذلا ٌبدألا اذه .بّدؤملا ّبدألا

 ةيلعلا ةلزنملا زربي رمأ وهو .ةفلتخم نوؤش يف تايَّلْضُف تادّيس ىلإ ةهّجوملا لئاسرلا
 .انالوم تامامتها ةلمج يف ةأرملا اهلّثمت يتلا

 تادآل ران اكراق رخألا ةراثآ ىف هلاحإ ىح اك هلئاتسالا ف انالوع دبي دع

 فّوصتلا ءارعش نم ددع راثآب عولّولا ديدش لئاسّرلا هترهظأ دقف .برعلاو سرُفلا



 دقو .(ه771 ت ) راطعلا نيّدلا ديرفو «(ه0416 ت) يئانّس لثم نم رابكلا ّيمرافلا

 عاونأو مهيفاوقو مهنازوأو مهتانومضم لمعتساو «نيرعاشلا نيذه جن انالوم جبن

 يف كعلاطت (ى «يئانَس راعشأب داهشتسالا نم رثكأ ةضاخ لئاسّرلا يفو .مهفيدَر

 هخيش تالاقمو ٌيِدْرَوَرْهَّملا راعشأو يسودرفلا ةمانهاش نم هتدافإ ٌراثآ لئاسّرلا

 دقف «ةّيبرعلا ةفاقثلا نع هبجحتل ةيسرافلا ٌةفاقثلا هذه نكت ملو .يزيربتلا نيَّدلا سمش

 نب بحاَضلاو ّيّرَعملاو يّبنتملا نيواود نم ةاقتسم ةيرعش دهاوش ىلع لئاسّرلا توطنا

 .ةفّرطو سْيقلا ئرمال ٍتايبأب ىّتح دهشتسي هدجن لب ءداّبع

 نأ هتايضاخ ٌرهظأ كاع وهو «نيّدلا لالج انالومل ّمفنلا اعلا لئاسّرلا رهظُت -و

 ٌذاتسألا لّجس دقو .لابقإ ةمالعلل ٍةرابع ٌقفو ؛لقعلل ٌمِكاحلاو ٌرايِعلا وه هيف داؤفلا

 ناجيهلاو ءطرفملا ٌصالخإلا انالوم لئاسر يف دّمجي» :لاق نيح ًظحلملا اذه يلرانيبلك

 ,ةقراخلا ةيقطنملا ٌةردقلاو «خساّرلا ُناهيإلاو «عنقملا نايبلاو ءلخاَدلا ٌقّرحتلاو «قيمعلا

 .(77 ص ءلصألا)

 وه َنَمَع ٍدْضَق قيقحت ىلإ يمرت اًعيمج لئاسّرلا ْنأ ىلإ ةراشإلا نم ًءادتبا دب ال

 قئالخلا ةيمنت ىلإ فدب يذلا يقلل ّيوبرتلا سرّدلا ميدقت عم اهيف بولطملا ٌراجنإ

 نيّدلا لالج انالوم نأ اًريثك انه ِءرملا ةابتنا ٌثفليو . مهيلإ هّجوُت نم سوفن يف ةليمجلا

 بطاخملا ىلع ينغثيف ءّلَقعلاو ّنادجولا ّيسفنلا ريثأتلا تاودأ لك بطاخملا ىلع طّلسي

 ةيحور ةّيسفن ٍةكبش يف ّبطاخملا عضت اهّءأ بسحأ يتلا باقلألا نم ضيفب ءدبلا ذنم

 «ءاطعلا َمْعط ّذَكَي هلعجي يذلا َلقعلاو ّيحوّرلا ءاقترالا لماوع ّلك هين ضهنتست ةيلقع

 وأ قْرِع وأ ةلالُس ىلإ بطاخملا ٌءامتنا ىّتحف .دْرُب نب راَشب ّيماّبعلا رعاشلا ةرابع قفو



 الا ةيبرعلا ىلإ مجرتملا ةمّدقم

 ملو لضفلا سْبَحو ريخلا عْنَم ىلإ تلام يتلا سوفنلا ءايحتتسال انالوم هلمعتسي ةرسأ

 ذاتسألا لوقي اى انه دمعيو .ّنادُمحلا سارف يبأ ةلوقم قفو ءاهيدل عضوم عفنلل قبي

 تايآلاب كلذ فدريو «كلذل ةلثمألاب يتأي ٌمث ءاناونع عوضوم لْعَج ىلإ» يلرانيبلك

 ديعتسيو تاياكحلا ىلإ لخدُيو ء.عوضوملل ةقباطملا 57 ةبسانملا ثيداحألاو

 ةركفلا دييأتل شاقتلاو َجاجحلا لمعتسي ام اًريثكو .(77 «لصألا) ؛نيضاملا تايركذ

 .اهب بطاخملا ٌعانقإ ءاشي يتلا

 انالوم َلَعِج هّقيقحت لئاسّرلا تفدهتسا يذلا َلَمعلا دْضَقلا نأ لمأتملا لاخيو

 يف لئاسّرلا بيلاسأ ةاكاحم ىلإ ٍدّصق نود نم اًوفع اذكه هلئاسر يف مالكلا ثعبي

 داحُي ال تاراسمو ةدّدحم ٌبلاوق مزتلا هيف ٌناويدلا ٌلّسرتلا ْنأ ودبي ٌرصع وهو ؛هرصع

 ةمجرّتلل هتمّدقم يف لاقف ّرمألا اذه يلرانيبلك يقابلا دبع ٌموحرملا ظحال دقو .اهنع

 ناك «هرعش يف ىّتحو هتايحو هركف يف اًرّرحتم انالوم ناك |ملثم» :انالوم لئاسرل ةيكرتلا

 ةدماجلا دعاوقلاب ؛هنامز بولسأل اَعاِبَنا ؛هبطاخ مزلُي ال وهف .اًضيأ اًرّرحتم هلئاسر يف

 نم يناعملا اهيف رهظت يتلا اهسفن ةقيرطلاب بطاخملا ثّدحيو ءباطخلا عوضوم يف لّسرتلل
 .(77 ص «لصالا) ءرصعلا ٌفارعأ عبّتي ال ءاًضيأ نيوانعلا يف ىّتح «لئاسّرلا ينو .هبلق

 نم هيف امم اًديفتسم ءيرعلا لّسرتلل اًزاتمم اًنراق انالوم رهظُت اًضيأ لئاسّرلا ّنكل
 ةاعارمو جاودزاو ميسقت نم بطاخملا دنع ّيلاجلا ٌسحلا بطاخت ةّيتادأ تاقاط

 لابقإ ٌةمالعلا يّمسي امك ميظعلا خيشلا نأ رّكذتن نيح كلذ يف ةبارغ الو .لصاوفلل

 اهتوتم أرقيو اهخويش عمسي ةيمالسإلا ةّيبرعلا ةفاقثلل َرْب نبا - نيّدلا ٌلالج انالوم

 اى «نيبم برع ٍناسلب وه ام لئاسّرلا نمو .ةيبرعلا اهتغل يف نايبلا بيلاسأ رهظتسيو
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 دقو .اًضيأ ةيبرعلاب يونثملا نم ءازجأ ةثالث ٌتامّدقمو «ةريثك ةّيبرعلاب اًراعشأ انالومل نأ

 ضعب ىلإ اًيداه نوكيل ةرشع ةثلاثلا ةلاسّرلا علطم يف ءاج امن اًيش ئزتجن نأ انه ديفُي

 ءسْحَبلا ِةقْفَص ُحساف «سفنلا ةّيطم ٌضئار «نيركاشلا جات «نيركاّذلا ٌجارس» :انلق ام

 بايث ٌعلاخ هللا ىلع لكوتملا هللا ىلإ ٌبينملا .حالّصلا جبه ُكِلاس ؛حالّقلا ُثراو

 .:...سنكلا ريحت ناكرأ ٌرِماع «.سندلا

 ٌنالج انالوم هأشنأ ام لك يه لئاسّرلا هذه له :انه ٌءرملا لءاستي نأ ىقبيو

 ذاتسألا هبتنا دقو .كلذك رمألا ْنأ ودبي ال ؟لئاسر نم .هل رّرُخ وأ ءهرّرحو نيدلا

 باحصأ لوح رودت اًضيأ رحتأ لئاسر اًئيقي كانه» :لاقف ةلأسملا هذه ىلإ يلرانيبلك

 نأ ودبيو .(737 «لصألا) ؛هيلإ تهجّجو ةلئسأ ةباجإ يف كلذكو ءمهعاضوأو اءالوم

 نأ نامزلا ٌتايداع عطتست ملام نأو ؛عايَضلا ىلإ اهليبس تدجو دق انالومل ةريثك لئاسر

 يف يلرانيبلك ظحال (ى «ناويدلا لاّعو ناطلّسلا لهأب لصتملا كلذ وه هيلإ لصت

 .باتكلا اذه علطم يف ةّيبرعلا اهتمجرت ةتبثملا ةيكرتلا ةمجرتلل هتمدقم

 اهَيْكَر رياس دق «هلل ٌدمحلاو «قيفوتلا ّنِإ ُلوقأف لئاسرلل هذه ةّيبرعلا اندمجت اَمأ

 ىدن ةروتكّدلا ةلضافلا ٌتحألا تلّضفت ذإ ؛ةققحملا ةرشْنلا هذه ىلع لوصحلا ذنم

 نيسراذدلا انئانبأ دحأ تلأس نأب ءقشمد ةعماج يف ّسرافلا بدألا ةسّردم ءنوّسح

 ّنبالا ينادهأ العفو .ةرشّتلا هذه نم ةخسنب ينيفاوي نأ نارهط يف ةيسرافلا ةغّلل

 ٌنسحأف ؛ةمجرتلا يف تدمع يه يتلا ةخسنلا هذه ديجملا دبع دّمحت ذاتسألا بيجنلا

 .نيقيدصلا نيذه ىلإ ىلوملا

 قه نكا اذه ةروادن ف لثحتو ص نه هنانينتت قو نابخ ايف اي قيفوتلا لت



 1 ةيبرعلا ىلإ مجرتملا ةمّدقم

 نأ نأشلا اذه يف ركذأ نأ ديفملا نم ناك نإ يردأ ٌتسلو .ّيرجهلا عباسلا نرقلا نوتم

 .بأّدلاو ةميزعلاو تابثلا نم ديزمب يندفري اًدَّدم اًئاد تناك هراثآو بيبحلا انالوم ةّبحم

 يف هتلاقم نيّدلا لالج انالومل ينم ةالاوملاو ٌةّبحملا هذه ٌلمشت نأ هناحبس للوملا لأسأو

 سواكيك نيذدلا رع ناطلّسلا ٍناسحإ رابخأب هّرورس نلعأ امدنع ىلوألا ةلاسّرلا

 اذه ناسحإ رابخأب يرورّسل ٌةبجوملا ةيناثلا ٌةهجلاو ه :لاقف هيّبحم دحأ ىلإ ّيقوجلّسلا
 اذه يتالاوُمو يتّبحمل ٌلَعَج يذلا هلل ٌدمحلا :لوقأ تنك يننأ «هتلود هللا ىلعأ ءكلملا

 هتبحم عقت نأ ٌبِحملا رهوج ءافص نم هنأل ؛قئاللا عقوملا يف اهعقوأو ديازتملا ّلابقإلا

 «ءيثل ٌقشاعو ٌبحي (ًمّلاع رشع ةيناثلا يف ٌةوجوم وه ام لك ّنأل ؛فيطل رهوج ىلع
 و 8. ) 3 . 0 . 5 5 م ماش ب هه . 2.6:

 فيرشو افيرظو افيطل قوشعملا ناك املكو .هقوشعم ٍفّرش ردقب قشاع لك فّرشو

 :اًريزع هقشاع ناك رهوجلا
 0 04 6. 2 و 7 و

 اننأ اهو ءُةمجرتلا تلمتكا نأ دعب «عادوب نآلا ٌةَقشملاو ٌةاناعملا هذه تنذآ دقو

 ّنأ وه ءائاد ظقي ٌسجاه ّيدل ىقبيسو .ميدقتلا اذه نم ةريخألا تايلكلا رّطسأ

 لهأ نم رارحألا قانعأ يف ُّنْيَد مهامعأو مهلاوقأب ممر ىلع نيَلاَدلا حالّصلا لهأ ةمدخ

 ينّنإو .حابشألا حالصإل ٌةمّدقم حاورألا حالصإ نأ نوكردي نيذلا ءالؤه نامز لك

 ساّنلا دارفأ نيب اهتعاشإو ةديج ةروص يف ميظعلا عيبملا اذه راثآ َرْشَت نأ اًمامت نقيتسأ

 «هالومل ناسنإلا ةيدوبعب ٌنمؤي يذلا ليحلا ضوب:و ةّمألاب ءاقترالل لبّسلا ىدحإ

 .نيذلا ٌلالج انالوم هب دهشتسا يّبنتملل ثيب
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 قلخلا تاقاط نم عدوأ ام ّلك ٌرفنتسيو «يتأي ام لك يف نيْخُي نأ ًةرورض ٌرعشتسيو

 منح اهب متخأو .ضرألاو ءامّسلا يف ّيضّرملا ٌعمتجملا انغمتجم نوكي كاذ ذإو .عادبإلاو

 ءانهو] ةلاسّرلا هذه نم رطَس لك نإ :هلئاسر نم ىلوألا َةلاسّرلا انالوم ٌةرضح هب

 ... ميقّسلا همهفب ٌرهاّظلا اَلِإ ىريال نم اهّرؤي ال يكل َحْرْشلا يعدتست ٌةتكت [لئاسّرلا

 ةباجإلا لو هّْنِإ .يفوشكمو حضاو رينم ريمضو «رطاع رطاخ ىلع اَهْزنُي نأ هللا لأسأو

 .«ةباجتسم نيصلخملا ٌةوعدو

 هدياز هدب ثبع ناوخارب هجرك هديافار ىلاع فسوي نّسح

 :يأ

 هّلك [اعلل اًديفم َفسوي ٌنْسُح ناك

 هئارو نم ٌلئاط ال اًعَبع هتوحخإ ىدل ناك هّنأ مغرب

 نيقيدٌصلل ركشأ نأ نع اًمولعم اًمح دجأ ميركلا ئراقلا عّدوأ نأ لبقو

 رشتلل هدادعإو باتكلا ديضنت يف امهمّدوهج رامعم رصتنمو ديشر دمحم نيميركلا

 اهلّمحَت ٌباوث امه لزجي نأ هناحبس ىلوملا لأسأ ةريبك ةاناعم كلذ يف شت دقو .يئاهنلا

 .اهتدباكمو

 دعب نيمو لبق قم رهألا هلو

 ه5794١ / مارحلا مّرحم ١ ؛ ءاعبرألا ءاسم هللا ءاش نإ ةظوفحملا بلح

 م8١١٠ / يناثلا نوناك ٠

 ءهللا دبع نإو»

 بوكاعلا ىسيع نب يلع نب ىسيع



 ميلرلا ميمرلاملا مسب

 يناحبس قيفوت ذاتسألا لضافلا يناريإلا ققحملا ميدقت

 لوق بسح ١118 ةنس ةعبط عم ) ّيموَرلا نيّدلا لالج انالوم لئاسر تعط

 اى «ةيكرتو ناريإ يف تاّرم َميرأ نآلا ىتح (ةعوبطملا بتكلا سرهف يف راشُم موحرملا

 نكمي ؛لئاسّرلا هذهل ةيكرتلا ةمجرتلا الخ امو .ةبكرت يف ةدحاو ٌةّرم ةيكرتلا اهثمجرت تعط
 دّيسلا ةيانعب «0“7*1 ةنس ةعبط نأل كلذ ؛ةدحاو ةعبط ةقيقحلا ىلع رخألا تاعبطلا ّدَع

 روتكدلا موحرملا ةعبط نع ٌةذوخأم ,نارهط يف نيمأ نيسحمالغ ديسلاو روب يديشمج فسوي

 ىلإ بهذي باتكلا فيرعت نأ مغرب «نارهط يف 177 ًةعبطو ؛قولزوأ ذفان نوديرف

 .ةيكرتلا ةعبطلا نع تيسفألا ةقيرطب ٌعّبَط اًمامت يه «لوألا ةعبطلا اهتإ لوقلا
 نوفرعي تاعبطلا هذه نم لك يف انالوم لئاسر ىلع اوعلّطا دق نونوكي نمو

 يذ تافيحصتلا لودج ىلإ ةفاضإلاب هنأ نوملعيو «تاعبطلا هذه يف تافيحصتلا

 نم ١517/1١9١ تاحفصلا يف قولزوأ ذفان ٌموحرملا هتبثأ يذلا ةحفص ةرشع عبسلا

 نيع نع اهُضعب ّدن اًدج ةريثك ىرخأ ٌتافيحصت اًضيأ باتكلا نْثم يف تعقو «باتكلا

 ىنعملا كاردإ ٌتافيحصتلا هذه تلعج دقو «ةءارقلا ءوُس نع اهضعب أشنو هححصم

 لودج يف ةزّربملا تافيحصتلا ضعب ْنأ يف كش الو .عضاوملا رثكأ يف اًرّعتم اًرمأ

 تافيحصت نأ فسؤملا نم هّنكل .حلصأ دق نيمأ روب يديشمج نيِديَسلا ةعبط تافيحصت
2 5 - 

 .اهلمحم تلح دق رخآ
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 ةيكرت ةعبط يف) رخآلا نم ثلاثلا رطسلا 4 ةحفصلا يف ىلوألا ةلاسّرلا يف اًلثمف

 :ةينآلا ًةرابعلا أرقن (ةيملعلاو

 مدع ّصئاقن ىري يكل كلملا مامأ رعت :[الئاق] اينّدلا كّلُمب ٌّقحلا ٌةرضح حاص»

 «... تاهوركملا ءامب ٌكِتقرو ًةفيج كتع لسغاو كئافو

 :اذكه ةينوُق يف "4 ةخسنلا ىلإ اًدانتسا اهّلصأ يتلا

 مدع ٌصئاقن ىري يكل كيملا ّمامأ رعت :[التاق] اينذلا كْلُمِب ٌقحلا ٌةرضح حاص»

 .©0..تاهوركملا ءامب كفرو َكَفَح ٌكنع لِسغاو ٌكئافو

 :هّلوق 7١-217 رطَّسلا 5 ةحفصلا يف ةيناثلا ةلاسّرلا يف أرقن :وأ

 [7]«توملا لبق ةالّصلاب اولّجع»

 :اذكه لصألا ين يه يتلا

 .«ترفلا َلْبِق ةالّصلاب اولّجع»

 يف يهتنتو 47 - 47 نيتحفصلا يف تءاج يتلا «نيعبرألاو ةيناثلا َةلاسّرلا نأ :وأ

 نيّدلا نيعمل تبتك يتلا «نيعبرألاو ةثلاثلا ًةلاسّرلاو «47 ةحفصلا نم ثلاثلا رطّسلا

 .ةدوجوملا تاعبطلا يف اتجمدأ دق ءنيّدلا ماظن ٌةحعاسم اهيف سمْنلاو هناورب

 .ةروثنم ٍتارابع نتملا لخاد يف ةدوجوم ٌتايبأو ٌميراصم تلعجج اًنايحأو

 ةعباسلا ةلاسّرلا نم ةريخألا ةلمجلا يف الثم ةءارقلا ءوسل ٌحذومن ىرُي نأ نكميو

 3 ماا 3 5 ٠ 7 هك 0 5
 فتلاف .ُنَوْلَْي الف ءانحدمو ءانمدخو ءانرمأب ىنتعاو ءانب فاط نم :يأ .«دصتقيلف انقر وأ انف نمد :لثملا يف ءاج *

 .[يبرعلا مجرتملا] ٌماركإلاو ُناسحإلا ُفّرلاو «ةيانعلاب ٌةطاحإلا



 19 يناحبس قيفوت ذاتسألا لضافلا يناريإلا ققحملا ميدقت

 : «قهةخسنلا يف نيتسلاو

 فرعي هدلاو هبتك» :وحنلا اذه ىلع تئرق يتلا ؛هلوق نْحَلِب فرعي هدلاو هبتك»

 يف ةدوجوم اهنكل «ةيكرتلا تيسفألا ةعبط يف ةرابعلا هذه تأت ملو .«هلوق يخلب

 .نارهط يف 1775 ةعبط «لئاسّرلا»

 ةخسن دادعإ ىلع رطسألا هذه ّبتاك لمح تالاكشإلا نم َبرُضلا اذه ّنإو

 :ةينآلا خسنلاب رفظو باتكلا تاطوطخم نع شتف ببَسلا اذهو .ةميلس

 .لوبناتسإ ةينايلس يف ةدوجوملا ءاشاب ذفان ةبتكم يف ٠١50 مقر ةطوطخملا ١

 م87 ملم 19٠ 156٠ / 217١ ١90 ؟ ند ةمالعلاب ةطوطخملا هذه نع انربع دقو

 .يرجمه ا نماثلا نرقلا نم اهنأ ودبيو ءاّرطس 71 ةحفص لك يف «ةقرو

 ةيراصتخالا اهتمالع) لوبناتسإ ةعماج ةبتكم يف 47 مقر ةطوطخملا ١"

 قرو ءاّرطس 77 ةحفص لك يف «ةقرو 0١ «ملم 188 217٠١ / 7841 10/0 ؛ ( ءاسد

 لودجم «نوللا ّيوهقلا منغلا دلج نم ةيشاحلاو فرطلاو .ىّوقم ُدلجلا ىّشنُم نّولم

 هذهل .ٌيرجحهلا رشاعلا نرقلا نم اهنأ انل ودبيو «رمحألا نوللاب نيوانعلا ءكسملاو بهألاب

 .لئاسّرلا ةمجرتل هتمّدقم يف يلرانيبلك يقابلا دبع ٌموحرملا اهتبثأ ةربصق ٌةمّدقم ةطوطخملا
 ىلإ لّسوتلل لّسرتلا باتك» ناونعب اهسفن ةبتكملا يف ١5187 مقر ةطوطخملا

 طخب ءملم1545 اك 5٠١١5٠ / 8١ ؛(«حس» ال ةيراصتخالا ةمالعلا) «لضفتلا

 زعاملا دلج نم دلجلا ءىّشنُم رفصأ قرو ءاّرطس 7١ ةحفص للك يف «ةقرو 7 «خشتتلا

 رشع يناثلا نرقلا نم اهّثأ انل ودبي ءرمحألاب فقولا تامالعو نيوانعلا .يوهقلا غوبدملا

 «جس» ٌةطوطخملا نّمضتتو .رشع يداحلا نرقلا ىلإ يمتني بي امم مهضعب اهدع دقو ءيرجملا



 يمورلا نيدلا لالج انالوم لئاسر 3

 :يتأي ايف ةمّدقملا كلت ركذن نأ نسحيو «ةمّدقملا ليبس ىلع رطسأ ةثالث ءدبلا يف اًضيأ

 بطق ء«ءايلوألا ناطلس انالوم ءاشنإ نم لّضفتلا ىلإ ٍلّسوتلل ٍلَسرَتلا ٌباتك»

 «نيذدلا موي ىلإ لاقلاو لاحلا لماك «نيملاعلا ىلع هللا ةجح «نيلماكلا دشرم «نيلصاولا

 حراش كولّسلا قيلاغم حتاف «تركلملاو كلملا راحب حابسو توربجلا كلام حايس

 [8].«هٌّدَس سّدُق ,نيدلاو ّنحلا لالج «كرلملا تا[ ]ضح

 طخب .(«بس» ةيراصتخالا اهتمالع) اهسفن ةبتكملا يف ١7 مقر ةطوطخملا -#

 1١590 541/ ٠٠١ * .٠/٠ ه184١ ريرحتلا خيرات «ّيراخبلا هللا دبعل قيلعتسن

 زعاملا دلج نم دلجلا ءىّشنم رفصأ قرو ءاّرطس 7١ ةحفص لك يف ؛ةقرو ١417 ءملم

 .رمحألاب نيوانعلا ءرخأتملا قرزألا غوبدملا

 تّزع فسوي ةباتك ليمج قيلعتسن ٌطخب ؛اهسفن ةبتكملا يف 78 مقر ةطوطخملا

 يف .ةقرو 44.«ملم 65٠١ 701/ 7٠١656156 ه.1171/8 ريرحتلا خيرات ءيرهشقآ

 غوبدملا زعاملا دلج نم دلجلا ءقاّرب ىّشنم رفصأ قرو ءاّرطس 7 ةحفص ّلك

 .رمحألاب بيهذتلا طوطخو نيوانعلا .ءبّهذم ةحوللا ٌُسأر ءرضخألا

 حمس 19.8 6 8 /177 06 1 ؛ةيزوُق فحتم ةبتكم يف 5١١7 مقر ةطوطخملا 1

 دلج نم ةيشاحب ىّوقم دلجلا ءبهذلاب ططخم ءاّرطس 7١ ةحفص لك يف «ةقرو 6

 هذهو .ّيرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا نم «ةباتكلل خيرات كانه سيل .غوبدملا منغلا

 .يبلج مدمهل فقو ةطوطخملا

 ٌةطوطخملا هذهو ؛( «ق» ةيراصتخالا اهتمالع) ةيِنوُق يف 74 مقر ةطوطخملا -/

 عباَرلا دلجملا نم ةطوطخملا هذهل ةلماكلا ٍتاصّخشملا لقننو .انقيقحتل ٌساسألا يه



 حلا يناحبس قيفوت ذاتسألا لضافلا يناريإلا نقحملا ميدقت

 يقابلا دبع موحرملا هبتك يذلا «ةيِنوُق يف انالوم فحتم ةبتكم تاطوطخم سرهفل
 :نآلا ىتح فسألل عبطي ملو يلرانيبلك

 .غوبدملا منغلا دلج نم ةيشاحب ىّرقم ُدلجلا مس 71 > 4> 176.6 / ١5

 دحاو بتاك ّطخب اهّلك اهلئاسر ٌةعومجم يهو .ةقرو 1717 :حالصإ ىلإ ٌجاتحمو

 اهيف تاحفصلا رثكأ ءرفصألاب اًليلق ىّمَنُم ريبك قرو «ّيقوجلّسلا رصعلا بولسأب

 تايآلاو لوصفلا ٌسوؤرو ُنيوانعلا .رثكأ اًنايحأو اًرطس 7 هيف اهّضعبو ءاّرطس "؟

 دمحم ُكّلَع لوألا ةقرولا يف نّوُم دقو .رحألا نوّللاب ةّمهملا تاعوضوملاو ثيداحألاو

 مصاع ليعامسإ هداز يبلج ٌةيكلم اًضيأ تتبثأ اهسفن ةقرولا يفو .يبلج مدمه ديعس
 متن اًضيأ هطخ تحتو .ه خيرات ىلع لمتشت يتلا (م17250 / ه11070)

 دبعلل ٌةفوقوم ٌةْحِسَنلا هذه» :ةيثآلا ةرابعلا ىلع لدي قيلعتسنلا عون نم اًدج ليمج ّطخبب

 .«مصاع ليعامسإ هداز يبلج مثآلا

 :ةينآلا لئاسّرلا ةعومجملا يف دجوتو

 :ءاملعلا ناطلس فراعم نم زج ١-

 نمحّرلا هللا مسب ٌرس ريسفت يف .ينيقي هللاب ينيقي .ميحّرلا نمحّرلا هللا مسب :ءادتبالا

 ١( ب)... هللا وه نّوكملا نأ ىلع ليلد هللا مسب .ميحّرلا

 ىسومو ميهاربإ لثم كتل ٌءاملاو ٌرانلا بهذُت مل كّنَّذل ٌتدجو ىتم :ءاهتنالا

 .ملعأ هللاو ,مالسلا مهيلع

 ةريثك تاحفصو 5164 ب ؛* 1071 قاروألا شماه يف .حص» ٌةملك ريشت [؛]

 ,رخا دع كلررف ةكيفلاختع نأ قر رع
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 :(انالوم) دّمحم نيّدلا لالج هيف ام هيف"

 :8١511411ب نم

 راز نم ءاملعلا رش :ٌمالسلا هيلع ٌيبنلا لاق .ينيقي هللاب ينيقي .هللا مسب :ءادتبالا

 ْ ...ءارمألا

 .ُملعأ هللاو .ةحلصم لجأ نم تادامجلا هذه نيب :ءاهتنالا

 ةخسنب تلبوق دق اهّمأ ىلإ تاحيحصتو ءحص» ٌةملك ريشت تاحفصلا رثكأ ينو

 نك يقردل نمبل «لّصَف» شماه يفو 1١« ب ةقرولا يفو .ىرخأ ةحيحص وأ ةميدق

 نمو .«هتفيلخ ّطخب دجٌو» :بتُك «1١1«لصف» ةيشاح يفو .«فيرشلا هّطخب دجُّو»
 نيبو .يبلج نيّدلا ماسحو انالوم صخسش طخ نع تخسُت لوصفلا هذه نأ مّلْعُي اذه

 لع يرطر اكجل ديف هكر هن اناررأ عومجلا لإ تينا 48ر05
 .ٌيقوجلسلا رصعلا راثآ تايضاخ

 :(انالوم) دّمحم نيدلا لالج «لئاسر-'"

 :89 آ ىلإ 51؟8ب نم

 ةرصنلاو فطللاو ةيانعلاب دبعلا ةطاحإ ءاشي امدنع ىلاعت ئرابلا .هللا مسب :ءادتبالا

 ...ةداعسلاو رورّسلاو

 .نيملاعلا بر اي نيمآ ءمكيبحملو مكل قيفوتلا دادمأ (ّئاد هللا داز :ءاهتنالا

 .«حص» ةملك اًضيأ لئاسّرلا قاروأ يئاوح يف ٌءرملا ىريو

 :(انالوم) دّمحم نيذلا لالج «ةعبّسلا سلاجملا- 5

 ١٠١: 1/1 ل4184 ب نم



 فر يناحبس قيفوت ذاتسألا لضافلا يناريإلا قّقحملا ميدقت

 ...ةرطحت لكب ملاعلا «ةلآ ريغب اعلا عناص هلل ٌدمحلا «هللا مسب :ءادتبالا

 ةدحولا رحب وحن لّْيَّسلا لثم قلطنت يتلا نمؤملا ٌحور يه :ءاهتنالا

 .ملعأ هللاو ءيبسح وهو «لكوت هيلع بر ىلإ ٌبهاذ نإ [الئاق]
 .نانم ميرك نإ 0 سلاجملا تك

 [0] .(اًريخأ ترِشُت يتلا ةعبّسلا سلاجملل انقيقحت ٌساسأ ٌةخسنلا هذه انلعج دقو)

 :دّمحم نيذدلا لالج انالوم تاملك ضعب 5

 ١١١: ب ىلإ ٠١7 ب نم

 , ؟ةلاقملا ٌءوسو ُتَّشلا هؤوسي فيك ةيانعلا ٌرون هلخاد يف ٌنوكي نم :ءادتبالا

 .هدشري#جلاع سيل ْنَم لضو ؛هدضعي [اذك] كاظ سيل ْنَم لذ :ءاهتنالا

 ةملك ةباتكل كرت ٍلاخخ ناكم يف ««ملعأ هللاو» ةرابع دعي 2٠١7 ب ةقرولا يف

 ةدحاو ةملك ُناكم اًضيأ كرت ٠١81 ةقرولا يفو .«لذَعلا يف ٌلضف» :هّلوق بتُك «ةدحاو

 يفو .«ةنس نيّتس ةدابع نم ٌريخ دعاس ٌركفت» :ةرابعلا هذهب كلذ دعب عرشُيو ءاّيلاخ

 نم بتكو «فيطللا هس هللا سَّدق فيرّشلا هطخ نم لقُن» :ةرابعلا هذه دجن ةيشاحلا

 طخ نم تاحفص ٌسمخ خت  حضوأ امك  دعبو انه نمو. «تاحفص سمنخ ىلإ انهه

 ملعُي تاباتكلا هذه نمو .«هطخ نم» :بتُك اًضيأ عساتلا رطسلا ةيشاح يفو .انالوم

 :انالوم طخ نما تلقت انميأ ءازجلألا هده ذا

 : قسرا ىلع ىبتلا ناعيا راسك
 161 تل 1 يق
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 نيققحملا دّيس ؛تاماركلا عبنمو تاداّسلا رخفم تالاقم نم هللا مسب : ءادتبالا

 اًبّسنو اًبّسحو الام انل ْنِإ مهلك راّقكلا لاق «نيتملا هٌرِيب هللا انسّدق ءنيذلاو ّقحلا ناهرب

 ليه ةناقو اًدقؤ الامغو

 .ملعأ هللاو ءمالكلا رصقف لمشف ّدِجو :ءاهتنالا

 آ يف اًلثمف .فراعملا ريغ ءاًضيأ رحتأ بتك نم بلاطم تلقُت .,تاحفصلا هذه يفو

 .ةءاملعلا ناطلس فراعم نم ٌسلجم اذهد :بتك ةيشاحلا نم لفسألا ءزجلا يف ء١

 :ٌيزيربتلا نيدلا سمش تالاقم نم ا/

 :10/ا/1 ىلإ ١56 ب نم

 ...ءارقفلا ناطلس انالوم ةرضح رارسأ ضعب نم هللا مسب :ءادتبالا

 هلك هرمع ىقاب يف نوكي ةدحاو َةَّلز هتايح يف ُناسنإلا لزي نأ نم َّدب ال تلق

 ...اهنم اًرفغتسم

 .لاقثم ةئم يردص يف ّنأل :ءاهتنالا

 اهبتاك ٌمسا بتكُي ملو ءتهتنا دق «ةقباسلا ةلمجلاب يهتنت يتلا .ةعومجملا نأ مَلْعَيف

 ٠707 ةنس يف تهتنا دق اهّأ ةعبسلا سلاجملا ماتخ نم رهظي هنكل ءاًضيأ

 [30 - ةيرجه

 ردنوأ دّمحم دّيسلا فيلأت نم انالوم تافلؤم نايب ىلإ ةفاضإلاب ١

 ا/اعباذمد ظاطانإالمو ميد, ة/اعطصعأ 0موعع 4 ١١١

 دادتما ىلع روطَّسلا ٌبتاك اهعمج يتلا «ةيكرتلا تابتكملا يف ةيسرافلا تاطوطخملا سراهف نم مسقلا اذه يف ديفّتسا



 <” يناحبس قيفوت ذاتسألا لضافلا يناريإلا قّقحملا ميدقت

 هذه ةيجراخلا نادلبلا نم اهراضحإو «تاليفوركيملا» و رّوّصلا دادعإ ْنألو

 تهتنا يتلا «ةلماشلا ةلباقملا راطإ يف ققحملا ْنأ ىلإ ةفاضإلاب «ةلوهسب نكمم ٌديغ َمايألا

 نيب ريبك فالتخا دجوي ال هنأ جتنتسا «ةفلتخملا خسنلا عم قولزوأ ذفان ةخسن كالتماب

 لع لوصحلا دعبو .تاطوطخملا ّمهأب رفظلا نم دب ال ناك «لئاسّرلا خسُن
 «ةيِنوُق يف انالوم فحتم يف 4 مقر ةطوطخملا مليفوركيم عضُْو ًةرشابم تاطوطخملا

 راو تذِخأو ةروصملا يف «ةعبسلا سلاجملا قيقحت ءاغتبا ُلْبق َدِعَأ دق ناك يذلا

 ةمجرتو اشاب دفان ةطوطخمل مليفوركيم َدِعَأ تالحّرلا ىدحإ ينو .اهخسنل ٌدِعٌتساو

 يف 74 ةطوطخملا نع يديب هتخسن ام ةلباقمبو .اًضيأ يلرانيبلك 0

 ليثض نيتطوطخملا فالتخا ْنأ نّيبت : ءاشاب ذفان يف ٠١50 مقر ةطوطخملا عم

 يف 758 مقر ةطوطخملا تحسّن دقو .ةريثك تالخادتلاو ةءارقلا د

 كلت يشاوح ّلقن خسانلا نإ ىتح .اشاب ذفان ةطوطخم نع اًمامت لوبناتسإ ةعماج ةبتكم

 0 ا رار لا

 ةينوُق ف 4 مقر ةطوطخملا لّباقُت نأ ٌيأرلا ناك انه نمو .ةريخألا ةطوطخملا

 اليئض ناك دقف نيتطوطخملا نيب ٌفالتخالا اَمأ ؛اشاب ذفان يف ٠١55 مقر ةطوطخملاب

 اًنايحأ ٌقّمحملا لمحيو ةّبلا ٌةتكن حِضوُي الو ًةلضعم ليال هّْنِإ ٌلوقلا نكمي هنأ ّدح ىلإ

 .ءالمإلا مّلعم لّمع بلاطمب يفي نأ ىلع

 يف تاطوطخملا ٌفالتخا هدارمل افالخ «قيقحتلا ءدب يف ٌققحملا لّجحس انه نمو

 هنوكراشي ققحملا هباتك ةءارق نوؤاشي نم لعجي يكل ؛الصفنم سيلو ةقرولا رخآ

 .ةينوُ ةطوطخ اًئيقي يه لئاسرلل نآلا ىّتح ةفورعم ةطوطخم حصأ نأ يف ّيأرلا
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 يتلا يشاوحلا داريإ نع عنتما هنكل ءهرظن نع اشاب ذفان ةطوطخم ٌققحملا دعبُي مل

 ىلإ نيرشعلا ةلاسّرلا طسو نم ةّداملا عايض ىلإ اًرظن هْنَأ فسؤملا نمو .ةدئاز اهنأي مّلسُي

 نم عئاضلا اذه لقت نم ّدب ال ناك «ةينوُق ةخسن نم نيسمخلاو ةئلاثلا ةلاسّرلا طساوأ

 ٌةمجرت تناك لمعلا اذه يفو .«جس» و ءبسد» و ءاس» و «ن» اشاب ذفان تاطوطغ

 ىلع رظن لحم ؛ةقيقدو ةقداص ٌةمجرت اًمح يه يتلا «يلرانيبلك يقابلا دبع موحرملا
 اس تاطوطخملل ٍرَوّصِب يناجريس يديعس دّيسلا ليلجلا لاعلا ينذمأ دقو .ماودلا

 [7/] .هرصي ٌذافن يبلق ميمص نم هل ركشأو .ّمات لّضفتب .جس و بسو

 نم صلخُتسا اًناونع ٍةلاسر ّلك مقر بناجب ٌقّحملا َتّبث «لئاسّرلا نيودت ينو

 رّوّسلا َماقرأ دّدح دقو .ةلاسر لك مّلستم مسا فرُع وحنلا اذه ىلعو «ةلاسّرلا نتم

 نميألا ٌيبيترتلا ٌددعلا .نيسوق لخاد نما يف ةدراولا تايآلا َءاقرأو"”ةفيرشلا ةينآرقلا

 فاضأ باتكلا ةمتاخخ ينو .ةفيرشلا ةيآلا ٌمقر وه رسيألا ٌمقّرلاو ؛:ةروّسلا مقر وه

 ٌتيداحألا نّيِبو ,ناكمإلا ردق راعشألا يمظان هيف دّدح «تاحيضوت» ناونعي الصف

 نّبتي ل وأ رعشلا َمظان اهيف فرعَي مل يتلا تالاحلا ينو .لاثمألا زربأو اهب دهشتسا يتلا

 هذه نم صلخت هنأ كش الو .تاحيضوتلا يف اهركذ نع فْزَع ءثيدحلاو ّلثملا ٌردصم

 ّدعأ كلذ ىلإ ةفاضإلابو .' ””تاغّلل اًرجعم فاضأو لماك سرهن نيودتب ةصيقنلا

 «بقانملا بتكو ةيخيراتلا بتكلا ىلع دامتعالاب لئاسّرلا يف ةروكذملا تايصخشلل اًفيرعت

 .[يرعلا مجرتملا] اهتبثأ دق يناريإلا ققحملا ناك يتلا اهماقرأب رولا ًءايسأ نحن انلدبتسا *

 .[يرعلا مجرم ا] يبرعلا ئراقلل هتدئاف َمدع انداقتعال ؛انتمجرت يف مجععملا اذه تابثإ َمدع انرثآ * *



 <” يناحبس قيفوت ذاتسالا لضافلا يناريإلا قّقحملا ميدقت

 ةرماسمو «رالاسهبس دمحأ نب نوديرف ةلاسرو .يكالفألا دمحأل نيفراعلا بقانم لثم

 ةيسرافلا ةمجرتلا) يلرانيبلك يقابلا دبعل نيذلا لالج انالومو «يبارس قآلل رابخألا

 فحتم تاطوطخم سرهفو .يماس نيّدلا سمشل مالعألا سوماقو «(روطسلا بتاكل

 انالوم تافّلؤم نايبو «(ةيكرتلاب) ّيكرتلا بدألا يف لئاوألا ةيفوصلاو «ةيِنوُق يف انالوم

 ةّصاخ (ةيكرتلاب) ةيمالسإلا فراعملا ةرئادو ؛(ةيكرتلاب نادّلجم) ردنوأ دّمح دّيسلل

 ّنأ كاردإ ببسبو .لئاسرلل يقابلا دبع موحرملا اهّدعأ يتلا يشاوحلاو «ةمّدقملا

 نايوطنت يلرانيبلك يقابلا دبع موحرملاو قولزوأ ذفان نوديرف روتكدلا موحرملا يّتمّدقم

 اهيتمجرت ٌقَّمحملا فاضأ «ةيولوملاو نيّدلا لالج انالوم نأش يف ةديفم تامولعم ىلع

 ««انالوم دعب ةيولوملا» باتكل هتمجرت نم دافتسا لمعلا فيعاضت يفو .باتكلا ىلإ

 .لئاسّرلا تعمتجا اذكهو

 :يتآلا وحنلا ىلع ةعبطلا هذه ايازم ٌصيخلت نكمي ءوحنلا اذه ىلعو

 .لئاسرلل ةفورعم ةطوطخم ٌحصأ ساسأ ىلع تعمج اهنأ ١-

 ةعوبطملا لئاسرلل ةيسرافلاو ةيكرتلا نيتمّدقملا نم لكل ةمجرت ىلع لمتشت اهنأ ١

 ؛ةيكرت يف

 نم ةدافتسالا لالخ نم نيفورعم ةعبطلا هذه يف لئاسّرلاب نوبطاخملا حبصأ

 ؛يلرانيبلك يقابلا دبع موحرملا تاقيلعت

 ىلع اًدامتعا ؛ةعبطلا هذه يف لئاسّرلا يف ةنّمضتملا ةيخيراتلا تايصخشلا تفرع -؟

 ؛هتاقيلعتو يقابلا دبع موحرملا رداصم



 يمورلا نيدلا لالج انالوم لئاسر 34

 وحن ىلع لئاسّرلا يف اهب دّهشتسملا ةيسرافلاو ةيبرعلا راعشألا ومظان دّدح 5

 زيزعلا كاعلا ٌقيدصلا ّدمأ ددّصلا اذه يفو ؛ةيكرتلا تاقيلعتلا يف ءاج امم اًريثك لمكأ

 يمظان نأش يف ةقيقد تاحيضوتب ٌقَقحملا ينكدك يعيفش اضر دمحم روتكدلا دّيسلا

 هٌركُش ٌدعأ كلذلو «ةدئازلا ةليدبلا خسّتلا نم ءزج فذحب راشأو ةّيبرعلا راعشألا

 .لعاًضرف

 [4] «ةبيرغلا تادرفملل ٌمجعم اهل َدِعَأ 5

 ةفلتخملا رداصملا ىلإ عوجّرلا نع ملعلا بالط ينغت تاحيضوت ىلع يوطنت -/

 ؛ةفلتخم ٌرداصم ىلع مهعلطُي وأ

 تايآلاو راعشألل ٌسرهف ةعبطلا هذه ىلإ فيضأ «ةعجارملا ةلوهس ةءاغتبا - 8

 .مالعألاو ثيداحألاو

 تارصتخم تمدخّتسا ؛تاحيضوتلاو نتملاو ةمّدقملا نم عضاوملا ضعب يف

 :اًيئابفلأ ةبّثرم يتأي اك اهحرشن

 «مايخ ىشورفباتك .داش» ب '”صّلختملا هاشداب دمحمل «جاردننآ مجعم :دننآ

 . 1770 ,نارهط

 :ةيقوجلّسلاو ةيونزغلا ةلحرملا يف ةيناويدلا تاحالطصالا :يناويد تاحالطصا

 ١1١606. «ىروهط «نارهط «يرونا نسح

 .ريبكر يما «نارهط ءادخهد ربكأ يلع ةمالعلل ءمّكحلاو لاثمألا :مكحو لاثما

 .[يبرعلا مجرتملا]...ظفاحو يدعسو يّزعُمو يكدور لثم هل اًيرعش اًسا ٌرعاشلا دمتعي نأ سرفلا دنع صلختلا ينعي *



 <34 يناحبس قيفوت ذاتسألا لضافلا يناريإلا ققحملا ميدقت

 .م 1918 «توريب ,نآزج دوعسم ناربج ءيرصع يوغل مجعم «دئاّرلا

 يسلبارطلا بدحألا ميهاربإ خيشلا ؛لاثمألا عمجم يف لآللا دئارف :لآللا دئارف

 .خيرات نود نم .نآزج «يفنحلا

 نامزلا عيدب موحرملا قيقحت 07 ءزجلا .سمش تايلك :تاغل رداون كنهرف

 .1481-558 ص ١755 «نارهط ةعماج ةعبط ؛رفنازورف

 لوبناتسإ «مادقإ ةعبطم ؛ءيماس نيدلا سمش .يكرت سوماق :يكرت سوماق

/1. 

 .ادخهد ربكأ يلع ةمالعلا موحرملل همان تغل :ل

 .قف.اه 6 / ش . ه117557 «روظنم نبا «برعلا ناسل :ناسل

 دادعإ «يزارلا رداقلا دبع ركب يبأ نب دمحم مامإلا خيشلا ,حاحّصلا راتخم :راتخ

 .م ١915 «باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيلا ءرطاخخ دومحت

 رشن «مامإ مظاك دمحم دّيس ةيانعب .يرشغتزلا ءبدألا ةمدقم :بدألا ةمّدقم

 .77 57 ىازجأ ةثالث ءنارهط ةعماج

 «يروب يفص ميركلا دبع نب ميحّرلا دبع ,برعلا ةغل يف برألا ىهتنم :ىهتنم
 .يئانس .نارهط ؛نآزج

 .م1387١ توريب ؛ةيكيلوثاكلا ةعبطملا ؛مولعلاو بدألاو ةغّللا يف دجنملا :دجنم

 لالج انالوم ءريبكلا ملاعلا ةايح اياوز ًةءاضإ باتكلا اذه ءيجم ىلإ عقادلا ناك

 .نوؤرقيس [4] نيذلا صاخشألا باجعإ لاني نأ ٌقّقحملا لّمؤيو .ّيمورلا نيّدلا



 يمورلا نيدلا لالج انالوم ٌلئاسر 7“

 محملا اوملعُي نأ هيف أطخ اوأر وأ رعشلل الئاق زومرلل نوكردملا دجو اذإ هنأ وجريو

 .ةحاص اهوري ةروص ّلكب

 اًدج زيزعلا ٌقيدصلا هبلق قامعأ نم ركشي نأ هيلع اًمازل ٌنّمحملا دجي ماتخلا يفو
 لبق باتكلا اذه ةءارق ءبع لّمحَت يذلا يعيمس دمحأ بانج رظنلا َقيِقّدلا لضافلا

 ةريدج ةقدب باتكلا ٌمالعأ تعمج يتلا اين ليلج تخديمرزآ ةدّيسلا كلذكو ؛هديضنت

 .ريدقتلاب

 ٌنطابلاو ٌرهاظلاو ٌرِخآلاَو ُلَوألا وه

 يناحبس . ه قيفوت



 ةيكرتلا ةعبطلا لئاسّرلا ةمجرتل يلرانيبلك يقابلا دبع موحرملا ةمّدقم

 راثآ ةلسلس ىلإ ىرخأ ةقلح ٌفيضن انالوم لئاسرل ةديدجلا ةعبطلاب انّنِإ
 اًمح يه لئاسّرلا هذه له :وه ءاّرقلا ناهذأ ىلإ ردابتي نأ نكمي لاؤس ُلَوَأو .انالوم

 ؟نيّدلا لالج انالوم ٌلئاسر

 .لئاسّرلا نْئَم يف اًميقدت رثكأ قيقحتلا ءانثأ انْرِص لاؤَسلا اذه نع ةباجإلا ءاغتباو

 يه ثالثلا هذه ىدحإو .انالومل تسيل لئاسر ُثالث كانه ءلئاسّرلا ةلمج نمو

 ىلإ ٌُبتاكلا بتكي ثيح «كباتأ نيّدلا دجم ةلاسرل ةباجإ تبتُك يتلا ةنماثلا ةلاسّرلا

 انالوم ةرضح ىلإ  اًمودغ لاز ال  مودخملا كلذ َمالس ٌتلصوأ امدنع» :الئاق هبطاغ

 رظتتيو ...مكل وعديو مكيلع مّلسي وهو ءايظع اًراشبتسا رشبتسا  ُهَلظ هللا مادأ -

 تفيضأ دقو ءانالوم تايلزغ نم تايبأ ٌةثالث ةلاسّرلا هذه يف ءاجو .«ةرايزلاو ءاقللا

 تك اننأ زديو نالوا حبل ةلاس لا هله نأ اكضاو:ودنيو :«لوقي كو: ٌةراغ

 ٌبولسأ ةلاسّرلا هذه ةباتك ٌةقيرط هبشت ال كلذك .رخآ صخش بئاج نم هنم فيلكتب

 :بتكي مل هنأ مغربو .دّلو ناطلس وه اهبتاك نأ نهذلا ىلإ ردابتي ٍلامتحا ٌلَوأو .انالوم

 اذه يف كيكشتلل ًةاعدم ٌةيضقلا هذه نوكت نأ نكمي ال ءيدلاو ىلإ مكمالس ٌتلصوأ

 نم هناعنمي هيبأل دّلو اطلس امهرهظي نيذللا لالجإلاو قيمعلا مارتحالا ْنِإو .نأشلا

 [انالوم يأ] «راكدنوادخ» بقل نأ ةلاسّرلا هذه نم دافتسيو .ةلمجلا هذه لثم راهظإ

 .اًضيأ انالوم ةايح يف مّدختسُي ناك

 .نيّدلا دجم ةباجإ يف تبتُك يتلا 4 مقرلا ٌتاذ ةلاسّرلا يه ىرخألا ٌةلاسّرلا



 يمورلا نيدلا لالج انالوم ٌلئاسر ا

 اهبتك ةروكذملا ةلاسّرلا ْنأ رهاظلاو .انالوم رمأب تبتُك اهنأ ةلاسّرلا تارابع نم ىلجتيو

 .اًضيأ دلو ُناطلس

 ءاهب هُّمسا صخشب ةيصوتلا يف تبتُك يتلا ءاًضيأ ” َنوّنسلاو ةسداّسلا ةلاسّرلا

 نم نيّدلا ءاهي» :ٌةرابع ةلاسّرلا يف ءاج هنأل ؛انالومل نوكت نأ ]١١[ نكمي ال «نيّدلا

 لاقُي ال هّنإف دّلو ناطلس نيّدلا ءاهبب ٌدوصقملا نوكي نأ نكمي الو .ءانالوم تيب ءايرقأ

 نكي مل نيدلا دجم نأ ٌضارتفا نكمي ال .كلذ ىلإ ةفاضإلابو .«ءابرقأ نم» هنأش يف

 .دّلو ناطلس نأش يف ٌفيصوت فاضُي نأ ىلإ يعاد ال انه نمو ؛دلو ٌناطلس فرعي

 لئاسّرلا يف دويقلا هذه ّلثم ىقلن نأ نكمي ال «ثالثلا لئاسّرلا هذه ءانخسابو

 .هنم رمأب تبتُك وأ هُسفن انالوم اهبتك لئاسّرلا ةّيقب ْنأب ٌمكحلا نكمي كلذلو ."”رخألا

 :يتآلا وحنلا ىلع انالوم ىلإ لئاسّرلا باستنا نأش يف انّيأر نّيبن نأ نكميو

 نوتم اّمأ ءلئاسرلل ةدوجوملا تاطوطخملا نيب لئاسّرلا ددع يف ٌفالتخا كانه ١-

 .فالتخا اهنيب سيلف ةدوجوملا لئاسّرلا

 نماثلاو عباسلا نينرقلا نيب ةلحرم ىلإ دوعت ةدوجوملا تاطوطخملا ىدحإ ١

 ال ةطوطخملا هذهو .تقولا كلذ ىلإ يمتنت ةباتكلا ٌبولسأو طخلاو ٌقرولا .نيئرجملا

 .انالوم ةايح يف تبتُك اهّنأ وأ ءاذج ٌليئض ٌلصاف اّلِإ انالوم ةايح نامز نع اهلصفي

 ./ ١ ص يفو 74 مقرلاب تءاج «ةيكرتلا ةعبطلا ءانالوم لئاسر يفو «ةيبرعلا ةغللاب ةلاسّرلا هذه-١

 عيطتسأ ال» :لئاسرلا ضعب يلمي ناك انالوم نأ ىلع اليلد ذختُت نأ اًضيأ ةيتآلا ًةرابعلا نكمي لوألا ةلاسّرلا يف 1

 ءءاًضيأ بتاكلاو ةلاسّرلا فطخيو ينفطخي ثحبلا اذه قفدت ّنأل اذه يف ةالاغملا



 انضر ةيكرتلا ةعبطلا لئاسرلا ةمجرتل يلرانيبلك يقابلا دبع موحرملا ةمّدقم

 اهنأل ةطوطخملا هذهو .ّناثلا ُلامتحالا حجري «ٌدوقفم اهيف لئاسّرلا ضعب نأ ىلإ اًرظنو

 يبلج ركب يأ يفن دعب انالوم ةبتع نم تجرخأ اهئأ نظن ءوباق ىني ةناخيولول ةفوقوم
 فديه لوبناتسإ ىلإ اهب ءيج مث (م1777/-ه١٠١1 548 هتافوو هيفن) لوبانتسإ ىلإ لوألا

 .وباق ىني ةناخيولوم ىلإ اهب ءاجف ةّيولوملا دحأ ديب روّصلا نم ةروص يف تعقو مث ءاهعيب

 نيّدلا ناهرب دّيس تاطوطخم تبثأ اهّبتاك «ةيِنوُق فحتم يف /4 مقر ةطوطخملا

 تيئُر يتلا سمش «تالاقم» ىتحو «يبلج نيّدلا ماسحو انالومو يذمرتلا ققحم

 نيب تعمج يتلا هتعومجم يف اهنم اًمسق لخدأ يزيربتلا نيّدلا سمش ةايح يف ةبوتكم
 لئاسّرلا ٌُميقرت لمهأ ةطوطخملا هذه يف هنألو .م105 - 01 / هاله 0 167 ينس

 وأ لئاسّرلا لصأ نع تخسُن لئاسّرلا نأ ودبي «ةيسنملا ٌبلاطملا ةيشاحلا يف تفيضأو

 .لصألا نع ةذوخأم ةخسن نع

 ٌمهأو .نيّدلا لالج انالومل يه ةروكذملا لئاسّرلا ّنأ ىلع لئالد ٌرومألا هذهو

 . لئاسّرلا هذه ىوتحمو اهُسفن ٌلئاسّرلا يه انالوم ىلإ لئاسّرلا باستنا ىلع ليلد

 اًيأر هراثآ نم ّيأ يف انالوم رهظُي مل .ةدحاو ٌةموظنمو ةدحاو ٌةينب انالوم راثآ نإ

 دوجولا ىلإ هراثآ جرخأ انالوم نأ ىلإ اذه ريشيو .هراثآ نم رخآ رثأ يف هضقني 13

 ريبكلا ناويّدلا يف هراعشأ ضعب لعلو .هتايح لامك ةرود يف لب لماكتلا ةلحرم يف سيل

 .ةقباسلا ًةدعاقلا رسكي نأ نكمي ال ءانثتسالا اذه ّنكل ,ةدعاقلا هذه ىلع قبطني ال

 ةلضفم ًةروص ىريو ««هيف ام هيف» هباتك يف انالوم مالك ةراصٌعب ٌءرملا رفظي نأ نكميو

 اذه يف يونثملا تاياكح نم ةياكح ةصالخ نع ٌثحبلا نكميو ؛؛يونثملا» يف كلذل

 هتايعابُر وأ هناويد تايبأ نع شيتفتلا نكمي اك «هلاوقأ نم لوقلا كاذ وأ لوقلا



 يمورلا نيدلا لالج انالوم ٌلئاسر ركن

 «فراعم» يف ةّيورملا ٌتاياكحلاو ٌتايبألا ىّتح .هتاملكو هّيونثم يف هرّكِفو هتاحيملتو

 اًضيأ هراثآ يف ىرثو .هراثآ يف ةرثكب ٌةدوجوم نيّدلا ناهرب دّيس هخيش راثآ يف وأ هدلاو

 دقو .اهب ريبك ٌطابترا انالومل ناك نيذللا ءراطعلاو يئانس ىلإ ةبوسنلا ٌرَكِفلاو ٌراعشألا

 ءارعشلا ٌراعشأو سمش ؛ُتالاقم» اهتنّمضت يتلا ٌثاياكحلا اًضيأ هفيناصت يف تسكعنا

 .اًضيأ هسفن راطإلا اذه يف «لئاسّرلا» عقتو .انالوم ماهتها لحم تناك يتلا برعلا

 :ةلثمألا نم ٍددعب معزلا اذه حضونو

 نزخملا نم ةنفح نم رثكأب جذومنلا ٌميدقت نكمي ال» :ةثلاثلا ةلاسّرلا يف لوقي

 هذه تءاج دقو .«قوسلا ىلإ ةقيدحلاو نزخملاب ُنايتإلا نكمي ال ذإ ؛ةقيدحلا نم ٍةقابو
 .اًضيأ عباسلا لصفلا يف هيف ام هيف» يف اهُسفن ٌةركفلا

 ٌصخشلا اذهو ؛شواج مّرُ نب نيّدلا مجن نع ٌثيدح يأي ةرشاعلا ةلاسّرلا يف
 اهسفن ةلاسّرلا يفو .(١28ص «نورشعلاو عباسلا لصفلا) اًضيأ ؛هيف ام هيفد يف ركذُي

 رانلا هذه اوئفطأ :لاق ةفيلخلا ْنِإ لوقيو يناثلا ةفيلخلا دهع يف ةئيدما قارتحا ىلإ ريشي

 «يونثم) يونثملا نم لّوألا ءزجلا يف اًضيأ ةثداحلا هذه ٌركُذ ءاج دقو .ةقّدّصلاب

 ريشيو ةالّصلا ةروص ىلع مّلكتي ةرشع ةعساتلا ةلاسّرلا يف كلذك .(47/ص «يناخريم

 «هيف ام هيف» نم ثلاثلا لصفلا يف اًضيأ ٌةيضقلا هذه تءاج دقو ءاهئاهتناو اهئادتبا ىلإ

 .اًضيأ (78- 55ص) هنم نماثلا لصفلا يفو ( 4-٠١ ص)

 «نيفراعلا بقانم» يف ةيورملا ثداوحلا نم ريثك ركذ ىلع ٌروثعلا نكمي «كلذك

 ناطلس ىلإ تبتك يتلا ,ةسداسلا ةلاسّرلا ْنأ اًلثم كلذ نم .لئاسّرلا يف يكالفألل

 نم ليئض ءزج ءانثتساب «نيّدلا حالص ةئبا نوتاخ ةمطاف هتجوزب ءانتعالا نأش يفدّلو



 <30 ةيكرتلا ةعبطلا لئاسرلا ةمجرتل يلرانيبلك يفابلا دبع موحرملا ةمّدقم

 ةلاسّرلا ّنِإف كلذك .(774 -7"77 ص ء؟7 ج) نيفراعلا بقانم يف اًمامت تدرو ءاهتيادب

 تلقُن [هجوزو دّلو ناطلس نيب] نيبلا تاذ حالصإل تبتُك يتلا نيسمخلاو ةسداسلا

 774 ص هسفن) ةلاسّرلا لمح يرمق نيّدلا لامج ْنأ اهيلإ فيضأو «نيفراعلا بقانم يف

-15/). 

 ريتخا «نيّدلا حالص رهص ءنيّدلا ماظن نأ نيرشعلاو ةعساتلا ةلاسّرلا نم ودبيو

 «نيبتاكلا ناطلس» ليبق نم فاصوأب «نيفراعلا بقانم » يف فصُو دقو .ءارغطلا ةباينل

 [777(.]117 .هسفن ) «ةلقُم نب ةلقُم «يناثلا باّوبلا نبا «نيطالَسلا ذاتسأ

 يف دلو ناطلسو يبلج نيّدلا ءالع ىلإ تبتُك "'”نوعبرألاو ةعبارلا ةلاسّرلا

 .[يدنقرمّسلا يالال] نيذلا فرشل مارتحالاب ةيصوتلا

 صخش ىلإ نيّدلا ةرصن هاقناخ ضيوفت نأش يف تبتك ''”نوتّسلاو ةنماثلا ةلاسّرلا

 ةايح يف لمتكا هاقئاخلا اذه َءانب نأ «نيفراعلا بقانم» يف أرقنو ؛نيّدلا ديمح هّمسا

 :(314-15نه) نش

 نيّدلا ءايض هاقناخ ةخيشم ضيوفت نأش يف تبتُك '”نوعبّسلاو ةسماخلا ةلاسّرلا

 هاقناخخ نأ «نيفراعلا بقانم » نم رهظيو .ىبلج نيّدلا ماسح ىلإ رخآ هاقناخخو ريزولا

 يديشمج ةعبط - ناريإو ةيكرت تاعبط ىلإ اهّعجرم لئاسرلا ماقرأ) ةيكرتلا ةعبطلا يف نوعبرألاو ةيناثلا ةلاسّرلا ١

 .( تيسفألاو ,نيمأو روي

 .55 ةلاسّرلا-”

 .77 ةلاسّرلا ©



 يمورلا نيدلا لالج انالوم ٌلئاسر نذأ

 دقو ؛يبلج نيّدلا ماسح ىلإ مِلسُأ «هاقناخلا اذه خيش ةافو دعب «ريزولا نيّدلا ءايض

 ل هاقتاخلا يمزالم نم ةعامج ْنِإ ىتح «يساويّسلا نيّدلا ٌسيفن خيشلا كلذ ٌمسا ناك

 .(1/05-768 27 4008 ص )١ نيذدلا ماسح ةخيشم ىلع قفاوت

 «يبلج نيّدلا ماسح لاح ةياعر يف تبتك ' ”ةثماو نورشعلاو ةسداسلا ةلاسّرلا

 ٌبقانم» اًضيأ ىنعملا اذه دّيؤيو «ريزولا نيّدلا ءايض هاقناخ حبش حبصأ يذلا

 .«نيفراعلا

 نيّدلا ردص هّمسا خيش نم [انالوم] اهيف بلطي "'”نوعبّسلاو ةسداسلا ةلاسّرلا

 .نيّدلا ماسح لجأل تلح هاقناخ ةخيشم

 نيّدلا مّلعو «يناثلا سواكيك نيّدلا رع لثم ةلود ٌلاجر لئاسرلاب نوبطاخملاو

 نيمأ بئانلاو «بيبطلا نيّدلا لمكأو «ءيفوتسم نيذدلا ءاهب لحاوسلا كلمو ءرصيق

 رع يضاقلاو «شاترهك نيّدلا ردبو ءاطعلا بحاص يلع نيّدلا رخفو «ليئاكيم نيذلا

 هناوري ناميلس نيذلا نيِعُمو «كباتألا نيدلا دجمو «نيدلا لمكأ يضاقلاو «نيدلا

 مْلِع ٌلاجر وأ ... ٌرتعم نيّدلا جاتو ؛"” اجاج نيّدلا رونو ءريمألا نيّدلا ٍبَّذهمو

 بقانمو رالاسهيس ةلاسر يف كلذكو ةقجالسلا خيراوت يف مههلاوحأ فرت كت

 ناطلس ناويد)مهضعبل ٌحئادم دجوت دلو ناطلس ناويد يف ىّتحو .ّيكالفألل نيفراعلا

 .174 ةلاسّرلا-١

 .,/4 ةلاسّرلا- ”

 .«هجيج# ةروص يف رفنازورف موحرملا قيقحتب («هيف ام هيف» يف صخشلا اذه مسا ءاج ٠



 نفي ةيكرتلا ةعبطلا لئاسرلا ةمجرتل يلرانيبلك يقابلا دبع موحرملا ةمّدقم

 مهئامسأ ىلع ٌروثعلا نكمي هيف ام هيف» يف كلذكو «(44 - 40 ص «ةيكرت ةعبط ءدّلو

 .(نيفراعلا بقانمو ءرالاسهبس ةلاسرو «هيف ام هيف مالعأ :نأشلا اذه يف رظنا)

 انالوم احب اناث /طابترا» ةظيئرم نلئاجرلا ترق كلذ ىلإ ةفانفاإلاب و[

 ةعباسلا ةلاسّرلا يف هنأ الثم كلذ نم .اهملعن نكت مل تامولعم انل مّدقُنو .هرصعو

 بلطيو «ةنيدملا ىلإ هيعدتسيو ««نيسّردملا راختفا» بقلب نيّدلا ءالع هبا انالوم ِبّقلي
 امهنيب تناك يتلا ةرودكلا نأب هربخيو ؛هبالطو هلايعو هلهأ نوؤش ىعريو دوعي نأ هنم

 هسفن تقولا يفو «سيردت ٌبصنم اًضيأ نيذلا ءالعل ناك هنأ كردن كلذبو .تلاز دق

 .سمشل نيّدلا ءالع ةفلاخمب ةقّلعتملا ٌةياورلا ٌحصت

 لّمأو رفّسلا نم اهئاظعو ةلودلا ءاربُك ةدوعب أّئهو انالوم كراب ةئماثلا ةلاسّرلا يف

 َّنأ مالكلا اذه ُثعاب ناك دقو .مهنامأو نيملسملا نمأل اًمعاب ٌرْفّسلا اذه نوكي نأ

 ةحارو ًةفاك نينمؤملا حاورأ ىلع ظافحلا لجأ نم ٌقاشلا رفَسلا اذه ىلع اومدقأ ءاربكلا

 ةّدش لّمحت ىلع مهسفنأ اونطوو ةبعتملا قيرطلا لزانم ٌقاشم اولّمحتو ءشيواردلا

 ةّبحع راهظإل اًببس ٌرفَسلا اذه نوكي نأب اعد هسفن تقولا يفو .مهتنوشخو ءابّرُغلا

 تسيل اهّنإ ُلْبق نم انلق يتلا  ةلاسّرلا هذه يف بتُك دقو .ءابرغلا بولق يف نيملسملا
 وه هّنأو ءانالوم ىلإ غلبأ ؛نيّدلا ٌدجم وه يذلا «ةلاسرلاب بطاخملا َمالس نأ  انالومل

 نم ٍدحاو لابقتسال تبهذ ٍةعامجل ٌقيفر وه نيّدلا دجم نأ ٌمولعمو .وعديو مّلسي اًضيأ

 نم ُدارملاو .لوغملا ةموكح زكرم يأ ءركسعملا ىلإ رخآ لمع لجأ نم وأ لوغملا كولم

 .لوغملا ةلاسّرلا هذه يف «ءابرغلا»

 تنّيِبو .هسأرب رورغلا ٌحير تفصع صخش ىلإ تبتك نورشعلاو ةعباّرلا ةلاسّرلا
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 .انمض ٌبطاخملا اهيف حِصْن دقو .ةقشملاو ءانعلا نم هببسب ةلاسّرلا ُبتاك لّمحت مك

 بوبحم» بقلب ىرخأ ٌةّرم نيّدلا ٌءالع بطوخ“'انيّتَسلاو ةعباسلا ةلاسّرلا يف
 .حئاصنلا هل تمّدُقو ««نيبارألا

 هتكِرّت نأش يف نيّدلا ءالع ةافو دعب يضاقلا ىلإ تبتُك نورشعلاو ةئلاثلا ةلاسّرلا

 .(0777و 745 ص ء7ج 46077 ص١ ج «نيفراعلا بقانم :اًضيأ رظنا)

 .ةلودلا لامعأ يف (ّلاعلا ريمأ) انالوم نبا لمع نأش يف نوثالثلاو ةيداحلا ةلاسّرلا

 يناملا نوعلا بلطو هلايع ةرثكو اعلا ريمأ ةقاف نأش يف ''”نوعستلاو ةعباَسلا ةلاسّرلا

 ل ج 44484437-04434 - 441 1054-0568 01494 ص ١ «نيفراعلا بقانم) هل

 .(47 1١ الخ الا

 عم فلتخا دق يبلج اعلا ريمأ ْنأ نّيبت“”ةثملاو ةرشع ةئماثلا ةلاسّرلا [15]

 .هبلق ىلع ذاوحتسالاب يَّدج وحن ىلع يصوأو «نيّدلا ماسح

 «ّلاعلا ريمأ نأ ىلع انعلطُت ءانالوم تسيل اهّثأ مغرب '””نوسمخلاو ةعبارلا ةلاسّرلا

 ناويّدلا لمع كرت رخآلا يف ِهّنِإ لب «هتايح رخآ ىلإ ةلودلا ةمدخ يف قبي مل ءانّتظل افالخ

 .ةيفوّصلا ةقّرخ ىدتراو اًشيورد راصف ؛هدلاو قيرط كلسو

 .”6 ةلاسّرلا-١

 468 ةلاسرلا-؟

 .115 ةلاسّرلا-*

 .07 ةلاسّرلا- 5



 اخ ةيكرتلا ةعبطلا لئاسرلا ةمجرتل يئرانيبلك يفابلا دبع موحرملا ةمّدقم

 ءانب يف يبلج نيّدلا ماسحل ّلاملا نوعلا ٌبّلط اهعوضوم ةرشع ةسماخلا ةلاسّرلا

 .هكالمأ ّلك هميمرت يف نيّدلا ٌماسح قفنأ يذلا ناتسبلا طئاح

 اوناك نيذلا [نيّدلا حالص ةثرو] نيد ءادأ بلط يف ''”نونارثلاو ةسداسلا ةلاسّرلا

 لئاسّرلا نيبو .مهدعوب ةدعاسملاب هودعو نيذلا صاخشألا بي ملو اًناتسب اورتشا

 .بوكرز نيّدلا حالص رهصو يبلج نيدلا ماسح رهصل ٌةدعاسملا اهيف تبلُّط لئاسر

 نوحوني اوناك ٌسانأ انالوم رصع يف ناك هنأ '”نيسمخلاو ةسماخلا ةلاسّرلا نم ٌرهظيو

 ةلاسّرلا يفو .لغاشلا مهّلغش رمألا اذه نولعجي اوناكو نيقوتملاب ةيزعتلا مسارم يف

 اوعقو دق دودحم رفن ءانثتساب ءانباحصأ ةعامج ْنِإد [الئاق] بتكي نيثالثلاو ةسداّسلا

 .مهنع يلاملا وفعلا بلُّطو ؛جارخلاب ةبلاطملا تحت

 يفو .شيواردلا نوذؤي سانأ نم انالوم اهيف اكش ”نوسمخلاو ةيناثلا ةلاسّرلا

 نع انّلَحَر ام اذإو :لوقي بتك ِهّنِإ ىتح ءاّدج ٌةيساق ٌةغل انالوم مدختسا ةلاسّرلا هذه

 ال شيواردلا نم ليلقلا رفنلا اذه نإف انمقأ ام اذإو ءاننوكرتت ال ءانعلا انلمحتو ةنيدملا

 «...انع نوعطقني

 «فاقناخلا ةخيشم يف نّيَع انالوم نأ "'”ةئملاو نيئالثلاو ةيناثلا ةلاسّرلا نم رهظيو

 .47 ةلاسرلا-١

 .61* ةلاسّرلا-"

 ه٠ ةلاسزلا-”

  5ةلاسّرلا- 11١
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 يننإ [الئاق] انالوم بتكيو .ناكملا كلذ يف رضحي ال انالوم نإ ةلئاق تبتك ةعامج ْنأو

 ايندلا لانمبو لاملاب ّمتهأ ال ينّذِإ فيضيو «ناكملا كلذ يف سلجأ ءاسملا ىلإ حابصلا نم

 اًضيأ ةلاسّرلا هذه يفو .ةيويندلا نوؤشلا لجأ نم لمعأ الو «نيرخآلا خويشلا لثم

 .ةيساق ةغل مدختسا

 نم شيواردلا نم ددع ءافعإ نأش يف تبتُك "”نونائلاو ٌةعباسلا ةلاسّرلا

 .موزللا دنع رظنلا لجأ نم ّيكلم رمأ ٌرودص بلّطو «بئارضلا

 ءرصعلا ةمطاف» باقلأ تاذ ةدّيس ىلإ تبتك '''ةثملاو نوثالثلاو ةعساتلا ةلاسّرلا

 يف ْثّدَُت يتلا اهُسفن ٌةديسلا يه هذه نأ ٌّنظنو .«نامزلا ميرم َناَرَّوَدلا ةجيدخ

 تجعزأو اهيلإ ةعامج تبهذ ذإ [17] ءاهتيواز نع "”نينامثلاو ةيناثلا ةلاسّرلا
 ذإ «ةقيقحلا ىلع ٌةّمهم ةيضقلا هذهو .جاعزإلا اذه لاري نأ انالوم بلطيو شيواردلا

 ولا و سفاجا ةلاس لا "ايت هله < كرس ةركرو نواز ديس ودك

 ةلاسّرلا .«كولملا ٌعبط اهو ءاسؤّرلا سيئر ةلالس نم تردحنا» ةدّيس ىلإ اًضيأ تبتُك

 ١-الرّسالة 84.

 . 117 ةلاسّرلا_'

 ةلاسّرلا_ا* 8١.

 و «روطسلا هذه بتاكل ةيسرافلا ةمجرتلا ل 4 7737-١ ص ءانالومو ةأرملا» ثحبم «نيدلالالج انالوم :رظنا- 5

 .7581- 51/8 ص «انالوم ةديقع يف ةأرملا ةلزتم» لصف ءانالوم دعب ةيولوملا»

 .54 ةلاسرلا_



 4١ ةيكرتلا ةعبطلا لئاسرلا ةمجرتل يلرانيبلك يقابلا دبع موحرملا ةمّدقم

 .ةضيرم ةدّيس لاح نع لاؤسلل اًضيأ تبتك '''ةئملا دعب نورشعلاو ةنماثلا

 مه دقو .يبلج نيّدلا ماسح َعابتأ جعزأ دق يلاولا ْنأ ''”نيناثلا ةلاسّرلا نم مهفي

 ببسب تأشن دق ةعفاولا هذه ْنأ لمتميو .ةينوُق كرتي نأب ةريثك تاّرم نيّدلا ماسح

 .ريزولا نيذلا ءايض ةيواز

 نيّدلا ٌسمش هٌمسا انالوم عابتأ نم ٍدحاو نأش يف "”نوعستلاو ةسماخلا ةلاسّرلا

 ٌقيرط نأشلا اذه يف كلسو بئارضلاب ساويس ناشدكأ ٌريمأ هبلاط يذلا رجاتلا

 .كلذ نع ءيخألا عِلقُي نأب يصوأ ةلاسّرلا هذه يفو .طارفإلا

 لاك هّمسا صخش نم بئارضلا ذخؤت ال نأ نأش يف ةرشع ةعياسلا ةلاسّرلا

 .سلفأ دق ناكو ءنيدلا

 وهو اّلغب نوبلطي ٌلوغملا نإ [اًلئاق] انالوم بتكي نيعبرألاو ةيناثلا ةلاسّرلا يف

 .لمعلا اذه نم مهعنمي نأ ديري

 .بئارضلا نم نيدلا باهش هرهص ءافعإ بلطي نيرشعلاو ةسداسلا ةلاسّرلا يف

 ("ةئملاو نوثالثلاو ةيداحلاو 2”ةئملاو نوثالثلاو ”نوعبّسلاو ةعساتلا لئاسّرلا

 .173 ةلاسّرلا-١

 .ال4 ةلاسّرلا-

 .97 ةلاسّرلا_ال

 .الال ةلاسّرلا-5

 .178 ةلاسّرلا_ه

 174 ةلاسّرلا-1
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 نع ثّدحت ًةصاخ ةئملاو نيثالثلاو ةيداحلا ةلاسّرلا يفو .يبلج نيّدلا ماسح ىلإ تبتُك

 ٍنايبلا بولسألاو ةغالبلاو صالخإلا ةهج نم ةلاسّرلا هذهو .هزجعو هضرم

 .ريظنلا ٌةميدع ةعاصنلاو

 لوسرلا تيب لآ نم درفب ةيصوتلا يف تبتُك يتلا ''”نيسمخلاو ةنماثلا ةلاسّرلا يف

 هّنكُي انالوم ناك يذلا قيمعلا ٌمارتحالا انعلاطي «(مّلسو هيلع هللا ّلص) مركألا

 ءزجلا) ّيبلقلا ٌمارتحالا اذه ٌظحالي اًضيأ يونثملا تاياكح نم ةياكح يفو .ةداّسلل

 .(67١؟ ص ءنناثلا

 «ءاربكلل انالوم هزربُي يذلا لمعلا مارتحالا كلذ ىرن نأ نكمي لتاسّرلا فو

 هنأ مولعمو .ّمجلا هعضاوتو هءايح هسفن تقولا ينو هتعفرو هسفن َةَّرع ]١7[ كلذكو

 رشبلا ءازإ ةقفشلاو ةبحملاب قيمع ٌساسحإ هيدل ناك مث نمو ءاًدحأ ٌدصي نأ عيطتسي ال

 يف انّنِإ راصتخاب ُلوقلا نكميو ؛تالزلا يوذو نيرضقملا حماسي ناكو نيسئابلاو

 ٍةلاسر يف هنأ اًلثم كلذ نمو .هتافصو هتايّصاخ ّمتأب انالوم ىرن نأ نكمي لئاسّرلا

 حصنلا ىلإ ٌجاتحم نبا هبا كِلملاو ابأ هّسفن وعدي يناثلا سواكيك نيذلا ّرع ىلإ اهبتكي

 يه ةيقيقحلا ةنطلَسلا نأ انالوم دنعو .ّيوبأ وحن ىلع هسفن بّيطيو هحصني .داشرإلاو

 ةيصوتلا يف دلو ناطلس ىلإ تبتُك يتلا ؛ةسداسلا ةلاسّرلا يف .بولقلا ىلع ُةنطلَتلا

 نأ لاخنو .بولقلا ٌناطلس وه يذلا ؛بوكرز نيّدلا حالص ُكِلمْلا نوكي ؛هجوزب

 ناحضوت ءنيّدلا ماسح ىلإ تبتُك يتلا لئاسّرلا ةعلاطمو نيتلاسّرلا نيتاه نيب ةنراقملا

 ١-الرسالة67.



 1: ةيكرتلا ةعبطلا لئاسرلا ةمجرتل يلرانيبلك يقابلا دبع موحرملا ةمدقم

 نأش يأ يف «ءارمألا ءاقل نأ نيرشعلاو ةعبارلا ةلاسّرلا نم نيِبتنو .اًمامت انرظن ةهجو

 هتابغر ركذي ال هنأ ''نيتسلا ةلاسّرلا نم رهظي اى ءانالومل ٌجعزم ٌرمأ ءنوؤشلا نم
 .تناك اّيأ ةيلخادلا

 راطعلاو (م" 117١-١ /ه 075 ت) يئانس َراثآ أرقي ناك انالوم نأ ملعن نحن

 ًءاقدصأ ناكو ءامهنع ثّدحتي ناكو رارمتساب (0007 1570 /ه 518 ت)

 مسق «نيفراعلا بقانم :عجار) يئانَّس راثآ نوؤرقي «ٌّيونثملا همْظَن لبق ءانالوم

 .(راطعلاو يئانَس يّمسا تحت ؛مالعألا

 يونثملا نم لوألا ءزجلا يف يئانس مسا ركذ عم يئانّسل يتآلا َتيبلا انالوم ٌدروي

 ٠١8(: ص)

 «ناهيإلاو ٌرفكلا هيف يوتسي قيرطلا يف مّدقتلا نع كقاع ٍلوق لك نإ
 حبقلاو ٌنْشحلا اهيف يوتسي بيبحلا نع اًديعب كتعقوأ ةروص ّلكو

 (18 ص «ناويدلا)

 1١957 ناتيبلا ١1١7. ص١ يونثملا نم هسفن ءزجلا يف نييتآلا نيتيبلا دروأ كلذك

/1 5 ): 

 درَّولاك هجو نم لالدلل دب ال

 عبطلا ًءوس ْمزلت الف هجولا اذه ٌلثم كيدل نكي مل اذإف

 ١-الرسالة 0/8.

 .[يبرعلا مجرتملا] نأشلا اذه يف ريبك فالتخا كانهو ؛لصألا يف اههتافو يرات ءاج اذكه *
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 هي 0
 ٌحيِبق ٌهجو ٌللدتي نأ ٌحيِبقف

 ءايمع نع أتت نأ ٌبعصو

 (377 .ناويدلا)

 ءزجلا يف يئانس ميكحلل امهتأب حيرصتلا عم يئانّسلل نايتآلا ناتيبلا رِكُذ دقو

 ١75(: ص) يونثملا نم لوألا

 اينّدلا ءامسب ةمّكحتم تاوامس حوّرلا لاع يف نإ [13

 تاطيجحو ةيلاع اَلابجو ٍتاعفترمو ٍتاضفخنم حورلا قيرط يفو

 دّيسلا ةعبط يف ايتأي مل ,يئانسل «ةقيقحلا ةقيدح» نزو ىلع نييتبلا نيذه نأ مغربو

 ص) اًضيأ ؛هيف ام هيف» يف ركُذ نيتيبلا نيذه نم لّوألا ٌتيبلاو .يوضر سّردم
007 

 ١١١(: ص) يونثملا نم سماخلا ءزجلا يف يئانسل يتآلا ٌتيبلا ءاج دقو

 «ميلقإ وه لب اًنيب انّئبِب سيل

 .ميلعت وه لب اَلْرَم انلْزَه سيلو
 «ةقيقحلا ةقيدح» نزو امو يونثملا نزو ىلع اسيل نارخآ ناتيب يونثملا يفو

 ءزجلا «ةلودلا ءالع ةعبط «يونثملا) ةقيقحلا ةقيدح يف امهدجن ال اننكل «يئانّسل

 .(201/5 ص «سداسلا ءزجلاو .4 7 ص .سمانخلا

 تايلك) ِلّرْعل اًعلطم هلعجو هتقيدح نم يتآلا يئانَس تيب انالوم ذحخأ دقو

 ١(: 57ص كر ج «سمش



 5: ةيكرتلا ةعبطلا لئاسرلا ةمجرتل يلرانيبلك يقابلا دبع موحرملا ةمّدقم

 ءنيدبِع ةظحل ين ُةيفوصلا نصي
 اًديدق ةبابذلا نم ٌبكانعلا عنصتو

 (09 «ةقيدحلا)

 علطملا يف يتآلا ُلّرْغلاو

 دبألا ىلإ كلذك ُهّْللا هلعج المج ٌقوشعملا راص

 دبألا ىلإ كلذك هللا هلَمَج اًناهيإ هّلك هٌرفك راصو
 (08 201 سمش تايلك)

 دبألا ىلإ كلذك هللا هلعج المج ٌقوشعملا راص
 دبألا ىلإ كلذك هللا هّلَعِج اّنايإ هلك هرفك راصو

 (857 4 ءناويدلا)

 .لّرغلا ةيفاق رخآ يف دحاو فرح ٌةدايز طقف وه هيف انالوم هلخدأ يذلا ٌرييغتلاو

 دّمحمل «همان دابدنس» يف كلذكو اًضيأ ةعبسلا سلاجملا يف ءاج تيبلا اذه ْنأ ُفيضنو

 رشع يناثلا / يرجحلا سداسلا نرقلا يف فّلُأ يذلا يدنقرمسلا يريهظ يلع نبا

 .(1 ١7 ص «نيذدلا لالج انالوم ؛١ 97 ص همان دايدنس) ٌيداليملا

 :انالومل ٍتآلا لّرغلاو ]١4[

 ؟اذه قيرطلا عطق ْنِم ْمك «ّْدقت ْمّدقت

 ؟انأو تنأ َملف «تنأ انأو انأ َتنأ نوكت امدنع

 قيحسمف
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 :يتانّسل يتآلا لّرغلا نزو ىلع

 ؟اذه عبطلا ءوس ْنِم ْمك ؛لّجخا ةياهنلا يفو

 ؟تنأو انأ ل ءَتنأ انأو انأ ّتنأ نوكت امدنع

 1١٠١( «ناويدلا)

 :هعلطم يذلاانالوم لَّرَغ

 روجفو ٌناحو ّنوقاي ٌبارشو برط سلجم

 هنم ٌءيرب ُرَدْنَلَملاَو ٌنَدْنَلَف ُكلملا

5 ")2 

 :يئانّسل ينآلا لّرغلل ٌريظن

 .روجفو ناحو ٌلالَدو ٌبارشو ٌقشع

 .ةزيملا وا واج دق قالا ىواكستالا قفا ركر

 :يتآلا علطملا وذ انالوم ُلَّرَغو

 ةايحلا ٌءام كّلاصو ْنَم ايأ

 انصالخ ٌريبدت ُملعت ٌتنأ

420 

 :يئانسلل ينآلا لّرغلا ىلإ ٌرظان

 «لاعلا كلذل ُحابصملاو ُنيعلا َتنأ ْنَم اي

 ءامسلل عْمشلاو ًءانسحلا َتنأ ْنَم ايو

 .ناويدلا) /1١١71(



 13 ةيكرتلا ةعبطلا لئاسرلا ةمجرتل يلرانيبلك يقابلا دبع موحرملا ةمّدقم

 :علطملا وذ انالوم ُلَّرغو

 ؟ا!ذكه تنأ اذامل :بلقلل تلق

 ؟قّشِعلل اًسيلج لظت ىتم ىلإ
 :يئانّسل يتآلا لّرغلاب ٌركذي

 «نيّدلاو سفنلاو لقعلل ةفآ َتنأ 3

 .نيعلا رولا ّنجلا ٌدوسحم َتنأ

 ١١74( ناويدلا)

 :ليمج لّزغ يف انالوم لوقيو

 يئانَس ٌدّبسلا تام :مهّدحأ لاق

 اًنيه اًرمأ سيل اذهك دّيس ٌثومو

 حايرلاب تراط َةَّسق وه سيل

 عيمَّصلا هدمج ًءام وه سيلو

 ٌةرعش هّنرسك اًطْشِم وه سيل

 باَرَنلا اهأّبخ ٌةَّبح وه سيلو
 (ه8)

 :يئانّسل ةيتآلا ةعطقلاب ٌرثأتم ُلَّرغلا اذهو

 مي ىل هنأكو يئانَس تام

 اًريسي اًرمأ سيل دّيسلا كلذ ٌتوم َّنِإ

 هيأ ىلإ يزعلا حور داع
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 هّمأ ىلإ [دجلا] ُياَرَتلا ُبّلاقلا مِلشأ 8

 كْلُم ىلإ ِكْلُم نم عّجر
 تام هّنِإ تلق ْنَم َنآلا ّشاعف

 ٠١68( «ناويدلا»

 :(4 ص) يونثملا نم لّوألا ءزجلا يف ٌثبْثُم راطعلل يتآلا ُتيبلا

 «بارتلا يف عّرمتت ٌتنأو ءامّدلا برشاف ةيّسِح ِسْفَن ٌْبحاص كن ؛لفاغلا اهب

 اًقايرت اذه راصل َّمَسلا برش ولف بلقلا ٌبحاص اَمأ

 (؟؟ 5 «ناريذلا)

 :راطعلل يتآلا ٌُثيبلاو

 مارح اهبرشت يتلا ةرمخلا نإ

 لالحلا ًةرمخ اّلِإ ٌبرشن ال نحنو
 (018 «ناويدلا)

 .(709 ص) يونثملا نم سداسلا ءزجلا يف ءاج

 :هعلطم يذلا انالوم ْلَّرغ

 ةيانعلاو ٌةداعَسلا اَّلِإ ٌقشعلا ام[ 1

 ةيادهلاو بْلَقلا ةورس الإ
 ( م62

 :راطعلا لّرغل ٌريظن

 ةراشإ ىوس شهلا ٌمالك سيل

 ةراعتسالا ةدّيقت ال قشعلا



 حا ةيكرتلا ةعبطلا لئاسرلا ةمجرتل يلرانيبلك يقابلا دبع موحرملا ةمدقم

 ١65( ؛ناويدلا)

 :هّسفن آلا ٌتيبلا انالوم تبثأ دقو

 ءٌلْشِعلا ةفينح وبأ سردي مل

 ("”هيف ٌةياور ٌيعفاّشلل سيلو

 يف راس انالوم نأ نّيبن نأ ديرن انتكل جذانلا هذه ددع يف ديزن نأ انوردقم يفو

 مهيفاوقو مهنازوأو مهتانومضم مدختساو «راطعلاو يئانَس هيف راس يذلا قيرطلا

 رئاظنلاب نايتإلاب فتكي مل انالوم ْنِإ ّلوقلا لفغُن مل انّنأ فيضنو ."مهفيدر عاونأو
 ةفسالفلاو ءارعشلا مالك نم ديفتسي ال رّكفم ٌفوسليف ٌرعاش كانه سيلف .هابشألاو

 ةيلباقو مّظنملا ٌمفادلاو ٌةعدبملا ٌةردقلاو .مهراعشأو مهئارآو هوقبس نيذلا نيرّكفملاو

 «هدنع نم ةفاضملا ةيّصاخلاب ٌرّكِفلاو ًءارآلا كلتو َّمالكلا كلذ جزمت هيدل قيفلتلا

 ماهلإلا لالخ نمو .ةزيمملا هتافصب هجزمتو اًديدج اًبيترت هبّترتو ديدج نم كلذ عنصتو

 ةهجو َرَكِفلا يطعيف «ةعدبملا هّبردق كلذ ىلإ فيضي هرصع تايطعم نم هّدمتسي يذلا

 هدعب يتأت يتلا تالاجملا ىلإ فيضيو مّدقتيو ءاديدج اًمالك كلذب لدبتسيو «ةديدج

 يتلا «نايدألا ىّتح .اذه وه غوبتلا ْنأ ّنظأو ...اهراهظإ ىلإ ردابيو ءرخأ ٍتالاحج
 فارعألا نمو اهتقبس يتلا نايدألا نم ديفتست ؛ةعيبطلا قوف رداصم نم ةّوقلا ٌدمتست

 ىلإ فيضتو «مهتيبرتو مهرصعو مهطيحمب سانلا ةيعوتب ٌمتهتو ءاّدهع مدقألا ةمظنملا

 .راطعلا ناويد يف ءاج هنيع نومضملا اذه نأ ظحالو ؛يئانسل َتيبلا اذه رفنازورف موحرملا ٌدع-١

 .[يرعلا مجرتملا] تايبألا رخاوأ يف رّركتت ٌةملك هب دارُي ّيمراف حلطصم *
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 تعج ام» :(مالسلا هيلع) ىسيع ُلوق ءاج ديدجلا دهعلا يف املثم .رتأ ءايشأ كلذ

 ركذو ١7 -١8(. «سماخلا بابلا «ىّتم) ءاهّمأل ٌتتج لب «ةقباسلا عئارشلا لاطبإل

 راكم متتأل ُثئج اهنإ» (مّلسو هيلع هللا ّلص) مركألا لوسرلا ناسل ىلع ٌُثيدحلا اذه

 8121١(. «ريغصلا عماجلا) «قالخألا

 .نيرّكفملا راثآ يف رظنلا معنأو هوقبس نيذلا ءارعشلا راعشأ لك انالوم أرق 31

 ناكو .ةقالخلا هرّكِفل اًساسأ مهّرَكِف لعجو هتعارب ةقتوُب يف ةغالبلا يف مهّتعارب باذأو

 يف مهتاكردم باذأو ءهيَرْهَم مه نأ كردأ نمم هوقبس نيذلا ةيفوّصلا نم ٌبيصن هل

 اهب ربعي يتلا ًةراهملا قوص ّيأو رعاش ّيأ ىدل دجن نأ انعسو يف سيلو .هتاكردم

 نم ةفلتخم روصب تاعوضوملا ءاشنإ يف اهكلتمي يتلا ةيلباقلاو ءّيوغل هسفن نع انالوم
 يذلا ميظنتلا .ناسنإلا ريكفتلاو عادبإلا ىلع ًةردقلاو «هيدل يتلا ةريصبلاو «نايبلا

 «نيّدلا لالج انالوم :رظنا) رخآ قوص ّيأ دنع سّملُي نأ نكمي ال فّوصتلل هاطعأ

 .(دعب امو ١99 ص «عبارلا لبصفلاو 717 ص «ءانالوم رظن يف فّوصتلا» ثحبم

 :انالومل سيل «لفحمو سلجم لك ٌثيدح هنأ مغرب «ينآلا تيبلا أب انه ركذنو

 هينيع يئانّسلاو َحوّرلا ٌراَطعلا ناك

 راطعلاو يئانسلا رثأ ىلع نحن انئجو

 :يتآلا وحنلا ىلع دّلو ناطلس ناويد يف ُثيبلا اذه

 ؛بلقلا ينيع يئانّسلاو َحوّرلا ٌراطعلا ناك

 راطعلاو يئانسلل َةلْبِق انيتأو

 01٠٠( ب «ا؟الا/ ص ؛ةيكرت ٌةعبط)



 6١ ةيكرتلا ةعبطلا لئاسرلا ةمجرتل يلرانيبلك يقابلا دبع موحرملا ةمّدقم

 يئانَس دّيسلا َنِإ» :لوقي ناك ءراّطعلاو يئانّسل انالوم هنكي يذلا مارتحالا مغربو

 َمعألا يف الكت امهنكل «نيزرابلا نيّدلا ءاربك نم اناك راطعلا نيّدلا ديرف ًةرضحو

 ١ «نيفراعلا بقانم) «لاصولا ىلع هلك انُمالك ناكف نحن اَمأ «قارفلا ىلع بلغألا

 .مالكلا يعون ةميق ٌحضوأو اهب هّسفن ساق وحنلا اذه ىلعو ٠

 يف انالوم نأ نّيبن نأ راطعلاو يئانّس راعشأب انالوم راعشأ.ةنراقم نم اندارم ناك

 بسانتل اًقفو راطعلاو يئانّس ٌراعشأ ٌلمعتسا .هناويدو هّيونثم رارغ ىلع ءاًضيأ هلئاسر

 .مالكلا اذهل الام َّدِعُت نأ انيلع ناكو ءاّرفاو اَلامعتسا لاحلا ءاضتقاو لاقملا

 «ةثلاثلاو «ةيناثلا :لئاسّرلا يف يئانّسلل «ةقيقحلا ةقيدح» نم ٌتايبأ تلد نقو

 «(نيعضوم يف) نيرشعلاو ةعباّرلاو ؛نيرشعلاو ةيداحلاو «ةرشع ةعساتلاو .ةسماخلاو

 دعب ةثلاثلاو «نيناثلاو ةسداسلاو «نيعبّسلاو ةيداحلاو «نيسمخلاو ةئلاثلاو «نيئالثلاو

 .ةئملا دعب نيئالثلاو ةيناثلاو «ةئملا

 «(نيعضوم يف) نيعبرألاو ةيناثلاو «نيثالثلاو ةنماثلاو «نيثالثلا :لئاسّرلا يفو

 ءةثملا دعب ةرشع ةنماثلاو «ةئملا دعب ةئلاثلاو .نيعستلاو ةيداحلاو «نيناثلاو ةعساتلاو

 دعب نيئالثلاو ةعباسلاو «ةئملا دعب نيثالثلاو ةسداسلاو «ةئملا دعب نيرشعلاو ةعبارلاو

 اًضيأ نيثالثلاو ةعباسلا ةلاسّرلا يفو .يئانّس ناويد نم [11] اًنايبأ دجن نأ نكمي «قئملا
“* 

 انيودت ا وو حا را يا

 كلا

 ا يلا تا ل يد دولا

 ةظفاح تنزتخا لب ءطقف راطعلاو يئانّس راعشأ نم لئاسرلا يف انالوم دفتسي مو
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 .اهتايلامج لك عم ّيسرافلا بدألاو ّيبرعلا بدألا نم ةريثك اًراعشأ ريبكلا ملاعلا اذه

 ْنِإ ةّصاخ ّيكالفألا لوقيو .اهيلميو اهبتكيف ؛هرطاخ يف اهيعدتسي موزللا دنع وهو

 :لئاسّرلا يف تبنأ دقو .(1777/5) (م114 / هال 4 ت ) يتنتملاب اًَلعَتم ناك انالوم

 اذهل ٌتايبأ «نيعبرألاو ةعباسلاو «ةرشع ةيناثلاو .(نيعضوم يف) ةسداسلاو «ىلوألا

 َيِدْرَوَرْهَّسلا نيّدلا باهش خيشلل ٌثيِب ةرشع ةيئاثلا ةلاسّرلا يف ركُذو .ّبرعلا رعاشلا
 انالوم :رظنا» سمش ىدل ءانثو ٍةَبحم لحم ناك يذلا (م41١١ / ه81) لوتقملا

 ت) ّيَّرعملا ءالعلا يبأل ٌتيب نيعبرألا ةلاسّرلا يف ركُذو 29١١(. ص«نيّدلا لالج

 ةلاسّرلا يفو «(م٠020 ت) ةفّرَطل ٌتيِب ةسماخلا ةلاسّرلا يفو .(م57١1 / ه4

 ةلاسّرلا يفو .(م145 / ه74806 ت) داّبع نب بحاصلل ٌتيب نيسمخلاو ةسماخلا

 يفو !(م017 ) سيقلا ئرمال تيب نم ٌةملك تلقت ةئملا دعب نيرشعلاو ةيداحلا

 نيرشعلاو ةيناثلا ةلاسّرلا فو ؛سمش تالاقم يف ركُذ تيب ةئملا دعب ةدحاولا ةلاسّرلا

 .ةماتهاشلا نم ناتيب ذخأ ةئملا دعب

 ةقيرطب اًمامت ٌةهيبش لئاسّرلا يف ريبعتلا ةقيرط نإف ءاًعيمج رومألا هذه ىلع ٌةوالعو

 ٌةغل اًمامت يه لئاسّرلا ةغل ّنإف «لئاسّرلا تايادب الخ امو .ههيف ام هيف» يف ريبعتلا

 يف لاح ا يه الثم «لئاسّرلا يف انالوم دمعيو .سانلا نيب ةجرادلا ةيسرافلاو بطاختلا

 تايآلاب كلذ فدريو كلذل ةلثمألاب يتأي مث اًضيأ اًناونع عوضوم لْعَج ىلإ «هتالاقم

 ديعتسيو تاياكحلا ىلإ لخديو .عوضوملل ةقباطملا تالكلاو ةبسانملا ثيداحألاو

 ناجيماو طرقلا ٌصالخألا اميأ هلئاسر: ف دست طخ رارغ لغو .نيضاملا تايركذ

 .ةقراخلا ةيقطنملا ٌةردقلاو خساَرلا ٌَناِيإلاو عنقملا ُنايبلاو َِلَخاَدلا قّرحتلاو ٌقيمعلا



 فب ةيكرتلا ةعبطلا لئاسرلا ةمجرتل ينرانيبلك يقابلا دبع موحرملا ةمّدقم

 هلئاسر يف ناك .هرعش يف ىتحو هتايحو هركف يف اًرّرحتم انالوم ناك املثمو

 يف لّسرتلل ةدماجلا دعاوقلاب ؛هنامز بولسأل اانا هبطاخم مزلي ال .اًضيأ اًرّرحتم

 يفو .هبلق نم ناعما اهيف رهظت يتلا اهسفن ةقيرطلاب ٌبطاخملا ثّدحي .باطخلا عوضوم

 .رصعلا فارعأ عبي ال ءاًضيأ نيوانعلا يف ىتح «لئاسّرلا

 ؟ةجيتنلا هذه ىلإ انلصو فيك ["]

 ٌةينُمو بتاكلا ٌةينُغَد ٌُباتك اهّدحأ .رصعلا كلذ يف لّسرتلا بك نم ٌددع انيدل

 يناثلا رهشلا يف بتُك دق باتكلا اذه َنألو ."”يئوخلا نمؤملا دبع نب نسحل «بلاطلا

 .يداليملا رشع ثلاثلا نرقلا بتك نم َدعُي (م1109) نماثلا نرقلا نم يرجحلا [اذك]

 اينَّدلا نالف» :اهيف بتكُي نأ ٌدب ال كولملا باطخ يف لئاسّرلا نإ [اًلئاق] فلؤملا بتكيو

 ءاسؤر باطخ يفو ؛؛نيدلاو ةلودلا نالف» :ءاربكلاو ءارزولا باطخ يفو ««نيدلاو

 .(77 8) «نيّدلاو ّنحلا نالف» :خياشملا باطخ يفو «نيّدلاو ةّلملا نالف» :نيّدلا

 .(9/“ 8) اًضيأ رخأ نيوانع باتكلا اذه يف تءاجو

 دلج 171١1« اهداعبأ ةعومجم نمض .6 5 ٠5 مقرب «لوبناتسإ يف ةيناميلسلا ةبتكملا لإ ةمومضملا «حتاف ةبتكم يف- ١

 ةحيصن :ةعومجملا نمض .فلتخم اهروطس دادعت . 17.524 ةيلخاد داعبأب ءيقوجللا رصعلا يف خشتلا طخب .منغ

 ةلاسرو 2 -١/ 3 04 «نمؤملا دبع نسحل لئاضفلا ٌدئا رفو لئاسرلا ٌدعاوقو غ3 08 ىلإ 81) نم يلازغلل كولملا

 نم غارفلا ٌحيرات كولملا ةحيصن رخآ يف ركُد هنأ مغربو . 098 2 77 هسفن فلؤملل بلاطلا ةينمو بتاكلا ةينغ

 هنأ اًضيأ ةينُعلا باتك ةيابن يف فيضأو .بتاكلا ٌمسا ركذُي ل ها/٠ 4 ةنس نم رفص لئاوأ يف ُباتكلا نّرد ذإ «ةباتكلا

 قداص روتكدلا ديسلا ةيانعب ٌباتكلا اذه عبط دقو .ارفلز ةعلق يف ه 7١4 ةنس نم لوألا عيبر رخاوأ يف خسّتسا

 .كرّتلا خيرات ةيعمج يف يزرا ناندع
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 قبي لو .ةصقان نمؤملا دبع نب نسله لئاضفلا دئارفو لئاسّرلا دعاوق» ٌةلاسرو

 نم ةلاسّرلا ٌرمتستو «نيتقرو وأ ةقرو ىوس «عطاقملا» ةناونع يذلا يناثلا مسقلا نم

 .(رطسألا نم ددع ةمجرتلا يف فذخ) ال١ ىلإ 48

 ّجذاهنلا انالوم لئاسر هبشت الو .رخآ ٌبولسأ لئاسّرلا هذه يف ةباتكلا ةقيرطل

 ب ةموتخملا ءامسألا يف ديق ّيأل اًعِبَّتم انالوم نكي مل كلذك .لئاسّرلا هذه يف ةدوجوملا

 لمكأ» و «نيّدلاو ةلودلا دجم» بتكي ناك .ةقجالسلا ةلحرم يف تجار يتلا «نيدلا»

 ةلودلا لالج» و «نيّدلاو ةلودلا مّلع» و «نيّدلاو ةلودلا نيعم» و «نيّدلاو ّقحلا

 .دويقلا هذهب ريكفت يأ هيدل سيلو ... «نيّدلاو ٌقحلا نيعم» و «نيّدلاو

 ... نامزلا ةردان «ملاعلا ديرف «تاريخلا رصان» ّباقلأ لمعتسي ناك كلملا نأش يفو

 صوصخملا هللا ىلع لّكوتملا .دابعلاو دالبلل ةمحّرلاو نمألا ءنيطالّسلا ليلس ناطلسلا

 ةنماثلا ةلاسّرلا) «دواد لآ رخف ء.دوجولا ةصالخ «لامآلا ةبعك «لابقإلا ةلّبِق هللا لضفب

 .مجرتت مل رخأ جذان كانهو «(نوثالثلاو

 نامزلا كلذ لئاسر يف ةلمعتسم تناك ةّيكرت ٌتاملك تلمعّتسا ةداعلا ىلع اًيرجو

 ولتوق غولوا ولروغوا - جنانيا اكلد اكلب غلتق غلا ولرغا» لْثِم نم انالوم لئاسر يف
 (هب ٌصاخ ِسْفَنو [10] ٍناسل بحاص «سّدقم ميظع ديعس) جتانيا هنليد هنلب

 جنانيا اكلد اكلب «(نورشعلاو ةسداسلا ةلاسّرلا) غلتق غلا «(نورشعلا ةلاسّرلا)

 بلا غلتق غلا ««نوتسلاو ةسداسلا ةلاسّرلا) غلا غلتق «(نوثالثلاو ةيداحلا ةلاسّرلا)

 غلا ؛(ةئملا دعب ةيداحلا ةلاسّرلا) بلا اكلب اكلد غلتق غلا ؛(نوعستلاو ةسداسلا ةلاسّرلا)

 .ليبقلا اذه نم تاملكو «(ةثملا دعب نورشعلاو ةسماخلا ةلاسّرلا) لا



 00 ةيكرتلا ةعبطلا لئاسرلا ةمجرتل يلرانيبلك يقابلا دبع موحرملا ةمّدقم

 رخآ ٌباتك انيدل «ةيخيراتلا ةيحانلا نم اهانتبثأ يتلا بتكلا نع رظنلا فرصبو

 لّسرتلا ُبيلاسأ هيف تحرش زيربت ةئيدم يف م1173 / ةيرجه 1/17 ةنس يف فل

 نب دّمحم هفلأ دقو «بتارملا نييعت يف بتاكلا ٌروتسد» باتكلا اذه ٌمساو .ّيقرشلا

 ,07) ناخ رداهب سيوأ خيشلا لجأ نم يناوجخنلا ئشنملا سمشب روهشملا هاشودنه

 عوضوم يف ٌثدحأ ٌُدعاوق باتكلا اذه يف تبثأ دقو .(م 17/4 - ١801 /هالالاآ-

 رثكألا ىلع دعاوقلا هذه طابترا مغرب ءاهتقبس يتلا لحارملاو ةلحرملا كلت لّسرت

 مقّرلا تحت لوبناتسإ يف ٍليربوك ةبتكم يف ظَفَتُمو .باتكلا اهيف ٍبِتُك يتلا دالبلاب
 يف ءاج دقو .م33- 11240 / ها/94 ةنس يف تبتُك باتكلا اذه نم ٍةخسنب 0١

 تادّيس ىلإ بتكُت يتلا لئاسّرلا يف مّدختسُت نأ يغبني يتلا ٌباقلألا باتكلا اذه

 .( 58865 3 85) ةاضقلا يضاقو «( 885 - 341) ءارزولاو «( 25؟) ةنطلسلا

 ءاعّدلا ٌةقيرط تحرش كلذك .( 8 85) ةنطلسلا باّون ىلإو .( 8 8 45) ةاضقلاو

 .باقلألا هذه لاثمأ نم اًئيش فداصن الف انالوم لئاسر يف اّمأ .لئاسّرلا يف

 تافيرشت ٌدعاوق يعاري ال لئاسّرلا نيوانع يفو لئاسّرلا يف انالوم نأ ىرنو

 هدنب» لثم نم ٌتاملك دّجوت ال ًةّصاخ لئاسّرلا يفو .لئاسّرلا ةباتك تارورضو لّسرتلا

 «...لضفلا نمو ةّيدوبعلا ٌضرأ ىلوملا لّبقي < ... لضف زاو دسوب ىم تيدوبع نيمز

 .(78 ص «لئاسّررلا دعاوق)

 لمعو ةيساسألا ةيناسنإلا هّتاقالعو هداقتعاو هبطاخم قالخأب انالوم متم ذإو

 ءامسأ ادع ؛لئاسّرلا علاطم يف هل مّدقي .ةّيسفنلا هتالاحو هنع ردصي يذلا ريخلا

 بتكيو اهراتخي ءرومألا هذه-صيختشت بسانت ٍةملك لك ءتاجردلاو تاماقملا
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 .هبطاخمل ّيقيقحلا ٌفصولا

 لاسر كحيل ةدوناو اهتييومو سبل فللمر أ لئامرل تاباجنر لتاسرلا نق قعي

 ٌبطاخم ةلاسّرلا هذه يف سيلو .فيصوتلاب ةجزتمم ٌثارابع اهتلمج يف يه لب .اًبيرقت
 يف ىرخأ ٌةدحاو .(ةرشع ةثلاثلا) اهسفن ةروّصلا ىلع تبتك ٌةدّوسم اهّنأ رهاظلاو .اًضيأ

 وأ نيرطس يف هطورشو كولّسلا ناكرأ َنايب ّبلط دق ناك ءامظعلا نم ٍدحاو ةباجإ

 رطس ّيأل سيل رطسأ ةثالث يف تبتُك رهاظلا لاوحأ ْنِإ :[التاق] انالوم بتكيو .ةثالث

 رطسو ءرضاحلا لاوحأل ٌرطسو «يضاملا لاوحأل ٌرطس ءةحضاو [3 ةيانغا اهتم

 َعَمَج بلطت فيكف «ةياهن ىلإ لصت الف رطس لك أرقت كّنأ مغرب اذه «لبقتسملا لاوحأل
 ."0(نوسمخلا ةلاسّرلا) ؟رطسأ ةثالث يف نطابلا لاوحأ

 ْعّشلا ةغّلب بتكيو ةباطخلا لب ٌرعّشلا لوقي يذلا ءانالوم لئاسر نيب دجويو

 ٌلجر وهو «[لاعلا دّيس] ناهج هجاوخ هُّمسا ٍفراع ىلإ تبتُك طفف ةدحاو ٌةلاسر

 راصق لمح ىلع ُةلاسّرلا هذه هيف يوطنت يذلا تقولا يفو .عَّجَسُم رثنب رادتقا ٌبحاص

 لئاسر ةلمُج طسو ةلاسّرلا هذه ةباتك يف عْجَّسلا ٌدامتعاو ءعْجّسلا مادختتساب تنك

 اًقلعتم اًصخش ناك ناهج هجاوخ ىّمسملا صخشلا اذه ْنأ رّوصتتي ءرملا لعجي انالوم

 .وه هتغُلب هبحي يذلا صخّشلا اذه بطاخي نأ انالوم ءاش دقو ءعجّسلا ةباتكبو عيجستلاب

 يف اّمِإ تبتُك ءاًعيمج رتألا انالوم لئاسر َّنِإ بيرقتلا ةهج ىلع ُلوقلا نكمبو
 .بوغرم رمأ ىلع ةلالدلا لجأ نم امو ءرمأ زاجنإ بلط يف اًمإو ءرصخشب ءاصيإلا

 ١-الرّسالة 44.



 هال ةيكرتلا ةعبطلا لئاسرلا ةمجرتل يلرانيبلك يقابلا دبع موحرملا ةمّدقم

 ماعلا لالخ ماعلا اهعلظفم لمرأ دقو

 :اهلسريو ةلاسّرلا بتكي ناك ةيرورضلا رومألا يف انالوم نأ ٌيكالفألا ركذيو

 يف هناورب بتكيف .اًصخش لتق صخشل اهيف عفشي هناورب ىلإ ًةلاسر بتكي -

 .مد ٌةياكح ةباكحلا هذه ّنِإ ءرحخألا اياضقلا لئامت ال ةيضقلا هذه َنِإ اًلئاق ةباجإلا

 نع لاقي هّْنإف .نكي امهم :هناورب ةلاسرب ىتأ يذلا صخشلا ةباجإ يف انالوم لوقيف

 حارس قلطُيو ةيّدلاب ٌموصخلا عنقيو ةرابعلا هذبب هناورب بجعُيف .ليئارزع نبا هّنِإ مّدلا

 .(166 .1) يناجلا

 لهأ يتأيف ةميظع ٌةعقاو َةيِنوُق يف ثدحت هنأ سّردم دّلو نيّدلا ٌسمش يكحي -

 طّسوتيو هناورب ىلإ ًةلاسر انالوم بتكي نأ نيبلاط نوئيغتسيو دّلو ناطلس لل ةينوُق

 «هناوري ىلإ ًةلاسر انالوم ٌلسريف «ءىرج (مب انالوم دّلو ٌناطلس ثّدحيف «هدنع مهل

 .(7111) ةيِئنوُق لهأ َدارُم ذّقنيو ءاهؤرقيو اهلّبقيو ةلاسّرلاب هناوري كسميف

 اَمإ هلأسيو هناوري ىلإ ةلاسر بتكي نأ هنم بلطيو انالوم ىلإ نينيدملا ٌدحأ يتأي -

 ةلاسر [؟11 انالوم بتكيف .ًةلهم هيطعي نأ اًمإو ههنْيَد نم اًءزج هنم ذخأي ال نأ

 نماصتخا نم“ امعلا اذه لوقف ةلايبآلا ةئاوري أرقي. ضعتفلا فلل لإ اهملسيو

 نإ :انالوم بتكيف .هناورب ةلوقم هل يكحيو انالوم ىلإ ٌنيدملا كلذ مجريف .ناويذلا

 ىلإ ةلاسّرلا كلت لسريو «ناويّدلا ةضبق يف ُنايلس سيلو «نايلس ةضبق يف ناويّدلا

 نيدملا ىدل ةموكحلا نويد بطشي ةلاسّرلا (هناوري نايلس) هناوري أرقي امدنعو .هناوري

18-501 0). 

 لك يف ناك هّنأ ُتيأر انالومل اًديرم ترص امدنع هّنِإ يطّلَم نيّذلا ٌحالص لوقي -
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 نيرخآو هناوري دّيسلا ىلإ ةلاسر ةرشع يتنثا ىلإ لئاسر ٌرشع هّرادقم ام بتكي موي

 .(7 08 )١1, اهنم ٍةلاسر هيأ ىطخت لو .تاجاحلا بابرأو نيكاسم الأ جئاعيو

 مايألا نم موي يف هن هّلوق ءارمألا دحأ نبا نع رالاسهبس نب نيّدلا ٌلالج يوري -

 ينلأس اذإ :ٌتلق .هناورب ةلباقمل ةّيرصيق ىلإ صاخشألا نم ددع ةيحصب انالوم ينلسرأ

 .ُنحن هلوقن هّلوق نكمي اهف ءتمّضلا مزلا كانه ّتنأ :لاقف - ؟هبيجأ اذاهبف ءيش نع

 .(404- 40" 1) ْذقُت هناورب نم بط ام ّلك ءكلذ لصح لعقلابو

 «(ةسداّسلا ةلاسّرلا) هتجوز رطاخ بييطتل دّلو ناطلس ىلإ تبتُك ينلا ةلاسّرلا -

 نيجوُرلا نيذه نيب حلّصلا نأش يف يرمق نيّدلا ُلامج اهلمح يتلا ىرخألا ٌةلاسّرلاو

 لبق انلق اى ءنيَّدلا حالص ضّرم نأش يف تبتُك يتلا ةلاسّرلاو «(نوسمخلاو ةسداّسلا)

 .(9/7 ٠ 1/74 007) نيفراعلا بقانم باتك يف ٌةروكذم ءاَضيأ

 اهبتك يتلا ةموظنملا َمبرألا لئاسّرلا عزتنا ّيكالفألا َنإف كلذ ىلإ ةفاضإلابو -

 [قيدلا لالخ انالوك ويربت سمش قاويد] كلا ناويذلا قف تركذو نمش لإ انالوب

 تركُذ كلذك ؛(/١* - 7١١ 07) هباتك ىلإ اهّلقنو «باحصأللا تاباتك» نم اًضيأ

 ١74(. ص) رالاسهبس ةلاسر يف ةعباَرلا ةلاسّرلا

 هذه ْنأل كلذ ؛لئاسّرلا هذبب ةروصحم ُديغ انالوم لئاسر ْنأ ىلإ انبظ بهذيو

 اًعيمج اهيف نّيبتيو .ةبغر قيقحت وأ رمأ ذيفنت لجأ نم ترّرُح اًبيرقت اًعيمج لئاسّرلا
 اًنيقي كانه هّنكل .َلِج وحن ىلع ىلاعلا ىلإ انالوم ٌةرظنو َفوّصلا ركفلاو فّوصتلا ٌدئاقع

 ةباجإ يف كلذكو مهعاضوأو انالوم باحصأ لاوحأ لوح رودت اًضيأ رخأ ٌلئاسر

 ةباجإ يف وه ةدوجوملا لئاسّرلا نم اًسق نإف كلذ ىلإ ةفاضإلابو .هيلإ تهججٌو ةلئسأ
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 انالوم نوكي نأ نم ّدب ال اًضيأ رأ لئاسر كانهو ؛ انالوم ىلإ تلسرأ يتلا لئاسّرلا

 .ىرخألا لئاسّرلا كلت الو انيديأ نيب لئاسّرلا هذه تسيل فسألل هنكل .اهلسرأ دق

 وأ ناويّدلاب اهنم ءزج يف ةطبترملا رومألا نمض اهتأل اًضيأ ةدوجوملا لئاسّرلا تيقب دقو

 دلو ناطلسو يبلج نيّدلا ماسح دّكؤم وحن ىلعو ءانالوم وّبحم ءاج مث .طالبلا

 .اًسا اهل اوعضو لب «باتك ٌلُكش اهوطعأو [18] تادّوسملا نم اهوخسنتساف

 نم ّيأل سيلو .ةيشاحلا يف امهيلإ انرشأ دقو ٌءاضمإ امهيف لئاسّرلا نم ناتنثا

 اهبر .اًيخيرات اًبيترت لئاسّرلا هذه ِبّنرُت نأل ةيناكمإ ىرن ال انه نمو .خيرات لئاسرلا
 لئاسّرلا ٌبيترت اَمأ ؛ةّيخيرات ثادحأ ىلع يوطنت يتلا لئاسّرلا ٌبيترت انكمم نوكي

 اوعضي نأ ىلإ ٌلئاسّرلا هذه اوعمج نم ىعس دقو .براقتلا ىلع ٌمئاق ٌبيترت لئاسّرلا

 ىلإ اهّضعب ءاّضعب اهّضعب لمكي وأ عوضوملا يف بسانت ىلع يوطنت يتلا لئاسرلا
 ةلاسّرلا يفو ؛مّرخ نب نيّدلا مجن نع ٌثيدح ىلوألا ةلاسّرلا يف اًلثمف .ضعب بناج

 ةنماثلا ةلاسّرلا يفو .شواج مَّرُ نب نيّدلا مجن لاوحأ نع ٌثيدح ءاج اًضيأ ةرشاعلا

 نع ٌثيدح اًضيأ ةرشع ةيداحلا ةلاسّرلا يفو ؛مهتدوعو ةيلِعلاو ةّزعألا رفس نع ٌثيدح

 .نيّدلا فيس ءانبأ ركش يف ناونعلا ءاج ةرشع ةسداسلا ةلاسّرلا يفو .هسفن رمألا

 اتءاج نيّدلا ماسح ىلإ اتبتك ناتللا ةئملاو نوثالثلاو ةيداحلاو ةئملاو نوثالثلا ناتلاسرلا

 ؛نيّدلا رخف هّمسا صخش تخأ ةئارو نأش يف نوعبّسلاو ةيداحلا ةّلاسّرلا .نيتبقاعتم

 ىلإ ٌةلّسرملا لئاسّرلا .نيّدلا رخف ٌقح عاجرإ يف تبتُك اًضيأ نوعبسلاو ةئلاثلا ٌةلاسّرلاو

 .ماظنلاو بيترتلا نم عونب عّتمتت نيدلا مجن نأش يف ترّرُخ يتلا لئاسّرلاو هناوري
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 يف «قولزوأ ذفان نوديرف روتكدلا ةيانعب ''”تابثلا ةعبطم يف انالوم لئاسر ندم عبط
 ّنُظ دقو .فيحصتلاب ةلفاح ةعبطلا هذه نأ فسؤملا نمو .ه1701١ / م11 ةنس

 ص ) اهتقبس يتلا ةلاسّرلا ُنيع يه نيعبرألاو ةيناثلا ةلاسّرلا دعب أدبت يتلا ةلاسّرلا نأ

 ةلاسّرلا يف هُّسفن أطخلا رّركت دقو .(ىرخأ ٌةلاسر ثلاثلا رطسلا نم تئدُب ذإ 57

 يف ةئملا دعب ةرشاعلا [؟4] ةلاسّرلاب اهيلإ راشملا ةلاسّرلا ٌةيابن تءاج .نيعبرألاو ةنماثلا

 مقرب تضرُع يتلا ٌةلاسّرلا .(6١١ص ) اهتبقعأ يتلا ةلاسّرلا ةيادب عم دحاو ناكم

 باتك يف اهعلطم ِتأي مل يتلا .ةلاسّرلا هذه ّنكل ؛يكالفألا باتك نم يه 4

 نوكي ةعبطلا هذه يف هّنإف ءاذكهو ١١-١١(. ص) ةسداّلا ٌةلاسّرلا يه .يكالفألا

 ىلإ ةفاضإلاب ؛ةلاسر ةئمو نيعبرأو اًسمخ انالوم ىلإ ةبوسنملا ةدوجوملا لئاسّرلا ٌُددع

 نم ةمّدقم كانهو «قادوبزيإ يبلج دلول تاحفص عبرأ نم ٌةمَّدَقم تءاج نيميلا ىلإ راسيلا نم باتكلا اذه يف ١

 راسيلا ىلإ نيميلا نمو .«مورلا ةقجالس خيراتب لصتي اهيف اهّمميقو انالوم لئاسر » اهناونع ةحفص نيرشعو عبس

 وت يذلا يزمر دمحأ موحرملل ةحفص فصن نم ةمّدقمو ؛يبلج دلول فصنو تاحفص ثالث نم ةمّدقم كانه

 ةبتكم يف 47 مقر ةخسنلا ميدقتو ءشناد نيسح موحرملل نيتحفص نم ٌظيرقتو «ةيسرافلاب لئاسّرلا قيقحت رمأ

 ةلاسرو ؛(١ 534 ص «نيفراعلا بقانم نمض ةلاسر) قحلمو 7-١18(: ص) لئاسّررلاو ١(. ص) لوبناتسإ ةعماج

 نب يبلج نّيدلا ناهرب هلسرأ يذلا ةزاجإلا باتكو 230١(. ص ءيكالفألل نيفراعلا بقانم نم) ءاملعلا ناطلسل

 يخأ نب دمحأ يخأ نب ميهاربإ يجاح ىلإ هنردإ نم دلو ناطلس نب يبلج فراع ولوأ نب يبلج ربكأ لداعلا ريمألا

 يف ةدوجوملا ونايرون بتك نم ١77 مقر ةخسنلا نم ٌدوخأم اذه ةزاجإلا ٌباتكو ١6١(. ص) هديكن ةدلب يف دومحم

 ىمسُنو ةيرجه 414 ةنس يف يديكتلا ىموم نب بوقعي يجاح نب دّمح ريب طخب تبتُك دقو اغآ ميلس ةبتكم

 «(10/5- 1١537 ص) مالعألل سرهفو 1١51١-177(« ص) ٍباوَّصلاو أطخلل لودج كانه مث .«لئاسّرلا موسرلا»

 ,(11/2-195)قحلمو
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 «يبلج نيّدلا ناهربل يطعأ يذلا ةزاجإلا باتكو ءاملعلا ناطلس ىلإ ةبوسنملا ةلاسّرلا

 .ةقحال ةلاسر باستحاب

 اذه ««هدقنو ليلحت» ناونعب لاقم يف ءاياق تلاي نيّدلا فرش ٌموحرملا سرد دقو

 لئاسّرلا دادعت لبق نيّدلا فرش ّنكل .ديدش زاجيإب لئاسّرلا ىوتحم صلو باتكلا

 هذه نمو .ةّيطخ ةخسن ىلع ٌلئاسّرلا لباقي مل ؛ٌقدأ ريبعتبو .باتكلا هنّمضت يذلا

 دق اياق تلاي نيّدلا فرش ْنأ فيضنو .ةدئاف ةّيأ ةرفاوتملا ٌتامولعملا نّمضتت ال ةيحانلا

 كلت درت مل ثيح تاحفص سم يف باوصلاو أطخلل الودج باتكلا اذه ىلإ فاضأ

 ةعومجم) باتكلا هنّئضت يذلا ةحفص ةرشع عبس نم فلؤملا لودجلا يف ٌءاطخألا

 .(7 7537-56 ص ,م19157-19 «لوبناتسإ «8 ج «تايكرت

 ,3قوكروأ دفان نوذيزف ةرشت دع ةارتإ قانالوم لئاكر تعلدكو

 ةميق تاذب تسيل ةّداملا هذه ّنكل ءانالوم ةايح نع ٌثيدح باتكلا ةمّدقم يف

 :علطملاب أدبي يذلا رعّشلا َّنأ ّنّظ ةمّدقملا هذه يف ِهّنِإ ىّتح .ةّيملع

 «تاناحلا ناي لثم َمويلا انسلج

 ةاجانملاو دهّزلا ٌّرِس ٌمويلا انيدل سيل

 و ىدّلو» ب هُمظان صلختيو

 يديشمج فسوي ةيانعب «تاقيلعتو شاوحو ةمّدقم عم لوبناتسإ ةعبط نع ؛ىمور نّيدلا لالج انالوم تابوتكم ١-

 .صا7 ٠4 يف م1976 /ه 1176 نارهط «ىباطع ىتاعوبطم هاكنب ,نيمأ نيسحمالغ-روب

 .001 ص) دّلو ناطلس ناويد يف لّرغلا اذه ءاج_ ؟
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 ةّبوروأ يف ىرخأ ةحيحص ةخسن روهظ مدع ببسب هنإ ةمّدقملا يف ليق دقو
 ةرشن يف ةدوجوملا ءاطخألا نإف كلذلو ءاّساسأ قولزوأ دما تدلع قرت

 نأش يف ٌنيقحت َّدِعُأ هنآ باتكلا اذه يف ٌديدجلا ٌءيشلاو .ىرخأ ةّره ترّركت قولزوأ

 اذه يف اًضيأ ٌقيفوتلا |مهفلاحي مل نْيَقمحملا ّنكل ؛لئاسّرلا مهيلإ تبتُك نيذلا صاخشألا
 .©"7لمعلا

 يلمع ةقيرطو ٌلئاسّرلا اهيف ُثأّيِه يتلا ةيفيكلا نع اليلق ”ثّدحتأسو [1

 :اًضيأ

 انحرش .ةيشاحلا يف كلذ ىلإ انرشأ ةدوجوملا خسنلا يف ٌفالتخا كانه ناك اذإ

 ىلإ ةجاح رن مل اًعيمج ةدوجوملا خسنلا نم اندفتسا دق نكن مل امدنع .ةيبرعلا لئاسّرلا

 ةبتكم ةخسنل انرتخاو ؛«(ن» فرحب اشاب ذفان ةخسن ىلإ انزمر ؛ةيراصتخالا تامالعلا

 مقر انفضأ ,خسنلا نم ٌددع ةروكذملا ةبتكملا يف ناك هنألو ؟«ن .اتسا» ةمالعلا لوبناتسإ

 قيقدلا ىوتحملا ىلع نيظفاحم ةّيكرتلا ىلإ نتملا انمجرتو .اهنيب زييمتلا لجأ نم باتكلا

 نيبطاخملا ٌةفرعم وه انإ رثكأ انبعتأو لمعلا انيلع بّعص يذلا ءيشلا ْنأ ىلع .لصألل

 مل نكلو «نارهط ةعبط لئاسّرلا يف ٌلصاوت لمعلا اذه ءاًضيأ لبق انلق (لثمو .لئاسّرلاب

 ةسسؤم اهترشنو ؛ىرخأ ةّرم قولزوأ ةخسن نع تيسفألاب نارهط يف 178 ةئس يف انالوم ٌلئاسر ترّوُص ١

 .[يناحبس قيفوت] لوألا ةعبطلا اهَتإ ليق باتكلاب فيرعتلا يف هنأ رظنلل تفاللاو .ىملع تاراشتنا

 دبع موحرملا ةمّدقم نم فصنو تاحفص ثالث ةمجرت عضوملا اذه لبق انلفغأ اننأ ىلإ ميركلا ئراقلا هابتنأ تفلن *

 .[يرعلا مجوتملا] ةيبرعلا ىلإ اهتمجرت ىلإ ةجاح رن ملو ءانالوم لئاسر تاطوطخت نع اهيف ثّدحتي يلرانيبلك يقابلا



 اذه يفو .لمعلا اذه انلصاو «هب انمق رخآ ءيش ٍّيأ نم رثكأ نحنو .قيفوتلا هفلاحي

 يجزاي نيسحت دّيسلا هذعأ يذلا «نيفراعلا بقانم» نت انيلإ لصو ءةّصاخ لاجملا

 انمسج يف اندجوو اًليبس كلذ ىلإ انعطتسا ام ّلمعلا اذه انلصاو دقو .قيمع هابتناب

 .يئابفلألا بيترتلا قفو رخآ باب يف باتكلا ىلع كلذ اندز دقو .كلذ ىلع ةردقلا

 فيضن نأ نم دب الو .دّدحملا ىّمسملا صخشلا مسا بناج ىلإ ةلاسّرلا مقر انعضوو

 :يتأيام

 .اهنم اًضعب الخ ام «ةمولعم لئاسّرلاب نيبطاخملا ٌءايسأ انالوم لئاسر يف

 ةلاسر يفو .لئاسّرلا نم ددعب ٌروصح ةلاسّرلاب بطاخملا نأش يف مئاقلا ٌفالتخالاو

 .حيرص مسا هل تبثُي لو «نيّدلا نالف» اذكه بّطاخملا مسا ركُذ نيتنثا وأ ةدحاو

 «نيّدلا نالف» ُحسانلا بتكف «ةدّوسملا يف بطاخملا ٌمسا ركذُي مل اّبرف ءرمألا نكي امهمو

 َّنأل كلذ ٍ؛ِدْضِق نع اًيفخم ُبطاخملا يقبأ نيعبّسلا ةلاسّرلا يف هنأ ّنظن انّنكل .ىفمو

 همسا ٌركذ َدَع اذكهو [" 4] .ةلامعأ حّضفُتو اًديدش اًعيرقت انالوم هعّرقي اهب بطاخملا

 .بدألل اًقلاغ

 رّيَس ىلإ لوصولاو صاخشألا ةفرعم نم ٌرثكأ انيلع زع يذلا ءيشلا ْنأ ىلع
 ءاغتباو .لئاسّرلا يف ةدوجوملا ةّيسرافلاو ةّيبرعلا راعشألا لئاق ًةفرعم ناك «مهتاويح

 انشّتف «[يئانّسل] ةقيقحلا ةقيدح نّزو ىلعو يونثملا بلاق يف تءاج يتلا تايبألا راهظإ

 لالج انالومل] ريبكلا ناويذلا انحمصت دقو .اهرخآ ىلإ اهَوأ نم ةريثك تاّرك ةقيدحلا

 ةّيبرعلا راعشألا يمظان ديدحت ينو .ةديدع تاّرم راطعلاو يئانَس نيواودو [نيّدلا

 يجزاي نيسحت اًضيأ ركشأو هركشأ كلذ لجأ نمو .شنآ دمحأ ذاتسألا اًضيأ اندعاس
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 .نيفراعلا بقانم نْمم ّدعأ يذلا

 قشعلا اذه عفّدي هلل ٌدمحلاو ءانثأ ّنظأف .انالوم ٌْسِع وه انل مظعألا َنوعلا نإ

 ام اذإف .لقتسم مسق يف اهيلئاق ىلإ دتهن مل يتلا َتايبألا انتبثأ دقو .قفوملا ٌرثألا اذه انتر

 ٌديزم مهلف ءاًضيأ كلذب انوملعأ ام اذإو ؟تيبلا بناجب هوتبثأ لئاقلا مسا ُءاَرقلا فرع

 انيدلو .مهئامسأ ركذب ةيناثلا ةعبطلا يف انّللخ اندّدس ٌةصرفلا تأّيبت ام اذإو .نانتمالا

 سيلو «عيمجلا يديأ نيب ّيملع وحن ىلع اًعيمج انالوم راثآ ٌنوتم عضن نأ يف ةبغّرلا

 قامعأ نم وجرنو .لمعلا اذه لجأ نم يّحضي ٌرشان كانه سيل نكلو .طقف لئاسّرلا

 ّيموقلا لمعلا اذه دّهعتت نأ ىرخأ ةسسؤم َةّيأ نم وأ فراعملا ةرازو نم بلقلا

 .بلقلاو حوّرلا ةيانعب ناسنإلاو

 مّلعلا ءاّبحأو ءانالوم ءاّبحأ ىلإ اًضيأ انالوم لئاسر مدت انالوم قْشِعب نآلاو

 سيل ُلوقلا اذهف ءانالوم ديب زجنأ لمعلا ّنإ انلُق ام اذإو .نيخّرؤملاو نافرعلا بابرأو
 نيعب ءاّرقلا رظنيلف ءانالوم ةرضح يف انيشالتو انءانف نّيبي لب ءاندوجو ىلع اللد

 .ءاضغإلا

 انالوم ماّدُ مداح

 يلرانيبلك يقابلا دبع

 ه17857١ رفص 4 «لوبناتسإ

 ماؤ55 / 7/1



 لئاسرلل قولزوأ ذفان نوديرف روتكدلا موحرملا ةمّدقم ةمجرت

 2” ةقجالسلا خيرات رظن ةهجو نم اهتيمهأو هّلئاسرو انالوم

 ّلاعل ديدجلا ماعلا َةّيله يه ةفورعملا ُديغ انالوم لئاسر نوكت نأ ديرن 1

 - 1١94314 ماع يف ,يكرتلا بدألا خيرات ذاتسأ .داؤف دّمحم روسفوربلا لوقيو .نافرعلا

 لئاوأ» :ناونعب ةموكحلا ةقفن ىلع رِشُن يذلا باتكلا نم 508 ةحفصلا يف 649

 هادهأ دق ناك ؛هيف ام هيف» هّمسا ٌباتك انالومل ناك اذإ ِهّنإ» : «يكرتلا بدألا يف ةّيفوصلا

 تحسبن نأل نيدمتسم نكت ملانتإف هرخأ تاكو .لاوقأ اهي هلو ةناؤرت نيدلا نعم لإ

 .«كلذ نع

 يف رادتقالا يوذ ةذتاسألا نم وه يذلا ءداؤف ذاتسألا مالك نم اًّيلج حضتيو

 نيّمهملا انالوم يرّنأب اًياع نكي مل م191١ ةنس يف هّنأ ؛ةيقرشلا بادآلا خيرات لئاسم

 .(لئاسّرلاو ةعبّسلا سلاجملا)

 .عساو قاطن ىلع ةقيقد ةسراد ةيقرشلا رداصملا ةساردب اًضيأ نوقرشتسملا أدبيو

 نع ةلاقم «رابكلا نيقرشتسملا نم ةعامج اهتفّلأ يتلا ؛ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد يفو

 امام ةيديطس انآالوم

 بناجت مل اذإو .بتكلا هذه نوفرعي ميدقلا ذنم هوّبُُحو انالوم ٌدافحأ ناك

 .[يناحبس قيفوت] ةيسرافلاب نيئّدحتلا ءاَرُفلاب لصتي اسف دئازو رّركم هنأ انيأر ةمّدقملا هذه نم اًءزج مجرتن مل-١
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 ناونع تحت ««مادقإ» ةفيحص يف ةّرم لّوأل رثألا اذه نع تثّدحت دق ينّنإف باوّصلا

 .« ا/اعا/اعالأ !هطأطاعمأ - ةّيولوملا ءاّبطألا»

 .ةليلق ةلسلسلا هذهب ةقلعتملا قئاثولاو مهم ةقجالسلا خيرات يف قيقدتلا نإ

 ىلع لوصحلل ةيناكمإ كانه «ةقجالسلاب ةلصتملا ةفورعملا ةيخيراتلا بتكلا نع اًلضفو
 .ةّيولوملا تافّلؤم يف ةلسلسلا هذه نأش يف ةمّيق تامولعم

 ه1714 / م١140 ماع دنحلا يف روبناك يف رالاسهبسل «بقانملا» ُباتك عبط

 اندالب يف ةيكرتلا هثمجرت تيقلو .«كينالوس لهأ نم ءيونثملا دِشْنُم هدد دعسأ ةيانعب

 .انسح الابقتسا [”7] ةّيوروأ يفو

 هّنإو .هيلع ٌبلاغ فوصتلا ىلإ ُليملاو ءانالوم بقانم نع ثّدحتي رالاسهبس ّنكل
 هنأ دب ال اًيصخش هناسل ىلع يراجلاو انالوم رصع يف لوادتملا مالكلا نأ هب مّلسملا نم

 .اًعبط ةقئاف ةّيمهأ وذو اًدج يق

 ناويّدلاو يونثملاك ةعوبطملا انالوم راثآ يف اًضيأ ىرُت ةيّضاخلا هذه ْنأ مغربو

 .مكل همدقن يذلا َباتكلا لداعي نأ اهنم ّيأل ةّيخيرات ةهجو نم نكمي ال ؛«تايعابّرلاو

 ةيقّلُخلا دئاقعلاو تاياكحلا اَمِإ دجن نأ نكمي ةرفاوتملاو ةعوبطملا انالوم بتك يفف

 .ةّيهإلا ةّبحملا ةأطو تحت تدشنأ يتلا ردقلا ةليلجلا راعشألا امو

 سانلا تاجاح ةرورض نم تثعبنا بلاطم اهيف ّنإف .كلذك تسيلف لئاسرلا اَمأ

 .ةفلتخملا

 تامولعملاب ٌةمعفم ءابب ةقحلملا ثالثلاو ؛نرعبرألاو عبرألاو ةئملا ُلئاسرلا هذه

 يتلا ٌةغللا اًمامت يهو «ٌةليمج ةّيبدألا اهّتغل .تالامتحالا نم اًريثك حضوت نأ نكمي يتلا
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 .لوضانألا يف ةفّقثملا تاقبطلا نيب ةلوادتم تناك

 هابتنا تفل ديرن ةّيضق انههو .ءاربُكلا باقلأ نم ريثكلا ٌلئاسّرلا هذه انل مّدقت

 رخف» اًئاد مهيّمسي ناك ةقجالّسلا نيطالس بطاخي نأ انالوم ءاشي امدنع :اهيلإ ءاّرقلا

 رصع يفو .ةقجالسلل سّسؤملا ٌدجلا ىلإ مهبسني ؛؛قوجلس لآ» لوقي الو ««دواد لآ

 لآو «نامارق لآو «نامثع لآ لثم «ةقجالسلا ىلع الع «دواد لآ» ٌةرابع تناك انالوم

 لاء ًاوُلَمعَأ ز+ ةيآلا بتكي هلئاسر ىدحإ يف انالوم نإ ىّتح .نايمرق لآو .ناضمر

 .ةفيرظ ةيروت انهه لمعتسيو ١[« :ابس] 4 ٌروُكَّشلا فدا نْيّلِلقو كش دوا
 تامرلعملاو ةّمهملا قئاقحلا ضعبب انرفظ «ةقيقد ةسارد لئاسّرلا انْسرد ام اذإو

 بوُكْرَز نيّدلا حالص خيشلا نأش يفو اًلثم نيرشعلاو ةعساتلا ةلاسّرلا يفف .ةديدجلا

 «مدقلا رضخ «نامّزلا ديَتُج «تقولا ديزي وبأ خياشملا دّيس» :ةرابعلا هذه دجن ٌيونوُقلا

 دّيسلل بيبحلا نبالا «نيّدلاو ٌقحلا حالص ؛سانلا يف هب ىشمي رون «سافنألا حيسم

 «بابلا اذه يف تكسي رالاسهبس نأ نيح يف ؟«لقتسملا هتفيلخو ققحملا نيّدلا ناهرب

 انالوم ةرضحل يلاق ٌتيطعأ» :لوقي ناك نيّدلا ناهرب دّيس ْنأ هرّكذ مغرب ٌيكالفألاو

 ال هنأل نيّدلا حالص خيشلا ةرضحل يلاح ٌتيطعأو «ةرفاو الاوحأ هل ْنأل نيّدلا لالج

 .ةيضقلا نع فرصني .«هل لاق

 0 و :
 قرطلا راشتناو ةيولوملا خيرات حاضيإ يف ةميقلا نم ريبك ردق ىلع تامولعملا هذه

 .[717] ىرْغّصلا ةيسآ يف

 ةثلاثلا» نوعستلاو ةيداحلا ةلاسّرلا دعت لئاسّرلا هذه نيب نم َنِإف كلذك

 .ةّصاخ ةيّمهَأ ٌتاذ (ةرشنلا هذه يف نوعستلاو
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 «ةقجالسلا ةلود ءابطأ نم ؛بيبطلا نيّدلا لمكأ ىلإ اًياطخ بتكي ةلاسّرلا هذه يف

 لقنُيو ... شمغدنالسرأ نيّدلا رخف لجألا ريمألا ٌةسردم اًعيرس حتفُتد :هيف هل لوقي

 نولصحي نيذلا ءانئانبأ نم ةعامج ْنأل ؛...ّينيدراملا نيّدلا ٌُسمش ريبكلا ٌردّصلا اهيلإ

 ...مهل ضّرعتيو ٌبيرغ سّردم يتأي نأ نم نوفاخي «..ياطرق ةسردم يف بتاور ىلع

 .«نيّدلا حصفأ ... ىلإ ياطرق ٌةسردم لّوحتت نيّدلا ردص دعب

 يف ماقأ انالوم ّنأ ىلإ :ةعبّسلا سلاجملا» ةمّدقم يف دوجوملا بقانملا يف انرشأ دقو

 .انيأر ديؤت ةقيثو ةلاسّرلا هذهو .ىرغصلا ياطرق ةسردم

 دعب نورشعلاو ةسداّسلا يهو) ةئملا دعب نيرشعلاو ةعبارلا ةلاسّرلا إف كلذك

 فورعم هاقئاخ ةيِنوُق يف ناك ءرصعلا كلذ يف .ةّصاخ ةيمهأ ٌتاذ (ةرشنلا هذه يف ةئملا

 اًقفوو ؛هناكم فرعي ال اًدحأ لعلو «هناكم انأ فرعأ ال «نيّدلا ءايض هاقناخ» ب

 ٌماسح نّيعُيو حيشلا قوتُيف .ةّيولوملا موصخخ نم ناك هاقناخلا كلذ خيش ّنِإف ّيكالفألل

 يف ٌةياكح تيوُر «ّيكالفألل نيفراعلا بقانم يفو .هاقئاخلا كلذل اًحيش يبلج نيّدلا

 :اهتيّتمهأل يه اك انه اهتبثأ نيّدلا ءايض هاقناخ نأش

 همحر َيماويسلا نيّدلا ٌسيفن دّيسلا ءايلوألا ٌلوبقم زيزعلا ٌقيدصلا ىور كلذك
 ىفقو ؛نَماقناخل اًيلوتمو اًريبك اًخيش ناك ,خيش كانه ناك انالوم رصع يف هنأ هللا

 ةحلصملا نأ ٌرتعم نيّدلا ُحات ريبكلا ريمألا ٌةرضح ىأرف ٌشيورّدلا كلذ تام نأ ٌءاضقلا

 ”رمألا ذخؤي نأو نيدلا ماسح يبلج مسشاب ريزولا نيّدلا ءايض ءاقناخ بتكي نأ يضتقت

 اًيظع اًعامتجا نيّدلا جات ٌريمألا دقع ّناطلسلا ٌرمألا ردص نأ دعبو ؛ناطلّسلا نم

 :ريزولا نيذلا ءايبع هاقناتح نأ انالوت وركن قا نلعاو ءاه نك ال ةدلج كترتتو
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 ؛اوقلطناو اًعيمج ٌةَبحألاو انالوم ٌةرضح ضهنف ؛[نيّدلا ماسح] يبلج ةرضح ىلإ دنسأ

 ينم اهذخأ انالوم ةرضح ْنِإو ءيفتك ىلع يبلج َةداجس ٌتلمح:نيّدلا ٌسيفن لاقف

 رذص ىلع ٌةداّجسلا طسبُت نأب رمأ هاقئاخلا اولخد امدنعو .كرابملا هفتك ىلع اهعضوو

 ءنْجَسلا نام ناونعو نامزلا كلذ ةربابج ةلمج نم وه يذلا ,دمحأ ”يخأ ناك .ةّفّص

 ودغي نأ أشي مل ٍلبجلا هدّسحو هبّصعتو هدقح طْرَف نمو .عامتجالا اذه يف اًرضاح

 لوقي نأ مهدحأل زعوأو ةداّجسسلا ىوطو اًعيرس ضهنف «هاقناخلا كلذ يف اًخيش يبلج

 «نوّمهملا نوّيخألا ٌكسمأو ءاًعيرس شسانلا جاتهاف .اًضيش هلبقت ال تقولا اذه يف انَنإ

 رصيق يخأ لثم مهدادجأو ةراشب يخأو كرت يخأ دادجأو ءابآ رسأ ىلإ نوبستتملا

 ًءارمألا دارأو «نيكاكّسلاو فويسلاب ءمهريغو يراوديس دّمحم يخأو نابوج يخأو

 شيوارّدلا نم ريثكو ءُنّئِفلا تجاهف .[7/4] نيطايشلا ناَجْملا َلْثَق [انالوملا نوديرملا

 ةنتفلا» مْكُحِبو ءاهظقيأ نم هللا نعل ًةمئان ةنتفلا» :ٌرثألا اودّدر فقوملا ريثأتب نيملأتمل

 رفكي اذامل :لاق ذئدعبو .ةفش تنبب انالوم سبني لو ءمهّتمايق تماق هلْمَقلا نم ٌدشأ

 نوغبيو اهيف ةمقن ال يتلا ةمعنلا ركش نع نولفغيو قحلا ةمعنب نوحوبقملا ءالؤه

 قوف مهيديأب مهحاورأ َتويب نويّرخيو اًربكتو اًرورغو اًرّوهتو الهج نوغطيو

 نورهظيو [؟ :رشحلا] ميري مت تويم :ٌقحلا لوقل اًفادصم مهسوؤر

 «نامزلا مهسوديو مهّرمَأ تلفعسو مدقتي نل بصعتلا اذه نأ نقلاَو .ةح١اقولا

 ذثنآ ةفورعملا ةّوتفلا تاعامج يف نايْدِفلا نم دحاولا لع الاد رضملاو رصعلا كلذ يف اًمئاش نالف يخأ ريبعت ناك *

 .[يرعلا مجرتملا]
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 :لئاقلا لاق املثم .اًعيمج قرطلل َمامإلا انًتقيرط نوكتسو
 نيلّوألا قبس دقف اًرنآ كّقشع ءاج اذإ

 «نوقباّسلا نورخآلا» :كل َميقوتلا حلا بتكو

 .«نوبّرقملا كئلوأ ٌنوقباّسلاو نوقباّسلا نورخآلا نحن» مّلسو هيلع هللا لص لاق اك

 «هيلع هللا ٌةمحر ؛يدنقرمّسلا ثيّللا وبأ ُهيقفلا لحر :ةياكح يل ترطخ :لاق كلذ دعبو

 يف رواج مث .ةنس نيرشع نم بيرقل نيّدلا مولع ليصحتب لغشناو ٌةَّدم دنقرمس نع
 رشتنا كرابملا هسّفَن ريثأتبو ,نوريثك نوّبحم هل ناكو ءتاونس ةّدعل مارحلا هللا تيب

 نيديرملا ةعامج ةبحصب َدّصق فاطملا ةيابن يفو .انيدلا فارطأ يف ءابجتلا هّذيمالت

 هباحصأ روزيو هدادجأو هئابآ رباقم روزي يكل دْنَفْرَمَس ةنيدم نيعرابلا ذيمالتلاو

 نأب رمأ دنْرَمَس ةنيدم فارطأ ىلإ اولصو امدنعو ؛محّرلا ةلص رجأب رفظيو هبراقأو

 نم ةعامج ىأرف أًضوتيل رهن ئطاش ىلإ ىضمو ٌهيقفلا ماق .ءوضولا اودّدجيو ًةعاس اولزني
 دق اه :تحاصف هتفرعف ةيقفلا ٌروجع تأر ىجافم وحن ىلعو .بايثلا نلسغي ةوسنلا

 ىلإ ُهيقفلا قلطناف .رمألاب موقلا َنْربخأو َنْعِرسأَف [انثيل ريغصت] انِئيَوُل وبأ داع
 «قشمد ىلإ دوعن يكل اًعيرس مكلحرأ ىلع مكلامحأ اوعض :لاقو اًعيرس باحصألا

 ليجعت ببس نع لاؤَسلاب اوذخأو يمجلا رّيحتف .ةماقإ راد ٌدنقرمس تسيلف

 ءاننوردزيو ْتْيَوَل يبأ نيعب نآلا ىلإ انيلإ نورظني ٌموقلا ءالؤه :لاقف «لاحترالا

 نيفراعلاو ءاملعلا ميظعت نأ كلذ ؛لهاجلا رظنلا اذه ببسب نومثأيف اننوفختسيو

 ّقحلا ٌةْرع يه هللا لوسر ٌةزعو هللا ٍلوسر ٌةّْزع مهتّرَعو ؛تابجاولا ةلمج نم خويشلاو

 :لاق ايك «ىلاعت
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 2121111111 ّينَم نم ةرطق نم َكُّدوجو ناك ْنَم اي
 :ينمركأ دقف اًياع َعركأ ْنَمد :يندملا ٌلوسرلا لاق اذكه هنأل ["4]

 ىنعمب ةيسرافلاب] كئثيلوب :رْغّصلا ماَيأ يف هناوعدي هتدلاوو هيقفلا ٌدلاو ناك امّبر

 فاك َرِِب ٌمْلِع ةلهجلا ءابرغلا ىدل نكي ملو ؛هنالّلديو [اًبيحت ءثيل ريغصت «ثيَوُل وبأ»

 ًةلالد فاكلاب هنع رئعملا ريغصتتلا ظفل اورّوصتف [ةيسرافلاب ريغصتلا فاك] هذه ةمحّرلا

 باحصألاو ةّبحألا ًءاذيإو ءميظع ٌررض هل ّيسيلبإلا رظنلا اذه لثمو .ريقحتلا ىلع

 رثأتلا ببسب انالوم ٌةرضح حاص اذكهو .ةلمو نيد ّيأ يف زئاج ٌُريغو ةءورملا نع ٌديعب

 اوقحلي ملف هءارو اورج خويشلاو رباكألا ْنأ ٌدح ىلإ ءَنْيَمَدقلا فاح هاقناخلا نم جرحنو

 ا و وللا ل نا و

 اذهب ظحلا ىّيسلا كلذ كلهف «نيكسملا اذه نم برتقي لو .انسنج نم سيل هنإ

 وي ربخآ نأ الإ ناك انه : نيذيرهو نيعظم هنابضو: هناتش ٌبْلَعأ راصو :نالذفملا

 «كلذب انالوم ٌةرضح لبقي ملف «هلتقي نأ دارأف هحّفاوتب مالسإلا َناطلس انالوم ةرسأ

 هكولس ّمامأ عيمجلا دّدرو ىرخألا مهلفاحمو رباكألا عماجم روضحب هل حمسُي لو

 :اولاقو «[417/ :هط]4 ساَسِماَل 8 :ّيرماّسلا كولسب هيبشلا

 سيلبإ ُثاريم وه ّرظَتلا اذه ّنأ ملعاف اًرّشِب ءاّزعألا ءايبنألا ىرت ٌَتمدام

 ؟بّلكلا اذه ثاريم َكيلإ لصو فيكف دينعلا اهّيأ ءسيلبإل اًنبا نكت مل اذإف

 اوراص «ةينوُق يف نيركاملا نم اوناك نيذلا ءيلع يخأو دمحأ يخأ ءانبأ ّنإف كلذك

 راص فاطملا ةياهن ينو .نيلوبقملا ةلمج نمو دلو ناطلس ةرضحل اًمامت نيصلخم نيديرم

 مات لالقتساب ال ال هاقناخ يفو ءايض هاقناخ يف ماركلا ميش نيّدلا ماسح يبلج ٌةرضح
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 نايّئمتيو مّركملا ٌلوسّرلاو بّرقملا ُكّلملا اهيلع هطبغي ٌةجرد ةناكملاو لامكلا نم غلبو

 الو ءايبنأب اوسيل اًدابِع هلل ْنإ» :مّلسو هيلع هللا لص َيبتلا لاق ا «هءاقلو ةتبحٌص

 ٌيونثملا يف درو او «ىلاعت هللا نم مهدعقمو مير ءادهشلاو نوّيْنلا مهطبغي ءادهش

 :اذه ريرقت يف يونعملا
 لا لالجإب بلقلا ٌمعفم حبصأ

 هبلق ىلإ اًقيرط نودجي ال حلا ّلهأ نأ ّدح ىلإ
 اولتعاف اًضيأ ٌحوّرلاو ْكّلملاو لتقريب يب امك ةتصيأل

 ةيمهألا نم ريبك ردق ىلع نوثالثلاو ةيناثلا ةلاسّرلا ٌدعُت ءلئاسّرلا نيب نمو [40]

 يف ةاضقلا يضاق ّيِوَمْرَأْلا نيّدلا جارس ىلإ انالوم اهبتك ذإ ةمهم ٌةقيقح ضرعت اهنأل
 .ماتيألا ىلع هتكرت ميسقت نأش يف «يبلج دّمحم نيّدلا ءالع طسوألا هنبا ةافو دعب ةيِنوُق

 نيّدلا فرش ةنبا .نوتاخ رهوج نم (هدنرال) نامّرف يف جّوزت انالوم ْنأ ملعن

 .يبلج نيّدلا ٌءالع نيتنس دعب مث دّلو ناطْلُس اَلَوأ اهنم هل دلؤف .ّيدنقرمسلا يالال

 .ىلعألا قيفرلا ىلإ ةدّيسلا هذه تلقتنا ةّدم دعبو

 .هئياعر كرزب ياَرِك هتّدج تّلوت هّمأ دقتفاو اًعيضر نيّدلا ٌءالع ناك امدتعو

 .رايدلا كلت يف بش ريغصلا اذه ْنأ بقانملا بتك ىوتحم نم ودبيو
 مهّدج ةقفٌرب مهّدفوأ ليصحتلا لامكإ ءاغتباو «ملعلا ليصحتب هءانبأ انالوم مزلأ

 اذه يف نوتسلاو ةعبارلا) نوّتّسلاو ٌةيناثلا ةلاسّرلا تبتُك دقو .قشمد ىلإ نيّدلا فرش

 .مهذدج مالكل انالوم ءانبأ ةعاط] رمأ يف (باتكلا

 اّمأ ؛هدلاو دنع دّلو ناطلس يقبو .ةينوُق ىلإ ليصحتلا نم غارفلا دعي َناَباَشلا ءاج



 ال لئاسرلل قولزوأ دفان نوديرف روتكدلا موحرملا ةمدقم

 .اذه انيأر ليلق دعب اهنّيبنس يتلا عئاقولا دّيؤتو .هّدَجو هتَدَج تيب ىلإ داعف نيذلا ٌءالع

 ه71417 ماع ةرخآلا ىدامج 77 يف ةّرم وأ ةيزوُق ىلإ ّيزيوّتلا نيّدلا ٌُسمش ءاج

 ه1147 ماع لاّوش ١١ يف ماّشلا ىلإ بهذ ّمث ,م17١ 4 4 ماع يناثلا نيرشت 74 ل قفاوملا

 .م147١ ماع راذآ ١ 5 ل قفاوملا

 رم سمش ءاج ءانالوم عّرضتو هتدوع بلط يف ةّحلملا لئاسّرلا لاسرإ دعب مث
 ٍةاتف نم جّوزتو .م1757١ ماع رايأ ١4 / ه755 ماع مّرمم ةّرغ يف ةينوُق ىلإ ىرخأ

 زومت ١9 /ه75415 لوألا عيبر ةّرغ يف ءانالوم لزنم يف تّبش ««ايميك» اهّمسا ةريغص

 م17

 ةّدم دعب  هنع هللا يضر نيّدلا سمش انالوم ةرضح نو :اًلئاق رالاسهبس بتكي

 اًجوز نوكتل ءانالوم ةرضح ُمّرح اهتبر دق تناك «ءايميك» اهمسا ٍةاتف ذي بلط «ةليوط

 نآلو طخ ابةاطخ ندور ةقلاب ةزاقينب هتيعلل ةودلا لالج انآلوددل قلق

 يكل ٌةميخ فص يف ّيوتشلا لزنملا يف نيّدلا ٌلالج انالوم بّتر دقو ًءاتش ناك تقولا

 لجأ نم ًةرجح يوتشلا لزتملا كلذ يف ىنب «نيّدلا سمش انالوم ٌةرضح اهيلإ فري

 نسحلا يف ناكو «نيّدلا لالج انالومل طسوألا َنبألا ناك يذلا «نيّدلا ءالع يبلج

 هدلاو يّدي ليبقتل أي نيّدلا ٌءالع ناك امّلكو .ملاعلا بوبحم لضفلاو ملعلاو فطللاو

 انالوم ىمجلا ٌةريغ ريثت ّيوتشلا لزنملا ىلإ بهذيو ةفّصلا نحص نم ّرميو هتدلاوو

 ٌرون يأ :ةحيصنلاو ةقفشلا ليبس ىلع ]5١[ تارم ةّدع هل لاق هْنإ ىتح .نيدلا ٌسمش

 اًباسح بسحت نأ نم نآلا دعب دب الف نطابلاو رهاظلا بادآب ٌلحتم كنأ مغرب «نيعلا

 .( 1717 ص «نارهط ةعبط) «لزنملا اذه ىلإ لوخّدلا دنع
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 نوتاخ ايميك نيّدلا سمش انالوم ةجوز ْنإ لاقُي هّنأ اًضيأ يكالفألا يكحيو

 هنذإ نود نم ٌةوسنلا اهتذخأ مايألا نم موي يف هنأ الإ ؛ةفيفعو ةليمج ةأرما تناك

 انالوم ءاج دنافم دنت لهو .ةهدلاو ةشرفلل ةقيدح لإ دلو كاظلس ةدح ةيدظباو

 تادّيَّسلا عم دلو ناطلس ةّدج نإ هل ليقف هتجوز َبَّلطف لزنملا ىلإ نيّدلا ٌسمش

 ايميك تءاج امدنعو .اًديدش الأ لأتو اًيظع اًبارطضا برطضاف .ةهزنلا ىلإ اهنّذَحَأ

 ةفاحجلا بشخلا ةعطقك تراصو ةبقّرلا يف هلأ لاحلا يف اهباصأ لزنملا ىلإ نوتاخ

 اذكهو .ىلاعت هتمحر ىلإ تلقتنا مايأ ةثالث دعب مث الأ خرصت تناكو ةكرحلا عيطتستال

 رهش يف قشمد ىلإ ديدج نم نيذدلا ُسمش انالوم ىضم لّرألا اهعوبسأ ءاضقنا دعب

 27 ج «نيفراعلا بقانم) ؛م157١ لوألا نوناك» ةئم ّتسو نيعبرأو عبرأ ةنس نابعش

 1 045-5١((.

 .اهنيب ايف رالاسهبس ُنايِبو ّيكالفألا اتياكح قفتتو

 ةملك «ةيسنرفلا ىلإ «نيفراعلا بقانم» لقن يذلا ءراوه ناملك مجرت دقو

 ًءاد ةيبرعلاب ينعتو «ةينيتاللاب] 100160115 ب [ةبقرلا َّلُأ ىنعمب ةيسراف] ندركدرد

 ةرابع ّنإف .َكش نود نم أطخ اذهو .[تافتلالا هعم رّذعتي ةبقّرلا يف ٌءاد وهو هرَعَّصلا

 «ةبقرلا لأ» دعب تفيضأ يتلا «ةكرحلا عيطتست ال ةفاحلا بشخلا ةعطقك تراصو»

 تيؤننم ناك ضرملا اذه ْنأ ىلإ ةحضاو ًةراشإ ريشت ءاتشلا مسوم ىلإ تراشأو
 «ناملألا َّنإف كلذلو .[يعاخُشلا ءاشغلا باهتلا ىنعمب ةّيسنرفلا نع اًدخأ ةّيسرافلاب]

 ضرملا اذهو . رهظلا ل يأ 06680161513066 هوّمس «ضرملا تامالع رابتعاب

 .نايحألا بلغأ يف ةلتاق نوكت قربلاب ةهيبش ةلاح اًنايحأ ذخَتي



 ان لئاسرلل قولزوأ ذفان نوديرف روتكدلا موحرملا ةمّدقم

 ببسب ةحارلا دقتفاو اًديدش اّوثأت انالوم رّثأت «ةيناثلا ةّرملل ءسمش باهذ رثإو

 ددع ةبحصب دّلو ناطلس ربكألا هبا ّلسرأ رمألا رخآ يفو .ةنيزح اًراعشأ مظنو هقارف

 دلو ناطلس َنِإف اذكهو .دوقنلا نم اًرادقم مهعم نيلماح ماَّشلا ىلإ باحصألا نم

 ةيرجه 140 ةنس مّرحع ةّرغ يف ةينوُق ىلإ داع ءلاوش رهش يف قشمد ىلإ بهذ يذلا
 هئيجم يف ٌسمش لبقتسا دقو ءسمش ةقفرب م1141١/ ةنس راّيأ رهش نم نماثلل قفاوملا

 .اًراح الابقتسا ةيِئوُق ىلإ اذه ريخألا

 هذه ُسمش يقب .ةينوق ىلإ سمش اهيف لزن يتلا ةريخألاو ةثلاثلا َةَرملا هذه تناك

 ةعبس ةّدمل يأ م1717 يناثلا نيرشت / ه148 ةنس بجر رهش ىّتح ةينوُ يف ةّرملا

 ءالع ىدل لمحت ىلع نوردقي الو ءاّسمش نوّبحي ال نيذلا كئلوأ عمتجاف .رهشأ

 وأ هولتق دق اوناك اذإ ام مولعم ٌريغو .ريبكلا فراعلا اذه ىلع اورمآتو يبلج نيذلا

 ."”نآلا ىلإ ٌةيضقلا هذه حَضوُت لو .ىرخأ ةنيدم ىلإ ٌقيرطلا كلسف توملاب هودّده

 .تالوهجملا نم ةلالغب ٌطاحم هتايح لئم اًضيأ سمش توم نأ ةصالخلاو [47]

 :يتآلا تيبلاب هتارظنو هتاباتك رالاسهبس مّيقيو

 هآر اّع شيوردلا ثّدحتي

 .هَعَِس امع ماعلا ُثّدحتيو

 هذه نع ٌتكس «بثك نع ثداوحلا هذهل اًدهاش ناك يذلا ءدّلو ٌناطلس ىّبحو

 تالاقملاو بتكلا ىلإ عوجرلا نم ةيعقاولاو قيقحتلا يّبحمل ٌدب الو «شاقنلا لمتحي ةمّدقملا هذه تامولعم رثكأ ١
 .[يسرافلا ققحملا]ْنّيدلا لالج انالوم لوح تئشنأ يلا
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 .توكسلا اًضيأ انبيصنو .قيقدتلل ةلباقلاو ةّمهملا ةعقاولا

 ناك لمع ّيأبف «قشمد يف هيخأ عم سردي ناك يذلا «يبلج نيّدلا ٌءالع اَمأ

 انالوم بقانم» هتاونع ءعوبطم هل باتك يف قادوبزيإ يبلج دّلو لوقي - ؟اًلغشنم

 .هبتك امل اًردصم ركذي مل هنكل .طالبلا يف اًبجاح ناك هّنِإ ««ةرصتخم

 يف يبلج نيّدلا ءالع ىلإ اًباطخ انالوم لئاسر نم ةعباّسلا ةلاسّرلا نوك لاح ينو

 :رومألا ضعب نبتت ؛ّنظلا بلاغ

 هّبلق ىذأت يذلا ءدلاولاو .وفعلا نع ثّدحتُي «ةلاسّرلا نم ىلوألا روطَسلا يف ١-

 .هنع وفعي ءسمش عايض يف لخدت هنأل هدّلو نم

 مالك ىلع اًدامتعا «ٌلبق انربأ دقو .ةنيدملا ىلإ يتأيو َناتسبلا كرتي نأ هنم بلطي ١

 .ناتسب يف ماقأ يبلج نيّدلا ءالع نأ «ّكالفألا

 راختفا «نويعلا ةّرُق زيزعلا ينبا» :اًلئاق بتكي ةلاسّرلا نم لّوألا رطسلا يف

 يذلا ٌيعابرلا ناك اذإو .هراظتنا يف ملعلا بالطو ذيمالتلا نإ فيضيو ««نيسّردملا

 وه امك ةيلاتلا روطسلا يف هلقنتس يذلا  نيّدلا ءالع ةافو يف دّلو ٌناطلس همّظن

 ودغي .حضاو وحن ىلع هرازم رجح ىلع نيوتكم «موحرملا رْدّصلا ةبرت هذه» ُناونعو

 .هيخأو هدلاوو هَّدج ْنأش كلذ يف هئأش ءاًسّردم ناك نيّدلا ءالع َّنأ اًمولعم

 ريق نيذدلا ءالع» ب يبلج نيدلا ًءالع ؛نيفراعلا بقانم» هباتك يف ٌيكالفألا يِّمسي

 ةنيدم يف ةّدم ماقأ نيّدلا ءالع نأ ىلإ ٌعجار كلذ لعلو .كلذ ببس فرعن ملو ؛«ّيرهش

 .ةنيدملا كلت اونكس هدالوأ ْنأ وأ «ةنيدملا كلت نم تناك هجوز ْنأ وأ «هرْهَش ريقد

 يف شّنف .ريناند ةعضب دلو ٌناطلس َدّقف مايألا دحأ يف :ّيكالفألا اهاور ٌةياكح



 7و7 لئاسرلل قولزوأ ذفان نوديرف روتكدلا موحرملا ةمّدقم

 نيّدلا ءالع هيخأ بتك نيب ريناندلا ّدجو ةياهنلا يفو .اهدجي ملف ءناكم لك

 فرح «ىلع» سيلأ ءنيّدلا ًءاهب اي :انالوم لاقف .هخّبوي دّلو ٌناطلس ذخأف .يرهشريقلا

 هذبب نيوخألا نيب انالوم حلصأف .(4588 ص )١« ؟لعفي اذاف َرْجِي مل اذإف  ؟ٌرج

 .يملع نايبب ةقيرطلا

 ّنس يف ناك هّلعلو .اًريغص سمش ةمصاخمل ضهن امدنع نيّدلا ٌءالع ناك [5؟]

 بيصأ رخآلا ينو .ةنس ةرشع سمح اًضيأ سمش بايغ دعب شاع دقو .نيرشعلا

 ىمح» هل ٌتَّدَح .هضرم ٌصيخدشت نكمي هّْنإف هضرم ضارعأ تّكحص ام اذإو .ضرمب

 م هرّثأت ببسب انالوم ْنأ ٌيكالفألا ركذيو .ةّلعلا هذهب ٍفوُتو «ةبيجعع ٌةّلعو ةقرخحُم

 .(585 5) نيتاسبلا ةيحان ىلإ ىضمو «هنفد ٌمسارم رضحي

 .ايرالملا وأ ديثوفيتلا وأ ءادوّسلا ىّمحا ناك هضرم ّلعلو

 جلاب نطملا هربق ىلع بتك و .هّدَج حيرض برقب يبلج نيّدلا ٌءالع نفد دقو
 :(رطسألا بيترت ىلع نيظفاحم يه [ى انه اهنّودن يتلا) ةباتكلا هذه

 ٌةبرت هذه  يقابلا هللا

 خياشملا خيش نب دّمحم نيذلا ءالع موحرملا ردّصلا

 دّمحم نيدلاو حلا لالج نيفراعلاو ءاملعلا ناطلس

 هتاكرب هللا ضافأ يخلبلا نسحلا نب دّمحم نبا

 ةيانع لك ديزمب هَّدَّلو صّصخو نيملسملا ىلع

 م771١ لّوأ نيرشت - 57١ ةئم تسو نيتس ةنس لاوش رخاوأ

 :هاثرو نيتيعابّرلا نيتاه هيخأ نأش يف دّلو ُناطلس َمّظن دقو
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 «ءادوس ةميخ ٌرمقلا برض ءالَع ةبيصم يف

 ءامهيسأر ىلع ٌبارتلا ُكَّلَقلاو ٌسمشلا ترثنو

 ٌرجُت تناك ءىلع» نأ افاد تعمشدقو

 !« ءالع» تّرج يتلا ةّينذلا ايندلا هذه ىلإ رظناف

 :مهّرس هللا سدق هلو

 مّلِعلاو لضفلا يف اًديرف نيّدلا ٌءالع ناك

 «حاورألا ملاعب اًريصب ِهّبْلَق ناك

 لحاّسلا نم هبارت ٍلجألا ٌجوم فطتخاف

 !رحبلا كلذ نم اًرهوج ناك لّرألا ٌذنم هنأل

 ءرْدَصلا» ٌةملك ُديشتو .«رابكلا رودّصلا» نوّمسي نوسّراملا ناك ءدهعلا كلذ يف

 نم ٌةلزنم هل تناك نيّدلا ءالع نأ ىلإ مّلِعلاو لضفلا يف هتدارف كلذكو هرازم ةباتك يف

 .ةيملعلا ةهجولا

 :2"!هئباتك اذكه ٌسجلاب ٌيلطم ٌربق يبلج نيّدلا ءالع ربق بناج ىلإو
 ب تحي نيدلا سوس ريمألا ه1

 الوا اب ىردام ردارب هاش دمحم

 زيزعلا هس هللا سدق انالوم

 دبع موحرملا اهأرق يتلا ةيئاهنلاو ةحيحمصلا ًةروصلا انه تبثُتو «ربقلا ىلع ةباتكلا هذه ةءارق يف ءاطخأ تلصح ١

 .[يسرافلا قّقحملا] يلرانيبلك يقابلا
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 .ةئم تسو نيعستو نيتنثا ةنس رخآلا عيبر نم عباسلا خيرات يف

 .دّلو ناطلس ةنبا نوتاخ ةدباع ةفيرشلا ٌحوز وه اذه نيّدلا سمش ايمألاو

 وه هل ّيدبألا سنؤملا مسالا .نيّدلا سمش انالوم ةرضحل اًضراعم هتايح يف ناكو

 هئباتك «ربكأ ريق سينألا يبلج ربق بناج ىلإ دجويو .ةبيجع ٌةفداصم هذهو ءسمش»

 ."”«سمش ماقم» مساي اًضيأ ّيكالفألا باتك يف ٌرازملا اذه لس دقو .ةدوقفم

 هنبا نأش يف نيّدلا جارس ىلإ اهبتك ٍةلاسر يف نيّدلا ُلالج انالوم لمعتسا دقو

 :ّيكالفألا ةياكح ىلإ ةرظن ديدج نم قلل .بّبحتلاو دّدوتلاب ةجوزمم ًةغل ّباشلا

 «هدلاو ةبرت ةرايزل انالوم ٌةرضح ءاج مايألا دحأ يف هنأ مّلعملا نيّدلا ٌرخف ىور

 «هتبرت ىلإ رظنلا يف ةليمج ةعاس ىفمأو هاجانو لص نأ دعبو .دّلو ءاهب ريبكلا انالوم

 نيدلا ءالع يبلج هدّلو ربق ىلإ ءاجو ضم امهم هتيتأ امدنعو ءاّلقو ًةاود ينم بلط

 :وه ُتيبلا كلذو ءّصجلاب ّلطملا ربقلا كلذ ىلع نيب بتكو
 ٌمرجملا ريجتسيو دولي ْنمِبف ةسعالاإ كوجريال ناك نإ

 يزيربتلا نيّدلا ٌسمش الوم نأ بيغلا ماع يف ُثيأر :لاقو ٌقر لاحلا ينو
 .(077 21) نيموحرملا نم ادغ ىتح هل عفشتو هنع افعو نيّدلا ءالع ّسلاص

 نمو .يبلج نيّدلا ءالع ربق يف ٌرظَتلا ٌتقّند ةينوُك ىلإ يل ٍةلحر رخآ يف [45]

 نأ انالوم ةداع نم ناك دقو .هربق نم َتيبلا اذه احم دق ةنس ٠١ رورم نأ فسؤملا

 جلاع باتكلا اذه يفو .تاحفصلا هذه يشاوح ىلإو ١56-١58 ص نّيدلا لالج انالوم باتك ىلإ عجرُي ١

 .[يسرافلا ققحملا]قيقد وحن ىلع لئاسملا هذه يقابلا دبع موحرملا
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 ناك هنأ كلذ نم دافتسُيو .رومألا ضعب ناردجلاو بابلا ىلع ضيرع ملقب بتكي
 .ليمج طخ بحاص

 ٌثرإ مسقي نأ هنم بلطي نيّدلا جارم ىلإ اهبتكي يتلا ةلاسّرلا يف انالوم دجنو

 .دالوألا نم ٌددع يبلج ىدل ناك هنأ ىلإ ٌةراشإ هذهو «هئاّرو نيب يبلج نيّدلا ءالع

 ءالع ءانبأ نم ّدحاو ناك يبلج فراع ولوا نامز يف هّنأب حّرصي يكالفألا نأ ٌقحلاو

 .ةايحلا ديق ىلع نيذلا

 .نكمم ريغ ٌرمأ لوضانألا يف يبلج نيّدلا ءالع ءانبأ ةفرعم نأ مويلا فسؤملا نمو

 ةعقاولا ةيبحاّصلا ةسردم يف ِهنِإ اًهافش انل لوقي كيب قيفوت دمحأ انًداتسأ ناك ىضم ايف

 .رمألا اذه يف قّمحأ َّنأ عطتسأ مل يننكل ءسيردتلاب هؤانبأ لغتشا ةيِنوُق رهش قآ يف

 لجأ نم يبلق قرتحيو .ءيش ىلع رثعأ مل يننكل رهش ربق ةربقم نم مسق يف ُتْشَنف دقو
 .هل هللا رفغ .نيدلا ءالع نيكسملا

 ٌباطخ (يلاحلا نتملا يف 117:47 015) ١١٠١:4١:15 ماقرألا ٌثاوذ لئاسّرلا

 ٌباقلألا لئاسّرلا هذه نم فرعُي نأ نكميو .ةيقوجلسلا ةلودلا ءاّبطأ سيئر ىلإ هجوم
 .ءابطألا باطخ يف تمدختسا يتلا

 .«كيب ميكح» ناونع لمحي نيّدلا لمكأ ميكحلا مساب ٌدجسم ةينوُق يف دجوي
 ٌفاجسو دجسملا كلذ ٌبارحم ناك اًراغص انك امدنعو .ميكحلا ريق هلخاد يف دجويو

 .هلك كلذ بر دقف رضاحلا تقولا يف اّمأ .يقوجلسلا رصعلا ءاسفيسفب نينّيزم هباب

 نييولوملا رداصم ىلع اًدامتعا ءنيّدلا لمكأ ميكحلا نأش يف ةلاسر ٌثددعأ دقو

 .اهرشنأسو «رخأ رداصمو
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 فرعي هدلاو هبتك» :وحنلا اذه ىلع 56 مقّرلا تاذ ةلاسرلا يف انالوم ًءاضمإ ءاج

 دّمحم نب دّمحم هئاعدب رختفملا» :وحنلا اذه ىلع /4 ةلاسّرلا يفو 2'”هدلول يخلب

 .«ّيخلبلا نيسحلا

 يف 45) 47 مقرلا تاذ ةلاسّرلاب بطاخملا ريمألا مسا ركذُي مل «لئاسّرلا نيب نمو

 داوجلل مسا لاقُت «شيدكإ» ٌةملك .«ناشدكأ ريمأ» ىوس ركذي مل [41] .(رضاحلا ننملا

 ناملغلل لاقُي ناك ميدقلا نامزلا يفو .«ءاصخإلا» ب لمعلا اذه نع رّبعيو .ّيصخملا

 .«اغآ» :نيّيصحخم اوناكو ميرحلا رود يف اوناك نيذلا دولا

 ««شيكإ» :ةقجالّسلا نامز يف دارفألا ءالؤه نم دحاولل لاقُي ناك كلذل اًعبتو

 ناك املثم ءاّبصنمو اًماقم ناك اًضيأ [شِدْكإ عمج ناشدكإلاو] ءناشِدكإلا ريمأ» نأكو

 .اًضيأ بصانمو تاماقم يثاب يجوباقو روخآلا ُريمأو لبطصإلا ديم

 «لئاضفلا موجن «لئاسّرلا موسر» باتك نم لّوألا مسقلا نم لّوألا لصألا ُناونع

 تارذدخم باطخ يف ءاًباطخ نيرشع دعب مث ««بصانملا باقلأ بيترت ةفرعم يف» :اذكه

 ريمأ باطخ :ةيناثلا ةقبطلا ىلإ أي «نيطالسلا باطخ «ءكولملا باطخ «نيطالسلا

 .بئانلا باطمت «يلاولا باطخن ءفرشملا باطخخ ءرظانلا باطخخ :ناشدكإلا

 سلجملا»:وحنلا اذه ىلع يهف «ناشكإلار يمأ» نأش يف لمعتسُت يتلا ُباقلألا اَمأ

 ءارمألا نيز «ريهاشملاو نايعألا دجم ؛ىبتجملا راتخملا نَّكمملا رّوملا ريمألل فيرشلا

 كولملا زيزع «:ةرضحلا ّيفص «مالسإلا سمش «نيذلا نالف «دماحملا عماج .دجامألاو

 .[ّيسرافلا قّقحملا] هل ةحيحصلا ٌةروصلا باتكلا نتم يف اننبثأ دقو .ءاضمإلا اذه ةءارق مرتحملا ققحملا ءاسأ ١
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 ريبيري

 .«هَق رش هللا مادأ «ةشداكألا ريمأ ءٌّصاخلا (مانألا ميظع) مانيلا ْمّلَأ ءنيطالسلاو

 نم نيتفطتلل لاقت «شيكإلا» :اًلئاق بتكي «عطاق ناهرب» مجعم ةمجرت يفو

 لفطلا لْثِم .نيتفطُت جازتما نم دِلُو يذلا ناسنإلل لاقٌتو ءاقلطم ناسنإلاو ناويحلا

 سنج نم هوبأ يذلا داوجلل لاقُتو .ةيكرت ةفطنو ةيدنه ةفطن نم دوجولا ىلإ يتأي يذلا

 .«ستجملا» ةيبرعلاب هل لاقي ام وهو ءرخآ سنج نم هّمأو

 (كروي قآ يزمر دحأ ةيشاح) 1

 ةنيدم يف «ناشدْكإ ريمأ» لوح ٌثتيدح ءاج ّيكالفألل «نيفراعلا بقانم» يف

 ةسردم باب دنع نيسلاج انك مايألا نم موي يف هّنِإ الئاق دلو ناطلس ىكح»

 .طيخب ةرقب سأر ٌماظع بحسي [صخش مسا] افراع انيأرف ؛ماركلا باحصألا

 ناك يذلا ءيدركرا ريمأ ٌُسأر اذه :لاقف ؟هلعفت يذلا اذه ام .فراع ريمأ اي :ٌتلأسف

 عيطم ريغو اًيلوضفو ٍلام اذ الجر ناكو «ساويس يف ًةسردم ىنبو ناطلَسلا ٍباَوُن نم

 .(28756 ص(" ج) ... لتُق مايأ ةثالث دعبو ءانترسأل اًركنُم ناكو «هعبطب

 ةملكلا هذه [ةيسنرفلا ىلإ نيفراعلا بقانم ٌمجرتم] راوه ناملك أرق دقو

 ةروص يف نتملا يف تءاج اهنأ ببسب اذه ناك لهف .(0160100 اذكه [يدركرا]

 ٌبسانتم ةلاسّرلا ىوتحم ّنكل .ةشّوشم اهثبتك يدل ىتلا ةخسنلا ّنإف كلذك ؟«شِكإ»

 .[17/] .مسالا اذه عم

 :يكالفألل نيفراعلا ٌبقانمو لئاسّرلا

 نيفراعلا بقانم يف درو ءاتعبّط نيتّللا 1١6. و 01 نيتلاسّرلا ىلإ ةفاضإلاب
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 :اهُحْرش اذه ّيكالفألا اهلقن يتلا ٌثاياكحلاو .رخآ ىلإ عضوم نم لئاسّرلا نع ٌثيدح

 عفشي هناورب بانج ىلإ ةلاسر انالوم ةرضح لسرأ ماّيألا دحأ يف هنأ ىورُي ١-

 .هل قيدص لزنم يف اًيفتخم صخشلا اذه ناكو ناسنإ ّمد ٌكفس دق ناك صخشل اهيف

 ٌةياكحلا ,رَحألا اياضقلا هبشُت ال ةيضقلا هذه ّنإ :ةلاسّرلا هذه باوج يف هناورب بتكف

 اذإف .ليئارزع ُنبا مّدلل لاقي هّنإف نكي اهم :باوجلا يف انالوم ٌةرضح لاقف .مد ٌةياكح

 حلصأو هكرتب رمأو اًيظع اًرورس هناورب ّرُسف ؟لعفي اذايف ءاّدحأ لتقي ملو امد كفسي مل

 ١5١0(. ص ١ج) ةّيدلا عفدو ءنيَّمصاختملا نيب

 مايألا دحأ يف هنأ هللا همحر ءسّردم دّلو نيّدلا سمش يبلج ىور كلذك ١

 بتكي يكل انالوم بانج ىلإ اًعيمج ةيِنوُق لهأ ءاجف ؛ةلئاه ٌةعقاو ةينوُق ةئيدم يف تئدح

 ًةرضح اوذختاو ؛هيدل مهل عفشيو هناورب نيّدلا نيِعُم بانج ىلإ مامتهاو ةيانع ًةلاسر مهل

 بلط يف ةلاسر لسرأ ءانالوم ةرضح ىلع رمألا ٍضْرَع دنعو .مهل اًعيفش دّلو ناطلس

 دّلو» ب ًطبترم رمألا اذه َّنِإ لاق ءاهلّيقو ةلاسّرلا هناورب ٌبانج أرق امدنعو .ةعافشلا

 نإ :بتكُي ْنأب اًضيأ رمأ هناوري ةلاسر ةباجإ يفو .اًضيأ رضحي ْنأ نم دب الو «””وردص

 امدنعو .هجو هم هل ىنعملا اذهو ءدحاو ٌهجو كانه نوكي نأ وه شيواردلا دوصقم

 نأب اوضر ةعقاولا كلت ينو «ةنيدملا لهأ نع افعو «هينيع ىلع اهعضو ةلاسّرلا تلصو

 صلخ طقف ةلاسرب اذكهو َةَّضْعلا هذه نم اوصلختيو رانيد فالآ ًةرشع اوعفدي

 يف ينعت ىرخأ ةيحان نمو ءصخعشل مّلع مسا ةيحان نم يهف ؛ةيروتلا قيرطب انه تلمعّتسا ءوردص» ةملك *

 .[يرعلا مجرتملا] «هجو ةئمو :ةيسرافلا
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 7١7(. ص )١« ءالبلا نم قّلَخلا

 لاملا ءافو يف اًريثك رّرضت انالوم ةرضح ىّبحم نم الماع نأ ىورُي كلذك

 ءاجو ضهنف .اهئادأ ىلع ةردقلا هيدل نكي ملو رانيد فالآ ةثالث نم برقي ام نادتساف

 ًةلاسر هل بتكي نأ هاّيِإ اًلئاس نيتكرابملا هيَمَدَق ىلع عقوو هلايع عم انالوم ةرضح ىلإ
 ؛هناحبس هللا دنع كلذ بستحي نأو هناورب ةرضح ىدل رمألا اذه يف ةعافشو ةيانع

 ًةلاسر انالوم لسرأ لاحلا يفو .ةلهم هيطعي وأ لاملا نم ءزج عفد نم هيفعي هناورب لعل

 هباوج يفو .ناويّدلاب ٌةطبترم ةيضقلا هذه نإ هناورب لاقف .هناورب ىدل اهيف هل عفشي

 تحت ناهيلس سيلو ناميلُس مح تحت ناويّدلا نإ ءٌشاح ٌشضاح :بتكُي نأب رمأ اًضيأ

 لماعلا ةّمذ أّربو ةلاسّرلا لّبقو هناوري رّثأتف ««ناميلس» هناوري ٌمسا ناكو «ناويّدلا مكح

 75١17-118(. ص« ١ج) نيذلا كلذ نم

 يننإ هللا همحر ءّيطّلملا نيّدلا ٌحالص انالوم ءابدألا كلم ٌبانج لاق كلذك -5

 ةئاورز تاثحا لإ لسري موي لك يف هنأ ىرأ تنك انالوم ةرضحل اًديرم ٌتحبصأ امدنع

 تاجاحلا لهأو نيكاسملل ءاوذدلاك راصو ةلاسر ةرشع ىتتثا ىلإ لتاسر ٌرْشع هريغو

 .(585 ص ءهسفن ردصملا) هاهنم ةدحاو ةّيأ ئطخت لو

 نباب فورعملا نيّدلا لالج يبلج باحصألا ٌةودق ىكح كلذك 5 31

 دحأ يف هنأ «ةنيدملا ريمأ باو باحصألا نيفراعلا نم ناك دقو ؛هللا همحر .رالاسهفسا

 لمأو .هناورب ةلباقمل ةّيرَصْيَق ىلإ باحصألا نم ددع عم انالوم ٌةرضح ينلسرأ مايألا

 .يناعملا رّرُد اهيف تمظُن الاوقأ ةلاسّرلا نّمضو نيّدلا ماسح يبلج اهبتك ٌةلاسر انالوم

 نيتكرابملا انالوم ىّمَدق ُتلّبقو ىسأر ٌتضفخ ىتماععب ةكرابملا ةلاسّولا ٌتطبر امدنعو
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 نحن لوقن كانه كاف حتفت امدنع :لاقف  ؟لرقأ اذايف ةلاسّرلا نع ٌتلئُس ام اذإ :ٌتلقو

 َمالس مهّتغلبأو ءارمألاو ناطلسلا بانج ىلإ ٌتلصو امدنعو .لوقلاب ٌريدج وه ام

 اذه لبق) اقئاف اًيظعت فقوملا اومظعو مهمادقأ سوؤر ىلع ٌعيمجلا فقو ءانالوم

 يبلج ٌةلاسر تمَلُس امدنع مهمادقأ ىلع نوديرملا فقو ةيِنوُق يف انالوم سلجم يف اًضيأ

 .قرشلا دالب يف اًلمعتسم ُمْسَرلا اذه ناكو .اوسلج ةلاسّرلا ليبقت دعب مث يدنفأ

 ٌتاداعلا هذه ترّيغت ماّيألا ريغتب هّنكل «ناكملاو نامزلاب نيطبترم ريغ ٌةيبرتلاو ُبّدألاو

 تايآ رهظُي ناكو ديدش ناسحتساب ةلاسّرلا أرقو هناورب فقوو (قولزوأ ذفان .اًضيأ

 لعفي اذام :انالوم ةمظع نع انّلأسو انّيولطم باجأو ؛عطقم لك دنع باجعإلا

 ءارمألاو هناورب ذخأف .نلع يمغأ ىتح قئاقّدلاو قئاقحلا نم اًريثك ٌتلقف لاح فيكو

 دق كّنإ :الئاق هناورب ينلأس رخآلا يفو .ةرضحلا هذه نع مهدعُبل نورّسحتيو نوكيي

 انذعأف .يناعملاو فراعملاب اًنلتمم ةرملا هذه ّلْثم كرأ مل يننكل «ةديدع تاّرم انّبفّرُش

 نم اًريثك اولسرأو ناسحتسالا اورهظأو مهسوؤر ٌميمجلا ضفخف .ديدج نم ةياكحلا

 .(505- 50721 ج) تاماعنإلاو ايادهلا

 نوكردتسف ةئملاو نيعبرألاو َعبرألا لئاسّرلا هذه ٌمتأرق ام اذإ مكنإف اذكهو

 ىلع ًةردقلاو «نايبلا ةيدرأ يف ةقادّصلاو ءٌباقلألا اهيلع توطنا يتلا ةمظعلا ًةرشابم

 ةيميمصو اًقمع رثكأ هدالوأل اهبتك يتلا لئاسرلا يف ًةّصاخ انالوم ودبيو .راكفألا ءادأ

 .ًءاكذو

 .«ريمضلا» ب هنع رّبعن يذلا َيلخاَدلا هّلاعل ٌساكعنا يه ةصاخلا هلئاسر نأ لجو

 يف بر صخشل اًدبأ نكمم ريغو .عبطلا لبُّثو عضاوتلا يف ٌةياغ هلئاسر يف انالوم ودبيو
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 .ةقيرطلا هذبم الإ بتكي نأ ناسارخ ءارظع نم ةرسأ

 ءاكلإ ,غولتق ؛غولأ ءولروغوا :ليبق نم رظنلل ةتفال ٌباقلأ لئاسّرلا لخاد يفو

 اهُسفن ٌثتاملكلا يه اهبتكيو اهؤرقي انالوم ناك يتلا ٌتاملكلاو .بحاص ءاكلد ءاكلب

 .اًضيأ مويلا نحن : اهمدختسن يتلا (هناسلو هطسوو هديل كلام - هنيليدو هنيلبو «هنيلا)

 ناك انالوم رصع يفو .ةيشاتكبلا ىلإ ٌةبوسنم ٌدعُت ثالثلا تايلكلا هذه نأ ٌرهاظلاو

 بناج نم ثالثلا تاملكلا هذه ةاعارم ْنأ هب مّلسملا نمو اًباش شاتكب يجاح ٌبانج

 .ناسنإلا لمكي ال ةئالثلا رومألا هذه نود نمو .هنم دي ال ٌلصأ ناسنإ ّيأ

 ىدلو .ثالثلا تاملكلا هذه نولمعتسي ىطسولا ةيسآ يف انزابآ ناك 3]

 .مهموسرو انئابآ بادآو ناسارخ يف دوجوملا َفْرُعلا دجن نأ نكمي ةيولوملاو انالوم

 ريثك يفو ... كيب يلاو ءيشابوس لثم «ةريثك ءامسأو ٌباقلأ لئاسّرلا يف تلمعّتسا

 لالخ نم كلذ ُنيِمحت نكمي هّنكل ,بطاخملا مساب حّرصُي مل انالوم لئاسر نم
 ترج اى ءاًعبط لئاسّرلا هذهو .دّدحم خيرات ىلع لئاسّرلا نم ّيأ يوطنت ال .قايسلا

 دعب ّمث .لسرت مث هيلإ لّسرملا ٌناونع فرّظلا ىلع نّرديو انالوم بناج نم رّرُت «ةداعلا

 كرت لئاسّرلا ضعب يف هّنِإ لب .تعمجو لصألا نم لئاسّرلا هذه تخسنّتسا كلذ

 .«نالف ةّيحتلا لماحو ةباتكب يفثكاو اًضيأ اًيلاخ ةلاسّرلا لماح ُناكم

 ٌرْهِص «نيّدلا ٌباهش مهمساب ٌةيصوت لئاسّرلا يف دجوُت نيذلا صاخشألا ٌدحأ
 يأ ؛بوكرز نيّدلا حالص خيشلا ٍةنبا نوتاخ ةّيده جوز «طاطخ نيّدلا ٌماظن .انالوم

 «نيفراعلا بقانم» باتك يف ٌةياكح هجاوز نأش يف تركُد ءدّلو ناطلس ُليِدَع

 .نيّدلا لالج انالومل ليمج لّرغب ٌةبوحصم َّيكالفألل



 ملا/ لئاسرلل قولزوأ ذفان نوديرف روتكدلا موحرملا ةمّدقم

 ةقلعتملا خيراتلا بتكو ّيكالفألل نيفراعلا بقانمب َنينيعتسم حضونسو

 يف بسنألا نأ انيأر دقو .ٌلئاسّرلا اهتتمضت يتلا ءامسألا ّضعب ءشوقنلاو ةقجالّسلاب

 خيرات نع ةّيَّدج رثكأ تامولعم هيدل ٌصخش ةيساسألا َةّمهملا دّهعتي نأ لاجملا اذه

 ةيرظنلا ٌتامولعملا هذه عضوت نأ وهو اًضيأ رخآ اًرمأ كلذ ىلإ فيضنو .ةقجالسلا

 .ءاّرقلا لوانتم يف ةّماعلا

 نآلا ةدوجوملا «ةينوُك يف ّيونوقلا نيّدلا رْدَص خيشلا هاقناخل ةفوقوملا بتكلا نيب

 تاداعّسلا يبأل «ءلوسّرلا ثيداحأ يف لوصألا عماج» باتكب ظَفتُُي «ةينوق فحتم يف

 دّلجملا يفف .هسيردتب نيّدلا ٌردص حيشلا لغتشا يذلا ,ميركلا دبع نب دّمحم نب كرابم

 رومألا تبتك ,باتكلا نم ىلوألا تاحفصلا يفو ا ءزجلاو 7 ءزجلا ءرشع يداحلا

 :ةيتآلا

 مامإلا انخيشو انِدّيسو انالوم ىلع ءاهرخآ ىلإ اهّرأ نم ًةدّلجملا هذه ٌعِمَس ١

 لماكلا ثراولا خساّرلا ملاعلا

 يبأ نيّدلاو ةّلملا ِرْدَص نيلسرملاو ءايبنألا ٍثراو نيخساَرلا ءاملعلا ةّمثأ مامإ 1

 هّلظ هللا مادأ يلع نب فسوي نب دّمحم نب قاحسإ نب دّمحم يللاعملا

 «لمعلاو مّلِعلا يتليضف ٌمماج ءارزولاو كولملا برم ءارمألا كلم ىلوملا

 «نيملسملاو مالسإلا نكرو «نيّدلاو ايندلا لهأ نيِعُم ءرهّدلا ٌةنَسَح .رصعلا ُبيسح

 «هقيرفو ّقحلا ّبزح هب رصنو «هقيفوتو هّتداعس ٌداز ءدّمحم نب يلع نب ناميَلُس -5

 رودّضلا ُكِلم ىلوملا اًضيأ هعم َّعِيَسو
 كولملا ٌدضع «نيملسملاو مالسإلا ٌرخذ ؛نيّدلاو ةلودلا ٌدجم ءالضفلاو 6 1
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 رودّصلا كلم ىلوملاو ؛نسحلا نب دّمحم دماحملا وبأ .نيطالسلاو

 «نيملسملاو مالسإلا نوع «نيّدلاو ةلودلا ُلالج ؛لئاضفلا ٌررحع ؛لثامألاو 6

 كلاعلا ُمامإلا ىلوملاو ؛جاخلا ريمأ نب دومحم ءانثلا وبأ

 جات لضافلا ريبكلا ُحيشلاو ؛ليعامسإ نب ُفسوي هَةّلِلا يضر «ةلوّدلا ديس -

 «ليبدرألا ردنكسإ نب دمحأ ساّبعلا وبأ نيّدلا

 نيّدلا ٌماظن ُديمألاو ؛فسوي نب دمحأ نيّدلا لامك لضافلا ٌظفاحلا ٌمامإلاو 8

 .ريطخلا نب دوعسم نيّدلا فرش ريبكلا ريمألا نب دحوأ

 عم اًضيأ بوقعي نب يريشيلع نيّدلا ٌفيس اًضيأ ةروكذملا ةعامجلا عم َعِمَسو -9

 ُمامإلا ىلوملا هّرقي ٌعامّسلا ناكو ء[اذك] تاوف

 نبا ّلصوملا لع نب دّمحم نيّدلا فرش رودّصلا ُكِلم ءالضفلا ُدّيس كلاعلا - ٠

 ةودق ةمالعلا ملاعلا مامإلا خيشلا يخأ

 «ميركلا دبع نب دّمحم نب كرابملا تاداعّسلا يبأ نيّدلاو ةّلملا ٍدْحم نيثّدحملا ١

 .هيلع هللا ٌةمحر

 :ٌلوقلا هسفن ًطخلاب هسفن ءزجلا رخخاوأ يف ديز دقو

 مامإلا خيشلا اندّيسو انالوم ىلع اهرخآ ىلإ اهَّوأ نم ةدّلجملا هذه عيمج َمِهَس ١

 خسارلا لماعلا ماعلا

 «نيّدلاو ةلملا رْذَص «نيخساّرلا ءاملعلا ةّمثأ مامإ ؛نيققحملا رباكأ ةودق لماكلا -"

 قاحسإ نب دّمحم يلاعملا يبأ

 لوملا .هّتكرب نيملسملا ىلع داعأو هّلظ هللا مادأ ءيلع نب فسوي نب دمحم نب -*



 8 لئاسرلل قولزوأ ذفان نوديرف روتكدلا موحرملا ةمّدقم

 لضافلاكاعلا ٌمامإلا خيشلا

 دبع وبأ نيّدلا ُنْيَر .ةعيرشلا ٌرصان .ةّئَسلا يبحم «ءءالضفلا ةودق ؛ءاملعلا ٌدّيس -5

 نب ركب يبأ نب دّمح هللا

 ّيقت لضافلا لماعلا اعلا مامإلا ىلوملاو ؛هئايح هللا ّدم ءيِزاَرلا رداقلا دبع 5

 ٌيراجنّسلا دعسألا نب دمحأ نيّدلا

 نب فسوي نيذدلا ٌييضر ٌلضافلا ٌلماعلا اعلا ٌمامإلا لوملاو ؛هّتكرب هللا مادأ 1

 هثكرب تناك َيَرَمَْلتلا ميهاربإ نب ليعامسإ

 ىلوملاو ؛يجاغآرقلا فسوي نب بوقعي نيّدلا مجن ٌلضافلا ٌمامإلا ىلوملاو -'

 ماعلا هيقفلا مامإلا

 ٌلضافلا كلاعلا ٌمامإلا لوملاو ؛ّيونوقلا رمع نب دمحم نيّدلا ٌُسمش - + 3

 هوبأ ٌناذمه ا هدّمحم نب ركب وبأ نيّدلا ٌباهش ٌظفاحلا

 َناهفصألا رصن يبأ نب يلع نب دّمح نيّدلا ُلامج ٌلضافلا اعلا ٌمامإلا ىلوملاو 4

 ًظفاحلا كلاعلا ٌمامإلا لوملاو؛هوبأ

 ؛نيّدلا نيِعُم اعلا ٌلضافلا ٌةيقفلاو ؛ٌيونوقلا دوعسم نب دّمحم نيّدلا ٌنيز ٠١

 ٌمامإلا ىلوملاو ؛يوارمحلا دلاخ يبأ نب دلاخ نيذلا نيز ُحلاعلا ٌمامإلا ىلوملاو

 لامك ٌلضافلا ٌمامإلا ىلوملاو ؛ّيونوقلا ِّلع نب قاحسإ نيّدلا فرش ٌظفاحلا ١

 «يونوقلا دّمحم نب زيزعلا دبع نب ّلع نيذلا
 يبحم احلا ظفاحلا ٌمامإلا ىلوملاو ؛روكذملا يلع نب راّمغلا دبع اًضيأ هدلوو

 «يونوقلا دومحم احلا نب دّمحم نيذلا
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 ُمامإلا ٌةيقفلا ىلوملاو ؛يفوّصلا هللا دبع نيّدلا ُنيمأ ٌظفاحلا ٌمامإلا ىلوملاو ١

 ؛َيماويّسلا بوقعي نب دّمحم نيذلا سمش

 ةيقفلا :يلاوملاو ؛ّيونوقلا دّمحم نب دوعسم نيّدلا ْنكر لضافلا ٌمامإلا ىلوملاو 4

 «فيطللا دبع نب هللا ٌدبع ٌُحيشلاو ءيشبح نب هاشملق نيّدلا ٌنيز

 نب رمع مجن هّلظ هللا َمادأ عمسملا خيشلا ٌمداخ ٌلضافلا مامإلا ىلوملاو 5

 .هتكرب تناك رمع نب دعسألا

 هَمَتوو .هنع هللا افع هللا دبع نب فصآ هللا قْلَح يفعضأ ةقبطلا بتاك ةءارقب 7

 .20هللا لوسر باتكلا يتأيارقل

 :ءامسألا نأش يف حيضوت

 نامز يف ناك يذلا «هناوري ناميلس نيذلا ٌنيِعُم وه نيّدلاو اينّدلا لهأ ٌنيِعُم 4و“

 نم ناكو .اًدج لوقلا يلوبقملاو نيذّفنتملا ءارزولا نيب نم ِثلاثلا ورسخيك نيّدلا ِثايغ
 .انالومل نيقئاللا مارتحالاو ةّدوملا نوئكي نيذلا

 دومحم ناطلّسلا دهع ءارزو نم وهو «يدنفأ دلاخب يزمر دحأ ًالتسألا ههّبشيو

 خيرات يف ءانالومل اًدج نيّبحملا نم ناك يذلا «يدنفأ دلاخ لاوحأ ٌّحْرَّش ءاج دقو .يناثلا

 .تدوج خيراتو هداز يفاش

 هدماحملا وبأ هتينك .هناورب نيّدلا نيِعُم تنب ««ةايحلا نْيَع» جوز وه نيّدلا دم 5

 «ةحيحصلا اهتءارقل نحن دتهن ملو فيحصت اهلقن يف عقو هنأ بسحن تايلكلا نم ددع نيرطسلا نيذه يف *

 .[يرعلا مج رم ا] ةمّلقملا هذه يف اهاندجو | اهانتبثأف



 4١ لئاسرلل قولزوأ ذفان نوديرف روتكدلا موحرملا ةمّدقم

 باتك يف اًرارم ركذ دقو .«كباتأ» ب رهتشُمو ؛نسح هيبأ ٌمساو دمحم هّمساو

 .يكالفألا

 لهف .جاحلا َيمأ هوبأ ناكو ءانثلا وبأ هّئينك .يفوتسم دّممم وه نيّدلا ٌلالج 3

 ؟اذه احلا ريمأو نيناثلاو ةيداحلا ةلاسّرلا يف ركُذ يذلا حجاحلا ريمأ نيب ٌةقالع دجوت

 نب ٌدوعسمو .ريطخ نب دوعسم نيّدلا فرش نبا وه دحوأ نيدلا ٌماظن ُريمألا 8

 يفو .شقن اهقوف بِصُت ثيح «هديكن يف نيّدلا ءالع دجسم لباقم يف ءام ُنيع هل ريطخ
 ٌلضأو .شقنلل ريوصتو ءاملا نيعو دجسملا ٌةروص عبط مهدأ ليلخ ليلد باتك

 .اندنع دوجوم شوقنلا

 لآ ٍةموكح ريمأ دّمحم ريمألا ُّدلاو وه بوقعي نب ريشيلع نيّدلا فيس 9
 .«يلع نالسرأ» لوضانألا يف ريشيلع ُلِداعُمو .ةيهاتوك يف نايمرك

 نيضراعملا ُدحأ وه يذلا نيّدلا فرش نوكي ابر ّكصوملا نيّدلا فرش - ٠

 .كانه ٍقوتو ماشلا يف هّرَصِب َدَقَف و ءانالوم

 .(ه 707 ) «لوصألا عماج» فّلؤم ٌديفح هلعل نيّدلا دم ١

 :ةريخألا ةحفصلا ٌءامسأ

 ٌدحأ  اًضيأ «نيفراعلا بقانم» يف هّمسا فداصن يذلا - يزاّرلا نيّدلا نير -4

 .نيّدلا لالج انالوم نومرتحي اوناك يذلا صاخشألا

 68/8 ص ءا'' ج «نيفراعلا بقانم يف) يشبح نب هاشملق نيذلا نير يضاقلا 5

 .(هاشملق نيذلا جات مسا دجن

 يف هاشملق يضاقلا راص» :ُلوقلا ءاج :ةينوُق لصف يف ؛ةطوطب نبا ةلحر يفو
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 رسأ نم «يشبح نباب نيرهتشملا ؛هاشملق ةرسأ َنِإف كلذل اًعبتو .«“ ”نامهم يخأ ةيواز

 .ةينوُق يف ملعلا بابرأ

 اهمسا نأ ودبي هاَشْمَلَع» اهّمسا ٌةّلحم ةيزوُق يف دجوت رضاحلا تقولا فو
 .«هاشملق» نوكي نأ يغبني حيحصلا

 ردص خيشلا ىلع ذملتتي مل نيّدلا لالج انالوم ْنأ اًيعطق ًءاعّدا انيعّدا دق انكو

 ًءازجألاو ءازجألا هذه اهتنمضت يتلا ءاسألا نيب ركذُي مل انالوم مسا ٌنوكو «نيدلا

 .اًحًتوسرو اًنابث رثكأ انيأر لعجي ٌرخألا
 ٌردص خيشلا ناك يتلا ءّيوبنلا ثيدحلا نم اًدّلم رشع دحألا ةعرمجم نإ [0]

 يف ءاملعلاو ءارمألا ءامسأ ىلإ اًرظن ءرشنلاو قيقحتلاب ٌةريدج ءاهسيردتب الوغشم نيّدلا

 هذه يف يفتكتو .اهنم لوألا ءزجلا تاحفص رخاوأ يف تتبثأ يتلا ,يقوجلسلا رصعلا

 .مّلِعلا ّلهأ هيلع علطُت يكل اذهب ةّرمل

 اذه اًضيأ انُكَرْتَيو .ةيمهأ نم اهل امل ّيونوُقلا بيبطلا ركب يبأ ًةيئرم انه تبثُتو

 نكمي ال رعشل ةيحاضيإ رطسأ ةعضب) هئاثر لالخ نم هباصُم يف ٌميظعلا ٌئشنملا
 .(هفصو

 رهشأ يف مهتلود ُماّيأ تضقنا نيذلا موّرلا ءارمأ نأش يف اًمومع ٌةيثرملا هذه تمظُن

 :(ه717/5) ةثم ٌتسو نيعبسو بس ةنس

 نم وهو ءهاشملق نبا هُّمسا ضاق هاقناخ يف ةَينوُق يف انلزن» اًمامت اذكه ٌمالكلا ءاج دحوم روتكدلا دّيمسلا ةمجرت يف ١-

 .(7؟14 ص(ء١ج ؛ةطوطب نبا ةلحرل ةيسرافلا ةمجرتلا) ؛ ..نيديرملا نم ريبك ددع هيفو ريبك هاقناخوهو .ةوتفلا ةعامج
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 ءالؤه موّرلا ءارمأ نع هيف ُلوقن ٍنامز نع ٌتلأس

 ؟ايندلا هذه نم اوأر اذامو اوراص نيأ

 ةرهشلا ةياغ يف ةيضاملا َةنّسلا مهّتكرت

 مسر الو مسا مهنم قبي م َمويلاو
 مظعملا هناورب حبصأ نيأ لوقت

 ؟ةردقلاو َةَببألا كلتو اهّلك ًةمظعلا كلت نيأ

 ليخلا بوكرو ةيسورفلا كلت نيأ

 ؟هّمامأو هءارو َنودْعَي ًءارمألا كئلوأ نيأ

 راقولا كلذو مكلا كلذو ةرامإلا كلت لك نيأ

 ؟ٌدُُت ال يتلا زونكلا كلتو نئازخلا كلت لك نيأ

 موّرلا رايد يف ّنمألا تعاشأ يتلا هّئباهم نيأ

 ؟لّمحلا محل نع هاف قلغأ اهببسب بئذلا ْنِإ ىّتح
 داتعلاو ٌةتألاو شيجلا ٌةدوع نيأ

 ؟تايلكلاو ظافلألا كلتو ةحاصفلا كلت لك نيأ

 صالخإب هشرع باب دنع نوفطصي اوناك نيذلا ًءارمألا

 !نامزلا اذه يف ّدحأ مهنم رهظي مل

 قراسو صلو ٌدِسفم دجٌو ثيحو

 !هفيس بعز نم نيزجاع اوراص

 نّئِقلا بابرأو نيقراملاو نيجراخلاب ٌتلفح يتلا موّرلا ٌرايد
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 [5 4] نانجلا ضايرك هفيس فوخ نم تراص

 هبايغ دعب ٌةبيبحلا هذه مويلاو

 براقعلاو تاّيحلاب ىألم منهج ّلْثم تراص

 اًءيمأ ريتخا يذلا ٌديرفلا ٌبتاتلا كلذو

 ؟راظنألا نع ىراوت فيك لوقت

 تابثلاو مكحلا كلذو ةنازّرلا كلت لك نيأ

 ؟ةورثلا كلت ّلكو ةمظعلا كلت لك نيأ

 تاونسل اهعمجي لظ يتلا لاومألا كلت نيأ

 ؟ةكلاملا ةرسألاو ةبّبألاو ناملِلا ٌةَقْلَح نيأ

 ؟حبصأ نيأ لوقت ءسنوي ةجاوخ ٌنيكسملا

 ؟َباشلا ٌريمألا كلذو ديرفلا سيئّرلا كلذ نيأو

 لالّدلاو ّرعلاو ةمظعلاو ِءايربكلا كلت لك نيأ

 ؟يراجلا ءاضقلاك لحاوسلا يف ٌمّكحتلا كلذو

 اًباش ريتخخا يذلا نيّدلا ٌءاهب ٌنيكسملاو

 ؟ةَرغ نيح ىلع ةيضقلا نم ٌجرخ فيك

 مالكلاو ّطخلاو ةحاصفلا كلت لك نيأ
 ؟ةتاكملاو هاجلاو ةيافكلا كلت لك نيأ

 تاياّرلاو قاوبألاو ُلوبطلا كلت تراص نيأو

 ؟رّجشملا ريرحلا ىلع شوقنملا نينتلا كلذ نيأ
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 افرصنا اذامل ٍنابحاَصلا ٍنانبالا

 ؟حاورألل عزتنمملا رهّدلا اذه يف امهنم ّيأل رثأ الف

 راهقألاك هوجولا وقرشملا ُنامَلِغلا نيأ ءوهّللاو ٌبرحلا نيأ
 ؟يكلملا زتكلا نيأ «ةرخافلا ةسبلألا كلت نيأ

 روصحلا دسألاك ناك يذلا اًبصغ جاتلل ذخآلا كلذو 14 7” ٠ . ٠

 براوشلا كلتو شيلا ٌةدوع نيأ
 ؟نائّسلاو سوّبَدلاو ّيزابلاو ديّصلا ٌبلك نأ

 يذلا نيّدلا فرش ريطخلا نبا نيأ

 نيِدَكْرَملا هتلزنم تلعو هعفر ثمس

 [54] اهّولع ةياغ نم ةلزنم غلب دقو

 اهتحت عبّسلا تاوامّسلا نأ ْنظ

 موّرلا كلمو نامزلا [ءارمأ ريمأ] ككب رلككب

 لافطألاك هترضح ٌمامأ ٌءارمألا

 لججألا بارك ىراكُس اودغ عيمجلا نأب باجأ

 لّزتعملا ىلإ اووزنا ةايح لا سلجم نمو

 مهنم اًبيرق ايِنّدلا ُدارُم ناك ائيح

 عاتملا ىلع ليوعلل اوٌدعتسا رحخآ ائيحو

 ايندلا لهأل ٌساسألا اذه عضو امدنعو
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 رهّدلا لوط «دولخلاب ٌدحأ رفظي م
 ٌءادعَسلا ٌءارمألا مهّلْبَق ناك

 ةميظعلا شويجلاو ءايربكلا ووذ كولملاو

 ّرمألا اوذفنو ضرألا ىلع اولوتسا

 ٌباشلاو خيشلا ىلعو سلفملاو ّينغلا ىلع

 تملا ُكاَرَق مهيلع حتت امدنع نكل

 ةيكلملا شورعلا كلت نع اًعيمج اوبلقنا

 اًيماح سرُت يأ نوكي ال توملا مُهَس عمف

 «*”ناطفقلاو نسوا رضي توملا فيس عمو

 .ةققحم ٌةرشن هرشنتسو «ّيوينوقلا بيبطلا اذه باتك ٌحاسنتسا اندرأ

 ةناخيولوم ٌةخسن يه «ةعبطلا هذه يف اًساسأ اهانلعج يتلا لئاسّرلا ةطوطخ ّنِإ

 رضاحلا تقولا يفو .ةيلاملا رظان ءاشاب ذفان نمحّرلا دبع ةبتكم يف ةظوفحملا وباق يني

 خيراتو بتاكلا ٌمسا اهيف سيل ٠١50. ةطوطخملا مقر .ةّينايلسلا يف ٌةبتكملا هذه دجوت

 ةحفص لك يفو «ةقرو 47 اهيف .ةميدق ٌةطوطخ اهثأ اهقروو اهطخخ نم ودبيو «ةباتكلا
 انالوم ترضح تابوتكم» :اهرهظ ىلع بتك دقو .مس !70١1 اهداعبأ .اًرطس ١

 ٌةطوطخ اًضيأ لوبناتسإ يف نونفلا راد ةبتكم يف 707١ مقّرلا تحت ظفحتو .«هّرس سدُق

 يف ٌةطوطخملا هذه تناكو .يمهف نسح مالسإلا خيش ذيمالت ٌدحأ وهو ءتْزِع ٌطخب

 .[يرعلا مجرتملا] برحلا دنع سبلُي ناك عباس ءادر *
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 ٌةصقان يهو «ةينوُق يلاو ؛ىا هردوقشا اشاب يّقح نسح كّلَت يف تاقوألا نم تقو

 ةظوفحم يهو ةيِوُق يف انالوم ماقم يف ىرخأ ةطوطخ كانه تناكو .طالغألا ةريثكو

 77 ةحفص لك يفو ةقرو ١017 اهيف [01] .انالوم فحتم يف 57-١١١7 مقرب نآلا

 وحنلا ىلع اهئايوتحم ؛:ةمخض ةعومجم يهو قيلعتسن هتسكش طخب تبتُكو ءاّرطس
 :يتآلا

 ١ ةقرولا يف اهئيادب «ءاملعلا ناطلّس ٌفراعم ١.

 ١ ةقرولا يف هتيادب ءانالومل هيف ام هيف باتك 76.

 هذه مسا اذهو .17 ةقرولا يف اهئيادب ءنيّدلا رع ناطلّسلا ٌةلاسر

 .ةحفص 8١١وأ ةقرو 55 مضت.ةلاسّرلا

 رخآلا عيبر خيرات اهتيابغ يفو ١4. 5 ةقرولا يف اهتيادب ءانالومل ةعبّسلا سلاجملا -4

 .(0767 حيحصلاو) عد“

 .7 ١8 ةقرولا يف اهتيادب «نيذلا ناهرب دّيسلا تالاقم 5

 ./4 ؛ اهتيابخ خيرات ٠ "٠. 9 ةقرولا يف اهئيادب ءيزيربتلا نيّدلا سمش ٌرارسأ 1

 .5 55 ةقرولا يف ةيادبلا .ءالعلا ناطلس فراعم نم مسق

 ليعامسإ هداز يبلج كلمت يف تناك ه56١١ ةنس يف .بيهذت ةطوطخملا يف سيل

 :قيلعتلا طخب مْ اذه اهيلع شقُت دقو «ةينوُق يف نييبلجلل اهّمَثو دقو ؛مصاع
 توتحاو .«ه77١١1 مصاع ليعامسإ هداز يبلج مثآلا ٌدبعلا ةخسنلا هذه َفقو»

 هديفح ةيشاحو «(ه7378١ )١1177  مدمه ديعس دّمحم طخ ىلع ٌةطوطخملا
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 يبلج دلو نيذدلا ءابب دّمحم تاحيحصتو ء«(ه1747١ - )١791 يبلج ميلحلا دبع

 .قادوبزيإ

 :ةيتآلا ٌتارابعلا ةعبّسلا سلاجملا ةيابن يف دجوي هتكل ءلوهجم بتاكلا ٌمسا

 يف ءاثالثلا موي ناسل ّلكب روكذملاو ناكم لكب دومحملا هللا دْمَحِب سلاجملا تمتد

 نْدَع نم لّسرملا دّمح هّيبن ىلع ٌةالصلاو ؛ةئم عبسو نيسمخو ثالث ةنس عيبر لئاوأ

 .«نانم ميرك هّنِإ .نابسحلا بئاوش نم نيرهاطلا ناسحلا داّوُجلا هتياحص ىلعو ناندع

 :اذكه ٠8 ةقرولا يف ٍناث خيرات

 ةّجحلا يذ رخاوأ يف ةبيجعلا فراعملاو ةبيرغلا فئاطللا هذه ٌتارايتخا تتغأ»

 لالج نامزلا بحاص بتك نم تريتخا ٍةْحسن نم ؛ةئم عبسو نيسمخو عبرأ ةنس

 بر هلل ٌدمحلاو .هتنوعم نسحو هللا ٍنوعب «هتيانع رونب [هللا] هدّيأ يلاحرت فسوي نيّدلا

 يتلا بتكلا يشاوح نم تلقت كلذك .نيعمجأ هلآو دّمح هّيبن ىلع ٌةالصلاو «نيملاعلا

 «ثيدح «ءريسفت :بيترتلا اذه ىلع زيزعلا هّدس هللا سّدق كرابملا انالوم طخب تناك

 .«كلذ ريغو فئاطل ءفراعم

 يف تَدِمّتسا دق ةعتمملا تامولعملاو ةردانلا تاطوطخملا نم ةعومجملا هذه َنأكو

 ةبتكم يف ةظوفحم ٍةهْخسن نم هاله 4 ةنس نم ةجحلا يذ رخاوأ يف ءاهريرحت نامز
 لالج بتك ةطوطخمل اًساسأ تناك يتلا ٌةطوطخملا اَمأ .يلاحرت فسوي نيّدلا لالج

 ًءاشي وحنلا اذه ىلعو .انالوم [017] ةطوطخم اًعبط تناك دقف يلاحرت فسوي نيذلا

 .اًلوبق اهرثكأو رداصملا ٌحصأ نع تذخأأ دق ةعومجملا هذه ّنأ نّيبي نأ ٌُبتاكلا

 ىلإ لوألا ةلاسّرلا نم انالوم فحتم يف ةدوجوملا ةخسنلاو انّتخسن قباطتتو
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 انتخسن ٌدادزت 07 ةلاسّرلا ىلإ 7١ ةلاسّرلا نم اًءدب مث .اًمات اقباطت نيرشعلا ةلاسّرلا

 :انالوب دعي هيك نطقنلو

 ىرخأ لئاسر تس كانهف ةيِنوُق ةخسن يف اّمأ 0177 ةلاسرلاب انّتْحسن يهتنت

 لئاسّرلا هذه ةفاضإب ءانتخسن يف ةدوجوملا لئاسّرلا ٌعومجم نوكي «كلذل اًعبتو .اًضيأ

 . ةلاسر ١١7 انالوم فحتم ةخسن يف ةدوجوملا لئاسّرلا ٌعومجمو «ةلاسر ١57 «تسلا

 نمو .ةينوُق ةخسن يف 7١ ةلاسّرلا يه انتخسن يف 07 ةلاسّرلا ّنِإف ,ةهجولا هذه نمو

 يف ةينوق ةخسن يف 7 ةلاسّرلاو انتخسن يف 54 ٌةلاسّرلا تدرو «لئاسّرلا هذه ةلمج

 ىلإ تبتُك يتلا يه ىرخأ ةلاسر دجوت ةلاسّرلا هذه لْبق هّنِإ لب .اًضيأ ّيكالفألا باتك

 ضّرم دنع انالوم اهبتك يتلا ةلاسّرلا ١44. ةلاسّرلا نحن اهانلعج يتلا دلو ناطلس

 نيكت ناقي ىلإ ءاملعلا ٌناطلس اهبتك يتلا ىرخألا ةلاسّرلا كلذكو نيّدلا حالص خبشلا

 يتأي ْنأب ٌمسّرلا ىرج» لئاقلا لّملل ًةاراجم رخآلا يف امهاندروأ «(هاشمزراوخ َدَج)

 .«نيرخأتم سلجملا ىلإ ُءاربُكلا

 باوّصلاو أطخلا لودج اَنّيِبو «ةيِنوُق ةخسنب ةعوبطملا ًةخسنلا انلباق ءكلذ دعب مث

 .ةينوُق ةخسن ىلإ «ةخسن» ٌةمالع ريشتو .خسّتلا فالتخاو

 يلو اًدج زيزعلا لماعلا ملاعلا ةدعاسمب َةيِنوُق ةخسن عم ةلباقملا انلمكأ دقو

 .ينانتما ُهلَق .اهان شن يتلا ةعبسلا سلاجملا "ةطوطخم هعم انألباق (لثم ءيريص

 ةعومجملا انفّرصت تحت تعضو يتلا «ةينوك فحتم ةّيريدم ىلإ ركشلاب مّدقتأو

 ةعبطم يف ساكنالوك سامام ُدّيسلا لئاسرلا فرحأ ّففَص ّلوت دقو .ةريثك مايأل

 ءاذه ٌروجعلا فورحلا ٌفاص ىدبأ دقو .يراهب لاكساب دّيسلا اهكلتمي يتلا ««تابثلا»
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 .انتفاقث نم اًعئار اًنكمت .,تحدم دمحأ دّيسلا ذيمالت نم ناك يذلا

 ةغللا يف انذاتسأ ءككروي قآ يزمر دمحأ دّيسلا بانج ىلإ دودحملا ريغ يركش مّدقأ

 رخفيو «هدعب تتأ يتلا بتكلاو باتكلا اذه قيقحت يف ٌةَمهو َةقد ىدبأ يذلا «ةيسرافلا

 هيعسو َناَبشلا قّوشي يذلا همامتهاو لكي ال يذلا هقشع نإو .هدوجوب اننامز

 يبلج دلو ةرضح ىلإ يركش تايآ مّدقأو .ريدقتلا رّوَص لك قحتست «بوؤذلا

 .هتدعاسمو هقيوشتب ٍلاجم لك يف ٌتعَنمت يذلا زيزعلا يذاتسأو يّمع «قادوبزيإ

 .ندنل يف ةّيقرشلا تاغّللا ًءاملع برغلا ىلإ اًهّجوتم ٌبطاخأ ءمالكلا ةياهبن يفو

 ةهجولا نم نوكي ام ريخ ىلع (51660 بج ٌَفاقوأ نوريدي نيذلا [58] ءاملعلا ةّصاخ

 :ةقئاف ةراهمب ةيفقولاو ةيملعلا

 ةّنس ققح يذلا نوسلكين نيلأ دلونير بانج ركشأ نأ ةّصاخ ّنإع اًبجاو ىرأ

 ةيزيلكنإلا ىلإ اهمجرتو اهّعَّبطو تاطوطخملا مدقأ ىلع ًءانب انالومل ميِظعلا يونثملا ءازجأ

 .برغلل قرشلا فّرعف ؛هل ريظن ال وحن ىلع

 ىلإ زيلكنإلا بيرقت قيرط يف تاوطخلا ىلوأ ملعلا ٌلاجر وطخي وحنلا اذه ىلعو
 ةنس يف مث ,م 19177 ةنس يف تهتنا م1476 ًةنس تأدب يتلا ّيوننملا ٌةعابطو .كّتلا م

 .يمايّسلا لاجملا يف عسوأ قافّتا ىلإ ناتّمألا تلّصوت م5

 هماغنأ ّنِإو .كرابلاو سّدقملا رمألا اذه لثل ٌهليسولا يه انالوم بتك ّنأ دّكأتيو

 .هيلإ ٌبولقلا بذجت ةيلاعتملا ةقفدتملا ةخراصلا

 اهفرعي ال يتلا ةّمهملا ّبتكلا هذه مّدقي نيح ميظعلا انالوم ىّبحع ٌرغصأ ْنإو

 .روبحلاو رورّسلا راحب يف قرغي ءاققحتم ةريثكلا هينس ُلَمُأ ىري نيح ءسانلا هاه 0 ب «  ة 7 .٠ 1 ٠



 6١١ لئاسرلل قولزوأ دفان نوديرف روتكدلا موحرملا ةمّدقم

 ُمانألا عم ٌتيدحلا مّرحأ

 مالكلا ٌليطأ كئيدح يتأي امدنعو

 م1971 يناثلا نوناك

 ةرقنأ  رهش ىني





 انالوملئاسر





 لئاس ّرلا
 ١١م

 *: لوألا
 يف سواكيك نّيدلا رع ناطلسلا ىلإ]

 [مّرُخ نب نيّدلا مجنب همايتهال هركش

 ميعتسن بو منكرلا ميرلاطللا مج

 ةوظحلاو ًةرصنلاو َفطَللاو ًةيانعلا َميديو ٌميقي نأ ىلاعت ئرابلا ٌءاشي امدنع []

 ْرُم ٌرمأ ةّرم ةئم هبلإ لّصو ول هنأ ٌدح ىلإ ءركشلا ىلإ هقفوي «هدابع نم ٍدبع ىلع ةداعّسلاو

 ةئم يف ةرابع ةئمب ٍةَرم ًةنم ديحولا ولحلا رمألا كلذ َرْكْذ ديعي هنإف ولح ٌرمأ ًةدحاو ٌةّرمو
 ؟نيّدلا باحصأ ٍقارِف ًةرارم ادع ام «ًةدحاو ةّرم ةئملا ةّرملا ٌرومألا كلت ٌركذي الو «ماقم

 ٌتاولص  ءايبنألل ٌةْنُسو نآرقلل ٌةءارقو ٌميبست نيّدلا باحصأ قارف َنزحلا ّنأل كلذ

 ٌَعامس ٌبلق ٌقيطي ال يتلا ةريثكلا مالآلا مغرب مالّسلا هيلع َبوَيَأ ْنإف  مهيلع هللا

 .يناثلا تاونّسلا كلت يف ركّشلا نع اًموي هئاسل فقوتي مل ءاهب ءالتبالا ةّدشو اهتمّظَع

 هتيفصو لألا يف هّتكيرش تناك يتلا هجوز يأ «نيّدلا بحاص قتارفآأ هب لح امدنعو

 هُملعي اّْنِإ نيَّدلا بحاص ٌرْذقو .[47 :ءايبنألا]4 سلا سم + :حاص نيّدلا يف

 باحصأ ةبْحُص ًةعتمو نيّدلا باحصأ َرْدِق مّلعتي نأ ءاش نمو ؛نيّدلا لجر

 رعشلا تايبأو ةروثأملا لاوقألاو ةفيرّشلا ثيداحأألا نم ريثكل تاحيضوت كانه ْنأ ىلإ ميركلا ئراقلا هابتنا تفلن *

 .[مجرتملا] دعب |يف باتكلا اذه نم ثلاثلا مسقلا عوضوم يهو «لئاسّرلا فيعاضت يف يتأت يتلا ةيسرافلاو ةّيبرعلا



 يمورلا نيدلا لالج انالوم ٌلئاسر مآ

 مجن لبقملا لداعلا لاعلا شيجلا دئاق ريمألا ّرعألا نبالا نم كلذ ْملعتيلف نيّدلا

 كولملا ٍبّرقم «ءارمألا حور «ميركلا ميلحلا هلل يقتملا نيّدلا يعار نيذلا

 .نيقيلاو ءافصلاو قدّصلاو نيذلا يف هترهشل ءانثلا نع ينغتسملا ءنيطالّسلاو

 ليوطلا رَّمَسلا اذه يف ناك املثم زيزعلا ّنبالا اذه نأ ٌدهشبو هللا ٌملعيو

 يننأ بر ُملعيو .همشحو همّدَحو هئابرقأ نيبو هتتيدم يف اًضيأ ٌبيرغ وه ءاّبيرغ

 نم ىلاعت هلل ءاقشعو اًعوطو اًعبط اذكه يحورو يبلق قامعأ نم هتلودل ام ٌتنك

 نيطالَس نيب ردانلا ءقداّصلا كلملا ااعلل نّيزملا اذه ةلود ٍءْدَب ذنم ءةّلع نود

 تّمع «نامزلا رخآ يف ةمحّرلا يدهم ءناسحإلاو لّدَعلا رحب ؛نيرخآلاو نيِلّوألا

 ٌتيتثَأ الإ و ,نمحّرلا ةريَغ نم هيلع فاخأ «نايبلاو حرشلا نع ىنغتساف هّبقانم
 ام هتلود دّدجو هتنطلس هللا دلخ «ناهربلا ٌتمقأو هلابقإب قيلي ام ضعبب هيلع

 .ناعتسملا ٌبيجملا هّنِإ ءناديدنلا ددجت

 يف ةلودلل اًبلاط ةّبحملل اًمزالم تنك ؛ةروّصلل اًمْزالُم نكأ مل ينثأ مغربو

 كلت ىدل ٌةفَّمكتمو نوعلل ةبلاطو اًماد ٌةجاتحم اهلك تارضحلا ّنأل :ةرضحلا كلت

 ندم باح ومدي اذنه ةالاولا نانيوتانه ةنسملا ندلعنإ فاقع دقو ةزقملا

 لوسّرلا ةرضح ىدل اًسلاج ةباحصلا ُدحأ ناك دقف ؛مّلسو هيلع هللا لص ةلاسّرلا

 هللا لوسر اي :َيباحّصلا لاقف ءدجسملا باب نم موقلا ءاربُك نم ٌدحاو ٌرمف []

 بهذا ؛مالّسلا هيلع ءُلوِسّرلا لاقف .ّرم يذلا زيزعلا اذه يبلق قامعأ نم ُبِحُأ

 .ٌرمألا لاط ةراشإلا هذه يف ّرّسلاو ةمْكحلا نع بتك ام اذإو .كلذب هْمِلَعَأو



 بانجلا نم ٌناطلسو ٌةمحرو ٌففطل يعْمَس ىلإ ىمارت املك هنأ وهو رخآ ٌدارم كانهو
 ةبحملا ٌطْزَف امهالوأ :نيتهج نم َرَسُأ تنك «هتيار ُهللا ىلعأ اعلا كلل باطتسملا

 و ماو نتخ يوسودل كب اناععفو طق رع اذب] نوكي ذل ثوبك نآل كلوا

 .اًرورسم نوكي كلذبو «هبوبحم ةعْمُس نْسُحو هبوبحم لاىب اَقّلعتم نوكي لب

 قفدت ّنأل اذه يف ةالاغملا ىلع رداقب ٌتسلو قّْشِعلا ةسردم سرد نم ٌةلأسم هذهو

 ماسُح خياشملا خيش ّبتاكلا كلذكو ةلاسّرلا فطتخيو ينفطتخي ثيدحلا اذه

 نع ةّدملا هذه يف ةظحلا فقوتي مل يذلا «هتكرب هللا مادأ ءبولقلا نيمأ «نيّدلا

 .ءانثلاو ءاعذلا

 هتلود هللا ىلعأ ءكلملا اذه ناسحإ رابخأب يرورسل ةبجوملا ةيناثلا ٌةهجلاو

 ديازتملا لابقإلا اذه يتالاومو يتّبحمل لعج يذلا هلل ٌدمحلا :لوقأ ٌتنك يئننأ

 رهوج ىلع هّتبم عقت نأ ٌبِحملا رهوج ءافص نم هّنأل ؛قئاللا عقوملا يف اهّعقوأو

 ٌفّرشو ؛ءيشل ٌقشاعو بحي اًاع رشع ةينائللا يف ٌدوجوم وه ام لك ّنأل ؛فيطل

 فيرشو اًفيرظو اًفيطل ٌقوشعملا ناك امّلكو .هقوشعم ٍفَرش رذدقب ٍقشاع لك
 :تيب .اًريزع هّقشاع ناك رهوجلا

 اييبح ةيداغشا مهُمرككف  اّيورض ٌقاَشع سانلا ُبورض
 ّنأل كلذ ؛ةملّظلا ىلع رولا ناحجر رْدَقب «ِليَّللا ريط ىلع ٌحجار راهتلا رئاط نإ

 هذه حزش يفو .ةملظلل ٌقشاع ليللا ٌرئاطو سمشلا نول قشاع ناهتلا رئاط

 مكدّيأو مكَرودٌص هللا حرش «ةريثك ليصافت اهو «ميظع ٌبانطإ اًضيأ ةلأسملا



 يمورلا نيدلا لالج انالوم لئاَسَو ١٠م

 بفيس ِةَبَلَعَو اعلا كلم ٍلابقإ ران عافترا يف هب ٌتلءافت ام ةلمج نمو .هنم حورب

 ّسمش ْنأ اهاحُضو ٌسمشلا تمادام اهالعأو اهاضمأو هللا اهذفنأ  هرمأ ٍذافن

 ال «نيذدلا مجن «مهلضفأو ءارمألا حور زيزعلا نبالا ؛هدبع ىلع تداز دق هتيانع

 لابقإلاب نيطالَسلا ىلع هللا هلّضف انناطلس ةلود سمش نم اًرينتسم هّمْجن َلاز

 ةميخ يف اذكو شرعلا ساسأو مُكُلا ةميخ يف هّضخو «لامآلا ٍلوصحو لامكلاو
 راكفألاو تاراشإلا ًةلمجو «هذه ُنأش امو .كرابملا هبانج نم بلقلا ةمحرو ملل

 كرابملا هّرطاخ َنألو .اًضيأ ٌلابقإ يه رّسيملاو كَرابلاو ٍنوميملا ماعلا كيلم ىدل
 «نيجاتحملاو لْدَعلا يسمتلم ىلإ ةتفتلُم هتيعو «نيمولظملاو ءافعضلا ىلإ اًثاد ٌرظان

 ةيحان ىلإ اًرظان ١7١[ :ماعنألا] * ٍَةَتَسَلِب هاج نم + ةيانع ٌرظن نوكي نأ دب ال

 تباصأ تاجعزملا هذه لك ْنأ ةيانعلاو ةيهلإلا ةريّعلا نم ناك دقو «هتلودو ههاج

 نيطالَّسلا ةلمُج نع كرابملا هبلق ٌعوجر ةظحل ّلك دادزي يكل تنولا اذه يف هّتلود

 اينّدلا كْلُمب ٌّقحلا ٌةرضح حاص [11] .ىلاعتو لج «نيطالّسلا ناطلُس ةرضح ىلإ

 ءاهب َكقرو َكاَفَح ٌكنع لِسغاو كئافو مدع بويع ىري يكل كللملا َامأ ّرعت :[الئاق]

 نم اولجخيو مهتلود رخآ يف كانَ نول نورخآلا كولملا ىري يكل تاهوركملا

 هّبلق طبتريو لّوألا يف ةلودلاو ةداعّسلا ىري ُكلملا اذهو .كيلإ بّبحتلاو كقّشعت

 لع كوي نمو + نادّليو نيرَحآلا ىلع هاكْلُم ديزيف انترضحب مات اًطابترا ُكرابمل
 يعدتست ةتكن ةلاسّرلا هذه نم رطس لك ّنإو .[7 :قالطلا ] 4 هُهُبْسَحَوهَف هنأ

 بْيَع ىشخأ يننكل ؛ميِقّسلا همهفب ٌرهاظلا الإ ىري ال نم اهّوؤي ال يكل َحْرَشلا



 ١ لئاس ّرلا

 يو ِهّنِإ .فوشكمو حضاو ريمضو رطاع رطاخ ىلع اهني نأ هللا لأسأو «ةلاطإلا

 .ةباجتسُم نيصلخملا ٌةوعدو «ةباجإلا

 تأمل ةلاسرلا

 هناسحإ ركش يف هناورب نيذدلا نيعّم ىلإ]

 [نيذدلا رْدَص ىلإ

 ءايندلا كّْلُمِب مهدحأ ٌصتخي ؛كللا ُكِلام وه يذلا .هلالج لج «ىلاعت ُكِلملا

 َعاقصألاو ٌعاقبلا لعجيو «ةكلمملا شرع ىلع هسلجيو ههسأر قوف ةّرعلا جات ٌعضيو
 ةعضاخ ءاّهْزكو اًعوط ءةاصّعلا ّبولق ٌلعجيو ؛هتراشإل اًنهرو هرمأل ةعيطمو ٌةرَّخسم

 ِرْهَثو نئازخلا فطلب ىفاكي يكل ؛هتادارمل ًءادف ٌركاسعلاو َنئازخلا لعجيو هل ًةداقتمو

 هناقلا رز ةمنفا ٍمْسَرب بَمَّذلاو ةّضفلا َدقَتو ربملا رّدص َلعِجِيو .هكلُم ّيقاوُم ركاسعلا

 اهَّقَت يتلا ًةبيجعلا َموَقّرلا هذه ٍةليل لك يف وحمي ليلق نمز يف مث .هتكسو هبّطخحو
 ١7[. :ءارسإلا] [1؟] * لي هيَ انْوَحَف ل :بارتلا حول ىلع ُميدقلا ٌُسدنهملا

 «موكحم الو ٌمِكاح الو ؛ٌرومأم الو ٌديمأ ىقبي ال ليّللا ةملّظ يف ٍةّرِغ نيح ىلع ىّتِج

 ال امدنعو ؛سدنهم ديل ةموكحم ًطوطخلا هذه ّنأ مّلَعُي يكل ؛كولمم الو ٌكِلَم الو

 ىدل اًمولعم ودغي يكل ؛ءيش لك ِتوملا لْيَلِب وحمت «ةراشإ هيأ كانه نوكت
 تباثلا للاب مالعإلل ٌبالرطصأو ٌجذومن اذه لئازلا كّلملا ٌصاَوَغ نأ عيمجلا

 ققيقحل ٌجذومن وه ٍلايَح لك ّنأل .ةتباثلا نزخملاو ركسعلاو تخّتلاو جاّتلاو



 يمورلا نيدلا لالج انالوم لئاسر ١

 ءارمألا كِلَمل ةّيوُبنلا ةّيكلملا ةيلاعلا ةّمملا َفْرَص َّنإو .ريبعتل ٌجذومن مانم ّلكو

 هّبحو «ىفّرلا هبّلطو هداهتجاو «مئاّدلا ةرضح ءاقل ىلإ هّقوشو ؛مظعملا هناورب

 ٌمانَم [اًعيمج هذه] «ىلاعت ّقحلا دوعو ىلع هّدامتعاو «ةبقاعلا يف هّركفتو «ءارقفلا

 هللا َمادأ «ةديرفلا ةرضحلا كلتل ةبقاعلا ٌنْسحو ةيانعلا ُلايكو ةبترملا ٌّرلُع هُيبعت

 هل ًةاطعملا هذه قيفوتلا ٌةداعسو ؛هلاك ىلع ٌةداهش هلاصخ ٌبيط ّنإو .هّولغ

 !عاطقنا اليو ةيان البلا اهلج
 ؛ثركشو ءْتمِلُع نيّدلا رْدَص ّزعألا انتبا نأش يف اهب رمأ يتلا ٌفاطلألاو

 اولّجع» «ءرشؤي ال يخلا» و ,ٌتافآ ريخأتلا يف» هنأل ؛ريخأتلا يف عقت ال نأ لّمؤيو

 لوقتو - ؟لعفن فيكو يطعن نيأ نم ُباَوْنلا لوقيو .ءتزَملا لبق ٍةالضلاب

 :ةرضحلا

 هيلإ لصت امدنعو «ٌشعلا وه كّذاتسأ

 لعفا اذكه :لاحلا ٍناسلب كل ٌلوقيس هّسفن وه

 منام مهو هناميإو هحور ٌءادعأو هؤادعأ مه نيذلا ءهئانبأو هيفن ٌلّيِح ْنِإ

 هئاّبحأو ٌقحلا دابعو ٌقحلا لهأ ةليحو «ةقيرط ةئمب لمعت نأ عيطتست .هل ٌباجحو

 ّنحلا ٌةّبحع نوعّدي اوناك سانأ ىلإ مهّوح ناحتمالا لجأ نم ىلاعت ّقحلا نأ ؛نييّبطلا

 4 ُّهَمَعْلأ هلأ هاَنِم َوَل نم ُمِْطْنَأ » نوقفانملا لاق ىتح داروألا نولّتيو نآرقلا نوؤرقيو

 ٍتاجاح ًاافنإ عيطتسي ال ءهب ٌصاصتخالا نوعّدي يذلا هللا اذكه [87 :سي]
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 ٍضْرأْلاَو توسل ُنيآَرَح هلو +. :قح لا ُبيجيف ؟نيرخآلا ىلإ مَكّوحِي ىّنح هيّضاخ



 010١ لئاس رلا

 .[7/ :نوقفانملا] 4 َنوُهَقْفي ال َنيِقْفَمْلا َّنكَنلَو

 اتنأل ؛اناضر وه ءالؤه اندابع ىضر نإف ؛ءالتبالا لجأ نم اذه ْنأ نوملعي ال

 لب ءّياضر َتكردأ امل ٍتاوامس عبس ىلإ لّيجلاب تدعص ول :مهاضر يف اناضر انيفخأ

 عضاوت يف ةكمّسلاو روثلا رهظ ىلإ ىّتح َتلزن ولو .رهقلا ماقم يف سيلبإ لْثِم نوكت

 امنإو ءيئامس ينَعِسو امو يضرأ ينّعسو ام :لاق» .ياضر َتكردأ ال كسّوّمو كاوه

 نإف مهاضر ْدشناَف ءمهاضر يف ياضر ٌتعضو دقو ؛؛نمؤملا يدبع ُبْلَق ينعسو

 .انأ هُتعضو ٌثيح نم ةىشلا ٌبلطي ْنَم وه لبقملاو ّلقاعلا

 «لازغلا نم ِكملا ًةجفانو «فّدَّصْلا نم ٌرَّدلا بّنطا

 .ءاعّدالاو ّجْمَنلا لاّهجلا نمو «ّبلقلا ٍلاجَّرلا َنِم ْبَّلطاو

 [17*].باّرُتلا ىلإ بابلا اذه يف لوحي ال هللا هللا هللا ءٌمولعمو ٌفوشكم يقابلاو

 اهاعامثئوتاهيفنأب ىتحدشألاٌباقر سظْلَعاَمو

 م4
 لانا اسرلا

 ديعملا نيّدلا لامج نأش يف]

 [نيّذلا جارس تايحت غالبإ عم

 نارجملا ٌقيرط انل ٌرهظأ يذلا هللا

 لاصولا ٌنيرط انل َلهسي نأ لمآ
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 4“ اًديهَّس ِهكأب كو 2 ٌعلَطمو ٌدهاش .هلاضفأ ثلاوتو ُهَلالج لج للا

 نبالا ًةروص ْنأ ىلع [19 :ماعنألا] 4“ ُهّنأ سدس ٌربكأ ِءَنَش نأ 2 :حتفلا]

 ءءايلوألا سينأ ؛نونفلا يذ «نيديعملاو ءالَّضُفلا جات «نيديفملاو ةّمئألا ِرْخَّف - زيزعلا

 ىلاعت هللا هّعَلِب  نيذلا ٍلامج «ةلجألا رخفم ءةّلهألا رونأ ,مجنملا رهوج ءّيفخلا لولا

 نمل حّرفملا ٌلايخلاو  نيّبحملا هدابع نم ريثك ىلع هلّضفو «نيقيلاو ةريصبلا بتارم ىلعأ

 اًراهخو اليل امه َرّسلا فيرّشلاو دّرجتملا ربخملا نوميملا رظنملا ِكَرابملا ءَقيَّدَّصلا ٌءاميس هل

 م نايسنلا رابغ ٌبوبه ْنأ اهِقْدِصو زيزعلا اذه ةبحّص ةوالح نم غلب دقو .يرظن مامأ

 رتاوتو نامزلا رورم عم بلقلاو نيعلا ظن نم ةزيزعلا هتروص راثآ َوْحَع عطتسي

 ٌلوط» :لوقي يذلا أدبملل ٌةخسان زيزعلا كلذل ةّيكّلملا قالخألا ّنأل كلذ ؛نارجملا

 اًدبأ اهعبشي ال ؛لَمألا ٍرقب عوجو قايتشالا ءاقستسا نإف كلذ مغربو .«ِسْنُم دهعلا

 الو باحصألل يأ ْفعضُي لو ءاهيضري الو امهؤازعو ٍِلايخلاو روصتلا ًءافو

 ٍلزنُمو تاتّشلا عماج نم لّمؤيو .نبالا كلذ روضح َيَنَت ةبقارملاو ركّذلا سلاجم
 َفراوّصلا ديعب ريغ بيرق نع ليزي نأ «هلالج لج «تاجاحلا يضاقو تاكربلا

 نم نس هي رع

 كي ديري نأ َلبَق -هي َكِئاَد + سيردإ مشجو سيقلب ٍشْرَعِب نايتإلا لْثمو «عناوملاو

 4 بوكيه نكره ٌلوُقَب نأ اكس دا 1َذإ :ةرمأ آَمّنِإ 114٠ :لمنلا]# ُكّفْرَط

 ءاقلب جهتبتو ىشطعلا ُنيعالا ّرَسُت يكل ةفيرظلا ةفيطللا بابسألا َممجي [81؟ :سي]

 امو ءانيلع تاقفنلا نم ٌليلق وه ام .«ريدج ةباجإلابو ٌريدق كلذ ىلع هّنِإ و نبالا كلذ

 هيلع هللا لص ّيبنلا لاق [15] .رحتأتي ال نأ ٌلّمؤملاو .انيلاوَح نبالا كلذب ّنئال وه



 1١117 لئاس ّرلا

 هذه ْنأ قيقحتلا لهأ دنعو .ءاهل اوضّرعتف الأ ءٍتاحْفَت مكرهد ماَيأ يف هلل ّنإو :مّلسو

 .نيرخآلا ناوخإلا ىلع َقْبَسلا اوزرحأ نيذلا نيّدلا ٍناوخإ سافنأ يه ٍتاحفنلا

 حلا نم ٌمَّلِخو اياطعو ٌبهاومو ٌتاحفن مهعم بّيطلا ٌرشعملاو مهٌراظنأو مهُسافنأف

 .اهمانتغا ٌنيع وه اهريغ نع ضارعإلاو ؛مانتغالاب ٌةريدج
 اًمّدق رْكّسلا ماقم نع فرت ال

 ةرمخلا هنم تبرش يذلا ناكملا يف ٌكَسأر ْعَضو

 كيلع» .دحاو ٌصخش مه ٌفلأ مهُّددع نيذلا ىراكَسلاو «هنوملْسَي ىراكُشلا»

 كلذب ٌةعانقلا يغبني ال هّنِإ ؛ديعب نم بتكتو ثّدحتت نأ ال يأت نأ ٌةانعم«مالسلا

 يف عمتجن نأب ٌةعانقلا يغبني ال لب ؛دحاو لزنم يف [انأو ّتنأ] هيف نوكن يذلا ٍلاصولا

 فّلؤمو بابحألا ٌمماج وه يذلا هلالج لج ٌئرابلا .ٌلجحم كلذ نأل ءدحاو صيمق

 - ٌدهاشو كلاع ؛ءامّسلاو ضرألا ٌمناصو نارجملا ٌُمفارو نازحألا ٌليزمو باحصألا

 ٍتدعاسو تقولا اذه يف اًنكمم ناك ول هنأ -[14 :حتفلا] * اًديهَّس ِهْهَأب َقَكَو +

 رينملا ٌرطاخلا ّنإف ؛ةمكحملا ٌدويقلاو اهّقضو ُمّلقلا عيطتسي ال يتلا ٌمناوملاو ٌةصرفلا

 عورألا فرشألا دعسألا دجمألا لدعألا ملعألا «نيديعملاو نيسّردملا رْخف ءّرعألا خألل

 «قارعألا ّيْفّصلا ؛قالخألا ّيكلملا ةّمألا جارس ةّمئألا ِدْحَم ءلمكألا لضفألا عروألا

 هولع هللا ٌمادأ ةّيلجلا ةّيلصألا هفاصوأو هباقلأ ةّيقب عم رخافلا ٍردبلاو رهازلا مجنلا

 «هتائّيس نع ٌرواجتو «هتانسح لّبقتو «نّئَّسلا نسحأ كولس ىلإ هداشرإو هقيفوتو هلضفو
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 يذلا «ةقفشلل فرتحملا ريخلا يف رّكفمللا قرشملا''”ريمضلاو  هتامارك هيلع غبسأو

 اًدويقو َمناوم عضي ىلاعت. ّقحلا ْنأ '”ناملعي ؛كرابملا هٌراثد ًءافولاو ؛هٌراعش ٌءاَحَسلا

 نم الو بشخ نم الو ديدح نم تسيل اًدويق ءٍناكمب هطبرو اًئيش عنم اذإ ةميظع

 دويق نم ٌّصّلْخَع دجوي هنأل كلذ «ةّيناحور ٌدويق يه لب «ةنيدملا روُس نم الو لكوملا

 طباورلا كلت نم ٌصالخلا نكمي الو كلا يلكوم نم ٌرارفلا نكميو ديدحلا

 ٌلالغأ هذهو :[8 :سي] 4( اُنَدْغَأ ْمهَقَتَْأ فان

 نوعيطتسي ال مّتِإ ىتح ٌماعلاو ٌصاخلا قنع يف يهو ريدقتلاو ٌءاضنلا اهّمسا ةيناحور

 ًةدوجوم ٌعناوملا هذه نكت مل ول "هنأ  رودقملاو موكحملا نم ةدحاو ٌةوطخ َجورخلا

 نم ؛يضنب «ماقملا كلذ ىلإ ءيجأ ْنأِل ٌثددعتسالو «ةّرم ٌةئم خألا اذه ىلإ ٌترفاسل

 :رعش .قارفلا لوطو قايتشالا ةرثكو ربّصلا مدع ببسب «ةيافك نود نمو ةلاسر نود

 ؟حانجلا ٌصوصقم ٌريطيافيكو ْمكيلإ يقوش نم ٌربطأ ُتْدِكو

 رعي يتلا ةطبارلاو هتدومو هدهع ٍنْسُحو هتّوخأو خألا كلذ ءافو نم ٌمكوتملاو

 ةسناجملاو ةفلألا قباوسب ةدّكؤملا ٍةّدوملا كلتو ءاهتايب ُناسَللا عيطتسي الو «ٌةباتك اهُحرش

1 <- 

 انلعج انِإ 2 [ىلاعت لاق دقف] ةيناحوّرلا

 .مّدقت اهيف رينلا رطاخلا ىلع فوطعم-١

 .؛.. قرشملا ريمضلاو ... ريثملا رطاخلا نؤف» ل ربح عفر لحم يف انه ةلمجلا-؟

 .«. عناوملاو ةصرفلا تدعاسو تقولا اذه يف اًمكم ناكول هّنأ» :هلوق نم لبق ءاج ءامل متت انه مالكلا ودبي -'

 .[برعلا مجرتملا]



 [160] :يعاير ؛«ةدنجم ٌدونج حاورألا» نإف

 ٌكُحورو يحور اًدحاو ناك ٍلْصألا يف

 ,كؤافخو يئافحتو ءكّروهظو يروهظ

 ّتنأو انأ :لوقأ نأ ةظاظفلاو ٍةِجاَدَّسلا نمو

 .كنيبو ينيب نم «َتنأو انأ» لاز دقف

 فيرشلا حوّرلا نع اًديعب «هيبشتلاو ليوأتلا قيرطب اذه نومهفي ّماوعلا نأ مغرب

 ليوأتلا عْمَسِب تاملكلا هذه يف 2لَمأتي نأ - رصنعلا ّيشيورّدلا ةفّصلا ّيرْفَقلا

 تاهجلا نم عفنلا عّقوت رّوصتيو ؛عيطتسي ام ردقب ٌقئالعلا لسيف ءضيرحتلاو
 رظتتيو ؛ةليسو اهلعج يتلا ةوعّدلا نعو عمطلاو عقوتلا نع ضرعُيو ءاّمّدع نكامألاو

 .ةفئاطلا كلت نم كلذ ةأفاكم

 4( اًَسَحاَضَرَم هلأ ٌصِرْفُي ىلا اد نم ]إل :لاق ْنَم ةرضح َمقوتلا كلذ ُضِرَمُي

 كلذ نم ىكزأو كلذ نم ٌلحأ «كلذ ٌفاعضأ ىلاعت ّنحلا هيتؤيسو [1 560 :ةرقبلا]

 ول لع ْلكوتَي نمو لل «[1 :نارمع لآ] 4 (20) باس رس هَقَي نم وهنأ َدإ)

 اّيس ال .«باذع َةقرقلاو «ةمحر ةعامجلا» نأ ٌمولعمو.[” :قالطلا] « هُهْبَسَح َّوَهَف

 .نيرخآلا ةقرشب نَراَُت ال يتلا انتقرف

 حوّرلا نم ثعبني يذلا قشعلا نيب ٌقرف كانه

 [مجرتملا] ةرقفلا لّوأ يف «عّقوتملا»ل ربخ عفر لح يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ْنأ *
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 طيخبب كب هطبرت يذلا كلذو

 رفظي يكل ةلاسّرلا هذه دعب ىرخأ ٌةّرم ةلاسر ةباتك ىلإ جاتحي ال .هللا .هللا هللا

 ُبلاطلا ُدِهاجملا ءنيّدلا ٌجارس ّزعألا ألا 3ُرَقلا ٌمامإلاو .ضرألاو ءامّسلا باوثب

 نم هّراثآو خألا اذه ٌرابخأ اًراهنو اليل مّسنتي  هتّبحأ ارمو هدارم هللا ّمتأ  ٌّقحلل

 ٌةديعب ةباينلا ٌطئارشو ؛نكمي ام غلبأب ضَرحي نأب صصخش لك يصويو ءدراولاو رداّصلا

 ءايشألاب نهتسا :لوقيو ماوّدلا ىلع َمالَسلا غّلبيو اًدبأ رّضقي مل نآلا ىّتحو ؛كلذ نع

 :رعش .رمعلا ٍةيقب ءاقلب ْنهتست الو ءاًضاوعأ اهّلك اهل ّنأل .هتّه ٌرلع ةداعل اًمفو اهّلك

 زيزع بيبح نم ٌةظحلب ٌرفظت امدنع

 رمعلا نم كبيصنب ةظحللا كلت يف رفظت كنف

 ؛ةظحللا كلت عيضُت نأ نم ٍراذحف

 ىرخأ ٌةَّرم ةظحللا هذه لثمب رفظت نل كنأل

 نورظتنمو مكيلإ نوقاتشم اًعيمج شيوارّدلاو ءاهقفلا نم باحصألا َةّيقب نإو

 نم اهُدَدَم لب ءرهنلا نم ٌدّدم ابّرلل سيل هّنأل ؛«ءامسلا راطمأل ابّرلا راظتناك» مكمودق

 بر اي نيمآ .لاوحألا كربأو نامزألا عرسأب ٌلصاح ُءاقّللا ىلاعت هللا ءاش نإو .ءامّسلا

 .نيملاعلا

 كانه اهيلع لصحتل كّدْحو ٌتيعس امهم ؛مّركلا ةنيزخ يف ٌقازرأو ٌمئانغ كانه

 لصحن نلف بلطلا يف انذّدج امهم انهه كنود نم اًضيأ نحنو ءاهيلع لصحت نلف
 رهظت نلف [57] رجحلا نود نم هدخو كّرحت اهم يذلا ةحدقملا ديدح لثم ؛اهيلع

 نم نينثالا عم لاحلا كلذكو ءديدح نود نم رجحلا عم ُلاحلا كلذكو ؛رانلا ٌةرارش



 .«ةمحر ةعامجلا» ْنأل كلذ ؛حداقلا دي نود نم ةئثالثلا عم لاحلا كلذكو «ةقرخلا نود

 اذإ.هبر ىلع الَّكوتم كلذب لمعيو ءاًعقاوو اَقيقحت هذعي لب اليثق م َعالكلا اذه َدْعَي الو

 ٌنإف سأرلا ىلع َباَرَّتلا ترثن اذإو هرسكني ال سأرلا ْنإف سأرلا ىلع ءاملا ٌتششر

 نإف َسْأّرلا تبرض ٌمث رخآلاب امهّدَحأ َتارّيلاو َءاملا ٌتبرض اذإ اَمأ ءرسكني ال سأرلا

 ىف َسُِيبَعُي تلا + «ناّدلا مث ٌراجلا» و «قيرطلا ّمث ُيفّرلا» :رسكتي سأّرلا

 رخآلاب مهنم ّلك اًمصتلم :[4 :فصلا] * ٌصوُصَرَم نب رون انضم

 يس ىّتحو .فلاخم وأ ٌردعل مهنيب ّناكم ال ءاكسامتم اًصوصرم اًرادج اوراص ىّبح

 ةفقوتم ةرضنلا َنأل كلذ ؛رخآلاب مهنم لك قاصتلا طرف نم مهنيب لخدي ال ذالوفلا

 ٌديعب ءراصمألا يف نوقرفتم مهو ًءرصنلا اولّمؤي نأل هو الو .قاصتلالا اذه لثم ىلع

 اذكهو.[14 :حتفلا] 4( ُّهَعطََح َجيرْخَأ عك زف [ىلاعت] لوقي .رَحآلا نع مهنم لك

 يفو اهسفن ضرألا يف اهّسفن ًةرذبلا عرزت كن ذإ ءءاَّنلاو ءوشنلل ٌطرش ءوطّلا ٌعامتجا
 ىلإ جيتحال هدهاوشو كلذ ٌرئاظن تبتُك ولو .اهدخو اهنم ٌومنلا لصحي الف هسفن جلا

 هيف َتلَمأت ولو» ١٠١4[. :فهكلا] 4 ةيآلا ... اًداَدِه ٌرحَبْل ناك ول لق ]ف .ريماوط

 جذومنلاو ليثمتلا لجأ نمو ««هريثك ىلع لدي هُليلق ذإ ءاًريثك هليلق نم كل نّيبتل اًليلق

 ىلإ ىتؤي الو «ةقاب نم ٌرثكأ دْرّولا ناتسب نمالو ةنْفَح نم ٌرثكأ َبَحْلا نزخم نم لَمحُيال

 هّمهأ» .ةنيدملا ىلإ ناتسبلاب ىتؤي نأ نكمياال ءاّجذومن انوكيل ناتسبلاو نزخملاب قوّشسلا

 .نيملاعلا براي نيمآءانلامعأ هب حلصُيو انلامآ هب قّقحي ام اناّيزو هللا
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 ةيارلاةلاسرلا

 هنأل ءاقللا ىلإ هوعدي نيّدلا حالص ىلإ]

 [تاونس ذنم هري مل

 .«بابسألا ٌبّبسمو باوبألا ُحّبفم وهف ءاننيب نع َدعُبلا ٌعفريو ءاننيب عمجي هللا

 نّئفتملا بلقلا ٌولجملا صلخملا زيزعلا نبالا ىلع تاقوألاو َمايألا هللا ىضمأ [17]

 «نيدلاو قحلا حالص نيفراعلاو ءاملعلا راختفا ءرذقلا عيفّرلا ردّصلا عسا ولا ّناحوَرلا

 ناريس تاجرّدلا ٌميفر رّيسو «بلاطملا ىنسأ يفو بساكملا ريخ يف هّرْلع هللا مادأ

 اذه نم ةّيحتلاو َمالّسلا علاطي .هدوجو هئّمب «يقارملا ىلعأ يف سّدقملا رهطملا هحور

 عامتجا ٌلاوحأ نالعجي ٌيوامَسلا ٌريدقتلاو ةّينابّرلا ةمسقلا نأ ٌمولعمو .صلخملا دلاولا

 ةهج ىلع رظنت امدنع ءامهيلك نيلاحلا يفو «ّدمو ِرْزَج يف رحبلا جومك نيّيحملاو ةّبحألا
 رْزَج َّنأ املثم ءرخآلا لاح مهنم لك ليكُيو ىنعملا ٌثيح نم نوعمتجم مه «ةقيقحلا

 (لثمو ءرحبلا لهأو رحبلا لال ةلّمكم نيّلاحلا يف اهقارتفاو اهعامتجاو اهّدمو جاومألا

 رهاظلا يف ِهْنأ مغرب «ةرصنلاو رفظلا بلط يف مهلاحل نالّمكم مهّرفو نيزرابملا رك ّنأ

 .ةفلاخملا ىنعم يف اذه سيلو رق لاح يف ٌرَخآلاو ْرَك لاح يف ٌدحاو نوكي

 رخآلا مهّدحأ ٌبراحي ريمحلا يعئاب لثم

 .دحاو لمع ىلع نيقفتم مهدجت لّمأتت امدنع كنكل

 لب ؛ةدحاو ةفص ىلع ةروصقم ُريغ هثردقف ؛قالطإلا ىلع ٌرداق وه كلذ مغربو

 الو ةّبحألا اًنطابو اًرهاظ عمجي نأ ىلع ٌرداق ءاهّلك لاوحألاو اهّلك تافصلل ةلماش

 ةروصلا يف مهعمجي لب «رهاظلا عامتجا ىلع افوقوم ّيونعملا ٌضرعلا اذه رّوصنُي



 هذط كح لئاجرلا

 اهنأ ٌدوصقملا .تؤُقلا نم اّيكاب ٌنطاب الو قارفلا نم اّيكاب ٌرهاظ نوكي ال يكل «ىنعملاو

 نع ْثِّدح» .تركذ امم ٌرثكأ يهف ٍوفعو ٍةمحرو نطل نم ٌتركذ امهمو «ٌةميظع ٌةردق
 .«جّرحالو رحبلا

 نم سمتلُيو .ةيهاركلاو ةّدشلا يف نينّسلاك نبالا اذه ةروص تار ٌماَيُأ تناك

 ولحلا هلاصو َدهعانل ٌمّدقيو ««ٌةنَس رْجَحلا هسه ّنأل ءانيلإ ءيجملاب َدهتجي نأ نبالا فطُل

 قئالعو ٌعناوم رهظت نل ىلاعت هللا ءاش نإو .ٌةروربمو ةلوبقم نوكتس ؛ةيده فيطللا

 هئاقلب ءفّقوت نود نم َّرَسُت نأ ٌلّمؤملاو «ٌةرظتنم نيّبِحملا حاورأ نإ .ءيجملا َدئاوف يّطغت

 ةفعاضتم تلاز الد اهل ٌريظن ال يتلا ةزيزعلا هفئاطل ةضافإو هتدافإو هتثداحمو هتملاكمو

 .[14]ردصلا ّمساو تمد .[47 :مجنلا] 4( ئبتسلا كير َكِإَنَأَو 9 ««ًةدعاصتم

 ةمائاةلاسرلا

 ىلع نيّدلا ريهظ نم حاحلإب تبتُك]

 عامتسا ىلع ثحلا يف هدّلو ناطلُس

 [حئاصنلا

 ؛مولعلا بلط ىلإ ُهّجوتملا «ةّمحلا يلاعلا ٌصلخملا ٌنِيحملا ءريمألا نبا ُريمألا

 هنيع ٌرقأو هّرذص َحرشو هدارم هللا ققح»  نيّدلا ٌريهظ ؛لئاضفلا زارحإ ىلع ٌصيرحلا
 ٍةغلابمب ّيعاّدلاو ٌدلاولا عفش  «مكالخأ ال اننيعأ نعو «مكايقلو مكتيؤرب اننيعأو

 ىدل ةيفوصلا ةضايرلل سراملا فيحنلا مسجلا ةلالم ٌةيشخ لطُي مل هنكل «حاحلاو

 ٌقاتشمو ٌقئاش وهو .ًةلوبقم دلاولا اذه ٌةعافش نوكت نأ لّمؤملا .هّولَع هللا مادأ «نبالا



 يمورلا نيدلا لالج انالوم ٌلئاسر ل

 مكل ًءادف ّلاملاو ّسفنلا لعجي نأب دّهعتيو «هتنواعمو دلاولا اذه داشرإ ىلإ ٌجاتحمو اًدج

 .هسفن دلاولل ْنأش ةوعّدلا هذهو ءكلذ ىلع فسأتي الو

 يكيلم نم ٌبلطأ لهف ىسوم ٌمأ انأو

 ؟هاَيإ هّيعضرأ يذلا نبّللا ّنمث

 .مالّسلاو

 تتداساكاسرلا

 ةياعرب ةيصوتلا يف دلو ناطلس ىلإ]

 [هجرز نرتاخ ةمطاف

 باجحلا يفامو ٌرّسلا حلاع

 امبرو مهاوي يف هونياعدقو
 هليخ ٌبخلاّءضقن ال نأٌدوعت ماد ج

 اهؤوامو الإ ناردُعلاَدرّقالو

 قِنارخلا يديأ ينألا يديأ لعجيو

 ٍقرام ٌعرصم برحلا يف اًقرام ىرأ

 ٍقئالعلا بون ٌمَقْرَت ل ٌماهها اذإ

 قئاقَّشلا قوف ٍناحيَرلاك مَّدلا نم

 ريخلا نمو هاعرو هللا هالك : نيسّردملا ٌحورو نيّدلا ٌرخف ٌريزعلا ُنبالا ٌجلعي [1

 قارفلا يف ال اليل الو اًرابن ال ناعطقني ال هءاعدو دِاولا َمالَس ْنأ_هالخأ ال ةداعسلاو

 ةريح ببسب كيلع ميلستلا ىلع ٌةردقلا ّيدل سيل ةظحللا هذه يف ْنكل ؛يقالتلا يف الو

 عّجري كيلإو ٌُمالَّسلا كنمو ُمالَسلا ٌتنأ :لوقلاب نومّلسملا هبطاخي يذلا رّبحملا

 لايك ببسب لاغشنالا نم ٍلاح يف انأو .ىلاعتو كرابت  ماهوألا ىهتنم اي مالّسلا



 دعب امو ٍتوملا لاح ف ىتح هّنأ ةجرد ىلإ ةبحملا ٍطْرْفو امايلغو اهروفوو ٍةقْفّشلا

 امي (5) َيوُمَلْمَي َوَق َتْيَِي » ٌوشلا اذه ٌنكسي الو ٌةَبحملا هذه أدهت ال ٍتوملا
 ال مهنع ٌحصَنلا عطقت مو ٌكوعطقو َكولتق :ليق» .[177-737 :سي]# قم إَرَمَع

 نمو .فّلكتم ال ةّبحملاو ةحيصنلا ىلع ٌعوبطم ؛«ٌحصتنم ال ٌحصان كأل اًنيم الو اح

 تسيلو َدّيالو اه ّبْلق ال يتلا «ةشّوشملا ةليلقلا ٌثاملكلا هذه ْثبتُك ةقفشلا هذه ٍطْرف

 ءايضو انتريمأ ةياعرب ةيصوتلا يف «ًةدوجوم الو ةمودعم تسيلو «َةلِمَت الو ةيِحاص

 لآ]4 ايد اَهََفَكَو 2 نبالا كلذ ىمح يف َمويلا يه يتلا اعلا لكو اننيعو انبلق

 يف ٌرانلا مرضي نأ لمؤملاو .ةنامالل ميظعلا ناحتمالا ليبس ىلع ْتعِدوُأ «[77 :نارمع

 رّيغي الو ءاًوهس الو اًدصق ال ءاّدحاو اًسّقنو ةدحاو ٌةظحل كّرحتي الو «راذعألا ساسأ

 «ءافولا مدع شيوشت نم ٌةدحاو ٌةّرذ اهرطاخ يف لْخْدَي ال ىتح ةياعّرلاو ةيانعلا ةفيظو

 يكلم رصنعو رهوج ةراهط نم هب عّتمتت امل ٍةفش تنبب سبنت مل اهُسفن يهو .لالملاو

 :ّيرطِف ٍثوروم ٍربصو

 سمألا نبا هْنأ مغرب طبل حرف

 هردص ىلإ رحبلا ٌءام نوكي

 اهداهشإو هَةبيَطلا اهتايّرذ بقارت يتلا ةيهلإلا حاورألا داصرم نم ٍراذح ٍنكل

 هللا هللا هللا هللا هللاء[7 ١ :روطلا] #4( مُجرد َمهب اَََحْلَل ) :[ىلاعت لوقي ذإ] اهدوهشمو

 ءاهّلك ةليبقللو ءّتنأ كلو بألا اذهل ّيدبألا هجولا ضايب لجأ نمو !هللا هللا هللا هللا

 يف فافزلا ةليلو لّوألا مويلا َلْثِم ةليل ّلكو موي ّلك ُلعجيو ءاريزع اهرِطاخ يقبُي



 يمورلا نيدلا لالج انالوم ٌلئاسر ف

 ديّصلا ىلإ جاتحم ُريغ وهو ٌديِصَم هنأ رّوصتي الو ؛كابّشلاب حوّرلاو بلقلا ةّبحم دايطصا

 4« اَيّدلأ وويل ني اره َنوُمَلَعَي # رهاظلا ىوس نوديري ال نم ٌبحْذَم كلذ َنإف

 ةيانعلا ةرصُن ْنإو «لبَيو مُدَقَي يذلا رصتعلا كلذ نم اوسيل مهتأل كلذ .[1 :مورلا]

 نيني ِروْلَو (نر) نويل نينو | ءاًرطعمو اًرونم هّلك مهل نوكي ال نأ نم ئيكأ ةيلزألا

 ةبترم ىلإ اًموي ْتَّلَصو اهمَدَق ّنِإ ءتادابجب ٌمَسَق وه يذلا [7 - ١ :نيتلا] 4« (2)

 ٌباوجلا عيطتسأ ال لاق - ؟هب عنصت شيإ ء«ضرألا ىلع ٌرجني يديك َتيأر ول يلع ايد
 نم هيف يسفن دعو ءهاوثم يداؤف ٌرْشحو هاوأم ينيع نفح لعجأ هللا لوس ر اي

 اندالوأ ««ينِم ةعضب ٌةمطاف :مّلسو هيلع هللا لص ٌّيِبنلا لاقف .«نيرّصقملا نيمرجملا

 ضرألا ىلع يمت انّدابكأ

 ٌةراشإ الو ءايبإ ال ءاّدبأ ةلاسر لست ملو طق ٌكشت مل اهنإ وه الإ ةلإ ال يذلا هللاو

 ىلع ءانثلاو بقاعتملاو لصاوتملا ءاعّدلاو ٌركّشلا الإ اهُّعينَص نكي مل لب ءاًضيرعت الو

 نمو قّلَخلا مالك نود نم هنأ اَلإ .ةياعّرلا قئاقدو ةّبحملاو ]7١[ ةءورملاو رشعملا نْسُحخ

 ؛ةروّصلا اع ًءاروو حوّرلا ّلاع توصب يركف ىلإ يتأي «مايأ ةّذع ذنمو مهتراشإ نود

 مأ ٌرشابم ٌناحتما ؛لآم مأ لاح ٌةياكح يهأ ٌملعأ ال ؛يزختو ةروص نود نم ٌةروص

 :قلفلا] ©« ٍدَقْمْلأ ف ِتددّقَنلا رس نيو )ل هللا اهَسَرَح ةلْمُملا يفو ؟لّجؤم

 نإ - لآو بحص ريخ هبْحَّصو دمحم ٌّقحب «لآملاو لاحلا يف تاكبشلا تافآ نمو [4

 .ىذأ َفلأالو ىذَأ ةئم الو اًدحاو ىّذأ سيل حاورألا كلت ىذأ

 اًبعص اًرمأ سيل اينّدلاو حٍوّرلا نم ٌجورخلا نإ



 هيف ٌدجوت يذلا ٍناكملا نم ٌجورخلا وه ٌبعّصلا

 ٍدَّسجلل حوّرلا ٌعادَو ٌعادولااذه  ٍدَِكلا ٍقماولا ٌعادو ٌغادولا اذام

 ىطخت ال كنآ ٌملعأ يسفن انأ

 ّنَظلا ٌةئّيس قاّشعلا ٌبولق ّنكل
 ! دي اهيف ّنأل ؛ةلاسّرلا هذه ٌتيدح ٍدحأل ركذي الو اهمتكيو ٌةّيصولا هذه ٌظفحيو

 ظفحي امدنع نكلو .اهتباتك نكمي الو «لابلاو رطاخلا يف اهّصّلمو اهّنمنت رخأ ٍتاملكو
 مل يذلا يقابلا ُمّلعي ظفحلا اذه ِةكَرَب نم هنإف ءلعفأ اذام ٌدْعِبو يدل :لوقي الو اذه

 .«مّلخَي لام َمْلِع هلل هّئروأ َمِلَع امب لمع ْنَم  اًيفاضإ اًضيأ رخآ اًنيش ٌمّلعيو هملعي نكي
 .نيملاعلا ّبراي نيمآ ءراطخألاب لفاحلا نيمكلا اذه يف اًهبتنُمو اظقي تمد

 ةئمب هل ِةَلْر ّلقأ يزاجي [5 :ةدئاملا] هدلوبحمَو مب ]ل ٌةرضح هّبحي نم لك نإ

 كلتف ءارحصلا ىلإ لسرأ نم لك .تالّزلا نم لابجلا نئازوأب نيرخآلا ُدُمأي الو يفلأ
 .هّرْذق هللا َمظع  ءارقفلا ناطلس نم ىركذ هذهو .ةبرغلا يه

 ساس ةلاسرلا

 ىلإ هتوعد يف يبلج نيّدلا ءالعىلإ]

 [ةئيدملا

 ُهَّلأَو سائلا نَع َنيِفاَمْلاَو اطيل َنييِظَكحْلَاَو إل لاعت ُهللا لاق امك [1]

 نّلُلاَو ميركلا وفعلا ىلإ هللا هققو :[174 :نارمع لآ] < ترينستسلا بي



 يمورلا نيدلا لالج انالوم ٌلئاسر ١

 رم ب حك

 ٍةَرَق زيزعلا ٍنبالا ٌرطاخ ناك اذإ.[17 :حتفلا] * اَهَّلَمَأَو ابي ّنحَأ [وُناَكَو 2 ميظعلا

 ريصقت ببسب رّدكتو رّيغت دق ءاّولع هللا هداز ؛ءارقفلا سنؤم ءٌنيسّردملا راختفا ءنويعلا

 «ةنيدملا ىلإ ناتسبلا نم ءيجملاب عامتجالا لاجععتسا ببسبو ءِلاؤَسلاو مالّسلا يف ِدِلاولا

 ىلإ يتأيو ءوفعيو «بوبحملا هقّلََحو نّسحلا هقّلُشِب ٍتاصْخنملا هذه لّمحتي نأ ٌوجرملاف

 يأ زيزعلا هرطاخ يف قبي مل هنأ عيمجلا نقيتسيل ؛رورسو ةكرابمب ٌلقتنيو ءاعيرس ةنيدملا

 فاضت «ةميظع َهَنِم ٌنونمم ىرخأ ٌةّرم ٌدلاولا اذهو .نيفلاخملا تافلاخغ نم ءذأتو رّيغت

 .للاعت هللا ءاش نإ ىرخألا دايقنالاو ناسحإلا رّوُص ىلإ ّمضنتو

 نأشلاو هاجلا يوذ نم ُدّدُحلا كباحصأ ناك امهم

 نيمدقألا كباحصأ ّسنتال

 اًديرف اًذف ٌديدجلا ٌكُبِحاص ناك اذإ

 اًضيأ تيبلا لهأ نم ميدقلا َكَبِحاص نإ

 ٌراغص يمن ءَكِتانبهحراو انّقوشو كِل انئبابَص ٌركذاو
 ءانه ىلإ عيرّسلا ٍلاقتنالا يف نأ زيزعلا نبالا اذهل ِكاّرَدلا لقعلا ىلع اًيفانخ سيلو

 ٌحلاصم «نيمّلعتملاو ذيمالتلا ىلعو ءاّرعألا ءانبألا ىلع ٌلظلا ٍءاقلإو .تقولا اذه يف

 ةيلستلاو مهديك لاطبإو ءوّسلا ِةلاق ءاوفأ دس ْنإ لب ؛ليصفتلاب اهّتباتك بعصي ةريثك
 ؛دئاوفلا هذه ٌفاعضأ يه لب ؛ةلزعلاب ةحاّرلاو ةولخلا نم ربكأ يه سانلا ٍةمالم َمفدو

 ةاعارمب َريْجُم ةولخلاب مدل سانئتسالا نم ناتسبلا دئاوف نم عيضي ام لكو

 رئاس هللا افك اًدحاو انه َمومحلا ٌلَعَج ْنَم» :ةفعاضم ٍفاعضأب هتدواعمو عامتجالا

 < عم ل هم مهر مده م مادكسع 2 م
 5 / ا ا َُ رح وهو اعيش ًأوهركت نأ حسو 8؛همومه



 ١6 لئاس ّرلا

 ..تاوهشلاب ٌرانلا ٍتَّفحو «هراكملاب نجلا ِتُّح»ء[717 :ةرقبلا]# تل

 .ءوسب َتنأ ينيزاجتتف انأ مي |

 ؟كنيبو ينيب ٌقرفلا ام :اذإ يل لق

 .شعلا يف ةماقإلا لحم نم زابلاك ءتاوعّدلا هذه بيجي ءاًعيرس اًعيرس هللا هللا

 ولو .«ةمحر ةعامجلا» حسفنم ضراعو حرشنم بلقب ء.سوقلا ةضبق نم مهّسلاكو

 ىفطصملا ّلج  لئاط نود نم اهٌّركذ ناكل ناسنإلا نع ِةّيفحع ريغ ُةَحَّرلا هذه تناك

 .كلذ نع

 ًعامتجاو «تاناويحلا عامتجا نود تايماثلاو راجشألا َعاتجا نإ مث 131

 عامتجا نود ٌيمانألا ًعاتجاو ءسنألاو رورّسلا يف ّيمانألا عامتجا نود تاناويحلا

 ةيحبصلا :ءايفصأب هننا ةادزا لكتاب أ كاسنالل ناك اذإو ؟ضلتا تاحمألا

 ءالؤه ضلخ دكر ف ةدحولا نم دع ردا يلجو»ءوتلا نييلجت نما وللا

 اهل انكم اًهاَيحَ ْنَمو # مهررحيو ةقرقلا ساوسوو ّمغلا ةلذم نم ًءافعضلا

 .[837 :ةدئاملا] 4( اًميِسَح ٌساّنلأ

 ٌكناسحإب اًدحاو ارح ٌدبعتست نأ

 ٍدْبَع فل َرَرحَت نأ نم كل ٌريخ

 مامإ ىفطصملا ىلع هللا ّلصو .نيملاعلا ٌبراي نيمآ  ىفصمو اًيفاصو اًنِسحم ٌّتمُد

 .نيعمجأ هتيب لهأو هباحصأو هلآ ىلعو ءتاماركلا ماظنو ٍتانَسحلا



 يمورلا نيدلا لالج انالوم ٌلئاسر 1,3

 «امايلاةلاسرلا

 هتلاسر باوج يف كباتأ نيّدلا دجم ىلإ]

 [باحصألا عم هتدوعب ةّرسملا راهظإو

 بانج نم «حوّرلاو بلقلا ٍةحارل ٍةفعاضملا ةرّشبملا ةلاسّرلا ةداعس ْتّلصو

 رْخف «قالخألا ّيكلملا ءلداعلا ملاعلا ءنيطالّسلاو كولملا صنم «ءارمألا راختفا

 ٍدْحم ءناسحإلاو يدايألا لو «بيستلا بيسحلا «نامزلا ةردان «ملاعلا ٍديرف «قافآلا

 يف يتلا هباقلأ رئاس عم «نيقيلاو ىدحلا رصان ءنيملسملاو مالسإلا ءالع نيّدلاو ةلودلا

 هّيبقاع ّنسحأو هّردع َتبكو هّرلع هللا مادأ ءراهظإلاو ءاشفإلا نع اهّلِجو رامضإلا
 ٌفلأ كلذ نم ٌلّصحف ءرورسو ٍةداعسب [ُتلصو] ؛ىرسُعلا هبئجو ىرسيلل هرّسيو

 ةفيطللا ٍظافلألاب ةاخاؤملاو ةالاوملاو ةفطالملاو ةاساوملا َرّوُص ْنِإو .نيعلا روُت نم عون

 قاتم تاز نم كتاب الم مفتول ةلجشلاا قلل ةيهذلا كيد ةقواسلا ةفيرطلا
 ناذآلل ًعاص  هّتبحأ رصنو هتيغُب متأو هتلود هللا دّلخ - ينايلسلا ريطلا ٌقِطْنَمو ءحوّرلا

 :رعش .رصبلا دادتما ىلع رظنم ّباب لوقعلل حتفو ةّيبهذ اَمَلَح

 ٍبهاوكلا رود ص يف رك ٌقاحم  اأك ٍروُطَش ينااتك ىّدأل

 بئانجلاميسن نم اَيَرٌبِيطأو امّظلا ىلع مامغلا ءام نم ٌبذعأو []

 الد ئادأ نع ٌرجاع دوجولا للك يذلا هٌركّشو هل ةيابن ال يذلا هللا ٌدْمح ِرِكذ

 هللا دنع ٌليلقلا» ّنإف ءرّكبلا ناكمإ رْدّقِب كيفن ىلع َتينثأ امك َتنأ َكيلع ًءانث يصحأ

 ىهّلك كري ال هلك ُكردُيال امو .«يثك

 هِي م ىلإقك حلالك صودق | هيلش فلعهفلدمملا



 ٌدَبَألا ىلإ كلذك هللا هاقبأ «لابلا ًرئمطم ٌقوشعملا ادغ

 ْدَبألا ىلإ كلذك هللا هاقبأ ءاَنايإ هرفُك ادغو

 اناطيش ادغ موّشلا نم ءظحلا ىّبس ادغ يذلا ُكّلملا

 دبألا ىلإ كلذك هللا هاقبأ «ناميلسل اكلم راص ٍديدج نمو

 ُةيآ تيلُثو «ةدايزلاب اَلِإ ةراشبلا هذه ٌميتاوخ نرتقت ال يكل ٌحتاوفلا ِتئرُق
 كلت هللا لّبقت ,ماوّدلا ىلع ةلوّدلاو نيّدلل ربخلا يديرمل ظحلا ٌريرس تِّبْتُي يكل َيِسْرُّكلا

 يضرألا قراشم يف ٍةداعَسلا كلت ودّيؤمو ةلوّدلا كلت وّبح اهقلطُي يتلا ٍتاوعدلا

 ّلك «ةجاحلل َةيبلتو ٌهْنِم «ةياهن ال ام ىلإ لقتل ٌقحلا لّبقتو .الملاو اا يف ءابيراغمو

 اذه] ةداعّسلا هذه َءاعد نأ فرعي وابتنا لقأب لحت نم لك نأل «بابلا اذه يف ٍءاعد

 اًعيمج انثأ هوجولا هذه ُدَحَأو .دحاو ٍهِجو نم ال «ةريثك ءوجو نم هل ٌءاعد [صخشلا

 4 ردو يفتك الإ دعب الو يفلح ام ل ةدحاو ٌسْفَن قيقحتلا دنع

 ٌقْدِص وه َداَتالا اذه نأ ىلع اًعالّطا ٌرثكأ ناك وضعلا هلزنم ْتَّلع (ّلكو «[78 :ناهقل]

 كلذ ؛ربكأ ٍةراشبل ٌةمذقم ًةراشبلا هذه ىلاعت ٌىرايلا لعجيو .بْزَح ال ٌحْلص ءبذك ال

 ةراشبلا كلت ٌعاعش نكي مل ولو ؛ةراشبلا كلت عاعشُب ٌةبّيط اينّدلا تاراشب ّلك ّنأل

 .ّسقلاو بارّثلا ُمعط اه ناكل ءاّدبأ ٌمعط اينّدلا يف ةراشب ةّيأل ناك امل اًدوجوم ىربكلا

 «ناسنإلا لامج بارّتللو ءاّجنأ ناخّدللو اًحْمَق شَقلل هئاطع ٌعاعّش ىطعأ يذلا كلذف

 اهامآب ةيئزجلا حاورألا ٍلاصو ٍتاراشبل اعط هلاصو ةراشب سمش ٌعاعش ىطعأ

 اهّمجنمو اهئِدْعَمو تادارملا هذه لْضأ اوبلطيو ءاذهب ٌءالقعلا عنقي ال يكل ءاهتادارمو



 يمورلا نيدلا لالج انالوم ٌلئاسر ١74

 كلت ىلإ عورفلا هذه نم اولصي يكلو ؛تادوصقملا هذه ٌلوصحو هل ةياهن ال يذلا

 رباكألا ىلع يني ناسنإ لكو .لوصحلا ةقيقح ىلإ زاجملا اذه نم اوبهذيو ءلوصألا

 ينمرألا ُحّدمَي :مهب ةاخلا مهل موق لكل «نيّصاخ ٍةخلو ٍناسلب مهتّبحع ٌرهظيو
 ٌتاغل ةفلتخملا تاغّللا رهاظ ًءاروو كلا ةغّلب ٌيكرتلاو .مهحالطصاو نمرألا ةغُلب

 ببسب مجرتم ةثمب [1 4] ةّييرعلاب رخآ ثّدحتم ٌةخل مهفي ال ةيبرعلاب اًندحتم ّنإف رت

 مجرتملا ةدعاسمب ةّيبرعلا مهفي نأ نكميف ٌىكَرَّتلا اَمأ ؛امهنم لك ةقيرط فالتخا

 .[4 4 :ءارسإلا]4 مُهَحِيِبسَت نوه دوهقفت ال نكلو ءواج حب ميش اَلإ مَع ني نإَو

 ةيابنال ا 1 ال م م رب نعم نرش ل نا

 يف مّدَعلا «ةبيرقلا ٍةديعبلا :ةحضاولا ةّيفخلا ,حاورألل ةحرفملا ءبرلقلل ةبذاجلا ءاه

 ةايحلل ةلعشملا بابّشلل ةطّشنملا ةبرطملا ةفولأملا ةبيرقلا رهظم يف ةبيرغلا هدوجولا رهظم

 ١4[. 5 :ةرقبلا]# .هَرْطَس ْمُكَهوُجُو أ 1

 هللا َمادأ ءانالوم ةرضح ىلإ ءاّمودخت لاز ال ,مودخملا كلذ َمالس ٌتلصوأ امدنعو

 مودخملا كلذل رينملا ءاقّللا ىلإ ٌقاتشمو ءاًريثك وعديو مّلسي وهو .اًقح رشبتسا هّلَظ

 مهايغص ةلمُج ٌباحصألاو .ىلاعت هللا اهلّبقت ؛ةحلاصلا تاوعّدلاب ٌكيهنمو ءائاد

 ًةدايزلا نوبلطيو ءسمخلا تاولّصلا باقعأ يف ةحلاّصلا ٍتاوعّدلا نوعدي «مهريبكو

 .ىلاعت هللا اهلّبقت ؛سانلا ةلمكل ٍةعافتلا ءٍةداعسلا كلتل ةفعاضملاو

 ىدل نامألاو نمألل اًثعبمو ًةديعسو ةكرابم اهثارظعو انتلود ءاّزعأ ًددوع هللا ٌلَعِج

 اهوعطق يتلا ًةنشخلا لزانملاو اهولّمحت يتلا رَّمَسلا َمالآ هللا َلَعِج .مالسإلا لهأ

 ةيقبل ًءاقبو شيوارّدلل ًةحار ءاهولمتحا يتلا مهّتنوشخو ءابرغعلا َةبْحَّصو اهولّمحتو



 قحا لئاس ّرلا

 ًةفاك نينمؤملا قيفوتل اًبيس ٌرفسلا اذه َلَعِجو ؛تايطعلاو تاماركلل روثتسملا مالسإلا

 ٌبحست يكل ؛ءابرغلا بولق يف نيملسملا ةبحم ةرذب عوقوو .يعّسلا اذه ِرْكش ىلإ

 2 ركُشلا ءايض ىلإ نينمؤملاو «ةيدبألا ةقادٌصلا ىلإ ًءابرغلا كئلوأ يعَسلا اذه ثارمث

 أَو ََبح هناي ِسَس لك ىف ليات َعْبَس تدب ٍةبَع ٍلَقَمك )ل يعَسلا اذه ّنوكيو
 اذهب نوموقي ٌرباكألا ْنأ ىلع ٌرمألا ّنوكيو ؛.[١17 :ةرقبلا]* ُهآَسي نَمِل ٌفِعِنَصِي

 َّقْشِع ءابرغلا بولق يف ةليسولا هذبب ىلاعت ئرابلا رهظُيو «ةنتفلا عفَد ءاغتبا باهذلا
 كلت ةيحان ىلإ اًعرسم ىضم يذلا ّيبارعألا كلذ لاحك ؛اًمح هب َناتتفالاو نيذدلا اذه

 رثبلا نم جرخي ّيإلا ريدقتلاب مث .هدبك ىظل ئفطيو ةةبرقلا المي نأ ةاغتبا «رئبلا

 اى «رّدقي هللاو ٌرْبدي ٌدبعلا» .ةنطلسلا شرع ىلع ٌسلجيو «لوسر نبا وف ةملظملا

 :لاق

 رشبلا يف اًولد يقَلُي يذلا يبارعألاك نآمظوأ

 رْكّسلا ٍلَذِهك ٍوْلُح ٍقوشعمب ولّدلا يف رفظيف
 ٍةرجسش ىلإ هجتا يذلا ؛رانلا نع ثحابلا ىسومك وأ

 رَحَسو حْبص ةئمب رفظيف «ّرانلا لهحيل يتأي

 ةكمسس قش يذلا نايلستك وأ

 بَمَذ َمَئاَخ ةكمّسلا كلت نطب يفد جيف

 ٌلَعج دقو ؛ٌقحلا ةدارإ ىدل ٍةدئاف فلأ ٌةئم لمع لك يف ناسنإلا ضّرغ ارو نإ

 4« الوثنم تاك نأ ُهَللا َىَنقِل> ُناسنإلا هب داقُي اًراهم ٌضّرغلا كلذ حلا



 يمورلا نيدلا لالج انالوم ٌلتاسر قر

 .[54 :ماعنألا]# ٌوُه الإ اهُمَلْمياَل يمل ٌعَتاَمَم ٌمَدِنِعَو ج١[ 47 :لافنألا]

 "ومنا ةلاسرلا

 ةدعاسم بّلط يف كباتأ نيّدلا دجم ىلإ]

 [اهآر رارضأ ببسب نيذدلا ماظنل ةيلام

 روتسّدلا ءمظعألا ٍبحاَّصلا َعاوعأو مظعألا ٍبحاّصلا َماَيَأ اًئاد هللا لعج [6]

 ةلملا ريهظ ءلدعألا ملعألا ٍلضفألا ؛ناوألا ِكلُم ماظن «نامزلا يفصآ ءمظعملا

 ةلودلا ٍدْحع ؛معألا ٍثيغملا ,ممهلا للعلا ءلْذَعلا رينملا ؛ةّيدحألا ةبرقلا يفيلأ ,ةّيدّمحملا

 لضفأ ىلإ قيفوتلا يف ةقّرغتسمو ةفورصم ءهٌرلع هللا ًمادأ ءنيطالسلا كولملا يبأ ؛نيّدلاو

 ني مدن ِرَأِل امو 2 لالجلا يذ ةرضح ىضر ليصحت ينو ءٍلاصخلا مركأو لامعألا

 15-111 :ليللا] « (8) ييَدوسلَم (5) نقل هر بَم هني الإ 3 رجم ومعي
 «نيروهقم ةرضحلا هذه ًءادعأو ءنيرورسم [ّبطاخملا ديري] ةلودلا هذه ًءايلوأ لعجو

 دّمحم لحب ءروفغلاو نيعملاو يماحلاو ظفاحلا وه اًرخآو ًالَّوأ  هلالج لج ٌئرابلاو

 .هلآو

 دادوو ةديقعلا صول نم ءانثلاو ءاعّدلاو ةّيحتلاو َمالَسلا [هيلإ لّسرملا] ٌعلاطيو

 ءاميسلا ليمجلا ِكرابملا رورسلل ٍفِعاضملا ءاقّللا ىلإ قوشلا نأ ملعيو «ةّيوطلا

 ٌلْذَبو دوبعملا ٌميظعت» و «[14 :حتفلا]4 ووُجسلأ ٍرْثَأ ني مههوُجُو يف َمُهاَميِس

 يف ّفوصوملا ّيدبألا ءاقللا أّيهو  هلالج لج ئرابلا رّسي .ٌبِلاغو ٌتِعاب هدوهجملا



 ةمحرملاو ةباجإلابو «ريدق ءاشي ام ىلع هنإ» «[47 :رجحلا] « َنيِلِيِدَمْنُم رّرْس لع

 .ريدج

 نم زيزعلا كلذ ىلع ءانّثلاو رْكّشلاب مهّتسلأ اوقلطأ دق دراولاو ٌرِداَّصلا ْنألو

 ةّيرصنعلا هتبغرو هَئاقّوَتو هداهتجاو زيزعلا كلذ دج نأ اًئيقي ٌرثكأ ودغي «عاطقنا نود

 كلذ «هللا قّلَح ىلع ٍةقفشلاو هللا ءاضر ٍبّلطو هللا ٍرْمأ ميظعت» ىلإ [ةفرصنُم] ةّيقلجلا

 :مّلسو هيلع هللا لص يبنلا لاق .هللا رْثأ ٌميظعت اًضيأ اهانعم هللا قْلَحَح ىلع َةقفَّشلا َّنأل

 .«هلايعل مهُعفنأ ,مهُمّركأو مهزعأو هللا ىلإ يمانلا ُثحأف ؛هللا ُلايِع ٌقْلخلا»

 هللا مّظن «نيّدلا ماظن ءدِقتعملا صلخملا نبالا لاح [انالوم «ٌلِيرملا] رعي

 رّسيتت ال يتلا ٌقالخألاو «[انالوم يأ] صِلُخملا يعاّدلا اذهل ميدق نبا وهف «هّرومأ

 اهقاقحتسا لبق مَعْنلا يطعمو ٌباّهولا «ىلاعت ّقحلا اهَسّرغ ةريثكلا َةْضايرلاِب بلاطلل
 ءارقفلا ىلع اًفورصم اًئاد ُهَّلامو هّبْشسك ناك دقو [27] ؛هتلبِج يف ءناسحإلا ٌميدقلاو

 .هنم هللا لّبقت ؛هدسجبو هحورب ءارقفلا ةمدخ يف احل دودح ال ٌتادعاسم هيدلو ننال

 هللا مظع ؛نيكاسملل هتفطالم نمو شيواردلل مظعألا ٍبحاّصلا ةياعر نم ٌوجرملاو

 ينُم دق هّنأل ؛هلاوحأ ىلع ةنطلّسلاو ةمحّرلاو فطللا ٌلظ طسبي نأ «نيراّدلا يف هّرْجأ

 ليزجلا ٌُباوثلا مكل رخّدُي يكل ءاهنايبو اهحْرَقب مكُجعزأ ال رّرّصلاو ةراسخلا نم بورضب
 نم ًةانئئسمو «تاريخلا مئاظع نم ةناعإلا كلتو ٌةيانعلا هذه نوكتسو .ليمجلا ُءانثلاو

 .نيملاعلا ٌبر اي نيمآ ءاًنسحم َتْمُد .نيقداٌصلا ءارقفلاب قلعت احل يتلا ركألا تاريخلا



 يمورلا نيدلا لالج انالوم ٌلئاسر شن

 ةرسصاعلا لاسرلا

 وأ ءاطعلا بحاص ىلع نيّدلا رخف ىلإ]

 حارس قالطإ بّلط يف كبانأ نيّتلا دجم

 [شواج مّرُح نب نيّدلا مجن

 رشان «مالسإلا ِثيعُم «ءارزولا ِكِلمل يلاعلا ّيأرلا ٌيئابر رون ضيفب هللا َدَيأ

 .نيملسملا أجلم َمويلا وه يذلا ءهٌولع هللا مادأ ,ماركإلاو تاريخلا

 ثوب ِكِلَم ]9 دنع أقاكي مّدقي ٍلْضَق لك ؛يدايألا ٌرْكشو َءاعّدلاو َمالّسلا مكفلبي

 .ةفعاضم افاعضأ [4 :ةحتافلا] * يبيت

 مو اًماع رشع ينثا اًئاص لظ «ُمالّسلا هيلع ءقيّدَّصلا فسوي نأ رابخألا ينو

 كّلُمِب كل مَّلُسو ةّوبنلاو نيّدلا ِكْلُمب َكل مَّلُس دق ِهّنِإ هل ليقف .ضرألا ىلع هبْنج ْعَضي

 رأ ل اذإ :لاقف ءهاّقح كيلع كيفنل ّنِإ» تادهاجملا هذه دعب ةحاّرلا ُناوأ اذهف ءاينّدلا

 يف هّثوخإو «لظلا يف ُفسوي ٌُسلجي .حاترأ نلف ةّربثلا ٌةَعْلِج اودترا دق يتوخإ ّلك
 ْنأ ُديرأ :لاقف .لئاحلا ّيوخألا ءافولا اذه اوفي م مهّتإ :اولاق .ّشاح !نومورحم سمّشلا

 .ةنطلَسلاو ّيخآتلا مهريغ مّلعأو مهملعأ

 هللا ّلَّجع ؛شواج مّرَُ نب نيّدلا مجن زيزعلا ٍنبالا لاح مكيلع ضرع دقو

 .نآلا ىلإ ُتقولا نحي مل هنكل ؛دوعوو ٍفاطلأب هيلع مّءلَضفن دقو .نيملسملا َجَرقو هجر
 كلمل كرابملا يِْعّسلاب .هّتكلمت هللا َدَّلخ «لاعلا ُكيلم هنع زواجت ام اذإ هّنأب يعاّدلا مزتليو

 مهي

 4 اكتفت ةنئلظ انبر ع :ةديدع تام لزق ولع هللا مّظع ءارزولا



 يعاّسلا «ًمويلاف ؟سمتلن نّممف مكترضح نم كلذ سمتلن ل اذإو .[77 :فارعألا]

 [711- مظعألا بحاّصلا يأر وه نيملسملا ضارعأ نع تاّيلبلا ٌمفادو تاريخلا ىلإ

 ال نّتِفلا ران ّنكل ؛لغاشمو بارطضا ُثقو اذه نأ ٌملعأ انأو .اًمقومو اًدّيؤم هللا هّلَعج

 هنع هللا يضر رَّمَع نامز يف .«ةقدّصلاب مكاضرم اوواد» :تاريخلا ٌءام الإ اهئففطُي

 ُريمأ لاقف .ءاملا ٍبْلَجِب ةنيدملا لهأ لغتشاف ءقرحت تذخأو ةنيدملا يف ران تعلدنا

 .تاقدصلا اهئفطُت ٌرانلا هذه نأل تاقّدَّصلاب اولغتشا :هنع هللا ىضر ٌرَمْع نينمؤملا

 قلَخلل تاناسحإلا مّدقتو ٍتامحّرلا هّمحر عنطصت نأ ءارزولا كلم نأش يف لوأألاو

 .اًمعاضم اًقيفوت هللا هقفو .دوجولا ىلإ اوتأي اَل نيذلا

 رس واح لاسر

 ةئنهتلا يف ءارزولا دحأ ىلإ]

 [هباحصأو هعوجرب

 ٍةلودل اًراثن «ةرخآلاو اينّدلا ٌلابقإو ءامّسلا ٌبهاومو بْيَعلا تاحوتف هللا ٌلَعِج
 ٍقّدصملا هللا رمأل مّظعملا ؛ءارقفلا ٍِنيعُم ؛نيمولظملا ٍثيغم «رباكألاو ءارمألا كلم

 لظ «نيفوهلملا ِذالم ؛نيثيغتسملا يفهك .هللا ءايعنل ركاّشلا هللا ءالآل ركاذلا .هللا دعول

 اًدبأ ءهولع هللا مادأ ؛نيترضحلا ٍرخذ «نيتلوّدلا بحاص ِِكْلُخا ماظن «ةيفاولا ةمحّرلا

 لجأ نم اهب موقي يتلا ؛هّتعجارمو هّتضبنو هّرَّضَحو كرابملا هباكر ٌرَفس لَعِجو .اًدَّلغ

 ٌقوشلاو .ًةروربمو ةلوبقم ءَنّئِفلاو ِتافآلا عْنَدو ناييإلا لهأ ٍنامأو مالسإلا حالَص
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 لو عابط ٌفالتخاو مأس ىذأو ِلالَم ٌفوخو قارف ُمْهَو هعم نوكي ال ِءاَقل ىلإ

 باحصأو ءافّصلا ناوخإ سلجم تدارس ىلع َبنْحَي ْنأو ,نامز ُدْيَكو نيَبلا بارع قيعن
 َتوم ال ٌةايح هذهو ههّدْعِب ٌقارف ال ٌلاَصو اذه» :ءاقبلاو دولخلا ّطخب اذه ءافولا

 نَسحلا كلذب ءاقللا اذه ّلْثم أّيهو هللا رّسي .«هل َديدر ال اًحبذ ُثوملا حبُذ ءاهُبقعي

 .ىلاعت هللا ءاش نإ .ةّلبجلا رهاطلا لاصخلا

 هللا مهدَيأ ةلوّدلا رباكأ رضحم نع اهجاعزإ ُدِعبَأ 'ةبدؤم ُديغ ٌةشوشم ٌةروص ّيدل

 ٌةحاقو رّدكت ال يكل ءاعّدلاب ٌلِسرأ ءٌصِلْم ٌبْي ٌقاتشم ٌريمض ّيدلو ؛ ءمهّرَضنو

 .مالّسلاو .الوبقم ٌرذعلا اذه هللا ٌلَعج .صيلخملا بلقلا ًءافص ةروّصلا

 هر ةرئالالاسرلا

 ةيصوتلا يف ءارمألا كلم ىلإ]
 [طاّيخ وأ يرحب نيّدلا ءاهبب

 ةكلمم ىلإ ًةليسو يه يتلا اينّدلا ةكلمم  ىلاعتو هاش ّرعو هناحبس «هللا ّمتأ 7

 ٍدْيؤملا ءنيفوهلملاو ءافعٌصلا ذالم ءضرألا يف هللا ثوغ «ءارمألا ِكِلَم ىلع ىبَمُعلا

 ٍديمح .لاصخلا ليمج .راثعلا ليلق «راجنلا ميرك ؛ةّيدمرّسلا ةلودلاو ةيدبألا ةّيطعلاب

 نع ةنوصملا ةمئاّدلا ةلوّدلا يف هّلالَج هللا دم هرْدَقلا عيفر ءردّصلا حورشم همّيّشلا

 ءاقللا ىلإ قوشلا نأ ُمّلعيو ءصلخملا يعادلا اذه نم ًةيحتلاو َمالّسلا أرقي .ةمئاللا

 ُةكِماَص (ع9) ةرْفسُم ذب هرُجَو 9 ليبق نم هللا اهلعج  ةكرابملا ةعلطلاو نوميملا



 ٌرياذو مَعنلل ٌرئاش ينثآو «ٌتِعابو ٌبِلاغ 78-114 :سبع] 4 5) ةَرِئبَتْسس
 اًتسحم هب ىزج ام ّنسحأ هازجو هنم هللا لّبقت  دودح نود نم ناسحإلاو مّركلل

 اًرْيأ ُدْمدَل نم ٍتْوُيَو اَهَمِمَْصُي دكَسَح كت نإَم َرَرَد َلاَمْثِم ُمِلظَي ال هنأ َنِإ ١ وَ
 يف تبتُك بولقلا فالتئاو ةّبحملاو قوُشلا ًةاناعم نأ ولو 4٠[. :ءاسنلا] 4 اًميِِظَع

 ّنكلو ءاذه ماعنإلا لو ىلإ يعاّدلا اذه نم ٌةليوط ًةلاسر موي لك يف تلصول لئاسر

 ءافخإلاب ٌرنكلاو ٌرنك ٌةّدوملاو» .اًحوتفم ماربإلاو جاعزإلا باب لظي نأ حمسي ال ّلقعلا

 «يفتخت ال ٌةَبحملا تناك نإو «ىلوأ

 اصف ىوملاوةّصحملاَل قي اولّحت نيقشاعللًةرشحخ اي

 ؟بيقرٌفلأ دخلا لإ ٍنْيَعلا نمو 2بلقلا ٌريمضو ٌقْهِعلا ىفخي فيك
 هللا دنع ٍلامعألا ٌبحأ» َنِإف ٌةّبحملا هذه هللا مادأ .«ةنَّزْوَر بلقلا ىلإ بْلَقلا نم »

 يف ٌةيحانلا اذه ّنوكت يكل اهب موقي ريخلا يعاسمو .«ىلاعت هللا يف بلا اهَّلَّضفأو ىلاعت

 ىلإ اهّلك اهئاوث ٌدوعيو ءٍنامأو غارفب رومألا يلاعمب نيلغتشم ريخلا ُلهأ نوكيو ٍنامأ

 هللا هديأ «مالسإلا ةضيبل سالو نيّدلا ميرح نع ٌباَذلا ,ريخلا موُيَق اعلا ديرف

 هللا داز «نيّدلا ءاهب [ةلاسّرلا] ةيحّتلا ٌلماح نإ .هالخأ ال لضفلا نمو هآلكو هّرّصنو

 مج تّتفتُم لمش َمَمج ْنَم» :مّلسو هيلع هللا لص يلا لاق .ةرضحلا ىلإ ةّجوتم «هءاهب

 نيجاتحملا لثم ءاّركاذو اًركاش دوعي نأو «ةيانعلا رظنب هيلإ رظنُي نأ لّمؤملا .«هّلْمَش هللا

 .ىلاعت هللا ءاش نإ «ليزجلا باوثلاو ليمجلا ءانثلا يف كلذ رخّدُي يكل ؛ةفاك
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 هدو رع رنا ةكاسرلا

 هنأ ودبي ٌةغيلب ٌةلاسر]

 [دحأ ىلإ اهب هجّجوتي م

 ةقفص ٌحساف ٠ «سفنلا ِةّيطم ضئار ؛نيركاشلا جات «نيركاذلا جاري []

 علاخ هللا ىلع لكوتملا هللا ىلإ ٌبينملا «حالَّصلا جبن : كلاس .حافلا ثراو ءسْحَبلا

 «ةمادنلا موي َلّْبق ةماقتسالاو ءافولا ٌبِحاص «سنكلا ريخ ناكرأ ٌرماع ءسّنّدلا بايث

 لضف ىلع ُدمتعملا «هللا لبحب ٌمِصتعملا «ةفرعملا ةراشي ٌبلاط ؛ءايّرلا ٌملاخ «ءايحلا ُنِدْعَم

 «راذتعالا نسحب رازوألا وحم ٌبلاط «ءايلوألا ةرمُز صان «ءايبنألا نس كلاس ءهللا

 ريخلا ٌريَدُم هللا ماكحأ يف سفنلا 0 رم «تاحلاّصلا ٌريكتسم «تادسافلا لفت

 دوجب قثاولا هللا دوعومب بلقلا ٌنكاس ءاضّرلا يف ٌتباثلا ءاضقلاب يِضاَرلا ءهللا مانأل

 َناَوُخلا تارثع نع ٌحفاّصلا «ىلوألاو لضافألا ىلع ٌمّدقملا و لوملا ميعنب ٌرهظتسملا هللا

 ءافجلا دنع ٌقداصلا .ناهملا لاصخلا نع سفنلا جار «ناوخإلا تاجاحل ٌحجننملا

 ٌفيدر ءّنحلا ُفيلأ ءىوكشلا كرات .ىدتلا ٌلذاب ءىذألا فاك ءافولا دنع ٌثباثلا

 «تاّيحلا رهاوج ٌنسحأ «بيترتلا نميأب ُبنرملاو بيكرتلا نسحأب ُبكرملا ءقدّصلا

 ؛ةميركلا لاصخلا وذ ءلوضفلا عير قرم ؛لوقعلا ٍةرجش ٌةرمث .تاّيلبلا مومّس ٌقايرت

 ةّبعر سئاس ءلَمألا لئابح عطاق «لوّدلا بابرأ ات ؛ةميدقلا ةّدوملا دهع ظفاح

 ُبيصملا ركّذلاب ٌسنأتسملا .لآملا ٌسّيك ؛لاحلا ةّيطم ءسانئتسالا ةقيرط طساب «ٌساوحلا

 .[مجرتملا] لصألا ين ةّيرعلاب ةلاسّرلا هذه *



 /1١7 لئاس َرلا

 ٌبيرقلا ءايندلا نع ٌديعبلا ؛ةيناطيشلا تاوطخ ٌعماق «ةيناسنإلا تاوفه ٌعفار ركفلا يف

 ءهلْؤَحو هتّوق نم ئّربتملا ءهّبر ىلع ههجوب ٌلبقملا هبَرَأ نم هّسفن ْغّرفملا ءلوملا ىلإ

 ءحالَقلا متاخب ٌموتخملا «ّحلا ٌلوبقم قُل ٌدومحم .هلؤطو هللا لْضَمِب ُكَسمنملا

 .مالّسلاو . ةرخافلا كسانملاو ةرخآلا ٌبلاط ؛حاجنلا بكرم ىلع ٌسرافلا

 رس تءهارلاكلاسرلا

 [هتلاسرل اًباوج بيبطلا نيّدلا لمكأ ىلإ ] |

 «تاّيحلا رهاوج ىفصأ ,ءاكحلا ِكِلم «ريبكلا ٍردَّصلا نم ُمالّسلاو ٌةيحّتلا ٍتَّلَصو

 لاصخلا يذ .ءلوضفلا لئاوغ عماق «لوقعلا ةرجش ةرمث «تاّيلبلا مومُس قايرت

 ىقتلا يذ «نيقيلا عوبني ءنيِقيَّدّصلا [80] َيِمَر ,ةدوصقملا تاوطخلاو ةدومحملا

 حاد «نيذدلاو قحلا ٍلمكأ .راكذألا َينَس ,راكفألا يلاع .عّرتكُمو ٍلهنَم ريخ ؛عّرولاو

 ىطعأ ام ري هاطعأو هّحّنمو هالوأو هلّوخو هّلْضَف هللا ًمادأ  حوتفلا حاتفم ءحوّرلا

 هدتحمو هفّرَّكَل اًيزاوم هِدّدؤُسو هلبثل ًالكاشم ءهلضفو همّركل اًبياشم [ءاجف] ءانِسْحم

 .ءاعّدلاو ركشلاب لبوقو «ةّبحملا صولخنو ةّدوملا ُميسن كلذ نم ٌعاشملا ىلإ لّصوو
 يرجي هللاقُيىرجأْنَم لكالو اهسوسيَدايجلاًَداق نملك اهف 3 م 7 - 9 ٌ 58 ٠

 د هدازو .دجملا نم هاذرو «قبّسلاب هديأو ءلْضَملاب هصخ يذلا هلل دما

 :فعاضتو «قوشلا ٌناجيه دازف ءالعفو اَلوق تاريخلا ىلإ همّدقو .الضفو

 ٍرئاسْطلا ماما عم هسيلإ يقوش نيران ىلا ىظعأ نأ ثكدؤو

 كلذ ىلإ شّطعتلاو قوشلا نأ ُمّلعيو «ةيحانلا هذه نم ًةيحتلاو َءالّسلا علاطيف
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 لوقعلا نم هعقوم لّجبيو سنألا هب لماكتيو سفنلا هل حاترت يذلا ءزيزعلا ءاقللا

 ٌبِلاغ .ماظعلا بهاوملاو ماسلا معلا ع يدنع لحيو هرب نم فلس ام رمعيو

 .تاقوألا ٠ نميأ يف هأّيهو ءاقللا هللا رشي .ثعابو

 ىف : 8

 ةرسسأ "سماح ةلاسرلا

 ىلإ نوكت امّبرو .مولعم ريغ بطاخملا]

 ريمألا ءانبأب ةيصوتلا يف هناورب نيِعُم

 [ءامع نيدلا فيس

 عفنأو ٍدالبلا لهأ ىلع ىدجأو ٌمَجنَأ ٍبئاحّسلا ٍبْوَص نم َكُبْرَفف

 ُمْنمنَتيقباماهاججَّنإف ىلُعلاو ٍرْيآم لاو يعاسملل شيف

 ًءاعّدلا اّلِإ هللا نم كِلمأ مل نإ .هب هالوتو هققوو «مظعألا ٍدْشَّرلا ىلع هل هللا مّرع

 .هّلضفأو هتلاص هيف ٌباجتساو هّلبقو هللا هَعِمَس «هئباجإ لومأملا ؛هّتكري ٌرجرملا

 - هللا مهمّلس - ملاعلا ري ريمأ ءءاَمح نيذدلا يفيس ريمألا ًءانبأ عّرضت خذت نامزلا اذه يف

 نذأي يكل ؛هّولع هللا َءادأ قّلُخلا ٍدومحم ؛ّقحلا لوبقم «ءارمألا ِكِلم بانج ىلإ ٍةلاسرب

 ىلإ ةلاسرلا هذه ادلب نأب 2 ايد هوري يكل انه ىلإ ءيجملاب مهيبأل

 ءالؤه هان ىضقُتو «ضرعلا نسحب , اهناوأ يف ضرعُت يكل [] مكترضح

 .ىلاعت هللا ءاش نإ نيجاتحملا

 ّنيمأ ,تقولا ديزي ابأ ءنامّزلا َديَنُج :خياشملا َدّيس نأ ةنّسلا هذه يف ٌمولعمو

 طئاح ةرامع ببسب «هتكرب هللا ًمادأ «نيّدلاو ّقحلا َماسُح «قئاقحلا َفّرْشُم ,بولقلا



 اذه رطاخ ْنأ مكيدل ٌمولعمو ءاّريثك اّلام قفنأو ءاًريبك اَنَنَع يقل ءمّدُه دق ناك ٍناتسب

 مكٌرِطاخو ءانه ًءاربكلا نكي مل .قافنإلا اذه يف دعاسُي نأ ىلع ٌصيرح يعاذلا

 يعاذدلا اذه رطاخب ٌسأتم ٌفرشألا

 ينيذؤت ٌكيذؤت ةضراع ّلكف ٌلِصَنمو وزمن كِحورب يحور

 ِريَح ني كيفن ومْيَتُت امو )+ .مولعم ٌدوصقملاو ؛لاصتالا اذه هللا فعاض

 4« ارْوُش الو زج ٌوكَسُدن ال » ٠١[. :لّمَرملا و١١٠ :ةرقبلا]« لأ دنع ُهوُدَج

 .[9 :ناسنإلا]
 يس يق -.

 .«ٌةريخذو ٌةَدُع ةّذشلا يفو «ٌةنيزو ٌلاَمَج ءاخّرلا يف انل ٌتنأ

 رم تسداسلا لاسر

 هغالبإ يف هناوري نيّدلا نيعم ىلإ]

 [نيّدلا فيس ءانبأ ٌركش

 .هلؤطو هللا لضفب ِكْسمنملا هلّوَحو هتّوق نم ئربتملا ءارمألا كلم ّطْسِق هللا قو

 لزانملاو ةرخآلا راّدلا بلاط ؛حاجنلا بكرم ىلع سرافلا «حالفلا مّئاخب موتخملا

 «ٌقحلا دنع ٍلوبقملا ءناقيإلاو قدّصلا بنيدر ءناسحإلاو ِلْدَعلا يفيلأ «ةرخافلا

 عباتو هتعاطل هّصلخأو هّرلع هللا ًمادأ «نيّدلاو ةلودلا ِنيِعُم ,قلخلا دنع دومحملا

 علاطي .نيتلزنملا ةماركو نيِراَّذلا ةداعس نم هَتمْسِق رثكو ءروبحلا هيدل رهاظو َرورّسلا

 ةهزنو راونألا ةضور وه يذلا هئاقل ىلإ قوّشلاو قولا نأ ُمّلعيو «ةّيحتلاو َمالَّسلا

 ةمعنللو اًماظن رورّلل هللا هلعج يذلا ءنوزحملا هب ٌمَسُيو ُنويعلا هب ٌرَفَتو ءراصبألا
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 .ثعابو ٌبِلاغ ءّمامت

 يرصب نع َتِيْغ ْنإو كاري يبلق يعم كم ٌرْكَّذلاف يعم تسل تنك ْنإ

 رظْنلا نم ولخيال بلقلا ٌرظانو هٌرصبُتو ىوهت نم ُدِقفت ُنيعلا

 ًءانبأ .مكترضح ىلإ ماربإلا اذه يبذاجو ةّيحعتلا هذه يسمتلم نإف نآلاو [87]

 هل رِفغو هنع يفَع يذلا اذه ءهتريشعو ءاّزعألا نيّدلا فيس رّرحملا قّتعملا دبعلا

 ةايحب اورفظو اوُيحأ [ءةانبأو هَتيرْذ] :مكترفغمو مكوفع فيرشت ٌةَعْلَي ىدتراو

 ةمعنلا كلت ٌرْكش نودّدري تاولخلاو ِتاوّلَّصلاو دوجشسلاو عوكّرلا يفو «ةديدج

 6-0 نم لقعلاو َنذألا غلي يذلا اذه نوكي نأ نوئمتيو «ةلودلا كلتل ًءاعّدلاو
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 ْنصْؤُت ملوُأ َلاَف 2 اًضيأ نيعلاب اًدَهاِشُم هل دودح ال يذلا مكناسحإ بورضو ةّيكلملا

 يفِرَأ 8 :ميهاربإ ّلثم نوحيصي ١١[( :ةرقبلال# ىِلَك َّنيَمطَيِل نكلو نب لاق

 ءمكَسفنأ مئلعج ذإ ميمعلا مّركلا كلذب 1٠١[ :ةرقبلا14 َقْوَمْلا حت فيك

 ٌقئالخلا حيرتست يكل تافآلا سمش ٍتاوطسل اًسرت.ةبّيطلا ةرجّشلا لْثِم

 .اريخ هللا مكازج «تاوطّسلا كلت نم مكّلظ

 المأ كمّسلاك نوفحزي نيذلا ءافعضلا ءالؤه ىلإ بلقلا ُدارم َلّصو ام اذإو

 هذه ىلإ ديدج نم َءاملا اذه ّيرِجُو ءاّريمأ لاز ال ,فطعيو ءاملا ُريمأ َّمَحْرَي نأ يف

 َكّلعج .«ءامّسلا يف ْنَم كمحري ضرألا يف ْنَم ْمَحَرا» .اًريبك ٌباوثلا نوكيسف «ةيحانلا

 مو (0) رهقت الق ميلا َمأَف لإ ايندلا هذه يف ءايوقألاو ءافعضل هلا ٌتاغَبسُم اًئاد هللا

 م ا َلباَمل هنيد ٍلهأو ِهِلآو دّمحم ىلع هللا صو ء[١- :ىحضلا] * زل رت الق



 ١:١ لئاس رلا

 .[14 :فسوي]4 َنيِحّيأُمَسِنَأَوهَو أظَفنَح ٌريخ أف > «نيرهاّطلا نيبّيَطلا

. 0 
 رسم تولاسلاةلاسرلا

 لامك ءاضفعإ بّلط يف نيدلا دجم ىلإ]

 [جارخلا نم نيّدلا

 :ىلاعت لاق امك ٍةداعس لك لامٌّسأر يه يتلا «ةعاّطلاو ريخلا ىلإ ٌقيفوتلا هللا ًمادأ

 كرابملا ٍنامزلل اًرّسيم :[07 :تايراذلا] * نوُدَبَِل اَلِإ ىنإلاو َّنْلْل ٌتْمَلَح اَمَو +

 حر رامكْلا َكَع ُكّدِتَأ ج مّركلاو ناسحإلاو «معّتلاو يدايألا لو «نيّدلا يذ ريمألل

 َمادأ «نيّدلاو ةلوّدلا دم «نيفوهلملا ِثيْعُّم .نيمولظملا برم ([74 :حتفلا] * َمُينَْي

 لاوقألاو لاعفألا ّلك يف هل اًدّدسمو اًفومو اًيداهو اًدشرم ىلاعت هللا ناكو .هّولع هللا

 .هلآو دّمحمب .لاوحألاو

 هئاقل ىلإ قايتشالا ْنأب ُمّلعيو .تابجاولا نم امه نيذّللا ةيحتلاو َمالَسلا ٌملاطي

 .[417 :رجحلا] 4( َنيِليِدَمَتُم يرسم لع اَنْ ل هللا انّلَعِج .هل ةودح ال كرابملا

 نيصلخملا ءانبألا نم ؛هتداعس هللا لّمك «نيّدلا لايك زيزعلا َنبالا ةيحتلا َمفار َنِ

 لمهأ نيّدلا يف هنألو .داعملا رمأ يف رّكفتلاو ٍداروألاو ٍتاعاطلاب ٌلوغشم وهو «يعاذلل

 هيلعو «لاملا بناج يف اًريثك رّرضت هنأ يف كش ال .صرحلا يف ريكفتلاو بشكلا ةيعاد



 يمورلا نيدلا لالج انالوم ٌلئاسر "١

 ىلع سيله هّنأل «ةّماعلا لع ضرفُي امن ىفعُي نأ يف ٌدوقعم لَّمألاو . ٌليعُم وهو نيد

 ؛يعاّدلا اذه ىلع ُنَنملا نوكتو مكتلودل ءاعّدلاب لغتشي [87] يكل ؛«ٌجارخ بارخلا

 .انسحم َتْمُد .قباّسلا يف ال رصح ال يتلا ناسحإلا بورض ىلإ اذه ٌمضْيو

 هه 8

 رسم ”ساملا لاسرلا

 نيدلا نيمأ ىلإ ةهججوم اهئأ وديي]

 سمشب ةيصوتلا يف (كيب بيان) ليئاكيم
 دهعُي يكل نيّدلا لامج نب دّمحم نيّدلا

 [لمعب هيلإ

 لاق امك ةدابعلا َريسيتو ةعاطلا ىلإ ٌقيفوتلاو ًةلوّدلاو ٌلابقإلاو ًةداعَسلا هللا ٌَمادأ

 ًةرّسيمو ًةْضَيقُم .ىرسُعلا هبنجو «[77 :ليللا] 4 50 رن كريم )> : ىلاعت

 م لل َنِي اليل اثك 2 نيمولظملا ٍثيغم ءٌصاوخلاو ءارمألا ِكِلل ةكرابملا مايألل

 ٍفِيطَللا «ةّممللا يلاعلا ١7 -١8[ :تايراذلا] 4 نفعت مم راَسأْلارَو 8 َنوْعَجَج

 ةردان [ةّيكرتلاب ّْنْتُق غلأ] كرابملا ميظعلا ««هللا رونب ٌرظني» ةسارفلا ٍقداَّصلا «كاردإلا

 نيروصنم هءايلوأ ٌلَعجو !هولع هللا مادأ - كيب بيان «,ناسحإلل رشانلا «نامزلا

 ٌقوشلاو ءءافصو يدصب ءاعذلاو مالسلا لبي .ةروربم هتاعاطو ءنيروهقم هءادعأو

 :رجحلا] 6 َنيِلدَمَتُم ريوس لع ائوْحِإ ]ل هللا انلَعِج .ةظحلف ةظحل دادزي ِكرابملا هئاقل ىلإ

 .نيملاعلا براي نيمآ.[



 وهو ء«ٌصلخغم ٌريزع نبا «نيّدلا لامج نب دّمحم نيّدلا ٌسْمش ؛ةّيحتلا لِماح نإ

 اًنبا رغّصلا ذنم هللا همحر ٌدمحأ ئيمألا نيّدلا ٌلامج هوبأ ناكو ءٌنيكسمو اًدج لاحلا ُديقف

 سانلا ُريخ» أديمب ةلماعلا ةيناطلّسلا قالخألا مراكم نم ُلّمؤملا .يعاّدلا اذهل اًمزالمو

 رختفيو فّرشتي يكل ؛مكديبع نم ودغيف هب قيلي لمعب هل رمأت نأ «سانلا عفني نم

 .قئالخلل اًثيغم تمد .ةلوّدلل ءاعّدلاب ٌلغشني غارفلا اذهبو ءمهيهابيو هسنج ءانبأ ىلع

 .اه رصح ال يتلا ةقباّسلا فاطلألا ىلإ ٌمضنيو ءاذهل انتمم يعاّدلا نوكيسو

 هي ولد
 ةرسك ”سمارلا ةلاسرلا

 ةيصوتلا يف ءارمألا دحأ ىلإ]

 ّْلبُي فولع هللا َمادأ هللا رمأل مَّظعملا ءٌصاوخلا ٍدّيس ؛ءارمألا كلم ّلظ هللا َمادأ

 لو قايتشالا سطع داز ةعرجلا كلتبو «قاتشم نأ ٌمَّلعيو [84] ءاعّدلاو َمالسلا
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 ىلاعت هللا لاق.[ 517 :رجحلا] ٌفِليدَقْمُم ريرس لع اًناوَحِإ 9 هللا انلَعِج .نكسي

 اذإ لاق .كلذ نع هّزنم ّتنأ ءٌّبر اي :لاق ؟عنصت فيك كباب ىلع يئّتيأر اذإ» :ىسومل

 يدابع نم هتفيطصا ينإف ؛يب ٌلِعاف ٌتنأ ام هب لعفاف .كباب ىلع يدابع نم اًدبع ٌتيأر

 .«يتايحب هتيبحأو يرونب هّترونو

 ةالّصلا حور َنإف ءٌلضاف ٌلَمعَةالَّصلا َّنأ مغرب هنأ ُلْبَق نم مكبانج ىلع ٌضرُع

 ّيمدآلا ةروص نم ُلضفأ ّيمدآلا حور نأ املثم «ةالّصلا نم ٌلضفأ ةالّصلا ,دعمو
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 ىقبت ال ةالّصلا ةروصو ؛«ىقبت ّيمدآلا َحورو ىقبت ال ةروّصلا ْنأل كلذ ؛ىقبأو

 :جراعملا] نوب َمهحاَلَص لع مُه نبدا + :لاق امك ءىقبي اهّحورو ةالّصلا ىنعمو

 تكرت امدنع هنأ ركذت يتلا خيشلا كلذ ٌةياكح تركُذ ةملكلا هذه 5 نمو.[ 7

 نحن موقنسف برغملا ًةالص لصت ال تنك اذإ :ًةلئاق اهخيش ميظعت ٌةعاجللا كلت

 مالك ىلإ جاتحي ال خياشملا كاردإ ْنإف «ةحارص اذه اولوقي مل مهْنأ مغربو .لصنو

 اذإف ,مكرارسأ نم نوجرخيو مكبولق يف نولخدي بولقلا ٌُسيساوج مهتإ» ناسللا

 لهأ عم سلجيلف هللا عم سلجي نأ َدارأ نمف ءقدّصلاب مهوسلاجف مهومتسلاج

 .«فّرصتلا

 كييفن نع لخدتف اًموق ىرت تمد ام
 كالفألا نم ىمسأ مهنكلو بارّثلا قوف ٌكععم مهّئإف

 «ضرألا قوف ةروّصلا يف هنأ مغرب

 ةعباشلا ءامسلا يف ىنعملا يف وه
 ةالّصلا حور اَمأ ؛مالس اهُرِخآو ريبكت اهَّوأ :ةالّصلا ةروص ةيقفلا نّيبي اذكهو

 ةروص ٌطرشو .«هللا الإ هملعي ال ثيح نم هللاب ٌلاصتا ٌةالّصلا» :اهنأب ٌُديقفلا اهنّيبيف
 ةدهاجم نم ٌةنس نوعبرأ ةالّضلا حور ٌطرشو «ءاملا نم ّنَم فصنب رّهطتلا هذه ٍةالَّصلا

 تومي نأو ءَناَلَظ باجح ةئم عبس نم ٌجورخلاو بلقلاو ٍنيعلا ٌمدو ربكألا داهجلا

 .هدوجوو ّقحلا ةايحب ايحيو .هدوجوو هتايح نع لختيو ُناسنإلا

 كولملا لكِ كّلُخا ريرس ىلع ّسولجلا عطتست ملاذإ
 نيشاّرفلا ّلْثِم كيما ةميخ بانطب ُكَّسمتف



 .١ لئاس ّرلا

 ةّيعّرلا نم ْنُك ءاثاطلس َتْسل َكنأل

 ةّمألا نم ْنُك اين تسل َكَنألو

 ٌتررتغا اذإ اَمأ.[١1 :روطلا] 4( َمََُبَرُد مب اَنَقَكَل + :مهيف ليق نميف لخدت يكل

 مه نيذلا «كنامز باطقأ نع ٌتينغتساو كهجو ٌتردأو ءٌتيغطو كِلّمع ةروصب

 «ةلبَقلا ىلإ ٌتهججوت دقو ٍةالص يف َكَسفن ٌتننظو [44] ؛حورلا ءامدُنو بلقلا ُءامَدُن

 اورادأ دق ّموقلاو َّمامإلا ىأر يذلا شيورّدلا كلذ َلْثِم نوكت ةقيقحلا ىلع كنإف

 امههخيش ةمدخ يف نيسلاج اناك نيذّللا نيصخشلا كِنْيَذ ىأر |منيب «ةلْبِقْلا ىلإ مهّروهظ

 هللا سّدق ديزي يبأل ٌقحلا لاق (ملثم اذكه ؛ةلْبقلا ىلإ نيِهجوتم [ةالّصلا ىلإ اموقي ملو]
 رخآ ىلإ اذكهو ««نَّدَّصق كّدَّصق ْنَمو «ينآر كآر ْنَم ءيقلَح ىلإ تافصب خّرخا» :هّرِي

 ٍناميإلا حور ىلع ٌكفقوأو ٌرهاطلا كري ٌئرابلا َرّون .هل ةياهن ال يذلا ثيدحلا اذه

 .ققوملاو يداها هّنِإ ةالّصلاو ناهيإلا ةروص ًءارو امه نيتّألا ءامهتقيقحو ٍةالّصلاو

 ريخ دوعو متلسرأ دق متنك ؛هّرومأ هللا َمُظن «نيّدلا ماظن صلخملا نبالا نأش يفو

 ىلإ نذألاو نيعلاب ٌعّلطتأو رظتنأ انأو .ريخلاب مكل يعُدو مكل ّنتماف ءنوعو ٍناسحإو

 ريبكتلاو ةالّصلل ةّينلا َّنإ .«هئادتبا نم ٌريخ فورعملا مات ّنإف ُلاضفألا هذه لّمكُت نأ

 .فطلأو ّلمجأ نوكتف دوعقلاو دوجَّسلاو عوكرلاب ٌةالَّضلا لّمكُت امدنع اّمأ ٌبّيط ْءيش

 ّقحلا مكامح ؛مامت رْدَب ىلإ ٍلالحلا َلّوحَت هبشُي اهمامتإو الهلاك ةنسحلا ةّينلاو ٌناسحإلا نإ

 اًناسنإ نوديري ال نيذلا ؛هللا مه ذخ «نطابلا قيرط عاطُقو رهاظلا قيرط عاَطُق نم ىلاعت
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 .اًسئاي اًيلقنم مهّلثم نوكي نأ ٍناسنإ لك نم نوديريو ءاّبيط

 عبطلا يف ٌفعض هيدل ناك ْنَم

 اعُم اًحيحص نوكينأ ٍدَحأل ٌديري ال

 يكل هلامعأ ىلع هّضحي لوزعملا ميدقلا يلاولا عم ٌديدجلا يلاولا ٌرواشتي امدنعو

 ٌداَسُْحو نولوزعم هالو تافّصلا ّناطيشلا َناسنإلاو ّيفخلا َناطيشلا ْنإو .هّلثِم لّرعُي

 يف ريخلا ٌةبحم نوُرَْفُيو ةمسّدلا تاملكلا تائمب ناسنإلا ىلع ريخلا ٌقيرط نوعطقيو

 انك ينحل ناحل د حت ايدج

 سايزركلا نم اًعارذ الإ َفّسوي يف ٌدجَت ال

 ٌُنزخملا ىقبيو ءبهذت نأ لبق ءّدجب ريخلا ٌروذب غرزاو هللا ىلإ أجلاو ءمهُرّذحاف

 اًناريم ةعورزملا ريغ ةطنحلاب ٌءولمملا

 ٌبرهوملا ُلَجألا ّدخأي نأ َلّْبق

 ءاطعلاب ٍةريدج ةيطع لك ّيطعُت نأ نم دب ال
 ٌريخلا اذه َدْعَي نأو حلا تاريخلا نمض نم َريخلا اذه َدْعَي ال نأ عقوتملاو

 ةعارزك تسيل لصبلا ةعارز ّْنأل كلذ ؛ةليضفلا يف تاريخلا كلت نع الصفنم

 ام نوملعيو نولمعيو نوملعي نيذلا نينسحملا كئلوأ نم اًنِسُم َتْمُد .نارفعزلا

 هدّدسو هللا هقفو  نوبهذي نيأ ىلإ نوملعيو نوبهذيو ؛دّدرت نود نم اًنيقي ء.نولمعي

 نيبّيَطلا هلآو دمحم ىلع ٌةالّصلاو .نيمحاّرلا ٌمحرأ وهو همّركو هلضفب هّمّصعو هتّبثو

 .نيملاعلا ٌبر اي نيمآ .نيلّسرملاو ءايبنألا عيمج ىلعو ؛نيرهاطلا



 ١ لئاس رلا

 ىاورسصلا كارلا

 نيذدلا عاجش ىلع َدّرلا ين

 [هئاقل ىلإ قوشلا عوضوم يف
 شيجلا ٌدئاق ٌريمألا اهمّدقي يتلا ٍتاقدّصلاو ٍتاتسحلاو ٍتاريخلا هللا لَعج 13

 «نوميملا ءنيدهاجملا ٌراختفا ءشويجلا ٌمّدقم .ىغولا ٌدسأ «ٌلداعلا كاعلا ءكيبكلا ّلجألا

 ةلودلا ٌعاجش «ةّملا َنابّرلا ءيقتملا ءذمتعملا ءٌبيطخلا كلاعلا ءديعَسلا «ٌميظعلا

 ©ةلوبقم  هّودع لّذلاب تبكو هّرلع هللا مادأ  نيملسملاو مالسإلا ٌدضع ءنيّدلاو

 ولأ لبس يف ْمُهَلوَمَأ َنوُعِفنُي نبيذ دل لكم ) ماركإلاو لالجلا يذ ةرضح ىدل ًةروربمو

 4 هو بح هكا وبس لك ىف لياكَس َمْيَس تبت َةّبَح لت
 .[؟"١ كنا

 ىلاعت هللا ِمِلَع هٌرَكذ يذلا ٌقايتشالا و .ءانثلاو ةّيحتلاو َءاعّدلاو َمالَسلا ٌلاطي

 ٍتاتّشلا ٌعماج «ىلاعت هللا لعجيو .ُهلْنِم ٌفالآو هفاعضأ يعاّدلا اذه ىدل ءسّدقتو

 4. لل
 - ما ل”قمسلل

3 
 5 واط

- 

 ذه

 اًببس لجاعلا يف ءلجو ّزع ؛تاجاحلا يضاقو ٍتاوعّدلا ٌبيحجمو ٍتاومألا يبحمو

 .«عيمس ٌبيحي هنإو ّيعاّدلا اذه ةفيرشلا ةفيطللا مكتافاومو مكتاقالمل

 مْزُه ,دنهلا بْرَح يف هحور هللا سّدق [ّيونزغلا] اًدومحم ٌناطلسلا نأ يكُح دقو

 يفو .دومحم ناطلّسلا ٌركسع سي اذكهو ءاّدج اًريثك دنم لا ٌشيج ناكو .ءاركت ًٌةميزه

 .[مجرتملا] ةرقفلا لّوأ يف «ّلَمِج :لعفلل يناثلا ٌلوعفملا *
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 انّئرصن ام اذإ كنأ ىلع كّتدهاع «يملإ اي :لاقو هلل ُناطلَسلا ٌَدجس سأيلا نم لاحلا هذه

 عّرضتو .شيوارّدلا ىلع هلك هب قّدصتتس سأيلا اذه يف نحنو همنغن ام لك َنإف

 ٍلتاقم بولق يف ميظع ٌعلَه عقوو ءرصتلا حاير تّبهف هءاعد ءاعّدلل ٌعيمسلا باجتساف

 ديبعلاو ليخلاو نئازخلا نم ؛دنملا شيج نم اهل رصح ال ٌمئانغ تءاجو ءاومزُهو دنهلا

 ٌدنجلا ٌجضف .ٌتْرَّذن دقف ءاّئيش اوذخأت ال :كلملا لاقف .ةكرعم ةّيأ يف هيلع لصحُي مل ام

 نأ َترذن اذإف ؛ةنحاط ٌكلراعم ضاخ دقو ءاّدج ٌجاتحم شيجلا ّنِإ :[نيلئاق] ىوكشلاب

 .شيوارد ٌدنجلا راص ءشيوارد اًضيأ [دنجلا] ءالؤه نإف «شيواردلل مئانغلا يطعُت

 راصو ٌكلملا ًةريحلا ٍتكردأ .اًضيأ ٌريخ اذه نأ كلملل اولّيخخ ىّنَح اًريثك اوعّرضتف

 سيلو ءَنيينابَرلا نيّيإلا ءارقفلا نم ٌريقف نونجم ّرم ٍةَرِغ نيح ىلعو .ليوأتلا نع ثحبي
 لاقف .رذّتلا اذه ًةّصق هل يكحن يكل .هوعدا :ُناطلسلا لاقف .زبخلا ءارقف نم

 اذإ اَمأ .كل هنولوقي ام لعفاف ؛ىرخأ ٌةّرم ّنحلا ىلإ ةجاح كل نكت مل اذإ :ٌشيورّدلا

 .رذثلا لّوحت الو ةعاسلا هذه رّكذتف ةيناث ةرملا هذه ّلْثم هيلإ جاتحتس ٌتنك

 نيأ اًضيأ ٌمّلعأ لب - ؟بتكُي يتلا ةياكحلا هذه ىلع ُثعابلا ام يعاّدلا ُمّلعي الأ

 ١[. :ةدئاملا» 4 دوُقْمْلأ أوُهْوَأ اَونَماَح يلا اهي بهذت

 تبوهوملا ُلَجألا ّدخأي نأ ٌلْبق [417]

 .ءاطعلاب ةريدج ةّيطع ّلك ّيطعُت نأ نم ٌدب ال

 كلذ لعفأ مل اذامل ؛تْوَقلا ىلع ٌةرسح ٍتيم لكل لب ؛توملا ىلع ٌةرسح ٍتيمل سيل
 عقت نأ ُلَمألاو .هّلسريل ةظعوملا هذه نم ُلضفأ وه ام يعاّدلا ىدل سيلو ؟ءيشلا



 ١6.8 لئاس ّرلا

 نورسملاو واحلل

 باوج يف رصيق نيّدلا مّلع ىلإ]

 [اًركشو حئاصن نّمضتتو .هتلاسرل
 روت «بقاوعلل ٍنيبتسملا ءيصلخملا نبالا نم [ةلاسرلا] ٌةميركلا ٌةفّرشملا ٍتَلصو

 «بلقلا ّيقن .سفنلا ميطف «ةسارفلا ٍقداص ءنظلا بيصم ءّقحلا ٍقوراف ءبولقلا

 اينذلا بهاو «نيّدلاو ةلوّدلا مَلَع «سفنلا بساحم هّبّرلا يقّتم ؛هّعضوم ريخلا عضاو

 .قئاقحلاو قئاقّدلاو بئارغلاو فئاطألا عاونأ ىلع ةلمتشم «هيلاعم هللا َمادأ ؛ةرخآلل

 ةرخآللل اًبلطو ةبقاعلل ةيؤرو ىبلق ةظقيو ٌةَدومو اًصالخإ هلك اهثومضم ناكف «ُتئرَقف

 نأ مّلعيو ًءاعّدلاو َمالَسلا ٌعلاطي .نيبلاطلا عيمجلو هئاقل ىلإ اًقوشو اًصرح هللا هداز -

 :حتفلا]# دوُجُسلا ِرَْأ ْنِْي مههوُجُو ف ْمُهاَميِس نمل كرابملا ءاقللا ىلإ قايتشالا
 نميأ يف ٌسنؤملا َعفاشلا ّمفانلا ّيقيقحلا َءاقللا أّيهو ىلاعت حلا َرّسي .ٌتعابو ٌبِلاَغ 4

 .تاعاّسلا نسحأو تاقوألا

 ةيانعلاو ّيكلملا ماهإلا ٌنيع وه ةيقابلا ةداعس بّلطو ةرخآلا ٍقوش نم ٌرهظ امو

 اًديازتم نركي يذلا هللا ءاش نإ «ةيهلإلا ِةمحّرلا ىلع ُهّبنملاو ّيواهّسلا ٍلضفلاو ةّيكلملا

 ال ٌلقاعلاو .ٌرنك هيفو ٌبارخ هّلك اعلا اذه نأ يف كلش الو .اًقداص اًحبص نوكيو

 ءانآ نوكيو ءّرتغي الو بارخلل تشاعلا موُبلا كلذب يدتقي الو ؛بارخلا ىلإ ٌنئمطي

 .زنكلا كلذل اًبلاط راهنلا ٌفارطأو ٍليَللا

 يلايَللارهَس ىلعلا ب لط نمو 2 يلاحملاٌبستكت ٌدكلا ردي



 يلآللاّبّلط ْنَمَّرحبلاٌصوغي اًليلٌمانتّمئ رجلا ٌمورت [44]

 ّبوهوملا ٌلَجألا ٌّدخأي نأ ّلْبق

 ءاطعلاب ٍةريدج ةبطع لك ّيطعُت نأ ْنِم َدب ال

 راعلاب سيلبإ هنم ٌسحأ يذلا ُنيَطلا
 نيذدلا هنأك ٌتنأ هّتتضتحا

 قانعلاو ٍةلبَلا مه محي ىتمو

 ؟ّيّريلا سلا ٌلكأي يذلا كلذ

 هنع يضرو هتانسح لّبقتو «هئايب ٌمتأو «هنارقأ ّنسحأو هقفوو هدّدسو هللا هَدِيَأ

 .هالخخأ ال ريخلا نمو هاضرأو

 اينّدلا هذه يف اهّمشع يتلا ًةليلقلا ٌمايألا

 «حوّرلاب اهئشع اذإ ءٌبلقلا اهّيأ «ٌةراسخ

 تيم نوكت ال يكل ٍقشع نود نم نكت ال

 اًيح ىقبت يكل ٍتْشعلاب ْثُمو
 اينّذلا .قشعلا يه :[77:ميرم 47 :فهكلا] <« ُتَحِيَّصأ ُتيقْبْلاَو ١

 ةدحاو ةّشَق ىقبت ال ّسقلا ُبهَذُت لجألا ٌحيرو .ةطنجلا ٌلثم ُنْشعلاو ءّشقلا ُلْثِ

 كّنأ ىلع ْنُكو «ةبقاعلا ىلإ اًرظان تمد ([18 :ميرحتلا] 4( َمِهيِدْبأ تريب ني ٌمُهْرو را مهل سىرررل



 وه اذه نأل كلذ ؛مهذِعاسو مهْحصناو اذه ىلع اًضيأ ّباحصألا لّعجاو َتيون

 ؛هتوص نم نوشهدنم ُقْلَخلاو «لبّطلاك اينّدلا كْلُم نإ .مَدَن هلك يقابلاو لمعلا

 راّطع ٌةبعُج هيدل نمل اًثينه .هيف ةعفنم الو مَسَدل ٌرثأ هيف سيل ,غراف هُبلقو هيلإ نوعمتجي

 .ايندلا كْلُم لبط ٍتوص نع هّبلق ّفّرصناو «[ةيسرافلاب  قشع راطع هلبط] قْشِعلا

 ؛رعش
 عادّصلاب الإ سأرلا ىلإ يتأي ال هاصقأ ىلإ هاصقأ نم اعلا َكَْلُم نإ

 «كييأر قوف عادّصلا نم اًريثك مضت ال ُهيفَسلا اهّأ ايف

 «كبيأر قوف رمقلاو سمشلا عقف َتجّوُباماذإف
 عداوي ٌرمعلا نِؤؤي امدنع «ةياهنلا يف ٍةنيَل قوف كّسأر عضتسف

 .نيملاعلا بر اي نيمآ .اًظقيتم تمد

 نو اولا لاسزرلا

 نيّدلا ماظن نأش يف ٌرتعم نيّدلا جات ىلإ]

 هضيوعت بلط يفو نيّدلا ماسح رهص
 [هب تقحل رئاسخ نع

 ٍفيطَللا ءرْكّذلا ميركلا ءيابرلا ريمألا ؛ءارمألا ِكِلم لابقإ سمش هللا َمادأ 31

 رخف «قافآلا يف روهشملا لدعألا ملعألا ؛نكاسملا جابصم .نمايألا ٍطوبغملا ءركفلا

 «مولظملا رصان ءلْدَعلا ٍطساب «نيتداعّسلا يلو «نيتلودلا بحاص «قارعلاو ٌناسارخ

 ٌّقحلا جات ؛ءارقفلا سنؤم «دابعلا ٍذالمو دالبلا ٍنامأ :ةبقاعلا يف رِكُفملا ءناسحإلا فرتحم
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 [174 :نارمع لآ] * تيدييحملأ بحي هو نياّتلأ ِنَع َنيِواَمْلَاَو ج «نيّدلاو

 ىرسعلا هبئجو ىرسيلا هل رّسيو هّرّصنو هَدْيأو هّودع َتبكو هٌولُع هللا مادأ -

 َنابَرلا ًماهإلا ٌلَعَجو «ةرهّشلاو رورّسلاو ٍةدايَسلاو ٍةداعسلا جورب يف اًئاد“” ةقرشم -

 يظفاح هللا ٌلَعجو .ادّدسمو اًدشرمو هل اًيداه «رحبو رب لك يف ءّيهلإلا ٌقيفوتلاو

 ْنِم ٌفنوظَفَحي -وِفَلَخ ْنِمَو ويدي نب نم ٌتبهَعُم هَل ا يف نيفوصوملا نّيوامَسلا بيغلا

 .ةلودلا كلتل نيبقارمو اًساَرْخ ١١[ :دعرلا]# لأ رم

 ٌبِلاغ كرابلا فيرشلا ِءاقّللا ىلإ قايتشالا نأ ُمّلعيو ء«ءاعّدلاو َمالّسلا ٌعلاطي

 هئاساومو اذه ماعنإلا ّلو ٌماعنإ زواجت امدنع نكلو .«ٌّبجاو مهنملا َرْكش» َنإف كّرحو

 نئازخت ىلإ ضوقمَو لوكوم كلذن ةافولاو .ركشلا رع اتزجع تادقكاو دخلا ةئيلستو

 اك هذ نفق اهنقعم هكسع ُهَنَسَح كت نإو 9 اهل ةيابن ال يتلا لالجلا يذ مّرك

 [ :ءاسنلا] اًميِظَْع

 ٌقوقحو «يعاّدلا اذه نبا ؛هّرومأ ُهللا مظن نيّدلا َماظن «َدِقتعملا صلخملا َّنبالا نإ

 باب ينو .رغّصلا ذنم يعاّدلا اذه ىلع هل اًمامت ةتباث صيلخملا ءادفلاو ةمذخلاو ةّوبلا

 «ءارقفلا ةمدخ يف (َّن دق هنأل  ؟ ُحِوَّرلا تلذُب ام اذإ لالا نوكي اذام نينار ءارقفلا

 :انلكم اهطست سلو

 يام نيم ل يصتب اردنا لكذ اهبيبح ٌتنأو يسفن ْنَرِقحت الف

 .[مجرتملا] ٌةقرشم ...لابقإ سمش هللا َمادأ :ةرقفلا علطم يف «مادأ» لعفلل يناثلا لوعفملا يه ةملكلا هذه *



 1١67 لئاس ّرلا

 زابلا عم ٌرابلاو ءمامحلا عم مامحلا

 نع ُلاؤَسلا يغبني الو ؛هئارقأ ٌرَصِبُي لب ناسنإلا كولّس نع لاؤّسلا ىلإ ةجاح ال

 ماعنإ ّلك هللا ّلَعِج .هقافنإ باوبأو هفراصم ىلإ ٌرظَنلا يغبني لب ءلّصُح نيأ نم للملا

 ىلإ ةيادبلا نم هّولع هللا مادأ ؛ءارمألا ُكِلم هُلذبيو هّلَّذِب لّضفتو ٍةحعاسمو ِفْطُنو

 «ءارقفلا ٌح ينو يعاّدلا اذه ٌقح يف ةّصاخ اَلوذبم ءنيّدلا ماظن نبالا نأش يف ةياهنلا

 نآلا ىَّبح هرَّهِص ذنم هضْزِعو همسجو هلام ّنأل كلذ [40] ءاّروربمو الوبقم هّلَعِجو

 وه يتأي نأ ديري ٌصِلخملا يعاذلا ناك .ًةباتك هنع ٌديبعتلا ٌحصي ال اذهو «ءارقفلل ٌفقو

 كلذ فيرّشلا مكرطاخل ةّيناَبَرلا ةسارفلا ىلع دمتعا هنكل مكترضح ىلإ ثدحتيو هسفن

 انأف «ءيجملاب مكجاعزإ ىلإ ةجاح كانه سيل هللا ءاش نإو ««هللا روب رظني َنِمؤملا» نأ

 نم عاونأل ٌببس عقو دقو .مكل ءاعّدلا يف لغشنم انأ ذإ ءمكيدل ٌدضاح ىنعملا يف

 ءاليتسا عمو ؟قوقحلا ءافيتسا ىلع ٌردقي نمو تاعافّشلا ىعري نمف ءررّضلاو رْسَكلا

 نآ دقو .هتحماسم نم دب ال ءريخلا لهأ و ءافعضلا ىلع ٍظافحلاو ٍداقتعالاو ٍلجخلا

 نود نم نافوّطلا جوم نم وجنت ال ةئيفّسلا هذه ّنأل كلذ ؛ىرخأ ٌةّرم مَّدقُت نأل ُناوألا

 .هولع هللا مادأ ءمّرَكلا جون ةيامح

 ,كّليَف ٌتسرغ دق ُنوكت كّنِإف يتّتيقس اذإ

 يئتعفر دق نوكت كنإف ينتعضو اذإو

 .[ا :دمح] 4 قرص هَ اررصت نإ أنما َنيِدلا امي )+

 ٌميرسو باسحلا ٌميرس ىلاعت ٌقحلاف ؛ةبرجتلا هذه ذاتسأ هّسفن ءارمألا َكِلِم ّْنِإو



 ورلا نيدلا لالج انالوم لئاسر ١

 ةيكلملا ةيانعلا لظ كّدبُي نأ عّقوتأو .رسخي نلو بابلا اذه يف ّدحأ رسخي مل .ةأفاكملا

 «لّضفتيو «ةيناثلا ةّرملا هذه يف نيّدلا ماظن صلخملا ٍنبالا نأش يف ؛ةمودخملا ةميظعلا

 4 كي زي لع دكا لحام لا (يأكي )+ ةليقثلا ةدهعلا هذح نم جرخي يكل
 ءامّسلا نم ٌقرف كانهف ءىرخألا تاريخلاب هّيشي ال ريخلا اذه ّنأ ةّصاخ ٠١[ :فّصلا]

 ىلإ ناسحإلاو دّسجلا لهأ نم ءارقفلا ىلإ ناسحإلا نيب ةعباسلا ضرألا ىلإ ةعباسلا

 «خياشملا ِكِلم ةمدخ يف هّيراقأو هَسفن وه هنأ ٌمولعملاو ٌةقيقحلاو .بلقلا لهأ نم ءارقفلا

 هللا عّنم  نيّدلاو ٌقحلا ماسُح ؛ىدهلا مامإ قئاقحلا سمش «بولقلا ٍنيمأ ؛نامزلا ِديَمُج

 ناسحإلا عاونأ سنج نم ٌناسحإلا اذه َدُعَي ال نأ هللا هللا  هئاقي لوطب َنيفراعلا

 ٍلَحَكلاك نينيعلا يف ٌلَحكتلا سيل .ىرخألا

 ّشقلا نم ٌرهوجلا ريت يتلا ٌنيعلا نيأ
 ؟بابّذلا نم ٌضيبألا ّيزابلا ٌريمت وأ

 امدنع ىتح ءضْرَملا ٌنيع يه كلذ ةياعر نأ نوكردي «نوفرعي امدنع نكلو

 كانه نوكي ال [ :ق] 4 ٌديِدَح مولا َكْرَمَم ٌكءآطِني كنع اَفْنْكَد  ٍلَجألا ٌموي رهظي

 «ماوّدلا ىلع قيفوتلاو ةيادهلا لْحُكب ةلودلا كلت َنيع هللا لَّحك .ىلاعت هللا ءاش نإ مدن

 نيّتس هللا َدَّبع يذلا ٌدباعلا .«يريغ مهفرعي ال يباب تحت يئايلوأ» نيملاعلا بر اي نيمآ

 مل ءاروعاب نب معلب يأ .تاماركلا ٌبحاص ٌدهازلاو مَدآ ٌرهوج فرعي مل ٍقنس َفلأ

 كاذ ذإو .ةذخاؤملا هتءاجف .كلذ عاري مل نقيتسا امدنع نكلو ءىسوم ٌرهوج فرعي

  ؟«يندعت ملف ٌتضرم» *ي لف اذام ذِيوأ امدنع

 كلذ ءءارمألا كلم ّقح ءادأو ةقفشلا اَلِإ تاداهشلا هذه يف ٌٌضرغ يعاّدلل سيل



 مهّدوجو اومنتغاو اعلا اذه يف مهوبحاصو يدابع اوفرعا [41] :لوقي [ّقحلا] نأ

 يذلا هلل ناك نم» ٌرْوَد يضقنيو مهتلود موي يتأي امدنع اورّسحتت الو اومدنت ال يكل

 دمألا ريصقلا ماعلا اذه يفو .ىبقُعلا وه يذلا .«هل هللا ناك» ٌرْوَد يتأيو ءاينّدلا وه

 بالطب مهُمامتهاو ءاّدج ةّمهمو اًدج ًةريطخ نيرباعلا كولملا ٌثاّرهم نوكت «بذاكلا

 مو ءنيّيفغ اوناك مهّتإ [نيلئاق] نورذتعي مهّئأ مغرب ءاذه نم لقأ سيل ةقيقحلا اع

 .اذه وه ِهّنِإ :[نيلئاق] نودهشي َلودُعلا َدوهّشلا ْنأ اّيسال ؛مهفرعن

 و اوثلاساكلاسرلا

 (يفوتسم وأ ياطرق) نيّدلا لالج ىلإ]

 [نيذدلا ماظنب ةيصوتلا يف

 «لجألا ريمألا نيبكلا ردّصلا ىدل لابقإلاو ةداعّسلا ٌحابص سّرحو هللا ناص

 ٍفوؤرلا «نيتداعّسلا يلو ءلْذَعلا ٍطساب ءنيتلودلا بحاص «لدعالا ملعألا

 ٍلالج «ءالعلا برم «ءارقفلا ٍنيعم «ةبقاعلا يف ركفملا .ناسحإلل ٍيفرتحملا ؛نيمولظملاب

 بحاص ِكرابملا ءنيطالسلاو كولملا رخذ «نيملسملاو مالسإلا دّضَع «نيّدلاو ةلودلا

 هبتجو ىرسُيلا هل رّثي» و هّرَصَنو ِهّدْيَأو هّودع َتبكو هّرلع هللا َمادأ «ءافيتسالا ناويد
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 هؤادعأو ءنورورسمو نوروصنم هؤايلوأ .لامكلا نيع ِلاوز ' ”ءاسف نم  ؛ىرسغلا

 .ةلاسرلا لّوأ يف :ناص» لعفلاب ناقل عتم رورجملاو ٌراجلا *



 يمورلا نيدلا لالج انالوم ٌلئاسر لعل

 .اًراهنو اليل روكشو ٌرصانو ًظفاح ءهلالج لج «ئرابلاو ءنوروهقم

 فيطللا رظنملاو فيرشلا ءاقللا ىلإ قايتشالا نأ ُمّلعيو ًءاعّدلاو َمالَسلا ٌعلاطي

 .«عيمس بيخم ِهّنإ» اًميرس اًببس ءاقلل ىلاعت هللا لعجي .رصحلاو ّدحلا نع جراخ

 ٌركاشو زيزعلا كلذل نيّبحملا نم وه يذلا «نيّدلا ماظن َدِقتعملا ٌصِلخملا َنبالا نإ

 ىلع لوصحلا لَمأ ىلع ,مكترضح ىلإ ٌدٌجوتم .مكناسحإو مكمّركل ٌرشانو مكمَِتل

 ُبْذعلا ُبَرْدملاو» مكترضح نم ةفولأمو ٌةدوهعم يه يتلا ةيبرتلاو ناسحإلاو نوعلا
 ةيدايسلا دابعلاب ٌةفأَرلاو ٌةفطالملا ٌدِعاسُت ةداعلا ىلع اًيرج هنأ لمؤملا .ءماحّرلا ُريِثك

 ٌتادحألاو ىذألاو ةراسخلا ٌبابسأ ْنأل ؛ىلاعت هللا ةضرم ىلإ ةليسوو ةبسح «ةيكلملاو

 بابسأ ةلمج نم هّنِإو .فطعلا َنامزو ةقّرلا ٌتقو اذهو «ترتاوتو ترثك ةقفاوملا ريغ

 دق ؛هّرلع هللا مادأ نيّدلاو ةلوّدلا رون «شويجلا ميعز ءءارمألا ِدّيس ٍباَوُن ْنَأ ةراسخلا

 نأ عقوتملاو .ةيالولا يف يقابلا يقب دقو ؛[رانيد وأ مهرد] فلأ رشع ينثا هنم اوذخأ

 اينأ انأَكحَت [91] هاي ْنَمو + هقوقحل ٌءايحإ كانه نوكيل هّدضع ىَرقُي

 .«ءاهسلا يف ْنَم َكْمَحري ضرألا يف ْنَم ْمَحَراد 177 :ةدئاملا]« اًعيِمجن سال

 انأو ءيعادلا اذه ةمدخ يف ءاّمح ؛هلعفي طلو هب ٌموقي لّضفت لك لَعِج دقو

 ىَدأو هعابل اذهب ءافولا نم ٌبيرق ْكْلِم يعاّدلا اذه ىدل ناك ول هنأ ٌدح ىلإ هل ّنتم

 .هللا ٍدمحب هنكل .اذهب مكترضح جعزي ملو «ةميدقلا ةمدخلا قوقل ةياعر ؛هنع كلذ

 .«مكتبقاع ّنسحأو مكَدْيَأو هللا مكٌرصن» ةاهابمو ٌراختفا ماركلا نم ةجاحلا ٌبّلط

 مقألا ُفعضأ ٍقشعلا ٌةقأو مّركلا نسم ىوملا لهأ ٌماركإ

 ءيضملا يلاعلا مكيأر نِإف يقابلاو ..مهدنع ينوبلطاف «مهبولق ةرسكتملا ٌدنع انأ»



 ١ هال لئاس رلا

 نّدملا ىلإ ٌمضني يكل ««هللا روب ٌرظني هّنإف ءنمؤملا ًةسارف اوقّتا» بوتكملا َريغ أرقي
 نم عجري ال نأ يف ْلَمَأ انيدل هللا هللا هللا .اهب قحلّيو «ةمّدقتملا فاطلألاو ةقباسلا

 ماعنإلل لولا كلذ زواجتت ْنِإف .هَناداّبَع ًءارو ٌةيرق سيل» هدارم نود نم ةرضحلا كلت

 .نيملاعلا ّبر اي نيمآ .نيمولظملل اًثيغم تمد .سأيلا ىوس كل سيلف

 نورسلاو مارال

 هوعدي يبلج نيذدلا ءالع ىلإ] |

 [لزنملا ىلإ ةدوعلا ىلإ اهيف

 جورب مُّهَدّيَأَو )+ هيلع هللا نع «نينبلا ٌراختفا «نويعلا ُةَرُق ُريزعلا نبالا

 ينثأ مّلعيو ءصلخملا بألا اذه نم ةّيحتلاو َمالَسلا أرقي ء[77 :ةلداجملال* ُهْنَي

 هللا هللا ٌةنامأ لاح لك ىلع مهو .ءافعضلا ءالؤه ٌقري الو تيبلا نم جرخي هنأ نمالأتم

 ًةرئان مهتيحان لعجيو ؛تيبلل اًمزالم نوكي ,بالا اذه ٍبَلَق ءاضرإ لجأ نم .هللا

 .كلذ ٌركش ّلِإ لصي يكل ءفيرظلا عبطلا رّكُس لمعم نم رّكّسلل
 نيرخآلا أل اًجالِع ُنوكتأ ءُبيبحلا اهم

 ؟اًرجاع نوكت انَكأ ٌةبون نحت امدنعو

 .هبيبح عادخ ىلع اًضيأ ٌردقي «بيرغلا عادخ ىلع ٌردقي نم نإ
 ءاود كدنع سيلو ءٌتّلأت []

 ؟اًضيأ كدنع سيل اذه ىّتح ءاّيذاك اًجنُع ٍطعأف



 ورلا نيدلا لالج انالوم ٌلئاسر 64٠١م

 ةّبحألا ٌةءورم حرت نأ ناقحتسي ال اهسّوهو ةرداغلا ةينافلا اينّدلا ىوه نإ

 فرعي يكل اًعيرس نبالا اذه نيع نع رورغلا ٌباجح ُلوزيس هللا ءاش نإو .مهّيولقو

 ةبوكرلا ٌطِقسُيو داوجلا اهيلإ يرجي يتلا ةيحانلا كلت نأ فرعي يكل ؛ًءام سيل اذه ّنأ

 مل كانه ىلإ اولصو امدنعو ؛ةيحانلا كلت ىلإ اوعرسأ ٌكلثم نيريثك نأ كلذ ءٌبارَس

 «ءايعإلاو شطعلا نم ءانثانبأ عيمجو انتبا هللا ىمح ؛ٌبكارلاو ٌةبوكّرلا ٍتكله .ءام اودجي

 اًضيأ مهلك ءاهّلُبلا ْنإف اّلإو «ةرصبلا بارت َلْبق ءالَوأ َنانعلا بذجي هّنأب لاع وهو

 .مالّسلاو ,لعفت ال ءلعفت ال ,لعفت ال ؛لعفت ال ؛لعفت ال .نانعلا نوبذجي

 ٍةَرم ةئم ٌريغصلا ٌرئاطلا رظني ٍةَبح لجأ نم سيلوأ

 ؟راسيلا ىلإو نيميلا ىلإو «ءارولا ىلإو مامألا ىلإ

 «نظلا يس هنأل كلذو

 !توُقلل هقشع نم هيدل ٌرثكأ هحور ىلع ٌةفوخف
 .هيواسي ال ءجْرَّسلا اذه يواسي ال برجألا َداوجلا كلذ َنِإ هللاو

 ءاّرّدقتْسُم هسفن راوج ىلإ بحس دقو

 !بيبحلاب اًنيحو حوّرلاب اًنيح هبقلت تنأو

 ٌرطاونملا حرجي ال نأ هتءورمو هتماهشو نبالا كلذ ٍةلوجر نم عقوتُب «ةلمجلا يفو

 ٌرْشع فيعضلا انأ ٌتلّفكت دقو ءاهتّتْشي الو هريخو هتداعسو هتلودل ءاعّدلاب ةلغشنملا

 هذه نكت ملو ,تدهعتو هلهأ ىدلو «ىلاعت هللا همّلس «نيّدلا فيس ريمألا ىدل تاّرم

 «ٌةبوعلأ ةحلصملا هذه ْنأ نآلا كرظن يف ادب ام اذإو .كيلع ٌةقفش هّئلعف لب يل ًةداع

 يفو «بيغلا نم ًةراشإو «تامانم ُتيأر دق تنك لب ينم ًةبغر اذه ٌتلعف ام يئْنإف



 ١84 لئاس رلا

 تيبلل اًمزالم نوكي نأ هللا هللا هللا هللا ءعّرضتأو ءاّموتكم اّرِس يثفأ ةلْمُجلا

 نمف ءاذكو اذك اهّئأب راذعألا هذه نع اًيركف يعم ثّدحتي الو «ةعامجلا كلتل اًمزالمو

 ءاهي بعلت َتدرأ املك ؛َكلقعل © ةلّقلاو ٍلاقلا َةبْمُل مهّلقع نوكي نأ اًدج لهّسلا

 .ةمّلعملا ةماحلا ىلع ةظفاحملا عيطتست الو «ءاوهلا رئاط ديص ىلع اًرداق نوكتو

 :فلل اًبيدقم ناش هلا هلك قرش

 «ةلاسّرلا ةباتكب ريكفتلاو ةلاسّرلا نم غرفي ٍدِلاولا ّبلق عد ءِينْرز «ّيحلا ّلِئاق ْيأ

 .ريخلاب كل ءاعّدلاب لغشني ةلاسّرلا نم اَلدبو

 رامممَكقحت ٌسَرفَأ ٌرابغلا لجنا اذإ ىرت فوس 31

 ّبرهوملا ٌلَجألا ّدخأي نأ َلْب

 .ءاطعلاب ٍةريدج ةيطع ّلك ّيطعُت نأ نم ٌدبال

 ل 5 5

 نورس اوما كلاسرلا

 ماظن نأش يف اجاج دّلو نيّدلا رون ىلإ]

 ١[. 328 :لحنلا] « تويم مه ِنيِذَلأَو أوقَنأ نيِذّل َمَم هَل 2 0 0 م 2مم 5 سم سد
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 ص ( َن

 ُلاقلاف .ربكألاب ّرغصألا نوبرضيف ءريصق رخآلاو عارذ وحن امهّدحأ نْيَدوع نوذخأي :نايبصلل ٌةبعل لقا ُلاقلا *

 .[مجرتملا] ةلقٌّعلاب ٌماوعلا دنع ٌةبعللا هفه فرعتو .ريغصلا َّلُقلاو .هب برضُي يذلا ريبكلا ُدوعلا



 هلل يقتملا «ٌلجألا ٍريمألل يلاعلا سلجملا ًةايح نينّسلا نم اًددع ىصحي ال ام ىلإ هللا مادأ

 تافّصلا بحاص ؛ةرخآلا بلاط «دباعلا ٍدهازلا ةْيئلا نّسحلا ءريخلل ٍفرتحملا

 رون «لاوقألا ميرك «لاعفألا فيطل ؛هللا دودحل ٍظفاحلا ؛هللا رماوأل مّظعملا «ةرخافلا

 تاريخلا بئارغ يف "ولع هللا مادأ ءنيملاعلا يف ءارمألا ٍراختفا ؛نيّدلاو ةلوّدلا

 .قحلا ميظعت قئاقدو تانسحلا رداونو

 تاعاّسلا دّدجت ىلع ءصلخملا يعاّدلا اذه نم ريثكلا ًءاعّدلاو َمالّْسلا ىقلتي

 ىف ْمُهاَميِس س 2# ب فوصأوملا لاعلا ةنيز ىلإ قايتشالا نأ ْمّلعيو «تاقوألا رتاوتو

 .ريخلا ىلع ءاقّللا هللا ٌلَمِج .ٌتعابو ٌبِلاغ [1 4 :حتفلا]#( وجرب مههوُجو

 نم عاونأب بيصأ يذلا ءهّرومأ هللا مظن ءنيّدلا ماظن صلخملا نبالا لاحب ُمَلعُي

 نم تؤم .ةيحانلا كلت ىلإ ٌةهجوَمو اًضيأ ةلأتمو ٌةبعتم ةّحألا بولق نأ اك «ىذألا
 هديب اوذخأتو هوساوُت نأ مكيدل دوهعملا أدبملا ٌقفو مكفطلو مكِلْضَقو مكدّدم

 ٌعيضي ال اذهو .ىلاعت هلل  ملاظملا تليزأو ٌفاطلألا تمَّدُق كلذ َلْبَق ملثم هودعاستو
 2و ٍِء 0-2

 اينذلا» 14٠[. :ءاسنلا]* َوَرَذ َلاَقْمِم مِلظِي ال هلأ نإ # .هدنع ٌلوبق هلو ّنحلا دنع

 تح لَك هلأ ليبَس ىف ْمُهَلاَوْمأ نو م [451]َنيَِلأ ُلَكَم + .«ةرخآلا ةعرزم

 ٌنيِح بهذي نأ َلْبَكو 5 :ةرقبلا]# َمّنَح وجم لكس لك يف ٌلباَتَس َعْبَس 2

 ٌةغلابملا ناهيإلاو لقعلا ةهج - نم اًضرفو اًبجاو نوكي «ةعارزلا ٌتقو يضقنبو عرزلا

 يس دعت

 .[مجرتملا]«.. ىصحي ال ام هللا مادأ هب لصتتم ا... عضولا اذه نم اًءدب مالكلا *



 11١ لئاس ّرلا

 ٌبيرق «نيدلا َماظن «زيزعلا َنبالا نأ ةّصاخ ؛ريخلا روذب نم عون لك ٌةعارزو ٌةردابملاو

 «نيذدلا ماسح «نامزلا ِديتُج ءبولقلا ٍنيمأ ءٌقحلا ءايض خياشمل ِكِلِم بانجل ٌرهصو

 ىلاعت هلل َّنِإ  ىرخألا ريخلا بورض هبشي ال كيخلا اذهو .هئاقب لوُطب َنيملسملا هللا عّنم

 ىلع َمّثو نإو هّرْبلا ٌجرخأ بلا ىلع َمَقو ْنِإ رطملا لحمك ضرألا يف مهّلحم اًداجمأ اًدابع
 .هّردلا جرخأ رحبلا

 يذلا ًماعلا مكفطلو مكناسحإو مكتيبرت لضفب «نيذدلا ٌماظن ْنبالا دوعي نأ وجرأ

 ىبوطف مكترضحل ٌركاذو ٌركاش مهّلكو .نيجاتحملا لك نأش يف ٌروهشمو ٌفورعم وه

 ؛مكتيانع طْرَقو مكتيامح ميرحو مكتمصع راوج يف ءاًضيأ اًناغ اًاس اًرورسم ءمكل

 .هل دع ال ٌءانثو هل ّدح ال ٌباوث ٌلصحيو نّنِم انئارقف ىلعو يعاّدلا اذه ىلع نوكت يكل

 .ىلاعت هللا ءاش نإ

- ُ 

 عناورمسسل او ةسداسلالاسرلا

 هتراشإ بّلط يف هناورب نيّدلا نيعُم ىلإ

 [جارخلا نم نيّدلا باهش ءافعإل ةكرابملا

 رمقلا .كلملا ةدمع ءٌّصاوخلاو ءارمألا ِكِلَم ةلَدْعَم ّلِظ ٌةَفاك قئالخلا ىلع هللا مادأ

 ميظعلا «ءارقفلا سنئؤم ؛نيمولظملا ثايغ .ءايلعلا يبرم ءرطمألا باحسلاو رونألا

 هؤايلوأ .هولع هللا مادأ «كي هناوري «كرابملا ء[ةيكرتلاب «غلتق غلا] مظعألا ديعسلا

 .همّركر ِهْنَمِب ؛ديازت يف تاريخلا ىلإ هقيفوت ٌدادمأو ءنوروهقم هؤادعأو ءنوروصنم

 تاجاعزإلا نم يعاذدلا لجخ ُمَلْعيو «يعاّدلا اذه نم َءاعّدلاو َمالَسلا ٌعلاطي



 يمورلا نيدلا لالج انالوم ٌلئاسر ضف

 .ركاش ٌركاذ هنأو ,تاقياضملاو

 هللا ّنّسحأ ؛نيّدلا ّباهش راّجَتلا ٌرْخف َدَقَتعملا زيزعلا َّنبالا «ةيحتلا مفار ْنِإ

 «تادابعلاو تاريخلاب علومو ٌبغار وهو «ةبتعلا كلتل نيعاذلاو نيّبحملا نم ؛هتبقاع

 ساويس ىّتح ةراجتلاب لاغشنالا مزلتست لايجلا ةرثك ّنكل َِّذَقلا كلذ بحي ايك

 ِتاريخ ْنإو .ةراجتلا نع ٌةَّذم فقوت مهجاعزإو ةابثجلا ببسب ّمث .[41] اهدودحو

 كالا هيفعي نأ مكنم ةكرابملا ةراشإلاب وجرأف ءهّلك ملاعلا ىلإ لصت ءارمألا كلم

 ءارمألا كلم تاّقَدص نم ٌةَقَدَص هذهو .هسنج ءانبأ ىلع رختفيو ةّجح كلذ لعجيو

 اذه ّمضْيو ءانتمم يعاّدلا نوكيو .ةمركملاو ةّنملا كلت ٌقيتع ودغيو «هلايع ىلعو هيلع

 اًنيحم تمد .ءازجلا مويل ٌةريخذ نوكيو «ةقباسلا ناسحإلا بورض ىلإ ٌناسحإلا

 .نيملاعلا بر اي نيمآ .اثيغمو اًنيِعُّمو
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 نورصلاو تاس ةلاسرلا

 هلاضفأر كش يف هناورب نيدلا نيعُم ىلإ]

 [ءارقفلا ىلإ ناسحإلا ىلإ هقيوشتو

 نم ةفيطللا ٌةليمجلا ٌدوعولاو شيوارّدلاب ْفطَللاو ٌماعنإلاو ُناسحإلا ّلّصو

 ءارمألا كلم نم ةّيكيملا ٌةَحّرلاو ٌرفعلا ٌلّصوو «باوجلا ٍنّسحو باطخلا ٍفيطل

 اذه ىلإ ءهّولع هللا َءادأ «نيّدلاو ٌقحلا ٍنيعُم ءنيتداعسلا بحاص «كللا ماظن «باَجملاو

 ةلوّدلا كلت ماود لجأ نم ريخلا ٍتاوعدو ركّشلا تايآب قِطُتر .صيخملا يعاّدلا

 َمادأ ءباّجُحلاو ءارمألا كِلمل قداّصلا ّدعولا نأ يف كلش الو .ةداعسلا كلت ةفعاضمو



 اذإ ٌميركلاو» بولقلل ٌنئِمّطُمو ٌقداصو هيلع ٌدّمتعم ةعافشلا هذه لوبق يف ءهٌولع هللا

 الو ؛اهّلك تاءورملا ٌناطلسو مّركلا عاونأ نعم وه َميركلا اذه نأ ايس ال «ىفو َدَعو

 مهّتعافشو ءافعضلاو ءارقفلا ءالؤه سائتلا ٌميظعلا كلذ ىقلتي نأ ِدْعَو ىلع َديزم

 ةاضرم ٍلُجأ نم نوكي امو .ةرخآلا ةريخذو ىلاعت ٌقحلا ٍةاضرم ءاغتبا ؛لوبقلا نسحأب

 ناسنإلا اذه داقتعا لايك نع رظنلا فرصب  هنع عَجرُي وأ هيلع مَدْنُي نأ نكمي ال هللا

 يف ٍقْدِص ناسل هل لّعجاو» هٌولع هللا َمادأ ؛هتدايسو هتدابعو ةيلاعلا هتّمهو هاوقتو ّذفلا

 .بلق َةقرو اًنزح موي لك نوعّجفتيو نوكشي ءافعضلا ءالؤه ّنكلو .«نيرخآلا

 مكترضح جاعزإ نع زارتحالا ةياغ زرتحملا «صلخملا يعاّدلا اذه نم نوبلطيو

 ْ .ةثاغتسالاو ةعافشلا ٌراركت ءاهتقياضمو

 َةَعَسو مكناسحإو مكِوَلِح لايك ىلع الكتمو اًدمتعم ءصلخملا يعاذلا نإو

 ذختت مرو يضايغإو رفع لك نب مكربخي .مهنع وفعلاو ءافعضلا ةناعإ يف مكردص
 مكّردع ىلع مكترصن دقو» ةرصّنلل اًركشو ةرخآلل ًةريخذ نوكتس [41/] بابلا اذه يف

 ِنَع َنيِفاَمْلاَو ظيملا َنيِمِظَححْلاَو 2 و «مكتديزأل ةمحّرلاو وفعلاب مّثركش نإف

 هيلع ىسيعل نوّيراوحلا لاق .[ 17" :نارمع لآ] 4 ترينسحملا ُبِي هنو يات

 يجني يذلا ايف :اولاق .هللا ُبّضغ :لاق ؟ٌبعصأو ٌدشأ ءيش يأ .هللا حور اي :مالّسلا

 .َتردق اذإ وفعتو كّبضغ فكت نأ :لاق  ؟هللا بَّضغ نم

 ليبقلا اذه نم ولع هللا مادأ ءباَجُحلاو ءارمألا ٌكِلم العو لج 7 ٌلَّعِج

 4«( ُهآَعَي نَمِل ُفِنَصَي ُهَلَأَ ٌةَبَح ُدَناَي ولبس لك يف ٌلياكَس َعَبَس تسب ٍةَّبَح لش

 .سئدقلا حورب اًدّيؤمو نيمولظملل هديب تل كلانا را :ةرقبلا]



 يمورلا نيدلا لالج انالوم لئاسر "34
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 نورس او”ساملاةلامرلا

 رورّسلل اًراهظإ ءارمألا دحأ ىلإ]

 ضرم ببسب هترايز ناكمإ مدعو هتدوعب

 رصان ءلْذَعلا ٍطساب «ءارمألا ِكِلمل ةفيرشلا تاّذلا ىلع ةّيدبألا ٌةمحّرلاو ّقحلا ُمالَس

 كلت يه ةيقيقحلا باقلألاو َءانثلا ّنإو .هّولع هللا مادأ ,نيطالسلاو كولملا يبأ ءّقحلا

 ال نيِقداّصلا دابعلل ٌةعلخ ّقحلا ًءانث ّنإف «نينسخملا هدابع نأش يف ىلاعت حلا اهوقي يتلا

 مهنم اهئري الو ؛ٌدحأ مهنم اهذخأي ال ءاّدبأ ٌةتباث ٌةلودو موي ّلك ديازتي ٌءاطعو لبت

 ينثيو دابعلا ٌحّدمي |ملثم ؛مهل اًقيفر ٌءانثلا اذهو ٌةلودلا هذه تناك اوّلح (مثيحو ءّدحأ

 ترقيدَصلأَو َنِرِبَحَملا ]) [الئاق] ميدقلا باتكلا يف باقلألا مهيلع قدغُيو مهيلع
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 يه املثم.[17 :نارمع لآ] * ٍراَحَْسَأْلاِب تفْفَحْسسْلاَو تيقنسْلاَو تيتدَقْلاَو

 هئيجب ٌلَّعِجو ؛هقيفوت دازو هّولع هللا مادأ ءٌصاوخملاو ءارمألا كلم ةلود يف َمويلا ٌلاحلا

 نيرورسم َقْلَلا ٌتيأر دقو «نيمولظملا ّرَّسو ؛«تاريخلا نم اًريثك ايحأ .اًكرابم هلوصوو

 .هاسحإو ءارمألا كلم ٌمودق :اولاقف  ؟رورّشلا اذه ٌببس ام :ٌتلأسف «نيركاشو

 «نآلا ىّتح ٌةمسق كانه نكت هنأ الإ ءكرابملا هجولاب كّربتلل ةرضحلا ىلإ :يجملا ٌثدرأ

 ةراشإ] تقولا ديزي بأ ءضرألا يف هللا يلو خياشملا خيش يضرم ببسب الوغشم ٌتنكو

 ىلعو انيلع هتاكرب هللا ّدم ؛نيّدلاو ّقحلا حالص ؛نامزلا بطق ؛[يماطسبلا ديزي يبأ ىلإ

 نمزملا ضرملا اذه لك مغرب كرابملا هّرطاخ ْنِإف مكيدل ٌمولعم ره او .نيملسملا



 ١6 لئاس ّرلا

 ةظل لك هنم ءايلوألل َّنِإف  ّقحلا ةمحر راونأ رحب يف ريبكلا قارغتسالا اذه مغربو

 جاومأ تابلغ نم هّسأر هيف ٌكحي ّتقو هيدل سيل هنأ ّدح ىلإ  جوم قوف اجوم 3

 اذه ٌةيعرو ةلودلا ٌءارمأ لّوح امدنع هلاح ىلع كلذ ءارمألا ٌكِلم سيقيو ءّحلا روُت

 ىلع ظافحلل ٌةصرفلا هيدل سيلف ؛مكماهتهاو مكتيانع ىلإ َمويلا رومألا فيرصت كلملا
 ّقحلا بئان وه يذلا [نيّدلا حالص خيشلا] دبعلا اذه ىدل نإف اذكهو .حلاصملا

 ٍضْرَأْلا يف ٌلِعاَج نإ إ/:[ىلاعت هللا لوقي ذإ] ضرألاو ءامّسلا توكلم يف هّتفيلخو

 الاغشناو اًقارغتسا ءهيلإ ٌلّوَحت ةئيضملا حاورألا ِةلْمْمَو 7١[« :ةرقبلا]4 ٌةَميِلَخ

 ١“ :تالسرملا] « رع ٍتَلَسْرَملَو 3 لوسر ءارو لوسرو «ةلاسر ءارو ةلاسر ؛اًريبك

 نم ةقيقّرلاو ةفيطللا لغاشملا هذه ّلك مغري هنآ ٌدوصقملاو .ةيابخ مالكلا اذه سيلو

 ال .ةليلق اَماَيأ الإ ءاعّدلا نع عطقني مل ؛ءارمألا كلم بناجب اَقَلعتم هٌرطاخ ناك ام ةرثك

 يف هءاعد ٌباجتساو ؛ةلودلا هذه نعو مكنعو انع هّياقوأ ٍتاكرب ىلاعت ئرابلا ّمّطق

 .نيملاعلا بر اي نيمآ ؛مكتلود ماود
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 نلورسصلاو ةمسأنلا ةلاسرلا

 نيدلا ماظن نأش يف (؟) نيّدلا عاجش ىلإ]

 [هبّئرم ةدايز ٍبّلط يف نيّدلا حالص رهص

 ةقيفر ةيوامسلا َدادمألاو ينامألا ةلمج لوصحو ةرخآلاو ايندلا ًةداعس هللا لَم



 يمورلا نيدلا لالج انالوم لئاسر ل

 ةرضحلا ٍبّرقم .ٌصاوخلاو ءارمألا ِدّيس «راثتلا ّيناسحإلا راثآلا ريخ نم راتخملا ٍنامزل

 رخف .ىدملا لع «سنألا ماوق «سنألا مامت «نيطالسلاو كولملا ٌصتخم .صاصتخالاب

 .هودع تبكو هّولع هللا مادأ ,نيّدلاو ةلودلا عاجش «ىرولا

 ايّرلاو فّلكتلا نم رهاطلا ِءالولاو ةّبحملا ةصالخ نم نافّظوي ٌةبحتو ٌمالس

 ئرابلا لعجيو .ّدحلل ٌرواجتم ةفيطّللا ةبيرغلا هتسناؤمو هتبحص ماود ىلإ ٌفايتشالاو

 : ميكس هيلع لإ ءاقيزتس سوارا اذه قات

 ناَنفلا ٌريزعلا ُنبالا ةّيحّتلل ةَلِماحلا ُحيِرلا هروب هللا هدّيأ رونألا يأرلا ٌرٌوصم

 «نامّرلا ديَتُج ءتفّولا َديزي بأ «خياشملا ٍدّيس ٌرهص  هيلاعم تماد نيّدلا ماظن «يناكلا

 وه يذلا نيّدلاو ّقحلا حالص «سانلا يف هب يشمي رون «سافنألا حيسم ,مّدَقلا رضخ

 الو ِهَّلظ هللا ّدم  هٌئفيلخو [ّيذمرتلا] قّقحم نيدلا ناهرب دّيسلل بلقلاو حوّرلا نبا

 ِتقولا ٌيئارغط نأ تقولا اذه يف عِمّس  هتكّرب نم مكبابسأ ٌليصحتو مكبانج ىلخأ

 مكقفالخأ مراكم نم ٌعَقوتملا .ءاشنإلاو ءارغّطلا ةباين يثوتل هوراتخا دق كلملا ءامظعو

 ٍةدايسب ءهل بّنرملا نم ردق ربكأ نيبعتو كلذ ريرقت يف ىعسُي نأ لماشلا مكفطلو

 «خياشملا ِكلمل ةيلاعلا ملا ٌةيانعو [44] يعّسلا اذه ٌتاكرب ودغت يكل هةّربأو

 اًببسو هللا اهتّبث «ةرهاقلا ةلودلا ماودل اًببس «نيراّدلا يف لاّعفلاو نّتوكلا يف ٍفّرصتملا

 :نيَراَدلا يف مكل ةداعّسلاو دارملا لوصحو ةهّألاو هاجلا ديزمل

 ةيانعلا ٌبورض مّدقت ابتأل ُةَمحلا
 .رّثؤت اهئأل اهزقتحت ال

 .نيملاعلا بر اي ءنيمآ ؛هاجلا كيلع َعادأو ٌرمعلا كل هللا دم



 واللا كارلا

 هناوري نيّدلا نيعم ىلإ]

 [هلضفو هناسحإ ركش يف

 الو ةيضرأ الو [" © :رونلا] 4( َويرَع الو ويقر ةَرَس ال 2 داعسإ ٌسمش هللا لْعِج

 ةرطعملا ةرّونملا ةرّهطملا تاَّذلا ىلع اًثاد ةقرشم ةءالأل ةيِلَّزأ ةّيناّبر ةيهلإ لب «ةيوامس

 جات «يلاعملا ِكَلف ءباَجُحلاَو ءارمألا ِكِلَم ؛مّمئلاو يدايألا قول ةفيرشلا ةفيطللا

 يماح [ةيكرتلاب غلتق غلا] ديعّسلا ميظعلا ؛يناحورلا مكاحلاو يناّبّرلا روتسدلا «يلاعألا

 .هّولع هللا دلخخ كب هناوري ءنيّدلا

 هللا يمحيو ؛دّدرتو ركفت لك يف يداه او ٌدشرملا وه ٍباوَّضلا ٌمهلمو بابرألا بر

 ةعطاقلا َناجلاو ناليِغلا نمو نيّدلا قيرط يعطاق ٌرش نم تافّصلا ةنسحلا َتاَّذلا كلت

 مهّلثم اهولعجي ال يكل .مهتسوسوو مهركمو مهمؤش نمو ميقتسملا طارّصلا اذهل

 نيذلا ءالؤه نأش يف ىلاعت ّقحلا ٌلوقيو .ةمورحمو ةبيثكو ًةفيخسو ًةّيسو ًةحييبق

 َلوَمَأ َنوُلك أل نابهرلاو ٍراَبَمْدْلا ببي اًردك 2 :نوعّذديو قيرطلا نوعطقي

 .[ 4 :ةبوتلا]4( مّشأ ٍليبسم نَع تسوُدْضَيَو لطلاب سال

 «ناسنإ ُهَجو هل سيلبإ ففلأ ثم قيرطلا اذه يف نإ

 اناسنإ ٍناسنإ ٌهَجو هل نم ّلك دعت نأ راذحف

 سييلتلاب ةئيلملا ٍةبتعلا هذه يف



 يمورلا نيدلا لالج انالوم ٌلئاسر ١14

 ,هللاب اّلإ ةّوق الو لوح ال٠ :هلوقب ٌربخلا ٌسيلبإ لكأي
 الو نيّدلا لهأ يف نونعطي هلك ىمعلا اذه مغربو .هظفحب مهنع هللا هسّدق

 :نولوقي الو نوعزوتي

 ًةدساف َنطابلا رصبُت يتلا انئيع نوكت امدنع[١٠٠]

 ؟ٌّبشع وأ ٌدْرَو اذه نأ ٌفرعن فيك

 ال ام ائيدلو .ءافصو صالخإو ٍءالوو قْدِص نع ٌةّيحتلاو ءاعّدلاو مالّسلا ْمّلبي

 ةفيرشلا هتاذ ىلإ اًلصاوتم اًرتاوتم ريثكلا ناسحإلا اذه ًءازج هللا ٌلَعِج .ركشلا نم َدح

 4« َنوُهَمْني ال َنيِقْفَتمْلا ّنكلَو ٍضراأْلاو توسل نيَرَح ليو # ةنازخ نم

 .نيملاعلا بر اي نيمآ ؛[/ :نوقفانملا]
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 نولاللل اورام لاسرلا

 ةدعاسم نأش يف هناورب نيّدلا نيعم ىلإ]

 [«انالوم نبا) يبلج ماعلا ريمأ

 اديدج لازيالٌمالسْنكلو | عُّدومٌمالسال ءمكيلع ٌمالَس

 ةّيدبألا ةّيطعلاب ٍديؤملا ءاربكلاو ِءارمألا ِكِلَم 5 هلالج لج «ىلاعت ٌّقحلا ٌلَعِج

 دوجلا يف ىفخت ال يتلا سمشلا «ىلعألا ٍنكّرلاو ىقثولا ٍةورعلا ؛ةيدمرّسلا ةلودلاو

 «نيتلودلا ٍدّيؤم «نيترضحلا ّصتخم «ةيفاّصلا لما ريهظ «ةيفاولا ةحّرلا ّلظ «ىحضلاو



 ١58 ش] لئاس ّرلا

 - هٌولع هللا مادأ كب هناورب «ّىقتلا [لصألا يف ةيكرتلاب  اكلد اكلب] مّلكتملا لاعلا

 .اًدمرس اَدبأ نيلّمؤملل َةلبقو نيجاتحملل ًةبعك هّئاسحإو هّتفأرو هّتقفشو '”همّركو

 ءاّدّدجتم هٌرهظأو هئعبأ ٌقايتشاو «عاطقناو ٌروتف امههيف لصحي مل ٌءاعدو ٌمالَس

 مكاّيإو هللا انعمج .احّبفت ٌرثكأو ٌرضنأ هدئاوفو هلئاشو يدايألا لو لئاضف لْثِم ٌقايتشا

 .هلضف دتاوم ىلع

 ءاضق يف نانبلاب اهيلإ اًراشُم ةفيرشلا َتاَّذلا كلت ٌلعج هلالج لج ّنحلا ّنألو

 نأ ديرأ ال ينْنأ نم مغّرلاب ينّنإف ءارارطضاو اًرايتخا ءنيجاتحملاو شيوارّدلا تاجاح

 ٌديرب ناك نم ]+ ةرخآلل ةبلاط ةكرابملا ًةيلاعلا هته ْنأل نكلو «هقياضأو هجعزأ

 ل ةدلاخلا ةلودلا كلت ٌُبّلطو ٠١[. :ىروشلا]4 وْيْرَح ىف هَل ْدِرن َوَرْْلا َتَرَح

 يذلا هللا هقفو اعلا ريمأ َمَقوت ٌضرعأ ««هراكملاب ةئنجلا تْفُح» ديدحت نود نم كرتُي

 نأ ديريو «هتياعرو هتقفشو هّولع هللا َمادأ ءاربكلاو ءارمألا ِكِلم ةيانع ّلظ يف (ّئاد ناك

 لك َّنِإف ؛لوزي ال يذلا ءارمألا ِكِلم لابقإ لثم هيلع دّدجعت ٌةفأّرلاو ٌةمحرملا هذه لظت

 اهريخو اهلّكحَت يف قافشإلا ٌرظن ليجي ةياهنلا ىَّتح لظي ًةرامعو اًرصقو نيب ينبي نم

 هتفيظو يف رهظو اياعّرلا ٌجاعزنا كلذ ببسو لخدت هعاطقإ يف ٌثّدح اذإ الإ ءاهّرشو

 يذلا ةميدقلا ةفطاعلا ثيغ نم لكألا رْذَبل بلطي .روصقو ٌةَلَق عاطقإلا اذه نم

 نيركاشلا عم ةلودلل ءاعّدلاب لغشني يكل ]٠١1[. ةّصاخ هبيصي نأ ًعومعلا لمشي

 .ةرابعلا علطم يف «مْلِح» ةملك ىلع ةفوطعم اهدعب امو ةملكلا هذه *



 يمورلا نيدلا لالج انالوم لئاسر 1

 بر اي نيمآ .ذالملا يبلاطل اًذالم اًثاد هللا هّلعج .نيرخآلا ناسحإلاب نيرفاظلاو

 .نيملاعلا

 نال أما ةلاسألا

 ثاريم نأش يف نيّدلا جارس يضاقلا ىلإ]

 [يبلج نيّدلا ءالع

 ىلع اًداهتعا مَّدقُت يتلا ةقياضملاو جاعزإلا نع راذتعالاو ةيحتلاو مالسلا داريإ دعب

 ردبلا «ريبكلا ٍردّصلا اعلا ٍلضفأ «ةاضقلا يضاق ءمّركلاو لْضَملا عبنم ةرضح مرك

 ليمجلا هيعسب نيملاعلا عّتمو هّلضف هللا مادأ  نيّدلاو ٌقحلا جارس «قّندملا ققحملا ءرينملا

 قئاقح لا ضيفُم ٍقداّصلا ٍتطانلا ناسل نع لِقُت .نيملاعلا ّبر اي نيمآ ؛ليزجلا هلضفو

 ةملظلا ليزيو «ةاوفألاو َعامسألا نّيزيو ةلإلا يضري اب اًقطان لاز ال  قئالخلا ٍديفم

 ةيكلملا طبض يف هنأ ؛[يموّرلا انالوم] صلخملا يعاّدلا اذه عْمَس ىلإ ٍتاّرم  هابتشالاو

 ةحلصم لجأ نم «مكاقبأو هللا همحر ءَنيَدلا ءالع «يعاّدلا نبا ٌةكِرَت يه يتلا ةليئّصلا

 اذه يف نإ انالوم لاق دقو «[نيّدلا جارس يضاقلا] انالوم بانج نم بِلّط |ملثم «هماتيأ

 .مُكحا اذكهو فّرصت اذكه ْنأ_ يعاّدلا يأ  ٌنالف يل بتكي نأ ىلإ نآلا ىعسأ نأشلا

 انالوم فطُل ىلع هداهتعاو هداقتعا ٌديدجت بجاولا نم ادغ اذه يعاّدلا عمس امدنعو

 .ماعلاو ٌصاخلا ىلع ضفاقلا ماعلا همّركو

 لك نإ لب ؛هحورو يعاّدلا ّبلق ٌرست انالوم اهب ٌلضفتي ٍفطلو ٍةمدخو ِةقفش ّلك نو

 .هنم دافتسُتو انالوم ٍلْضف رديب نم قرسُتةنايصو ٍةناضح َنْسُحو يفيطل ريبدتو ةيبرت



 ؛يعاّدلا اذه مالك ىلع دمتعي ال نأ ٌوجرملاو .انالومل ءاعّدلاب ٌكمهنم يعاّدلا نإ

 ُلايِع ُقَللا» .انالوم ةيانع رظن ريغب نيمورحم نيعئاض ٌءافعضلا ءالؤه ىقبي ال يكل

 ةراشإلا نأل ةأرجلا هذه ىلع رّدْعُي وهو «هلايعل مهُعفنأ هللا دنع مهُمّركأف هللا

 ةضاخ «يتتَمأ ءامَحُر نم مكجئاوح ىلع اونيعتسا» :ةأرجلا هذه ْثطعأ ةّيوفطصملا

 هللا مكمادأ .«اهئالعو ةّمألا ءامحر لكل ىدتقملاو ٌمامإلاو ٌرخفملا وه يذلا ءانالوم

 .مالّسلاو

 نوثالملاو ثلا كلاسرلا

 راهظإ يف نيّدلا جات يضاقلا ىلإ]

 قيوشتو يبلج نيذلا ماسحل ةّبحملا

 [هب ةيانعلا ىلإ بطاخملا

 انالومل ءالأللا ريمضلا ىلع ةيانعلاو ةماركلاو ةداعسلا ٍباوبأ هللا تف ]١7[

 ةّلملا جات «ءاملعلا ٍرَّخفم ءلْضَفلا رشان ءلْدَعلا ٍطساب :ةاضقلا يضاق «لضافلا ملاعلا

 عّتمو ِهّلضف هللا مادأ  نيطالسلاو كولملا حصان «نيملسملاو مالسإلا ٍراختفا ءنيّدلاو

 ركفل نانعلا ىخرُم ّيدمرّسلا لابقإلاو َنابّرلا َماهلإلا لَعِجو .هئاقب لوطب نيملسملا
 نم َليِجِبَتلاو َمالَسلا ٌعلاطيو .نيّدلا يعار نيملاظلا ِينْفُم نيمولظملا مِرْكُم اعلا ٍةنيز

 بابحألا رخف باحّصلا يفيطل ةبحاصُم ماود ىلإ قايتشالا نأ ٌمّلعيو ءصلخملا اذه

 «بابرألا برو بابحألا ٌمماج وه يذلا ؛سّدقتو ىلاعت ٌىرابلا لعجي .ثعابو ٌبِلاغ

 .عيمس ٌبيحم ِهّنِإ .ءاقلل اًعيرس اًببس

 ءارقفلا ةياعر يف ءهُّلضف ماد ءانالوم ةبغر ٌقدص نيقيلا َملع ٌباحصألا ُمَّلعي



 يمورلا نيدلا لالج انالوم ٌلئاسر ىف

 ديَتُج .تقّولا ٌديزي يبأ «خياشملا خيش بناج ظفح باب يف ةّصاخ «هتوفصو هللا لهأو

 ماسح «شرعلا رارسأ نزع «بولقلا ٍنيمأ «ىلعألا نكّرلاو ىقثولا ةورعلا ؛نامزلا
 ٌترهظأو «مكترضحل هلئاضف نم اًضعب تحرش يذلا  هتكرب هللا مادأ  نيّدلاو ٌّقحلا

 يف طَبضُي اًدييأت انالومل رّونملاو دّيؤملا ريمضلل نأ ُمَّلعأ يتّنِإو .رحبلا كلذ نم ًةرطق

 ٌلوسرلا لاقو««هللا رونب رظني َنمؤملا» ّنأل ؛ةبوتكملا َريغ ةلاسّرلا رقيوهو ءرتفدلا قرو

 ««فوّضتلا لهأ عم سلجيلف ىلاعت هللا عم ٌسلجي نأ دارأ ْنَم» :مّلسو هيلع هللا لص

 لح :مهل لاقي الود مهل ّنِإف ,يدايألا مهّدنع اوذختاو نيِّينَبَرلا ءارقفلا ىلإ اونسحأ»

 محل (َّنإو يتعافش ىلإ نوجاتحي ال هللا ءايلوأ نإ .ةتجلا هلخدأو ٌتئش نم كييب

 .«هللا يف ٌةعافش

 نوك ةيحان نم هّنإف ءبّدألا نم ٌوْلج ةيحان نم هنأ مغرب «ىنعملا اقه ضْرَعو

 «ميرك ٍدعول اًعبت كلذكو «« هلصأ ىلإ ٌعجري كد و دئاوفلاو لئاضفلا ّلْضَأ انالوم

 ار را سرع قلل انهن رفا رولاز) دولا اذه ةجو ُضّيي

 .مالّسلاو نيملاعلا بر اي نيمآ ؛تايانعلل اًرهظم هللا كاقبأ .بابلا اذه يف ةّيدايس

 ه8

 نول الملاو ةيبارلاةلاسرلا

 يف ةموكحلا لاجر نم دحاو ىلإ]

 [نيكاسملا نم دحاوي ةيصوتلا

 نأ ُمّلعيو «ةيحتلاو َمالَّسلا هٌولع هللا ّدم «لاعلا يف ِءافعَضلا ذالم ٌعلاطي ]٠١[



 ذقت لئاس رلا

 نم ءهردص هللا َحَّرش داقتعالا ٌنَسح ٌنّيدتم ٌحلاص ٌريزع نبا وهو ءةيحتلا هذه َمفار

 هئايح ةرثك ببسب هٌرارطضاو هقاقحتسا ٍفاخ ُديغو .اهل نيعاّدلا هتلودل نيّبحملا

 يضقي وهو .ةيانك الو ةحارص ال ءقولخم ّيأ لاؤس نع هزجعو هفمعتو هسفن ةءورمو

 نيكس ّلَصو ذإ ٌمويلاو .مكتلودل ءاعّدلاو ةعانقلاو ةعاطلاو ركّشلاو ربَّصلا يف هتقو

 بانج نم نيزجاعلا ىلإ لصت يتلا ةكرابملا ةفيظولا ٌبلطي ءاج مظعلا ىلإ ةرورضلا

 ال .ةفطاعلا ٌتقوو ةمحرملا ًنامز نورظتتي ٌدالوأ انههو .دسجلا ٌفيعض وهو .ةحّرلا

 .نيملاعلا ّبر اي نيمآ .ديلا كلت نعو رطاخلا كلذ نع تاريخا ىلإ ٌقيفوتلا هللا ٌمَّطق
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 نولازلاوب معا ةلاسرلا

 ةيصوتلا يف ةلودلا لاجر نم ٍدحاو ىلإ]

 ناسحإلا ٍبّلط فو نالف لجألا مامإلاب

 [هيلإ

 صيلخملا نبالا ىدل ةبقاعلا ىلإ رظانلا َحوّرلاو ريخلاب ٌرّكفملا ّبلقلا هللا ٌلَعِج

 مّظعملا ؛ميركلا ميلحلا «رطاخلا رينتسملا ,توعُنلا فّرشملا ءتافّصلا لّمجملا ؛لبقملا

 «ةاغبلا عماق «ةافكلا ىفكأ «نيطالّسلاو كولملا ّصتخم هللا قلت ىلع ٍقفشملا هللا رمأل

 اًلابقإو اًلضف هدازو هّولع هللا ًمادأ  ةليزجلا لئاضفلاو ةليمجلا قالخالا بحاص

 لوبقلا جراعم ىلع ائاد (0يقرتم - هنم حورب هَدْيُأو لئاضفلا زارحإ لع اًصرحو

 .[مجرتملا] ةرقفلا علطم يف ءلعَج ل يناثلا لوعفملا *



 يمورلا نيدلا لالج انالوم لئاسر / ١

 اًنْساَرُح مه نيذلا ةكئالملا مه ًءايلوألا كئلوأو - نوروصنم ٌءايلوألا !برقلا جرادمو

 ميرو َتلْيَو َقْنُم َوَحَْحَأ َكْرَأ 8 ءنيَراَدذلا كلاهم نم اننوظفحي ]٠١4[ نيذلا 0 ا ل ا

 ,نوروهقم ٌءادعألاو  اهفرش رذق ىلع جانج ةئم عبس ىلإ اذكهو ١[ :رطاف]#

 مه هؤادعأو رهاّظلا ٌءايلوأو .اًضيأ لاثملا اذه ىلع «ٌنيطايشلا مه ٌءادعألا كئلوأو

 عستت ال ذإ ءاًهافش مهنع ثّدحتنو مهانفصو نيذلا ءادعألاو ءايلوألا كئلوأ ٌعورف

 .مهنع ثيدحلل ةلاسرلا

 نوكي امدنع اّمأ .مكيلإ ٌبذج ٌقايتشالاو ءبألا اذه نم ءاعّدلاو َمالَّسلا ٌعلاطي

 بيرق نع «تقولا وأ ُنيحلا يتأي نأ ىلإ هّبيصن كرتي نلف مّعنتلا عاونأب ٌمَعنتلا اعاطتسم
 .هللا ءاش نإ

 ذإ ةيانعلا ةيحان نم بألا اذه عفش  ةيحتلا ٌمفار وه يذلا  لَجألا َمامإلا نإ

 وه ام ىلع ديزي نأ َنِمَض ُبألا اذهو .نّسحلا مكقّلُت نم اًضيأ هيلإ ٌرورّسلا لصي

 اذه لعجي نأ ٌمّقوتملاو .هتدهاعم نْسُح ىلع ٌعلطم انأو «هّعبط ٌفرعأ يننإف ءعقوتم

 هّنإف نّلعم ُديغو يف نطابلا يف ٌباتع كانه ناك اذإو ؛رهاّظلا ةيحان نم اًقداص بألا

 ةلمج نم كلذ َدُعَيو .هنأش يف ةّماتلا ًةيانعلا ُببيو اًريثك باتعلا اذه يف ُفّطلي

 .ةقباّسلا تاءانثلاو فاطلألا ىلإو ةميظعلا ةّنملا ىلإ ٌمضنيو «ةلوبقملا تاقّدّصلا

 ٌكناسحإب اًدحاو | رح ٌديعتست نأ

 .دبع َفْلأ نأ رّرحت نم ٌديخ

 ب
 4( اًعيِيَج ّساّنلآ اي اتاك اًهاَيَحَأ َنَمَو ]ؤ :لوقي لاعت ّقحلا ّنأل كلذ



 :ىلاعت هلوق نم ٌموهفملا لصحي يكل ٍدِلاولا اذه َهْجو ٌضْيِبي نأ «هللا هللا .[7””7 :ةدئاملا]

 .ىلاعت هللا ءاش نإ «[7 6 :رمزلا] © َنوُنَمَتَي واح ىَِلَ ِنَسْحب مُر ها

 نوثالسلاو ةمواسلا لاسر

 يف ءاطعلا بحاص يلع نيدلا رخف ىلإ]]

 [تابلاطملا نم باحصألا ءافعإ بّلط

 ٍنَسحلا «ّيقتلا لجألا ريمألا خألا ٍنيعملاو رصاّنلل ميدقلا فطَللا هللا لعج

 كولملا ٌصتخم «نيمولظملاب ف دؤرلا «ةبقاعلا يف ركفملا .هلل يئاخلا «قالخألا

 ِتانّسحلاو ]٠١5[ ٍتاريخلاو  هّولع هللا ًمادأ  نيّدلاو ةلودلا ِرْخف «نيطالّلاو

 ىدل ةفعاضمو "”ةلوبقم «ةرخآلا يف ةاجنلا ٍلمأ ىلع اهمّدقي يتلا ةليمجلا ٌركِفلاو

 .[4 :ةحتافلا] 4 بيك ري تلم 2 ةرضح

 ٌرِكاذو ّيوخألا هماركإل ٌركاش يعاّدلا اذه َنأ ُمّلعيو َةّيحتلاو َمالَسلا ٌملاطي

 خألا كلذ لامك بلقلاو حوّرلاب ديرأ ءدسجلا ةرايزب هُقياضأ ال ينْنآ مغربو .هماعنإل

 لأسأو ءاهتافاكم ىلع رداقب ٌتسلو «ينلجممن َدَحُت ال يتلا هناسحإ بورض ّنِإو .زيزعلا

 نود نم لب ءِلْغِم ةئم عبسب اهنم الك ئفاكي نأ ما يتلا ةنازخلا
 رصتقي مو 77١[. :ةرقبلا] 4 َمَبَح بح ُهَقأَم ولمس لك يف َلِباَتَس َمِيَس تي َتَيَبْنَأ # دّدع

 .[مجرتملا] ةرقفلا لّوأ يف لعجل يناثلا لوعفملا *
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 17١[- :ةرقبلا]4 ُهآَمَي نَمِل ُفَِصُي ُهَللاَو  :كلذ دعب لوقي ذإ ءاذه ىلع ٌئرابلا

 زعألا ألا ءلجألا ُريمألا أجل هللا ٍدْمَحِبَو .كلذ هللا هل ءاشي نمل كلذ َفاعضأ ٌنوكي

 .اًظوحلمو اًظوفحم هللا هّلَّمج ةيانعلا كلت ىلإو ةدارإلا كلت ىلإ

 لضفب «ةبعصلا مايأ هذه يف مه نيذلا انباحصأ ةعامج نأ اًمولعم نوكيو

 ملو ؛مكل ءاعدلاب نيلوغشم اوناك ءتارداصملاو تايلاطملا نم لابلا وغراف ؛مكتيانع

 .ةبلاطملا ضِرْعَم يف مه ةّنس وأ ءصاخشأ ةسمخ نم ٌرثكأ اهلك ةعاهجلا هذه نم قبي

 ٌميظع ٌلمعو ةكرابم ريخلا ةيادب نأ مغرب ِهّنِإ ّنحلا ٌةّضاخو ٌقحلا ىدل ءاريكلا لاق دقو

 ُماَتِم .هئادتبا نم ُديخ ريخلا َماَتِإ ّنإف ,ةّيدبألا ةداعّسلاو ةيلزألا ةيانعلل ةمالعو

 «كرابم لالحلا نأ مغرب ِهّنِإ ةريصبلا ٌبابرأ لاق كلذ لثمو .«هئادتبا نم ٌديخ ٍفورمملا

 لع رصتقنو ٌعالكلا رّصقن .ةرشع ةعباّرلا ةليللا يف الماك اًرْذَب ودغي امدنع ّلمكأ نوكي
 كلت هقيفوتو هتداعس هللا فعاض ّزعألا خألا ءريمألا ٌةيانع ّمتُت نأ رظتننو .ءاعّدلا

 ةداعسل اًببس َنوكتو «ةمدقتملا تاناسحإلاو ةقباّسلا نّئملا ىلإ مضنت يكل «ةيانعلا

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ؛ميظعلا مويلا كلذل ًةريخذو ةرخآلا

57 .4 
 نول الملاوةسنالاةلاسرلا

 بلط يف هناورب نيدلا نيعم ىلإ]

 [(؟) نالف

 «لضفلا ٍطساب ءِلْذَعلا رشان «ءارمألا ِكِلم ىدل قئاقّدلل ًةرصبملا نيعلا هللا ّلَعِج



 ١ ا لئاسّرلا

 ءمّظعملا هناورب ؛مظعألا ٍبحاّصلا «نيقيلاو ىدحلا يبحم ؛نيكاسملاو ءافعضلا أجلم

 ةلودلا ٍنيِعُم «بابلألا يوذ رّخْفم «باقلألا ٍيفيرش «قئاقحلا رينم «قئالخلا ِثيْعُّم

 ىلع ”ةعلطم -]٠١5[ سدقلا حورب هَدّيأو هّرذص َحَّرشو هّولع هللا ٌمادأ  نيّدلاو

 يبيض يطعم ةلذأ هللا لْغَجَو ؛موي لك يف ,رومألا بقاوعو بيغلا رارسأ

 هقلخ .ديرفتلا صولخو ديحوتلا ٌرون كرابملا هحور َةلْبِق لَعِجو ؛بئاَّضلا مالكلاو
 ال يذلا رحبلا يفْطُلل ٌركاذ هتاذ ٌففطُلو ءاهل ةيابن ال يتلا رّكّسلا ءابضَقل ٌركاش ٌنَسحلا

 .هماركإل ٌةوعد ١67[ :ةرقبلا] 4 يل اوُرُكْأَو مذا نورد زج نإف «هل ةياغ

 نكلو ؛جّيهمو ٌثعابو ٌبلاغ ٌقايتشالا َنأب ٌمّلعيو ؛ٌةيحتلاو ٌمالَسلا علاطي
 َّنإف «ةروّصلا ةنياعُم ةهج نم ٌفطْلو ٌمَرك كانه نكي مل اذإو .«اهتاقوأب ٌةنوهرم رومألا»
 ماعنإلاو نّسحلا قلّخلاو ريخلا راثآب عمسأ ٌتنكو .ّيعطقلا مْلِعلل ٌبجوم رتاوتملا ربخلا

 ٌبلطأف كلذب ُمَّلعأ ٌتنكو «رتاوتم وحن ىلع زيزعلا كلذ ىدل ّماتلا ماركإلاو ماعلا

 «ةنياعملاك ٌربخلا سيل» و .[77 :سنوي]# ةَداَبِزَو يمك اوْنَسَحَ َنيِدَّلِلإِ هنم ديزملا

 «ربخلا دعب هناسحإو هفّطُل َراثآ ٌُتنياع .ةنياعمل اك اًّدبأ نوكي ال ءاّرتاوتم ناك نإ «ثيبخلاو

 .ءايّرلاب اجزتمي ال يكل ءاعّدلاو ٌةّبحملا َنلعأ نأ أشأ مو ءريخلاب هل ءاعّدلاب ٌتلغشناو

 ٌرمف دجسملا يف اًسلاج ناك يذلا مّلسو هيلع هللا لص ىفطصملا ةراشإ لجأ نم نكلو

 يذلا ّلجّرلا اذه ٌّبحأ .هللا ّلوسر اي :ةباحصلا ٌدحأ لاقف ءدجسملا باب نم ٌصخش

 [مجرتملا] ةرقفلا علطم يف «لعج» ل يناثلا لوعفملا *



 امل ءايّرلا ٌةفآ مالعإلا اذه يف ناك ولف .ةّبحملا هذهب هْمِلَعَأو ْمُق :ىفطصملا لاقف .ّرم

 .هْنِلِعُيلف اًدذحأ مكنم ٌبحأ ْنَم» :مالعإلا اذهب ىوتف رّدبلاو ماعلا قئاقد ٌرصبُم ىطعأ

 نيكاسملا ةياعرو ٍناسحإلاو فطُلابو ءّنحلا ةرضحل سم ءارمألا َكِلَم ّنإف كلذك

 اهّنكل :مالعإلا ىلإ ةجاتحم ٌريغ يه يتلا «[هناحبس هللا] ةرضحلا كلت هتّبحم قذصب ممِلْعُي

 ال نيكاسملل ًةفطالملاو ةمحرلا كلتو فنطللاو َقّنُخلا كلذ ْنأ مغرب .مالعإلا بحت

 رْكَم نع لفغيف «ءارمألا ِكِلَم ىدل هيلع لّكوتلاو هللا ىلع داهتعالا نع اًياجح ودغت

 ٍفلأ دم ًطاتحي ال يذلا وه ًةدحاو ٌةَرم ٌّنحلا ٌبناج راتخيو ٌلكوتي نم نأ كلذ .ّنحلا

 اًطايتحا ليئارسإ ينب نم ءيرب ٍلفط لأ ٍةئم ٌسوؤر ّمّطق دق َنوعرف َنِإف .طايتحا
 عاونأ َفالآ هلّلدو هِْنْضِح يف هرْضَق يف هابر مصخو الصأ ناك ْنَمو همْرَحَلل اَعابَناو

 هلك كلذ ٌقحلا لعل «ّنحلا ىلع ّدمتعا ولو .هنيعل ًءاطغلا هٌرْكِف نوكي اذكه .ليلدتلا

 دواد كْلُم رارغ ىلع «ةرهّشلاو ٌةّبحملا هيلع ىفضأو هديطوتو هكّلُم تيبثتل اًداتوأ

 بلت ءاضرإ لجأ نم ةمحّرلاو وفعلاب ءاّنالف ءّرَصقملا َدبعلا ٌصخي نأ ٌوجرملاو .ناميلسو
 يعاذلا اذه نوكي يكل تافآلاو رورّشلا عفد يف ّقحلا ىلع لكوني نأو يعاّدلا اذه

 ضحم ىلإ هلّوحي ٌرْضنلاو ٌرفظلا ءيججي امدنع هّنأ ةداعّسلا تامالع ىدحإ ْنإو .ةّنملا ٌنيهر

 ٌقيفوتلا اذه ىلاعت ٌقحلا فعاض .هتراهمو هريبدت نم ال ءّقحلا نم هاريو حلا ةيانع

 .هيأر عْمج يف ال قا ىضر ليصحت يف ّدهتجي يكل

 هفرع ام ٌراطعلا لاق

 عمتسي نم ُكْلُم هلك يقابلاو
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 نوثالسلاو سلا ةلاسرلا

 يف سواكيك نيّدلا رع ناطلسلا ىلإ]

 [ةينافرع ثحابم يضرعو هتلاسر ةباجإ

 «لداعلا ِكلملا نّدَل نم ةداعّسلاو لابقإلاو ةعفّرلا ٌةراشب ٍدلاولا اذه ىلإ ثَّلصو

 «نحّرلا ٍراتخم «ّيفخلا زنكلا ءايندلا ِكِلم «نامزلا ٍةردان «ّلاعلا ٍديرف «تاريخلا رشان

 للا ىلع لَك وتملا ءدابعلاو دالبلل ٌةَحّرلاو ٌنمألا وه ْنَم ءلصألا َيناطلسلا ٍناطلَسلا

 «دواد لآ ٍرْخَق .دوجولا ةصالخ ءلامآلا ةبعك «لابقإلا ٍةلْبِق ءهللا لْضَفب صوصخملا

 نمو ةزيزعلا ةعقّرلاو ٍةميركلا [ةلاسّرلا] ةفّرشملا لوصو لبق كلذك .مهتلود هللا مظع

 ديرف لاح نع دلاولا اذه ٌبلق رَبي «[7 :ميرحتلا] 4 ٌرْيَِخْلأ ٌم ٌةِيِلَمْلأ نعت 2 قيرط

 ةفيرشلا ةزيزعلا ٌةفّرشملا ِتَلَّصو رهاظلا ةهج نمو .بيغلا اع ةهج نم اذه اعلا

 الكيهو ّرّسلل ًةذيوعت تلعججو رورتلل اًرْرِح ثدغ .رورسلل ةفعاضملا ةلاسّرلاو

 قدص نع تاءانثلاو تاّيحتلاو تامالّسلا ٍفالآب ل .بلقلل ًةحارو [اًرْرِح]

 لْبَقو «ةيانعلا ٌرون وه يذلا كلذ ةيؤرو كرابملا ِءاقللا ىلإ ٌقايتشالا ُمّلْعُيو ءءافصو
 .«ءاشي نّمع َدْعّبلا عفريو ءاشي نم عمجي هللا نإد هللا ءاش نإ اًريثك ىرُي لَجألا ٍلولح

 «هل ةياهن ال يذلا همّركو هلضفب لومي لِكْمُم لكل ٌلاحلاو ةبوعص لكل لهما ّنإو

 تبّبس انمهو يف نكت مل ةبيجع اًبابسأ نأ ملثم «ديعبلا ٌقيرطلا بّرقيو ءلاصو ىلإ انًفارِ
 هابأ دجو قيّدَّصلا فسوي نأ املثمو ؛هلابقإ هللا َمظع ءاذه ّلاعلا ديرفب انءاقل الو

 ام ءّبر اي :لاقو ءامّسلا ىلإ ةّجوتف «ءاقللا نم سأيو ٍلاصفناو ليوط قارف دعب هتوخإو
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 َتنذأ قارفلا اذه ٍلثم ٌدعبو «يتوخإو يأ لإ ٌلِصوُت يكل اهّتعنص يتلا ٌبابسألا

 ناعنك ةيالو يف اوناك مه ٠٠١[. :فسوي] 4( ُكآَمَم اَمِْل ٌفِيِطَل قر َّنِإ 9 لاصولاب

 يبأو يتوخإ راص ىّتح اًفافجو اًطحق اعلا يف ٌتئدحأ ,ينع مهل َجْلِعالو ءرصم يف انأو

 انأ يئرّيصو «هيلع اولصحي ملو ٍنزوب اًنزو بهذلاب ٌربخلا اورتشاف ءزبخلا ىلإ ةجاح يف

 احمق يطعي رصم كلم ّنإ [ُناَُي راص ذإ] اعلا يف يمسا ٌتعذأو َرْصِي اًكِلَم ففسوي

 بهذلا نم الدب ]٠١8[ ةفئازلا ةّضِفلا شيوردلا نم ُلبقيو ريثكلا يطعيو صخرُيو
 هذه ىلع ًءانب رصم ىلإ ناعنك دالب ىصقأ نم هّنوخإ ءاجو ءاًحمق يطعيو ؛«صلاخلا

 اذإو ءانوخأ وه رصم كِلَم َنأو ءانيخأ وحن يضمن اننأ يف مهو مهيدل نكي ملو ؛ةعمّشلا

 ؟اوؤاج هجو ّيأبو ؟اوؤاج نيأف نوملعي اوناك

 قيّدَصلا فسوي عمجي يكل لاعفألا لعاف اهَعَنَص ةبيرغ ٍةفيطل بابسأ نم ال ايف

 اماوقأ ٌلِصفيو لامعألا هذه نم لّمع لأ ٌةئم عنصي ءراهنلاو ليللا يف .هتوخإ عم
 ابابسأ قلخي ديدج نم مث نيدم يف ٍدحاو لك ريدقتلا ٌجوم يقلُيو ؛ٍتاعامج قّرفيو
 اذه ةمحر نم لّمؤنو .ةقّرفملا ٌبابسألا هذه ديدج نم عمجي ريدقتلا رحب جومبو

 رّسي املثم ءليوطلا قارفلا اذه دعب ةكرابملا ةفيطللا بابسألا ٌلِصي نأ ديري امل لاعفلا

 .ريدج ةباجإلابو ءريدق كلذ ىلع هنإ .مهولا يف نكي مل يذلا لّوألا ّلاصولا

 ريخلاب ءاعّدلاو ةّبحملا َنأب ٠٠١[ :ءاسنلا] 4 اَمِيِلَع أب كو ]+ ٌحيلع ىلاعت حلا

 ام هرخآلا ًةروص اّنم لك ىري ذإ ٍلاصولا ماّيأ يف تناك يتلا اهّسفن َمامتهالاو ٌقْشعلاو

 قبطني مو ؛هذه قارفلا ماّيأ يف نيعلا ٌمامأ مكّلاوحأو مكّلاييخ لظ دقو «ةمئاق لازت

 ّيكلملا ٍفْطْلل ّضاحو «بلقلا نع ٌباغ نيعلا نع باغ ْنَم» ٌنرثأملا ُلوقلا انيلع



 اما لئاس ّرلا

 .هبلقو بألا اذه نيع نع بيغت نأ ّذفلا اذه اهب عّتمتي يتلا ّيوبنلا بدألاو ةّوْبلاو

 .اًدبأ رّيغتت ال هلل ًةصلاخ نوكت يتلا ةّوُبلاو ُةَوبألاو «ّقحلل ةّصاخ نوكت يتلا ُةّبحملاف

 لوقو ةبيهلا ةّدشو ةديدشلا ةبلَغلا كلت يف «ةمايقلا موي يف ِهّنإ ىلاعت ٌقحلا لوقي الثم

 ٌبيِسَنلاو ؛هبيرق نم ٌبيرقلا ٌرفيو ءاهّلك ىبرقلا ٌتالِص عّطْقُت ءيسْنَت ءيِسْفَن :ناسنإلا

 ةبارقلا ادع ام .هتقو هجو ىلإ اًتفتلم رخآلا نع هّهجو مهنم لك يديم «هبيسن نم

 ثحبي ؛ةبارقلا كلت ٌعطقت ال ةعاّسلا ًةلزلز ْنِإف ؛هلل نوكت يتلا ةؤخألاو ةّوّْبلاو ًةوبألاو

 مهتبركو مهماقم و مهرذق يف نونراعتيو ضعب نع مهضعب ٌءابرقألا ءالؤه

 هذهو .[17 :فرخزلا] تقتل الإ ٌرُدَع ِضْعَبِل ْمُهُضَعَب ْنهَمْوي ُءاَلِخأْلا ٍ

 «ًةضمغم مهنيعأ ّنكل ؛مهبولق يف قدصو ُناييإ مهيدل نيذلا نيِدّلقملا نيقّيملل ٌةجردلا

 «كّمأ ُنول ام :لأسُي نيح هّنكلو ءاهّبيلح عضريو هّمأ ىمعألا ٌلفطلا نبال فرعي املثم

 ال ؟قنعلا ًةليوط ٌةليحن ءفنألا ٌةقيقد ؛ٌةريصق ؛ٌةليوط ءٌشوشب «ءارقش ؛ءارمس يهأ

 ,تحتف نيذلا نوقتملا اَمأ .عامّسلاو ديلقتلاب اَلِإ تامالعلا هذه نم اّيأ يّمسي نأ عيطتسي

 ءاغصإلل هّنذأ اوبذجيو نوؤاشي نم َنْيَع اوحتفي نأ ىلع ًءردقلا اوطعأو ٌنيعألا مه

 قلخلل هولاق ام قّقحتي نأ ًءاغتبا مهِلجَأ نم ٌةمايقلا ؟مهنع ُلوقأ اذايف ءَّتيملا اويحيو

 ءاذكهو .[41 :ميهاربإ] * ُهَلّسُر وِدَعَو فخم هنأ ّنَسْحَت آلف »9 هب مهودّدهو

 نّيعأ نلو .ديزم ُتقوو ِديِع ٌموي ٌصاوخلا ٍدابعلا ىلعو ٍديعو موي نيرَخآلا ىلع ٌةمايقلاف

 ]٠١4[ ديرف َنيع رّرني نأ ىلاعت ّقحلا ٌلأسأ ينّدكل ءاننامز يف ٌصاخلا ٌدبعلا اذه وه ْنَم

 .دحأ فيرعتو دحأ لوق ىلإ جاتحي ال يكل ديزملا هيطعيو هرونب هّبلقو اذه اعلا

 ؟كاذو اذه ىرت اذه عادخلا نجس يف َتنأ ىتم ىلإ ٌبلقلا اهئأ



 يمورلا نيدلا لالج انالوم ٌلئاسر م1

 ايندلا ىرت يكل ةملظملا رثبلا هذه نم ًةظحل جرخا

 .نيملاعلا بر اي نيمآ «نيتاه ءارو ايفو ةرخآلا كلت يفو ايندلا هذه يف هللا ٌكعتم

 نولالماو تعسأنلا كامرا

 يف سواكيك نيّدلا رع ناطلسلا ىلإل

 [نيدلا رون هنباو نيّدلا سمشب ةيصوتلا
 لهأ ٌبولطم يه يتلا «ةيوامّسلا ٍتاداعّسلاو ٍتابيَطلاو ٍتاماركلا هللا ٌلَعِج

 حورلا ٌراتثو  بلطلاب ٌةريدجلا يهو  ةّصاخلاو ءايلوألاو ءايبنألا ٌبيصنو ايندلا

 «تافصلا ّيكلملا «ةّمهلا يلاعلا هُراثد ُلْدَعلاو هّراعِش ٌملِعلا يذلا كِلَملل رهآطلا

 هللا َمادأ  دواد لآ ٍراختفا ككولملا رخف ءريخلل ضيفملا هلل ٍدباعلا ؛بقاوعلاب ٍريصبلا

 بستكملا ٍلابقإلاو ةلودلا داتوأ هّلالج لج هللا َتّبْتو .ةفيرشلا هتاقل "”ةئيرق ءهَو

 هّتفطالمو هتانّسحو كلملا كلذ ٍتاريخ لعجو .ّيدبألا تيبثّتلاب ٍثوروملاو

 .ةماركلا ةفعاضمو ةيانعلا ديزمل اًببس نيمولظملاب ةيكلملا هتفأرو شيواردلل

 «صلخملا يعاذدلا اذه نم ةمدخلاو ةيعدألاو تاّيحتلاو ٍتامالّسلا ٌفالآ ٌعلاطي

 ىلع رّدقُي ال يذلا «ةيكلملا ةاساوملا بورضو ٍفاطلألاو ٍتاناسحإلا َرْكْش لمأتيو

 كلت ٌرْكُش لاقُي يكل ؛ءاقللا بابسأ ىلاعت ئرابلا بّتريو .ةباتكلاو لوقلاب هتيدأت

 .[مجرتملا] ةرقفلا علطم يف ؛ٌلَعِج» لعفلل يناثلا لوعفملا *
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 هذه ّقحب ٌقلاخلا ُقَلطملا ٌينغلا يزاجي نأ ٌؤجرملاو .اًروضح ماعنإلا نم بورضلا

 يفلأ ةئم فرط الو ٌدح الو اهل ةياهن ال يتلا هلضف نئازخ نم ماعنإلا نم ٌروّصلا

 .ةفعاضم اًفاعضأ ءيفعض

 ٌةّرق هئباو نيّدلا ٌسمش َدِقَتعملا ٌلضافلا اعلا ٌريزعلا ّحألا نأ انه ضّرْعُيو

 ىتح لب ءادحاو اًموي احيرتسي مل ميظعلا كلذ ًةرضح اقراف نأ ذنم «نيذلا ٌرون نويعلا

 هلظب لظتساو مّركملا كلملا كلذ ةمدخ ىلع داتعا يذلا ٌصخشلاف .ةدحاو ةعاس

 اعجري نأ ناديري امهو ءنيرخآلا كولملا ىدل ءاقبلا عيطتسي ال .هفاطلأ ١١١1[ ىأرو

 ؛مظعلا ىلإ نيكّسلا لصو امدنعو .اًلجخ كلذ ىلع ناردقي الو «ةمدخلاو ةرضحلا ىلإ

 اهبّئألو .مكيدل يعاّدلا اذه ًةعافش ابلط ةياغلا ىلإ حورجلا لآ وه يذلا مكفارف لصور

 يعاّدلا اذه ةعافش نأ ارّوصت «يعاّدلا اذهب َّداقتعالا ٍنانسميو كلملا اذه ةيانع ٍناملعي

 ةقباَلا ةيانعلا لظ ٌدميسو ُكِلملا كلذ هركذي نل ربصقتو يانج نم ناك ام لكو لبق

 اذه ٌعضنيو «ءامسلا ىلإ ضرألا نم ٌهَنِي يعاّدلا اذه ىلع ٌنوكت يكل ءامههيسأر ىلع

 ةدعاسمو ٍةمدخ ٌقوقح يعاّدلا اذه ىلع امه ّنأل ؛ةقباّسلا تاناسحإلا ىلإ ٌناسحإلا
 .ةميدق .- .

 ُناملغلاو يراوجلا .ةعافشلا هذه لوبقب ّيعاّدلا ٌرعُي نأ كيما اذه فطل نم ُلَمؤَأ

 اليل ءاعّدلاب نولغشنم ديعسلا ءاقلل نوقاتشم ءاّرابكو اًراغص ء[هدالوأو هّتانب ديري]

 ٌبابسألا قل دقف «ءاقلل اًببس عنصي برغملاو قرشملا يف بابسألا مناص لعل اًراهنو
 ٌةفصاالو ةّيكلم ٌةفص الو ٌنيعالو ٌلقعالو ُنذأ اهل سيل  ٌّيِنَم ةرطق نم [قّلخُت نأل]

 َملعال يتلا َيِنَلا نم ٌةرطقلا هذه  ٌةْرِعالو الذالو اًرورسالو اًّنغ فرعت الو ةّيدوبع



 مث ٌةقلع َمّدلا كلذ رّبص مث ءاَمَد اهرّبص ةفيطللا ةيبرتلاب مث ,ماحرألا يف ثعدوأ اه

 ّقش ةلآ الو دي ال ثيح «ةولخلا كلت يف مث .اًحل َءماظعلا اسك مث ءاماظع مث ةغضم

 َمّنص ِمَّقلا دعب مث ءاًناسل اهل لَعجو «نينذأو نينيعو مف ًةحتف محّللا نم ةعطقلا كلتل

 تقرلا يف وهو كآاعو ٌةرطق هسفن تقولا يف وه ءاّبلق اهيف عضو يتلا رْدَّصلا ةنازخخ اهل

 هنأ كردي يذلا كلذ ٍلقع ٌّيأف .ٌكيلمو ٌدبع هسفن تقولا يف وهو «ّرحبو ٌرهوج هسفن

 نم ٌتعمسو َتيأرأ :لاقو ةيالولا هذه ىلإ ةلوهجملا ةريقحلا ةيالولا كلت نم انب ىتأ

 هذه نم كج رخأس لب ءانهه ٌككرتأ نل كل ُلوقأ اًضيأ نآلاو ؟نيأ ىلإو كب ُثيتأ نيأ

 احل عستي ال ءامس ىلإو «ةصلاخلا ةضفلا نم ٌففطلأ يه ضرأ ىلإ ضرألا هذهو ءاهّسلا

 الو .ٌباشلا بيشي ال كّلَملا كلذ نارود نم هّنإف .فطللاو جاهبإلا يف ءفصوو ُمُهَو

 مونلا نأل كلذ ؛ظَقَي ماني الو يح توميالو «نتني الو ءيش لبيالو ءديدجلا مّدقي

 هنأ ركفف «قّدصت مل اذإو .ّلَلَم الو ٌبعت ال ةّمثو «بعَتلا عْفَدو ةحاّرلا لجأ نم نوكي

 دمقو ٌسمشو ءايس هيف ؛ةملظلا هذه جراخ ًاكاع هلل نإ هذه ّينملا ةرطقل تلق اذإ

 ٌءاَحصأ مهّضعبو ءايوقأ مهضعبو ٌكولم مهضعب ٌدابع هيفو ُنيتاسبو ٌميلاقأو ٌتايالوو

 اذه نم ٍتجرخ اذإ كنأ «ّينملا ًةرطق ْيأ ؛يّتحخا ءنآلاو ّيْمَْعو ىضرم مهُضعبو

 ّلقعو ّمُهَو ةرطقلا هذه ىدل سيل ؟نينوكتس ءالؤه نم عون يأ نم ملظملا ناكملا

 نوكت كلذلو ؛مّدلا اذه ىوس ًءاذغو ةملظلا هذه ريغ اًاع كانه ّنأ ةياكح قّدصي

 .ةيافك اذهو .اًبصغ اهب ىتؤي ؟رّرحتت نأ نكميأ .ًةرككنمو ةلفاغ ٌةرطقلا كلت

 ماسح «تقولا ديتُج «بولقلا ٌُنيمأ «نامزلا ُبْطُق ؛خياشملا ٌدّيس مكيلع ُمَّلِسي

 ُريغ كرابملا هءاعدو هّمالس ْنِإو .مكل وعديو  هتاكرب ]١١1[ هللا َمادأ  نيّدلاو ٌقحلا



 186 لئاس ّرلا

 لثم «صقنت الو ٌعطقنت ال مهقّلعتو هللا دابع ةّبحم ْنأل ؛نيدقتعملاو ءانبألا نع عطقنم

 مهتلفغ ببسب وأ قلخلا بناج نم ةّلع ّيأب رّيغتي ال يذلا ّيدبألا يقابلا مهحور

 ال ّقحلا نم ٍةراشإب ٍنانوكي مهقلعتو مهئبححو ,مهرمأ مامز نوكلتمي ال مهتأل كلذ

 ايندلا هذه ءاوه لثم «ُنُشستو ٌدربت سوهو ىوه نع ةئشانلا ةّبحملا ّنِإو .مهاوهل اًمفو

 قفو ُنوكتف ىوهلا نع جرخت يتلا ٌةَبحملا كلت امأ .ةرات ًءاتشو ٌةرات اًقيص نوكي يذلا

 ال ج.[1 :ناسنإلا] 4 ايهم اَلواسَْس ادني ال نخست الو ُدربت ال :ّقحلا دارم

 ءمهللا» :هللا ٌدبع لوقي نولفاغلا يفي ال امدنعو .[5”7 :روتلا] 4 َوَيرَع الو ْوَيوْرَس

 بر اي نيمأ ؛ناكرألا كْلُمو ناهيإلا ِكْلُم ىلع هللا َكَمادأ .«نوملعي ال مهّئإف يموق بها

 .نيملاعلا

 (*” وعل ألا هلاسرلا

 لع نيّدلا رخف ىلإ رهاظلا يف ةهجّجوم]

 دايع مامإلا نأش يف ءاطعلا بحاص

 وفعلا بلطو نيدلا دمي مامإلاو نيذلا

 [امهنع

 .ىدهلا رانم عفار ءّيابّرلا ٍققحملا «ةمالعلا ىلوملا يدايألا لو انالوم َماَيأ هللا َمادأ

 ّرسلا ؛هناسلو ّلحلا ٍنامجرتو هناسنإو لضفلا ٍنيع ءتافّصلا لّمجم ؛تاذلا رّهطم

 [مجرتملا] لصألا يف ةيبرعلاب ةلاسّرلا هذه *
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 يف ةرافّسلا ٍناهرب «نيتايحلا يف نيتداعسلا بحاص ءرهشألا ّقحلاو ربألا ٍروّتلاو ربكألا

 كملاعملاو ؛ةفكاع هترضحبب ٌمراكملاو اليزن هل ٌدعَسلا ّلاز ال «نيّدلاو ّقحلا لامك ءنيترضحلا

 .همالعأ ةينادحولا بكاوم يف َرّشنو ؛هّمالقأ ىواتفلا باوج يف هللا ٌدَّلخو «ٌةفقاو هيلع

 ُفّرشتلاو ةفيرشلا هتمدخ ٌكاردإ نيملاعلا ىلع ىفخي ال هنأ يلاعلا هبانج ىلإ يهتتيو

 ءاملاك لئاضفلا شاطعل وه يذلا ءراونألا ٌسّبتقمو رارحألا ٌرْخفم .ةميركلا هترايزب

 .ةرهابلا ةرايزلا كلت كاردإ ىلع سانلا صرحأ وه يذلا يعاذلا اذهل امّيس ال ءتارفلا

 «ةبغر ةَلق نع ٌُريصقتلا عقي الو ءِلّجحل لب لّسكل نوكي ال بانجلا كلذ نع يئانتلاف

 ّيهنملا باكترا َدْعِب هنأ «ُمالّسلا هيلع ءّمدآ رّشبلا ِدِلاو نع درو ايك «ةبهرو ٍلالجإل لب

 :لاق  ؟ ٌمدآ اي ينم ]١١7[ اًرارِفأ :اًيدانم ليلجلا هبطاخف «ةاجانملا فقاوم نم ّرفي ناك

 :مهوقو .كنم ًءايح لب ءّبر ايءال

 رَصَحْلا يف ٍطارفإلا يف ٌرَجِمُب ُبْذَعلاو ٌمكُترز ناسحإلا نم ْمُترصتخا ول

 ٍنادلاولا ينم سمتلا ذإ يا اًداعبإ هترضح نع يربص ينع ٍنغي مل مث

 ىلع امههّصرحو امهقيفوت ماد  نيّدلا ُدجم ٌمامإلاو نيّدلا ٌدامع ٌمامإلا امهو“"””ناّرعألا
 وفعلاب صوصخملا بائجلا كلذ ىلإ لقت هنأكو - هٌولَع هللا ّدم ىلوملا ةرضح ةمزالم

 بونذلا نم اههّبونذ لعجي ال نأ همّرك ليلج نم ٌوجرملاف .امهنم ٌرّدص نع اًدئاز ةفأّرلاو

 نإو اههّمادقأ ةماقتسالا ىلع َتّبثيو .تّلج نإو اهتثيطخخ نع ٌرفعيو 0

 .هترفَسو هتماقإ يف هّسرحو .هتلود ًءادعأ هب هللا ٌتّمشال ادعلا اهب ٌتّمشيالو ءتّلز

 .[مجرتملا] انه فوذحم ءسمتلا» لوعفم نأ رمألا ٌرهاظ *



 اذهب اًلّلعتم يقوشو يليلغ يفشأو ةعافشلا هذه لجأل ءيجأ نأ ٌثدرأو

 «يلاوملاو تاداّسلا ةرضح يف ناسّللا ٌليلك نأ اًريثك ٌتبّرجو ٌتملع دق نكل .ساعتلالا

 ةّبحملا حْرَشو ةّييجملا ةّدوملا ٍرْكذ ىلع ٌتصرح نإو «نايهلا ةاقالم دنع نايبلا ٌليلق

 مق :لاق .اًنالف ٌبحأ يِنإ :مّلسو هيلع هللا لص َيِبنلل لئاق لاق ذإ .ناسّللاب ةيهإلا

 «ينايب يل داقني الو يناسل ينُعيطي ال نكلو «اوفرعُت ىّتح اومّلكت» لوقو .هزيخأو
 يف ام ىلع هللا ٍنادهشُي امهو .يقطنم اًبضاغم يفن (نال ىلوملا روضح نع مجرأو
 ّنكلو ةّدوملاو ءالولا يف ناصقن ال ءانالوم امّيس ال ءلضفلا ٍلهأ ٌةّدوم يهو ءامهّري

 .ههل قل امل ٌدَديم ٌلكو» لوحفلاو ءالضفلا دّيس ةاقالم دنع ٌلوفقم هنايب نع َناسّللا

 ًءاميس ّقحلا رونب اًءصبم «نايبلا رهاظو ٍناسّللا نحل نع ٌةينغتسم انالوم ةسارف لازال

 نيمآ .مولعلا هفاصوأ يف ّلقو ٌموجنلا هصمخأ نود ّلاز الو ,نافجألا تاحملو هوجولا

 .نيملاعلا بر اي

 نوت ألاو واح هلاسرلا

 ءاهبب ةيصوتلا يف ءارمألا نم ٍدحاو ىلإ]
 [ًةسردم هميلست ٍبّلطو نيّدلا

 «ضاوخلاو ءارمألا رخفم ءسمّشلاب هيبّشلا .ءاقللا ِكرابملا اًيحملا ةجابيد هللا لَعِج

 ٠ رباكالا ديس «يلاعملاو مراكملا عبنم «ةرهابلا ِة ٍدامِع .ةره ة اكألا دّيس «مىلاعملاو مراكملا عبنم «ةرهابلا ةنطلسلا داع «ةرهاقلا ةلوّدلا ٍةدمع
- 

 مادأ  لئامألا راختفا ءلضافألا يبرم ؛لئامشلا فيرش ؛لئاضفلا يف ٍننفتملا «يلاعألاو



 يمورلا نيدلا لالج انالوم لئاسر 144

 حاورألا ٌبرشمو ءدّجسمملا كلملا ٍءامس ]١١7[ ةبعكو دّيؤملا ٍلابقإلا "”ةلبق  هّولع هللا
 .دادعألا قوفت نينسل «ةرّرصملا رطاوخلا لامآ ًطحمو :ةسّدقملا

 كْلُمو فسوي نْسُح ٍرابخأ لثم ٌةرشتنم ةفيرشلا هفاصوأو ةفيطّألا هقالخأ ٌراثآ نإ

 لك اهترانتسا فعاضتت مهبولقو نيّيحملا ُنيعأو ؛متاح ٍدوججو  مالّسلا هيلع  ناهيلس

 !هللا اهفعاض ءاهتّيوط ٍةمالسو ناسحإلل اهِطسَبو ةفيرشلا ِتاَّذلا كلت ماركإب موي

 موي ِهْيََع ُملَسَو 9 ميدقلا باطخلاو ميركلا باتكلا يف ٌفوصوملا ُمالّسلا ّْلبيو

 تاذلا كلت ءاقل ىلإ ٌبلاغ ٌقوشلاو ١5[« :ميرم] 4 اّنيَح ُتعْبُي مولو ٌتوُمي مويو َدِلَو

 يف ٌرظنل هذه ٍلاغشألا ٌبَجُح الول ذإ ءتاّئهملا ريبدتو حلاصملا ءادرب ةروتسملا ؛ةفيرشلا

 ةميدقلا ةمكحلا ّنكل .ريبدتو ةحلصم ىلإ لصي ملو .هسفن يف راحف .ههجو ءافص ةآرم

 دْمَحِب ٌتّدح دقو .هنم ٌبيصن ٍناسنإ لكل نوكي يكل ههجو مامأ نم ةآرملا كلت تعفر

 ركش ريثأت نإو .يلاعلا بانجلا كلذل نوركاذ نوركاش بيصنلا يبلاط نأ هللا

 عفار نأش يف ةمحّرلاو ةيانعلا ساهتلا ىلع اًثعاب راص ةرضحلا كلتل نيرخآلا نيركاشلا

 .ةلاسّرلا هذه

 يلاعلا بانجلا كلذ يدايأل (ًئاد ٌركاشلا  ىرسيلا هل هللا رّسي  نيّدلا اهب ٌنبالاو

 .سلاجملاو عماجملا يف ؛هحورو هبلق ميمص نم ةلوّدلا كلتل ديزملاب عاد «هئانثل ٌركاّذلاو
 ءاعّدلاب لاغشنالا نم تقولا اذه يف هعنمت لانملا َةَلقو عابتألاو لابعلا ًةرثك ّنكل

 .[مجرتملا] ةرقفلا وأ يف لّعج» ل يناثلا لوعفملا *



 10 لئاس ّرلا

 نم ٌدَّدم ءاج اذإف .ءارفك نوكي نأ ٌرقفلا داك» دقف ةداعسلا ليصحت نمو مكتلودل

 امم ؛كلذ ريغ وأ ةّلحنم ةسردم ترْفٌوو  اًمّركم لاز ال  ميركلا كلذ تايانع نمايم

 كلذ نأ يف كش الف «ءايلعلاب ةيانعلاو ةاساوملاو ماركإلا ةدعاقل اًقفو هلاحب اًقئال ىرُي

 ءميظع ٌباوث كانه نوكيسو «ةيعدألا يف َدَمُيو ,نّيبحملا عاسأ ىلإ ٌلصيس ركّتلا
 َّنإو .دالبلاو ٍدابعلا ٍنْمآو ٍءادعألا ٍرهقو ٍةداعَسلاو ةلودلا ماودل اًيبس كلذ نوكيو

 اًرصان تمد .مكيدل حصاو وه ا[ .كلذب رسم ريخلا لهأ ةقْلَح نم عْنَج ّبولق
 .نيملاعلا براي نيمآ ءاروكذمو اًركاذو اًروصنمو

 نوع ألاو ألا لاسرلا

 نم ىوكشلا يف هناورب نيذدلا نيعُم ىلإ]

 [لغبو بكرمب اوبلاط نيذلا لوغملا

 «َنابّرلا ريمألا انالوم نع ةراكملا هللا فّرص ءانتيب نم َدْعبلا عفريو ءانّتيب ٌممجي هللا

 َحّرشو هّولع هللا مادأ - كب هناورب «نمايألاو ءارمألا ِكلم «ليصألا ]١١5[ ليلجلا

 .صلخملا اذه نم ءاعّدلاو ٌمالَسلا ىقلتيو  هتبقاع ّنسحأو هّردص

 نإف «ًةصيقن كلذ يف نودجيو «ءاينغألا دنع ٌبيع للملا َةَلِق نأ الثم هنأ ٌمولعم

 امهءازإ نورعشيو ؛شيواردلا ىدل ٌرثكأو بيع ُهئم ةّضفلاو بهذلا ٌرانتكاو ٌراَخّدالا

 .لجخلاب

 شيواردلا َدْنع ٌراع ٌمظاعتلا

 مهرطاوخ ىلع ٌليقث بع ٌمظاعتلا
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 ضارتقالاو ّنيّدلا غلب دقو .قّلخلا ءالؤه ببسب يتأيالو ليسلاك مهثزر لخدي
 كيم ةيانع نإ «هللا يفو هللو .كرُثلا لجأ نم ِلَْيب نويلاطي مويلاو «رثكأو فالآ ةينامث

 :ميرم] * ايي كير َنأَك امو 2 سنن ملو .فصولا تقاف نيعاذدلا ءالؤهب ءارمألا

 .«نوملاظلا لوقي اع هللا ىلاعت» ءَسنّن مل اهّتإف .ةرضحلا ىلع ٌةأفاكملا ترخأت اذإو .5

 ُهلآ مهيدل سيلف «نيرخآلا ليبق نم نيعاّدلا َدْعَي الف ءةمحر ٌتقوو ٍةَّقر ُناوأ اذهو

 .َديَصلا عيطتسي ال ٌديصملاو .اًديص انْرِص دقو ءديص

 ممألا ُفعضأ ٍتشعلا ٌةقأو ٍمّركلا نم ىوهلا ٍلهأ ٌماركإ

 هللا ّنَسحأ  مظعألا هناوربل ّيكلملا ريمضلا يف انل نأل باهسإلا ىلإ ةجاحالو

 تمد .ريمألا نع نيعاّدلا ءالؤحل ليمجلا ثيدحلا يف بهسُي اًعيفش  هّمركأو هتبقاع

 .لوبقلل ّلهأ ةجاحلا دنع ٌةيدهلاو ؛ءارمألا ِكِلم ٌماركإ اذهو ءاَنِسحم

 نوع رألاو ثان لاسر ١

 بّلط يفهناوري نيّدلا نيعُم ىلإ]

 [نيّذلا ماظن نع وفعلا

 ِكِلمل ةرّونملا ةرّهطملا تاذلل ةنيرق ةيوامسلا ةيانعلاو ةباجإلا َباوبأ هللا َحَتف

 هّردع ٌكلهأو هّولع هللا مادأ  تاريخلا ئشنم ؛مظعملا روتسّدلا ءلذَعلا فِصآ «ءارزولا

 ٌلِزُمو ٍتاوعذلا ٌبيحب هن «رورغلا راد رورغ نم نوميملا هتامز ٌمصعو ءاهمادأو



 ءازإ دسجلا ٌريصقت ُلمحي الو ء«صلخملا يعاّدلا اذه نم ًةيحتلاو َمالَسلا ٌعلاطي

 .اًيفخ اًقيرط بلقلاو بلقلا نيب ّنإف «نايسنلاو ءانغتسالا ىنعم ىلع ]١١6[ هترضح

 .«ةنَّرْوَر بلقلا ىلإ بلقلا نم»
 ؟ّسخت الف تسلا كئاهج ْثَقّلُع اذإ

 قوشعملا ىلإ اقيرط كدوجو قامعأ يف َنإف

 هلّوحمت يكل اًصاخ اًيفخ اًقيرط مجنملا قامعأ يف عباقلا رخّصلا ىلإ ٍسِمّنلل نإو

 كلذك .قيرطلا كلذب توقايلا كلذو روخصلا كلتل َمْلِع الو .توقاي ىلإ اهترارحب

 الو «هبلاق مجنم يف عباقلا نمؤملا بلقلا رهوج ىلإ اًيفخ اًقيرط ّقحلا ةيانع سمّشل َنإف

 يتلا اهّسفن ةيدهلا ٍنايري امهو ؛قيرطلا كلذب بلقلا ٍتوقايو بلاقلا ِرْخَّصل ّمَْلِع

 .لصت

 يفخخ هححرجو ملا يرجي
 كلم لئاضف لدم ٌمالكلا اذهو رهاظ ُديغ بطملاو ةّيوشملا دبّكلا ٌةحئار لصت

 .هّلك كرب ال هّلك ُكَرْدُي ال امد نكلو «هل ًةياهن ال ءارزولا

 ليبمج رمق عاعشو مئاد ٍليل نم دب ال

 ف اهّتثدحأ يتلا ّمغلا ناولأ نع ٌكثدحأ يكل

 [9 :ناسنإلا] 4 اًركَش الو هآرَج خدي ال ها هم كس اَمإ ]ج ىلاعت هللا لاق

 اذإ «ّقحلا ىضر لجأ نم نيجاتحملا ىلإ نوعلا دي َنوّدمي نيذلا نينسحملا كئلوأ ْنِإ يأ

 َباب مكيلع قلغُت نل انّنإ نولوقي «مهّتمعن اورفكو مهوّمجو نوجاتحملا مهركشي مل
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 هللا ةاضرمل اًصلاخ ٌناسحإلا اذه انمّدق انثأل «ةمعنلا مكرفكو مكئافج ببسب ناسحإلا

 مهضعب لوق ىلع ةيآلا هذه ٍلوزن ُببسو .انّقح مكتفرعمو مكركش يف اًعمط ال ىلاعت
 شيوردل بّتر دق ٍطحق ةنس يف نينيحملا ٌدحأ ناك مالّسلا هيلع ٍلوسّرلا دهع يف هّنأ

 كلافطأ قولح نع عطقت َتنأ ألا اهْيأ :اًموي داّسحلا ٌدحأ لاقف .موي لك زبخ َفيغر

 ّْنِإ :فيضيو ئطخم كَنِإ كنع لوقي وهو «هل اهيطعتو زبخ ٌةفغرأ طحقلا اذه لثم يف

 .هتفاعلو هتّمش ال بالكلل هّتمّدق ول اًقورحم اًفيغر ينيطعي هنأل ؛ههجو يف ىقبت هّتقدص

 ملْسملا كلذ عمس نأ دعبو .بدألل ٌةيفاجم مكبانج ىلإ اهتباتك «ةئيس ىرخأ ةءايشأ لاقو

 مزلأو َرَّدنو موي ّلك ةفيظولا تفعاض هنكل ءلجّرلا كلذ نم هّبلق رفن .تاءاسإلا هذه

 .كتاضرم ًءاغتبا يطعأ يننإ تلق ينثأل ؛نحتمُي كّدبع نإ .يهلإ :لاقو هّسفن

 وه ةفيظولا بحاصو َبلاطلا كلذو «ءارزولا ُكِلم وه ّنسحملا كلذ َنإف ٌمويلاو

 .ءارزولا ُكِلم هب لّضفتي يذلا مّركلا كلذ ٌقيتعو «مَعْنلا كلت ٌقيرغ ءنيّدلا ماظن انئبا

 بوضغملا نم لحمي الو «ٌةيانعلا هنع رّصقُت ال نأ ٌوجرملاف ٌدءاسإ كانه تناك نإف

 مكن هيلإ فرصنت ام وهو هللا هجول ًءاضرإو ىلاعت هللا دنع رمألل اًباستحا ؛مهيلع

 لاعت هللا لجأ نم قلطأ ام اذإ اًنات اًرورس 00 .مكلمأ هيلإ ٌقوتيو

 اذه نم ٌررض ةرضحلا كلتل َمويلا لصح ام اذإو .صقريو قْمصيو ٌجرخي يكل ]١17[

 ٌرثكأ (ف .ةفعاضم ٌفاعضأ كلذ ضَوِع ٌّقحلا بانج نم لصي نأ ٌنَميتسملاف ناسحإلا
 ُتقوو ِةّقِر ُناوأ اذهو !اليلو اًراهن هرمأب ةطبترملا حلا ةرضح ىدل ءاّرعألا رطاوخ .َ و

 ١8[. :توبكتعلا] # ٌتيِضْلا كلا اَّلِإ يدوس َكَعاَمَو + ةقفشو ةبمحر م

 «هظفحاو هِحْضُتو يئانّس مالك ىلإ ٌممتسا



 ١0 لئاس رلا

 هيلإ عامتسالاب ٌريدج يئانَس دّبَعلا ءالك ْنِإف

 .نيملاعلا ٌبر اي نيمآ ءالّضفمو اًرّثؤمو اًباّهوو اًنسيحم تمد

 نوعنرألاو ةسارلاةلاسرلا

 ءاطعلا بحاص يلع نيدلا رخف ىلإ] ١

 [هئانبأ نم ٍدحاوب ةيصوتلا يف

 «قئالخلل ثيغملا «تاريخلل رشانلا «هتفأرو ءارزولا ِكِلم ِلْذَع ّلظ هللا ىقبأ

 َمالَسلا ْمّلبيو .اددع صحت ال َنينس ءاًعيمج نيملسملا ىلع ءنيطالسلاو كولملل بألا

 ةيانعلا بورضو يدايألا رْكّش ْنإو .ىوه روفوو ءافوو ٍقدص نع ءاعّدلاو

 ٌحرّتلا هنع ٌزجعي هب نيقلعتملاو هناوخإو يعاّدلا اذه ىلع اهب لّضفت يتلا ناسحإلاو

 هللا لعج .هّركذ ىلعأو هيغس هللا ٌرَكَش «ىلاعت هلل ةصلاخ اهتأل ؛نانبلا ثيطستو ُنايبلاو

 ٌروذب عرزي ةظحل لك يف يذلا ءرينملا سّدقملا رهاطلا حورلا اذه ىلع ٍةمحر ٍفلأ َةئم

 ٌةعْلِخ ٌقيفوتلا كلذ ٌذُعَيو «لضفتيو ّنتميو ؛ةبقاعلا مويلو ةرخآلا قيرط يف ةداعسلا

 نم رون لَع َوُهَف لْسإلل ُهَرْدَص ُهَنأ َحَرَس نسْفَأ 9 اًدلاخ اًريكو ةّيوامس

 ةداعّسلاو ةلودلا هذه نم ديلا يف ىقبي نل هنأ نيقيلا َملع ٌمّلعيو ١7[. :رمزلا]4 هير

 عفّدو لدَعلاب اَمإ ؛ناسحإلا عم ِلْدَعلا ٌةريخذ وه ام اّلإ ايندلا هذه يف بصنملاو

 يه هذهو .مورحملا ٌلِحتسملا ةناعإب ناسحإلا امو «مولظملا نع ملاظلا ّرش

 فارزولا ِكِلم ءميركلا ميكحلا ٍلداعلا ملاعلل ٌةفرحو ةميدق ٌةعنَص اهّسفن
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 .رهقلاو ّرْشلا تامدصو رهدلا بئاون نم هناصو هّولع هللا ذم

 ميدقلا ذنم ةفّظوملا ةيانعلاو ةمحرلا ىلإ ةجوتم ؛يعاّدلا َنبالا ّنِإَف ءتقولا اذه يفو

 وجني يكل .فطللا كلذو ةيانعلا كلت ىوس مويلا َنيبلاطلل ًاجلم الو «ءارزولا كلم

 .[9/9/ :ءاسنلا] * ٌلِيلَق اًئدلأ ٌمَكَم ْلُق 2 نيمحازملا ةمحازم ريجه نم ةمحّرلا لظ يف

 مهنم ّلك ّدميو رخآلا ىلع مهنم ّلك زواجتي ؛ةينافلا[ ]/١11 ةمقّللا هذه قيض ببسبف

 اذه يف ًةّصاخ ٌةَقّيض تناك راّدغلا اعلا ةمقل تدجُو نأ ذنمو .رخآلا قوقح ىلإ هّدي

 :توبكنعلا] 4 ٌةَسيِمو ىنَرَأ َّنِإ اَونماَ َنيِذَلأ َىِداَبحِي 2 :لوقي اذه يفو ؛نامزلا

 نيعب رظني ُبابلا كلذ هل حت نّمو .ةعساو ةعانقلاو لّكوتلا ّضرأ 7

 لمنلا ٌبحست :لمتلا َلْغِف لعفي ٍدحاو لك ثيح هلك دوجولا ىلإ ةحّرلا
 اًئيعأ كلمت ابتألو .ضهنتو عقتو «شاعترالاو ةليحلاب اهرحججب ىلإ َةّبحلا

 اأو ؛[” :قالطلا] 4 مُةُبَسَح ٌَوِهَف » ٌرديب ىرت نأ اهرودقم يف نوكي ال ةريغص

 سفنلا َبْيط ّسّلجو ءِناَبَرلا يقابلا ٌرديبلا ىلتعا دقف لكرتملا ٌديحولا كلذ
 ضعبب ٍلاَّنلا هذه صعب لعفي ام ىريو رديبلا فارطأ ىلع جّرفتي ذخأو

 هذه ةمحّرلا ردايب نع ٌةلفاغ يه مكو «ةموسقملا ةّبحلا هذه ىلع عفادتت فيكو

 .[0 4 :ةدئاملا] هش نم ِهِئْوي هل ٌلْصَق َكِلَذ ل

 ةيانعلاو ماركإلا ٌةفيظو هيلع طسبُت نأ ٌمّقوتملاو .مهتاكرب نم مكاّير هللا انالخأ ال

 .نيملاعلا ّبر اي نيمآ ةلودلا هذه هللا ميِدُيل ؛ةمحّرلاو ةميدقلا



 156 لئاس ّرلا

 وحر لاو سمك لاسرلا

 ةيصوتلا يف ءارمألا رْدُص ىعدُي نم ىلإ]
 [نيّدلا حالص رهص نيذدلا ماظنب

 عيدب ,ناسحإلاو ريخلا رشان «ديمعلا ءارمألا ِرْدَّص لع هّرونو مح ىلاعت هللا مت أ

 .بيحم ٌبيرق ىعديو ىجرُي امل هْنِإ «هنيميبو هيدي نيب هّرون ىعسي ىّتح نامزلا يف لْضَملا

 نيمزالم نورخآلا ناك اذإو «ميدقلا يعاّدلا اذه نم ءاعّدلاو َمالَّسلا ٌلبقي

 حوّرلاب نيمزالم اوناك اذإو ؛يحورب هل ٌمزالم ينّْنإف .مهداسجأب هل ءاعّدلاو هترضحلا

 كلمل ٍفرشألا رطاخلا نم هتلودل ءاعّدلا يف َدَّدملا بلطأو حوّرلا حورب ٌمزالم ينّنإف

 اذه يف وه يذلا نيذدلاو ّقحلا حالص انالوم .بولقلا ٍنيمأ «نيفراعلا جود «لاديألا

 :ةرقبلا] © مدل أوُدُجْسَأ إ9 [ىلاعت ٌّقحلا لوقي ذإ] ةسّدقملا حاورألا هلْبَق تقولا

 فيطللا يعاسم ىلع رهظتو ٌبجدحلا بيرق نع ءاعدلا اذه ٌراثآ قرت يكل «[1؟ 4

 ُلٌركَحَت ل> [ىلاعت هلوق ٌُلولدم] لَّصحِيو رّكيتيو ,روهظلا رّوُص ّمنأ ىلع هدّيسلا 6
 ّنِإو .[* :تلّصف] « أور أورو اونَرْحن الو اوناََت الأ ٌةَكحِهِلَمْلا ٌمِهْلَع

 [114] ٍنبالل لدي :ةّيوبألا لب «ةّيدايّسلا ةيانعلا نأ يه ىنعملا اذه لوصح ةمالع

 َّنآلا وه يذلا هَّلْضف َديِز ءنيّدلا ماظن ءيناّصلا يفاكلا ,دقتعملا بيدألا ٍبيبَللا زيزعلا

 لمعلا يف هتيافك نيبو ؛هسفن تقولا ين هل نباو ؛نيذلا حالص انالوم ةرضحل ٌرهص
 كلذ َحرشأ نلو .ريبك ٌقرف نيرخآلا نيبو «ةيبرتلاو ةنامألاو ظفحلا يف «هيلإ دنسُي يذلا

 لجأ نمو .رودّصلا ىلع ىفخي ال هتافص ّنْسُح نألو ٍةَونبب هتمظعب َمّلس هنأ ةهج نم
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 يف ديلا لوانتم يف سرغي ام ٌةرمث ودغت نيصلخملا هباحصأو يعاّدلا اذه بلق رورس

 .["6 :ميرم] اج اطر ِكِلَع ظِقَتُم َهَلْخَتلا عج ِكِيَلِإ ىَرُهَو + تقو برقأ

 لامعأ نم لمعلا اذه يف ٌريخأت لصحيال يكل ءيجملا دارأ هّسفن يعاذدلا ّنِإ هللا هللا

 .ريخلا

 «ءافخلا يف نكلو كيل يآ

 .ةيحورلا ةرايزلا سنج اذهو

 َفْلُخلاَو عؤشلا ٍقِرغأ يأ [8 :ميرحتلا] « اَنْ انَل منَ َسيَر موي ٌةريخذ

 ٍلْوَحِبو هنم حورب هللا هَدْيَأ .فلخنو مؤشل ٌناكم كانه نوكي ال هنأ مغرب .اًضيأ رونلا يف

 دنع نم ِةَلْحِنو ٍةبهومو ؛ثعمس ْنذأ الو ثأر نبع الد ذإ ةّينابر ةّيميدق ةّيشرع ٍةّوقو

 عنوتنرألاوةسواسلالاسرلا

 اهئافش يف نيتاونخلا رخف ىعدُت نم ىلإ]

 [رورّسلاو ةطبغلا راهظإل ضّرم دعب

 نيتارخلا رخف ةدباعلا ةدهازلا .ماركإلاو ماعنإلا َةّيلَو ًةداعس هللا لعج

 ةبّيطلا «ريخلل ةطسابلا «ةبقاعلا يف ٍةرّكَفملا «ةّمهلا ةيلاعلا ءَقُلُلا ٍةنَسحلا ؛َنهتمصعو

 اهتلودو - اهتلود فعاضو اهتمصع هللا مادأ  ريمألا ةنبا ,كولملا ٍةليلس ءركذلا

 اهافكو ؛نيبوكنم اهءادعأو ؛نيديعس اهءاّبحأ ٌلَعِجو .دبألا ىلإ ٍدايدزا يف «ةعيفّرلا



 -نيراّدلا تاداعسو [ةرخآلاو ايندلا] نّياعلا تادارم اهّعلبأو ءاينذلاو نيّدلا تاجاح

 .هلاو دّمحم نحب

 ال كرابملا اهئاقل ىلإ قايتشالا ّنأب مّلعُتو ؛يعاّدلا اذه نم ةّيحتلاو َمالّسلا ىقلتت

 هذه لاوحأب ريكفتلا نم ٌةظحل لي مل ٌرطاخلا ّنأ ىلاعت حلا دهشيو [114] .هل ّدح

 ٌعرضأ تنك يّنكل ءاّدبأ ّيكلملا ٌماركإلاو ٌناسحإلاو ُةّبحملاو ُفطَللا سني لو «ةديرفلا

 ُبلقلا ُمّلعي املثم .ةلاسر ةباتكلو ءيجملل ةيناكمإ ةّمث نكي مل امدنع هوعدأو ّنحلا ىلإ
 يتلا ةّبحملا ْنإَف ءاذه يف َفّلكت الو كلذك رمألا ْنأ ةّذفلا هذحل رهاطلا ٌحِوّرلاو رينتسملا

 ٌرداصلا لأسن ماوّدلا ىلع اّنك دقو .ةايحلاو ٍتوملا يف ناصقنلا ٌلبقت ال ىلاعت ٌقحلل نوكت

 ةمالسلاو ريخلا ٌرئاشب انْعِوس ةياهنلا يف اننأ ىلاعت هلل ٌدمحلاو .مكلاوحأ نع دراولاو

 اًبابسأ نوكت اهَّئإف بعاصملاو دئادشلا لولح مغربو .ةديرفلا هذه نأش يف ةداعسلاو

 تلكوتو اّئاد تدمتعا ًةديرفلا كلت َنألو.ةاجنلاو ةداعسلل َعئارذو تاجردلا لينل

 نبع ّمالآلا لعجي ميدقلا هّلِضف نأ ةجيتتلا تناك «هتيانعو ىلاعت ٌّقحلا لضف ىلع

 ىلتبُي نأ ميدقلا يف ةيحلإلا ُةَُِّسلا تضق املثم .نارمعلا نيع بارخلا لعجيو ؛جالعلا

 «هلضف ىلع اودمتعاو ٌقحلا ىلإ اوهّجوت نيذلا ءالؤه .مهعابتأو ٌءايلوألاو ُءايبنألا

 ٌءادعألا ذخأو اوسأيتسا اذإ ىتح .مهل ٌقحلا ناحتما ليبس ىلع ىساقلا ءالبلا عاونأب

 نع ثيدحلا يف نورثرثتو ٌّقحلا لضف نأش يف الطاب نوعّدت مكْنِإ لوقلاب مهنوعّرقي
 ٌنيكاسم اننأ مغرب :اولاق ءمكدعاسي ال وهو «ّمويلا مكلاح يه هذهو «ةرضحلا كلت

 ءاّركح اًدهع انحاورأ لخاد يف نإف «ةرسحلا ٍتاهآ دّعصنو ءانسفنأو انداسجأ يف ٌءافعض

 انّمُس لّوحيس ةياهنلا يف هنأ يف اًقداص ّنحلا دعو َدُعنو .ديطو سار ناهيإلا ٌدهعو
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 ُةَبيَمْلاَو 9 ةبقاعلا تناك اذكهو .ةراهنملا ًةلودلا عفريو ءاّرون انّتملظ لعجيو ءاَرَكُس

 533 اوأرو «هٌدادمأو ٌّقحلا ةرصُت تءاج .[178 :فارعألا © َتيِقّتمْل

 ةداعسو ٍلاصو بفلأ ىلع قارف لك نم الدب اولصحو «ةوالح فلأ ٌةئم ةرارم

 ٠١[. :سنوي] 4( َنيِنِمْوُمْلا حش انِكعاَقَح َكِنَدَك)

 ءاعدلاب مهّديأ اًرابنو اليل ٌرابكلاو ٌراغصلا عفر  ؟ةيحانلا هذه دمنا اذامو

 ىلإ قوشلا ةياغ يف مهو «نيجاتحملاو نيزجاعلا ٌنيِعُم وه نم ةرضح ىلإ ةلودلا كلتل

 َمالَّسلا مكنودهي ءاّرابكو اًراغص :ةمدخلل نيمزالملا ْنِإف ءانه نمو .ةديزفلا كلت

 .مالّسلاو

 ناوعأاو حلالا لالا

 ةيصوتلا يف نيّدلا لامك يضاقلا ىلإ] ١

 [هتعافش لوبقل نيذدلا دجمب

 ةاضقلا ريخ ءردصلا ةعّسب ةّيرْدَّصلا ٌقحتسي يذلا رْدَّصلا ءاقب هللا لاطأ 31

 .نيعمجأ هلآو دمحم ٌّقحب نّيْلِع جراعم يف اًيقرتم لاز الو هتداعس َمادأو ءرذقلا ّلع

 يرجت» نكلو «ةسلاجملا ىلإ ٌقايتشالا ُمّلعيو «ةّيحتلاو َمالّسلا ٌعلاطي

 .«ُنْفَّسلا يهتشت ال اهب حايِرلا

 مئازعلا خشفب بر ٌتفرع» :هّهجو هللا مّرك بلاط يبأ نب لع لاق اكو

 .زيزعلا اذهل ةدومحملا ٍلاوحألاب نالغشنمف ٌرطاخلاو كفا امأ .«مملا ضقّنو



 .موي لك اًدمح ٌرثكأ هللا اهلعج

 وهو «مكتلودل نيعاّدلا نمو مكترضحل نيّبحملا نم نيّدلا دم صيلخملا َنبالا نإ

 ٌةملك لوقي «ةفيرشلا مكتاذ اههب عّتمتت نيذللا رصنعلا مّركو لبجلا فطللا ىلع اًداهتعا

 يف ٌرقتسم مكتب بدأ ْنإف ؛لوقلا َبادآ فرعي ال ناك اذإو .ةعافّشلا ليبس ىلع

 .مالسلاو ءامسحم تمد .قّدصُي نأ وجرملاو .هردَص

 ناوحنألاو سأل لاسر

 يلع نيّدلا رخف ىلإ ةهجّجوم ودبت]
 نيدلا فيس لاسرإ يف ءاطعلا بحاص

 [ةرهاصملاب هرابخإل
 «تاريخلا ئشنم ءلْذَعلا كْلُم ماظن «نامزلا ٍفِصآ ؛ءارزولا كلم ًةداعس هللا ىقبأ

 ىلع هّلابقإ ىقبأو  هٌولع هللا َمادأ  نيقيلاو ىدحلا رصان ؛ءارقفلا سنؤم «ءاملعلا برم

 اهؤادعأو نورورسمو نوروصنم ةلوّدلا كلت وُبُُم .راوطألا دّدجتو راودألا مداقت

 .روتلاو ىدحلا ٍلهأ هلآو دّمحمب ؛نوروصحمو نوروهقم

 فيرشلا هئاقل ىلإ قايتشالا نأ مّلعُيو ءنيع ُضْرَف امهو دّيحتلاو َمالَسلا ْمّلبي
 ًةروصنم ٌةرورسم ٌةرّونم تلاز ال «ةكرابملا ةعلّطلا ًءاقل هللا َرَسَي .ٌثعابو ٌبِلاغ نوتحلا

 لصت .ةلاح ٍدعسأو ةعاس ِكربأ يف ؛هظقحو هللا نامأ يف اًراهو اليل اًرَّشَحو اًرفس

 كلت نع عّمسُي امدنعو «دراولاو رداصلا نم ةرضحلا كلت نع ةحرفملا ٌرابخألا

 انت :تاريخلا كلتب مامتهالا يف لالجلا يذ ٌقيفوتو لاحلا ُلاهك ريخلل ةطسابلا ةرضحلا
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 ٌركشلاو» ىلاعت ئرابلا ٌركش ٌلّصحِي ]١71[« ةرخآلا نارفغو ةبقاعلا ةداعس ٌةمالع وه

 .[7 :ميهاربإ]« مُكتَديِرَأَل َرْثْرَكَحَس نيل + ىلاعت هللا لاق .«ديزملا ىلإ ٌةليسو
 ىلع ةقفشلاو هللا رمأ ميظعت» يف ٌريزعلا اذه اهيدبي يتلا صالخإلاو ربخلا اياون هللا لَعج

 4«( اَهِاَتمأ ٌرَْع هلق ةكسملاب هج نم )9 ٍةفَعاضم ٍفاعضأب َةلَباقمو ًةلوبقم هللا َقْلَح

 4( َوَبَح ُهَكأَ تلمس لك يف َلياَتَس َعْبَس تبن ٍةّسبَح ٍلَشَكإم لب ١١[: :ماعنألا]

 05 0 :ةرقبلا] © مامي نَمِل ُفِعَصُي ُهَنأَ ]4 لب«[ 511 :ةرقبلا]

 .«ءاشي نمله ِدْعَو ٌنمض اًبوسحمو اًبوتكم لكاشملا دّقْعَل لالحلا ٌلداعلا ءارزولا
 هللا بتك  نيّدلا فيس «نيّدلا ٌبحاص ٌدِقِتعملا ,ةافكلا ىفكأ «زيزعلا ألا

 .اًعيرس مكترضحل اهمّدق يتلا ةمدخلا ضرْعي يكل ءمكترضح ىلإ ٌلَجع - هتمالس
 نفس ةيزعلا دا ع وكب وح تاقدص نم ٌعقونملاو

 ذإ طابترالاو ةرهاصملا ٌربخ ّمتي يكل ءانيلإ هلسريو ِثْي رت نود نم اًعيرس نيذلا

 ا ا ل يلا مدا اعمل .«يتنس حاكتلا»

 جارخ ُلِع هنأ ذح ىلإ ةئيحلا ليمجو اًّدج مي «ةّيدهلا مْسَرِب ءرحبلا ةيحان نم داوجب
 مّلسو هيلع هللا لص ىفطصملا لوقي .«هئابقل عار ّلِإ يِدهأ ول» :الئاق هلبقف .ةيالو
 يواست ال ضرألا َنئازخ نأ حضاولا نم ذإ - يدل يذلا غّرفتلاو ءانغتسالا اذهب هن

 لع ْتضرُع  ءاهسلا كلت نم اًناتف عمجت ّضرألا هذه نأ ءءامّسلا نئازخ ءازإ اًنيش

 4«( قط اَبَو ٌرَسَبلا َعاَر ام 2 ينبع فرطب اهيلإ رظنأ ملف اهّرونكو تاوامّسلا ٌنئازخ

 ؟ةميق اذ هيدل نوكي ٍءيش يأ «ّنحلا ءاقل ىري يذلا ُناسنإلا ءاّبجع .[17 :مجتلا]



 كما لئاس ّرلا

 لّبقتلاو ةقفشلاو ةءورملا ةهج نم اَمأ ءغّرفتلاو ءانغتسالا ةهج ىلع ناك هّتلعف يذلا اذه

 ىلإ ّسأيلا لخدأ الو .ميركتب اهّلبقأ ؛ٌةّيده «بنرأ لجرب ينيتأي نم نإف قْلَخلل نَسحلا

 .ةّيدهلا داوجلا اذه لبق .هللا ٌلوسر ٌقَّدص .يدهلا اذه بلق

 اذه ُحّلصي ءيش ّيأل ءٌباحصألا اّيأ :لاقو ةباحصلا ىلإ [ىفطصملا] تفتلا

 يننكل ٌبّيط ٌءيش هّسفن ٌوزغلا ءال :لاق .رافكلا وزغل حلصي :مهّدحأ لاق ؟داوجلا

 ؛ٌرَسح اًضيأ اذه :لاقف .ٌقحتسي نمل هنمث ىطعيو عابُي :رخآ لاقف .نسحأ وه اًنع لأسأ

 .ّتنأ لق «هللا ٌلوسر اي :اولاق .اوزجعع ىتح اًئيش ٍدحاو لك لاقف .حلصأ وه اع لأسأ

 ُرهْلا ىقبي شاقنلا يف وأ ناجّوزتي ال امهّنكل ؛حاكتلا نع ٌتيدح نيصخشل نوكي :لاقف
 مث ؛حاكتلا اذه لثم نع ثّدَُت اذك ةنيدم يف هنأ عمسن انه نحن .كلذ ُديغ وأ زاهجلا وأ

 ىصقأب داوجلا اذه يرجي القاع قطنملا ّبْذع الجر داوجلا اذه ىلع ُبِكَرُت «عنام هفقوأ

 َمالك ًةّصاخ ءاًغراف نوكي ال ءايبنألا مالك ْنِإ .عناملا ليزيو حاكنلا اذه ٌمِيْيَو هتعرس

 انلقعب انيأر امل ماع ةئمل انّلاثمأو نحن انركف اننأ ولو .مّلسو هيلع هللا لص ىفطصملا

 ب وليل يف تلمشأو عمشو جارس بفأ ثم عمج ولو .ةدحاو ةحمل يف وه هاري ام ريغَلا

 هللا رون تسيل َسمّشلا نأ مغرب ءايندلا يف ٌةدحاو ٌسمش هلعفت ام [1111 تلعف

 هّنإف ؟؟هللا رونب رظني ٌنمؤملا» :لاق فيكف هللا ٌرون ٌسمشلا تناك ْنِإو .ةقولخم ٌسمشلا

 .سمشلا ءايض يف انعم ٌةكرتشم تاناريحلا نإ لب ال «ٌنمؤملاو ٌرفاكلا كرتشي سمشلا يف

 تمد .ةراشإلا هيفكت ٌلقاعلاو «؟هللا رونب رظني» هْنأب هيلع ىنئُيو ٌنمؤملا حّدمُي اذالف
 .نيملاعلا بر اي نيمآ ؛قئاقحلل اًكردمو قئالخلل اًثيغم
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 نوتنرألاوةسانلاةلاسرلا

 [ةبحم ةلاسر ءريمأ يجاح ىلإ]

 دّيسلل كرابملا دهعلا َنيرق هللا اضرو ّيدمرّسلا ٌلابقإلاو ةّيدبألا ًةداعسلا هللا لَعِج

 يجاح «ةّمحلا يلاعلا ٍدهاجملا دهعلا نّسحلا ءبيسّتلا بيسحلا .دباعلا ٍدهازلا ءَلَجألا

 دروم ريخلاب ٌركفملا كرابملا هّردص ىلاعت هللا لعجو .هّرّصنو هدّيأو هتكرب هللا َعادأ ريمأ

 ماقتنالل هؤادعأو ,نوجهتبمو نورورسم هؤاّبحأ «تاماركلا ٌردصمو تاماهلإلا

 .مالّسلا هيلع دّمحم ٌقحب -نوروهقم

 ٌنْيَد يعاّدلا اذه ىلعو «مزاوللاو بجاوملا نم امه نيذللا ًءاعّدلاو ٌمالّسلا علاطي

 ةراشب ٌةجابيد وه يذلا  بوبحملا هرظنمو كرابملا هئاقل ىلإ قايتشالا نأ مّلعيو .بجوأ

 نإ ءاّعيرسو اًقيفخ اًببس ءاقّلل ىلاعت ئرابلا ٌلعجي .ٌتعابو ٌبلاغ  ةيوارسلا ةيانعلا

 . بابسألا ٌبّبسم

 ؛يدنع نم اًعيرس ٌتبهذو اًرخأتم تئج

 دْرّولا عينص ليحرلا يف ٌحارسإلاو ءيجملا يف ٌرخأتلا

 رهوجلل رهاطلا ٌرصنعلا نوكي ءزيزعلا اذه ُميقي (ئيح هنأ اًنيقي ملعأ يننأ مغرب

 تاجردلل اًيلاط نوكيو ؛تاتسحلاو ٍتاريخلا َنيرق هلعجي نأ ّدب الو ؛هتنيط يف ّيكئالملا

 .تاوامسلا بر ةاضرمل اًيغتبمو

 ٌراهن ٌراهنلاو «ٌليِل ُلَلا ءايئاد
 .٠ . .82 .٠ م

 دهف دهفلاو درو ٍدزولا ةرجشو



 [لاعّتلا] قيمارجلا ةطايمي ٌفرتحا نم لك ]١7[

 قيمارج طئاخ اهيف نوكي ٍةنيدم لك يف لظي

 فيططل ٍبّيط حور لك نإ لب ١ :ميرم] 4( ٌتنُكح ام َنْبأ اكَراَبُم نلَمَجَو )

 ناك املثم نوكي ةقيقحلا ماع ىلإ لقتني امدنع ءاذه داسفلاو نوكلا اع يف تومي نسحم

 انه .هللا ٌلوسر ٌقَدص  ءَنوُثعِبُت نوتومت اكو «نوتومت نوشيعت اكد ايندلا هذه يف

 ايئاد رهاطلا هلْضَأ ةبْذَجبو ّقحلا قيفوتب ٌريزعلا اذه ٌمضي «لزنملا يفو قيرطلا يفو كانهو

 ىلع زعيل هّنإو .هِيَمَدق هللا َتْبث - ىبرقلا جارعم ىلإ قلطنيو ةداعسلا مَّلُس ىلع هّمّدق
 .زيزعلا كلذ ةروص ُقارف قاتشملا يعاّذدلا

 ماع يفلأك كارأ ال ره شو رهف ِفلاك كارأ الٌمويف

 ْ ايي نع َدعبلا عفريو انّديب عمجي هللا .باذع ٌةقرُقلاو ٌةمحر ٌةعامجلا»

 نارجسلا ٌقيرط انل ٌرهظأ يذلا هللا

 .لاصولا ٌقيرط ٌلُهسي نأ لمآ

 نوم ةلاسرلا

 كولسلا ناكرأ نأش يف ءايلعلا دحأ ىلإ]

 [هطورشو

 رطسأ ٌةعضب هل لَسرُي نأ - اًقباس اًدئَسو اًدّيسو لوم لاز ال  ّيولوملا ٌةراشإ

 بيرالو .كلذ طورشو ميقتسملا طارّضصلا ِرْيَس رّيسو قيرطلا كولس ناكرأ ىلع ةيوتحم

 م0 0 1 5 0 2 58 31 : 0 64 .
 فنص دقو .نطابلا ماع عئاقو نم صقنأو لقأ ةيناسجلا ٌلزاونلاو عئاقولا نأ يف
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 يهو ؛رهاظلا ةريس ناكرأ ىلع ةظفاحملا ةّيفيك ىلإ داشرإلا يف هّقِفلا بتُك نم ُفالآلا

 لدبوتاال ئعو لح الو العا ركذُي 1 رهاظلا يف ثالاوح مفتون ال نآلا نع

 ٌقاطنلا عستي ال قاطن يف ّنامسجلا رهاظلا ٌُمئاقو ٌرصتخُت امدنعو .ةريثكلا بتكلا كلت يف

 ٌحْرَش نكمي فيكف «ددم قوف ٌدّدم اهثأل رهاظلا لاوحأ ةرثك نم عطقنيو تاعوضوملل

 ريقحلا رهاظلا ىلع هّسايق نكمي ال يذلا  نطابلا لاوحأو نطابلا ناكرأ ىلع ةظفاحملا

 !؟رطسأ ةثالث يف -

 وه ٌرطس :ةحضاو ةيابن اهنم ّيأل سيل رطسأ ةثالث يف رهاظلا ٌلاوحأ تبتُك دقو

 مغرب ؛لبقتسملا ٌلاوحأ وه ٌرطسو ءرضاحلا ٌلاوحأ وه ٌرطسو «يضاملا [1؟4] ٌلاوحأ

 لقعلا حول ىلع تبتُك ٌةثالثلا ٌرطسألا هذهو .هتيابن ىلإ لصت مل اًرطس َتأرق امّلك كننآ

 يه يتلا نطابلا ُلاوحأ اَمأ .ٌةحورشمو ٌةَمات لكلا لقعلا حول ىلع يهو ءّيئزجلا

 رطسأ ةئالث يف رصتخُت نأب ٌعمطُي فيك بجعُلل ايف «ةثالثلا رطسألا هذه نع ٌةجراخ

 ؟ريبك ٌروفنو ةميظع ٌةوُبَن ةثالثلاو نينثالا نم اهو

 يكل «ةثالثلاو نيتثالا نم هللا ءاش نإ ءاّمودحم لاز ال  ٌمودخملا غرفي اذكهو

 ٌةديدج نوكت ةظحل لك يفو نطابلا ملاع يف دّدجتت يتلا ةرتاوتلا لاوحألاب ىظحي
 نع امدنعو .هّلك كلذو ةياغلاو ةياهنلاو ريدقتلاو ديدحتلا نع هُمْثو عّطَقُْيو «ةئراطو

 ام ّماَمت ّنِإو ؛اهركذ يتلا رطسألا ةثالث هياهتلا َضْرَع عطتسأ مل ىنعملا اذه يعاّدلل

 نم كلذل ّدب الو «ةلاسّرلا هذه يف ٌبَعوتسُي ال ءُلْبَق ركذ يذلا ىنعملا يف ءظَحْلي

 .رشابملا مالكلاو ةهفاشملا

 نإ ذإ  هناقّوتو لامكلل هِقّْشِعو هبَلُط قْدِصو مودخملا كلذ عاندنا ىلإ اًرظنو
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 نيعرسملا داوج ٌةفص ءاَحْدَق ٍتايروملادو «نيبلاطلا ٍداوج ٌةفص ءاَحْبَض ِتايداعلاو»

 يتلا «ةفيطللا هتاذب انف رشي  كرابملا هبلط ٍةبقاع ٌةراشب ءاَحِبُص ِتاريغملا» و ؛نيعفدنملا

 نم ٌعرسأ ءيجملا ةعرسو عافدنالا يف يه لب ةلاسّرلا نم ٌففخأ حوّرلا ةّفِخ يف يه

 ٌةبذاج ٌلعجت الف ءانيلإ يتأي اًعيرسو ؛«باذع َةقرُقلاو ةمحر ةعامجلا» ّنإف «ةلاسّرلا ةركف
 ديدجت باسح لب ءيجملا ٌباسح سيل باسحلا ْنأل ؛ال اقيفر ٌعوجرلا ليجعتلا

 نم لؤوحتيف يدتقيو ةعامجلا ةالص ىلإ يتأي يذلا ٍنِقاحلا لثم ,حارجلا ديدجتو قارفلا

 ةعامجلا الو عفن ىلع ةالّصلا نم وه ٌلُصي ال لوبلا ناقتحا ببسبو .مّدق ىلإ مّدق

 باذجنالا ةهج نمو «ٍةالص ٌعماج رهاظلا ةهج نم وهف ؟لاحلا هذه ىلع هّنوري نيذلا

 .عاطقنا ٌّيجراخلا بذاجلا ةهج نمو «ٌعامتجا رهاظلا ةهج نم .ةالص عِطاق جراخلا ىلإ

 ٌلاحلا هذه هللا دعبأ .ةاراومو ٌةربادُم بؤاجلا كلذ ةهج نمو «ةاقالمو ةهجاوم ٌرهاظلا

 .باحصألاو ةّبحألا نعو مكنع

 ّنكل ؛ليق ام فاعضأ ٌفاعضأ ميظعلا كلذ ءاقل ىلإ صلخملا يعاّدلا قايتشا ّنإو

 نأ ءاهّتكرت ام اذإ ءىشخأ انه ديّصلا ةلآل ٌضرعت يتلا دويقلاو انه ٌرهظت يتلا تامهملا

 ٌرئاط حدصيف «ةرضحلا كلت ةرايزل قايتشالاو ةّمحلا َحانج ّصقي ٌفوخلا اذهو .عيضت

 :ديرغتلا اذهب قايتشالا

 حايل لايذأب ٌتبشن 2 ْمكيلإ يأمحت َحيبرلا َناَّول
 حانجلا ٌصوصقم ُديطي ف يكو مك قوش نم ٌُررطأ ُتدكو

 ٍقرو يف ٌُبعوتست وأ ملقب بتكُت ةعقاولا هذه تيل ؛ةرسحلاو فسالل اي[7١]

 ىلع ٌةأرجلا مالقألا ىدل سيل هّنكل .مكبانج ىلإ اهلسرأو اهّتّيه امو اهّتقيقح بتكأ يكل
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 هذه ةرارحب اهُمُْرِج ظفتحي نأ ىلع ٌةردقلا قاروألا ىدل سيلو ءاهفشك يف كّرحتت نأ

 .رانلا

 هنع ٌتّدحتلا عيطتسيو مغ هيدل ْنَم

 هنع ثيدحلاب هبلق نم ٌمغلا ليزي نأ ٌعيطتسي

 :انل حّمفت يذلا دزّولل ٍةَفرَّطلا هذه ىلإ رظناف

 ةحئاّرلا ءافخإ ٌميطتسي الو .نوللا ٌراهظإ ٌعيطتسيال

 ةيلخاّدلا بذاوجلا عم تادناعمو ٍتارباكم ُتيقلو اًريثك ٌتيناع يننأ هللا َمِلَع

 ْنأل كلذ  مكتّدومل ًةافاكمو مكقوقحل اًركش هذه رطسألا ةعضب ةباتك ٌتعطتسا ىّتح

 ةباتكلا ىلإ تهّجوتو ملقلاب ٌتلغشنا فيك [:لوقي ذإ] ةميظع ٌران هيدل نطابلا ٌتّدَحُ

 هَدْعَن ٌبنذلا اذه ؟[انبلق لاوحأ] انِوَسْرَم نع ٌريخ مكيدل نكي مل اذإ الإ ؟قرولاب

 :ليق املثم ّةئم مكتمو «نيرخآلا نم اًدحاو

 ٍدَنِهملا ماشحلا عفو نم ءرملا ىلع 0 رام

 ُباَدَمْلأ هَل ْفَمَصُي ْوَسنَيُم وسحب كسي أَي نم َىّبلَأ ءآَسْنِئَي إل ىلاعت هللا لاق

 ةيانج ىلع بّفاعي الو .ةيانجلا ٍتمظع ُمْلِعلا رثك (ملك.[١٠ :بازحألا]4 ِنْيَمْعِض

 مهتحاقوو نيراكملا ةّلز ىلع كولملا ٌدِخاْؤي الو ؛لقاعلا ةيانج ىلع بّهاعي ملثم لفطلا

 قالخأ نع اًريثك اًءلع مهيدل ْنأل ؛بدألا مهتبناجمو نييبّرقملا ةلز ىلع نوذخاؤي امك
 قل ال ىلاعت هللا َّنإ ٠ :مّلسو هيلع هللا لص ٌنبنلا لاق امك .مهتريّغو مهتقدو كولملا

 :هل لاق مث .َماقف ءْمق :هل لاق مث .ٌربدأف زبدأ :هل لاق ّمث .لَبقأف «لبقأ :هل لاق «لقعلا

 .ثيدحلا رخآ ىلإ .ٌتكسف ءثكسا :هل لاق ّمث .َمّلكتف ءْمَّذكت :هل لاق مث .ّدعقف ءذعقا
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 ُبتاعأ كلو ٌبِطاخأ َكل .ّيإ ٌكنم َمركأ اَقْلخ ٌتقلخ ام ؛يلالجو يتّرعو :لاق ّمث

 .مالّسلاو ٌباقعلا كيلعو ٌباوثلا كلو ءٌرفغأ كلو

 نومماو داك اسأل

 ةيصوتلا يف هنواري نيّدلا نيعم ىإ]
 [دومحم نيّدلا ميركب

 ضعب ١١[. :نارمع لآ] كل َبِلاَع الف هنأ مكّرصني نإ 2 [73

 ا لا ةلزتعملاو ةفسالفلا

 هيلع باقلألاو ءامسألا كلت ٌقالطإ نوزيجي الو .ىنسحلا ءامسألاو َميركلاو

 «نيقولخملا يف تلمعّتسا دقو هريغ ىلع قّلطُت باقلألا هذه نإ نولوقيو ؛[هناحبس]

 ُمْهَو هيف يذلا وه باقلألا يف ٍلوقلا طْسَب اذكه .هيلع اهقلطن نأ نم لجخن نحنو

 «[ٌبُد ىنعمب ةيراغلب] «نابلت» :كلملل لاقي املثم ,دابعلا بر ءاهسأل دابعلا ءامسأ ةلئامت

 َمّدعو «ميظعتلا يف ٌباب هل باقلألا يف لوقلا طْسَب ّنكل .[ةيكرتلا يف نيهاش] هرَقْتُس» و

 .«تايثلاب لامعألا» ْنِإف ميظعتلا يف اًضيأ باب هل اهيف لوقلا ريصقت وأ باقلألا رْكِذ

 نم دب ال ناك نإو .ميظعت عون هيبشتلا يفت ٍضَرَعل تافّصلاو باقلألا كرت ّنكل

 رصان «نيمولظملا ِثيغم «ءارمألا كِلَم ٌّلح ين باقلألا ضعب يف راصتقالاو راصتخالا

 .[648 :سيا# ٍميِحْ محن َبَر نم نمي اوه ْمَْلَس )ؤ ف  هّولع هللا مادأ  نيّدلا ٍنيعّم ,قحلا
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 :نيحلاصلا هللا دابع ىلعو مكلاوقأو مكلاعفأو مكلاوحأ عيمج يف مكيلع ٌمالَس

 جاِيّزلا لايذأب ُتْقَبشت ْمكيلإينفأمحت َتيْرلاَناَول

 جانجلاٌصوصقم يبطي فيكو 2 ْمكيلإ يقوش نم يطأ ٌتْدِكو

 َساَّلأ مهني اَم آو )ل «مهُمِداخ موقلا ٌدّيس» .«سانلا عفني نم ساّنلا ٌريخد

 لْذَعلا» «هٌةنس نيّنس ةدابع نم ٌريخ ٍةعاس ٌلُذع» :[10 :دعرلا]4 ِضرَأْلا يف تكتم

 4« رهن اف ليتل َمأَو (5) رَهَتَن الف َرَيَلَأ اَمأَك + ««هعضوم يف ءىشلا ٌمضو

 .رْجّزو ِرْهَق عضوم نانوكي ال ءٍنانيكسمو ٍنامولظم نيذه نأل -٠١[. 9 :ىحّضلا]

 تَعِطُق الف ..هعضوم يف ءيشلل اًعْضَو» سيلو ءالدع سيل روهقملا ىلع رهقلا عضو َنإف
 !ةلّدعملاو ةمحرلا ٌلظ وه يذلا اذه نع دّبألاو لّرألا ققوم نم قيفوتلا ٌدادمأ

 اذه نيبيرقلاو نيّبحملا نم وه هللا هقفو - اًدومحم نيّدلا ٌميرك ىتّبمَت لماح ْنِإ

 لّضفتي نأ «يعاّدلا اذه ةعافشب «لّمؤملاو .عمطلا ببسب ٌةمُُع هب تقحلأ دقو .يعاذدلا

 ُذالملا يه يتلا  ةرفغملا يارس نم دوعي نأب ّىكلملا فطّللاو ةرفغملاو ةيانعلا ٌمكُح

 هللا اهّسرح ء[ملعلا تحت :ىنعمب ةيسرافلاب - مَّلَع ياي] قئالخلا تاجاح ءاضقل

 رغاصألاو مّدخلا لثم ءارورسمو اًيتثمو اًركاذو اًركاش - اهناهرب دّيشو اهناصو

 ةقحالتملا تاجاعزإلا هذه ىلع ٌرِذْعَيو ليمجلا ءانثلاو ٌليزجلا باولا ٌرخّديف .نيرخآلا

 .«ماحّرلا ٌريثك ٌبذعلا َبَرْثملا» َنإف

 ,ملاعلا حور كهجو امج عزتنادقو نآلا

 ؟كنمًةلاالملاو ٌنيَصلاَدِ فياذام
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 ؟لاعلا ٍنانبب هيلإ ٌراشملا نوككس كتأ

 سدقلا حورب هدو ٌلالكلاو ٌلالملا هنع دّعَبو هّرمأ هيلع رّسيو هّردص هللا حرش

 .نيملاعلا ّبر اي نيمآ .سنألا حورب هَحّورو

 7 7 9٠9

 نوصماو رئلاةلاسرلا

 يلع نيّدلا رخف لإ رهاظلا يف ةهّجوم]
 فالتحخا نأش يف ءاطعلا بحاص

 [مّلظتلاو شيواردلا

 «لِواعلاك اعلا ءلجألا كيمألا اهيّدؤي يتلا تاريخلاو ٍتانّسحلاو ٍتاعاطلا ُهللا لَعِج

 «نيطالسلاو كولملا ٌصتخم ؛هللا قْلَح ىلع ٌقِفشملا هللا رمأل ُمّظعملا ءمعّتلاو يدايألا لو

 و ٍةَمَسلأَب آي هَ نم # لالجلا يذ ةرضح ىدل ًةلوبقم .هردع تبكو هّولع هللا مادأ

 2 2مم 2

 ةَئَسْح كت نو ْوَرَ َلاَقْثِ ُميْفَي ال هلأ َّنإ 17١[20 :ماعنألا]4( اَهلاََأ ٌرْمَع

 5٠[. :ءاسنلا] 4 اًميِظَع اَرَج ُهْندَل نم ِتوُيَو اَهَفِعنَصُي

 اذه ْنأ فرعيو «نارتاوتم صلخملا يعاّدلا اذه نم ءاعّدلاو َمالَّسلا نأ ُمّلعي

 ٌناسحإلا لَعَفُي امدنعو .اًريخ هللا هازج  هفطُلو همّرَكل ٌركاذو همحْنل ٌركاش يعاذلا

 هآْزَج كيدي ال م ِهجَول كسه انإ 9 :ىلاعت لاق (ى ٌرمألا ذإ  قحلا لجأ نم ٌصلاخلا



 كلت ؟يتأت ةأفاكم ٌةّيَأو ؟انتتسلأو انيديأ نم ينأي ِرْكّش ّيأف -[9 :ناسنإلا] 4 اكس الو

 4 مَع الو هك ُْمُدُحْأَت ال » يذلا ّقحلا ةرضح ىلإ لوم ناسحإلا نم ٌبورضلا

 .[76560 :ةرقبلا]

 نوّبحع مه نيذلا ٌسيواردلا يذؤت ءاهناميإ فعضو اهلهج ببسب ؛ٌةعامج كانه
 عنصي امى ًةركام ةرسكنم يكبتو مكترضح ىلإ يتأت اهتحاقوو اهتأرج نمو هلل

 ةدعاسم َنِإف ةريثك تاّيهمو ةريثك اَلامعأ مكيدل نأ مغربو .مكيلإ يكتشتو دوهيلا

 ةقيرطب ٌرمألا اوصحفتت نأ عقوتملاو .رخآلا تاّيهملا نم ىلوأ هلل نيبلاطلا شيواردلا

 كلت يضمت ال يكل ءىرخأ ِديَو رخآ ٍناسلب نيمولظملاو شيواردلا اودعاستو ىرخأ
 ُبولقلاو ٌةنسلألا كلت شيواردلا ىدل سيل .نّئِفلا رائُت الو ءامّسلا ىلإ ٌثارفزلا

 لايتحالاو ركملا يف ةيدوهيلا عابطلا يوذ نيراّيعلا كئثلوأ اب نوهجاوي يتلا

 نوتأيو نيرخآلا مئامع نوعفريو نيرخآلا ٌسوؤر نورسكي .نيرسكنم نوعنشيو

 يفو .اودهشيل نيرخآلا نيقفانملاب نوتأيو نيّمتعمو سوؤرلا يرساح مكيلإ

 امهتُيأ ءاهبلطو نيتفئاطلا بولسأ يف ءامهيتلك نيتفئاطلا رمأ يف متنأ اورظنا «ةياهنلا

 .هل ةياهن ال يذلا باوثلا ىلع اولصحت يكل .ةنتفلا ةراثإو بذكلاو ملظلل ٌلهأ

 ْنِإف انمقأ ام اذإو ؛كلذ نم انومتعنم َجاعزإلا انْلَلقأو ًةنيدملا انّكرت ام اذإ 73

 لّمحت ىلع ٌةردقلا انيدل سيل .انباي قلغن يكل اع نوعطقني ال شيوارّدلا نم ةّلِقلا هذه

 .مالّسلاو .انوتفأف متزجأ اذإف .مكل ٌيأرلاف دعبو .ملّظلا اذه



 و اولا كلاسرلا

 ةيصوتلا يف اجاج دلو نيّدلا رون ىلإ

 [هيلع بضُغ يذلا نيّدلا ماظنب

 بِي ُهّنأَو نياكلا نَع َنيِفاَمْلاَو ايفل َنيِيِظَكْلَاَو » :ىلاعت هللا لاق

 َمادأ .ءاناييإو انمأ هَبْلق هللا الم ظيغلا ٌمظك نم» ١74[ :نارمع لآ] * تريني

 دهعل ةنيرق هيلع هللا ٌتاولص  نيلسرملا دّيس ظافلأو نيملاعلا بر مالك ٍتاكرب هللا
 ٍثيغم «ءارقفلا ٍنيِعُم «تاريخلا رشان ؛مركملا لضفملا ٍلداعلا ملاعلا ءلَجألا ريمألا

 هؤايلوأ .هولع هللا مادأ ءنيملسملاو مالسإلا ِءايض «نيدلاو ةلودلا رون «نيمولظملا

 كّودع ىدعأ» ْنإف ناطيشلاو سفنلا يّوّدَع اّيس ال .نوروهقم هؤادعأو ءنوروصنم

 .انلامعأ تائّيس نمو انسفنأ رورش نم هللاب ذوعن .«كيبنج نيب يتلا كّسفن

 يف ٌبغار يعاّذلا نأ ُمّلعيو صلخملا يعاّدلا اذه نم ءاعّدلاو َمالَّسلا ٌعلاطي

 َتدِلُو َموي ٌكيلع ٌمالس ءهٌُرْكْذ ٌرضحو هّصخش باغ ْنَم اي .لابقإلاو ريخلاب هل هئاعد
 اذه هللا ٌلَعَج «(ميرم ةروس نم 78 ةيآلا نم دافتسم) اّيح ثعبُت ٌمويو ُثومت مويو

 .اًباجتسم ًءاعدلا

 هيلع ٍبِضُع دق هنأب عمس  هتبقاع هللا نسحأ  نيّدلا ماظن ٌريزعلا َنبالا ْنأ مّلْعُي

 مكٌرطاخ رّدكتف حقاوت هّنأو ءشيواردلل يرملا ةريرّسلا بّيَطلا ِكرابملا مكرطاخ نم

 ادب نم »هلل ٌةبْسِح «ةعافشلا اًلئاس مكيلإ عّرضتي ٌصِلخملا يعاّدلا اذهو .هنم ٌفيِرّشلا



 مورلا نيدلا لالجانالوم لئاسر "0

 رخآ ٌناسحإ كلذو .ءاّنسح اّلوبق هللا اهلّيقت مكتاقدصو مكمايصو مكّتانسح“” ىلع

 .ناسحإلا بورض لك سأر وه

 هللا ٌبّضغ :لاق  ؟اهقشأو اهّبعصأو ءايشألا ٌدشأ ام :ُمالّسلا هيلع ىسيع لِئَس

 :مالّسلا هيلع ىسيع لاق  ؟ هللا بّضغ نم انيجني ام «هللا حوراي :ليقف .ءايشألا دش
- -ٍ 

 1 نسل مَرَج له + مكنع هبضغ هللا فكي مكتردق دنع مكَبَضغ اوُفكت نإ

 1١[. :نمحرلا]#* نسَحإْل

 ٌبوهوملا ُلَجألا ّدخأي نأ َلْبَق ]١75[

 ءاطعلاب ةريدج ةيطع ّلك ّيطعُت نأ نم ٌدب ال

 ٍناسللا بطر ناك دقو ءائاد مكب قّلعتمو مكتلودل ٌّبحم نيّدلا ماظن انّتبا ْنِإ

 :ىلؤأ وفعلاف ٌةَلَز هنم ٌتلصح نإف ؛مكريخ رْكِذب
 دحاو أطخب هقيدص ٌصخش عيب ال

 طاسبلا ٌقْرَح نكمي ال ٍثوغرب لجأ نمو
 عيفش يفلأب هتياحم شءاج 2 دحاو بنذب ىتأ ٌبسيبحلا اذإو

 نم ٌكمحري كنود وه ْنَم ْمَحَرا» ««ءامّسلا يف نم ٌكْمحري ضرألا يف نم ْمَحَراد

 مكريصقت بورض نع ّقلطملا ٌراّهقلا وفعي نأ هيف نولّمؤت موي ٍلْجَأ نمف .«كقوف وه

 يفيعضلا اذه ىدل ٌمنطصي «ةعافشلا ىلع ٌةأرجلا هيف ٍدحأل سيل يذلا مويلا كلذ يف

 .[مجرتملا] ةرابعلا هذه علطم هيجوت ىلإ دتهن لو «ةيبرعلاب صيصنت يتمالع نيب ام ءاج اذكه *
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 يكل ؛لّمألا كلذ قيقحت ليبس يف يعاّدلا اذه ةعافش ُلبقُيو ٌةريخذ مويلا [انالوم]

 .ليمجلا ٌءانثلاو ٌليزجلا ٌباوثلا مكل لصحيو ءٌضيبلا يدايألاو ُنَنِلا مكل نوكت

 .هلآو دّمحم ٌقحب ءناسحإلا لهأ نم اًمئاد هللا مكلعج

 نوم او ةيبارلاةلاسرلا

 رفظمرايتخا نأش يف نيّدلا دج ىلإ]
 [اًسيورد نوكي نأ ماعلا ٍريمأ نيذلا

 بعاوكلا رود ص يف ٌرُكٌقناحملاا لاهتأك روطش ينااتك ىدأَل

 بئانجلا ميسن نماًّير ٌبيطأو امّظلا ىلع ماهّقلا ٍءام نم ٌبذعأو

 ريمألا «ريبكلا ٍردَّصلا «فينملا بانجلا كلذل فيرّشلا بوتكملا نومضم ىلع عِلَطا

 «بيسّتلا بيسحلا ؛لماكلا لُدَعلاو رفاولا لْضَملا يذ ءءارمألا رخف ءلضفألا ّلجألا

 «نيطالسلاو كولملا ٌصتخم ءنيّدلاو ةّلملاو ةلودلا ِدْجِع .دادّسلل قفوملاو داشرلل يّرحتملا

 ميظعلا كلذ داقتعا نول ملْعُيو .ةنم حورب هدّيأو هّودع ّتبكو هولع هللا مادأ

 ةدوصقم َْنِإف ؛ينابّرلا ٍقيحّرلاو [110] َيبيغلا برشملا ىلإ هشطعتو هبلط ٌْنْسحو

 [51 :تايراذلا] © ِوُدْبمَيِل اَلِإ ىنإلاو َّنْلأ تْنَلَح اَمَو 2 كلذ وه دوجولا

 .«كالفألا ٌتقلخ امل كالول»

 بكرم ىلع راهنلا ٌفارطأو ليللا ًءانآ عفدني ةّمهلا يلاعلا كلذ نإف هللا ٍدْمَحِبو

 فعاض ؛نابّرلا قيفوتلاب اًدِّيؤم تاضفخنملاو تاعفترملا قوف زازعإلا نِدْعم ىلإ رقفلا



 ورلا نيدلا لالج انالوم لئاسر 1

 ءٍناف يقابلاو ءكلذ وه ايندلا ةلودو ايندلا نم ٌديفي يذلا نأ ٌمّلعي وهو .هقيفوت هللا

 بارتلا نم ًةضبق ٌلمحيف اًّيوقو اًداح عفدني يذلا راصعإلا ُلثم ايندلا ةلود ْنأل كلذ

 ناعجري ٌُسَقلاو ٌبارتلاو ؛ضرألا ىلإ اهديعي مث ىلعألا ىلإ اهعفريو ءاوملا يف سقلاو

 ٌناسنإلا كلذ دعسأ ايف ..6 :هط] 4 ا افو مكن اهم 2 ف امهزيح ىلإ

 ٌدعتسيل سفنلا ىوه نم ةحلاّصلا لامعألا مق يفصي ءراصعإلا اذه يف «يذلا

 .هَّل خب خب ةيدبألا ةدئافلل اًقئال ودغيو ضرعُي ؛كاذنآ لجخي الف لَجألا ةنوحاطل

 مكلئامشو مكيافنأ نم ًةحئار انلمح ءمكروضحب انْرِرّس مايألا كلت يف اننألو

 انيلع اًبجاو ىرنو .ّبّلطلا ٌقحتسي يذلا ريخلا كلذل مكبّلط ٌقْدِص ٌرثكأ اًنقيتو ةفيطللا
 رع ٌرفتسم ىلإ «ةمحلا وذ ٌرفاسملا كلذو «زيزعلا ٌبلاطلا دوعي يكل ريخلا ٍتاوعد

 ةياوغلا لئابح نمو ّنجلاو سنإلا نيطايش نم قيرطلا عاَطُق نم اًماس ةّيدبألا ةداعسلا

 .[38 :رجفلا] 4 َةّيِضَمٌةيضار كير َلِإ نيجْرَأ )ل اًناغو «نمحرلا ةيامحو ّقحلا ةمصع يف

 تاقايتشالل ّطحملا يه يتلا تاذلا هذه ّلثم ّنأل ؛مالّسلاو ٌقايتشالا ركذأ مو

 ىلإ نوّمكلا ٍلْمع لم ٌلاحلاف «لابقإلا ميتاوخب ٌلحَتُي اهنم ءاياحتلاو لامآلل ُنِدْعملاو

 .ىرسعلا هبَتجو ىرسيلا هل رّسيو هدّدسو هللا هدْيأ [هنطوم ىلإ ءيشلا ٍبْلَج] َنامْرَك

 - لغاوشلا بسح ىلعو «ناكمإلا ٌردق اهيف دهّتجا تليق يتلا ٌثاراشإلا كلتو

 شيواردلاو ٌةَّبحألا «ةيحانلا هذه نم .كلذك .انيلاوح افولا ٌتارٌكذمو انيلع هُماَتإَو

 ٌرْفظم مكيلإ ثعبي اندنع نمو .ءاعّدلاب نولغشنم مهو لاصولا نورظتنمو نوقاتشم
 جهبملا شعنملا ءاقللا ىلإ ّشّطعتلاو ٌقوتلا يدبيو «ةّبحملاو مالَّسلاب اعلا ُريمأ نيذدلا

 ليبقت ٌفّرش ٌرِظتنم وهو «ةياهن ةيأ نود نمو ةياغلا ىتح - اًرونم لازال - رينملا بلقلل
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 ٍلاوحأب لغشناو ايندلا لغاشم نم هّدَّي بحس «ديرفلا ّذفلا كلذ ةّمم نْمّيِبو .يدايألا

 نيرّصقملاو مهّسوؤر نيقّلحملا ةرْمُز نم راصو ةقزخلا سبّلو «رمألا ٍةبقاعو ةرخآلا

 ( هلي نم ِهِتْؤُي هل هلا ٌُلْضَه َكِلََذ )+ دمحلا هّلِلف .(حتفلا ةروس نم 1 ةيآلا ىلإ ةراشإ)

 .[0 56 :ةدئاملا]

 ىلع ٌنأمطا امدنعو ءانالوم ىلع ىلوملا كلذ [ةلاسر] ٌةفكشم ٌْتضرُع دقو

 اًرورس ّرْس .ةرخآلاو نيذدلا ءارقفب هّلاغشناو كرابملا مكرطاخ امتها ىأرو مكتحص

 ٌمجنم وه يذلا  بْلقلا اذه لثم يفو ؛مكبانجل هتالاومو مكل هّنَبحم تفعاضتو اًيظع

 نآرقلا لوقي ذإ ءايلوألا ُبولق امه ٌناوضرو ٌةّنجلا :ةقيقحلا ىلعو «روّنلا ُنِدْعمو يفطللا

 نمو .ّلَتو ٌماقُم مكل راص 14-٠ "[  :رجفلا] 4( َنَج شدو (8) ىدَبِعِف ضمت ١

 «ةرخآلاو ايندلا يف ءرّضحلاو ِرَّفَسلا يف ؛ٌةيانعلا كلتو ٌروَتلا كلذ نوكيس اًدعاصف مويلا

 دقو .ٌٍبر ]١17١[ لضف نم كلذ «ةّثملاو ٌدمحلا هلل .اًسنؤمو اًنيرقو اًظفاحو اًسراح

 هحور اًئاد هللا لمح .«هّمأ نطب يف دِعَس نم ٌديعَسلا» لّرألا ذنم َةداعَسلا هذه متيتوأ

 .نيملاعلا ٌبر اي نيمآ «[7 :ناسنإلا] 4( ايْفت اَهتوُرَجَمِي زف ةايح ءام اًبراش رهاطلا



 يمورلا نيدلا لالج انالوم ٌلئاسر نكح
 لس 222 رر  ممحميبجبسمسسمببلسللب

 و اوتماكل كاسرلا

 ةيزعتلا ىلإةراشإ عم لوهمجم صخش ىلإ]
 [دمحمب

 مكيدوباويَلحْنمو ٌمكيدان لمهألعٌمالَس

 دع دع د

 جحايرلاٍلايفاب ُتتَبشت 2 ْمكيلإ يشأمحت َجبّرلا َناَّول
 ناك مايألا هذه ينو .اندّمم حور ىلع رّحّسلا يف حوني حاونلا يلع دّيسلا ناك

 كتحون مسوم ْنِإ ,موحرملا ٌنيحملا اي :[نيينانويلا] موّرلا ناسلب ةحاينلا ءانثأ لوقي

 ؛بجعلل ايف .كتحؤنو كرّكذت نم اوداعو ٌلغاشملا مهئذخأ كيلع َنيكابلاو ىضقنا دق

 ينبيجي فيك ءاّزعألا اهتأ ءثاوخألا اهتيَأ :لاقف داع مث  ؟ةبرغلا هذه يف ٌكلاح فيك

 كلت يشيِسن ام ءينومتيسنو هاوفألا لك ينم مّثذخأ ول :لوقلاب ٌموحرملا ٌلفطلا كلذ

 .ءاكبو ٌةقرُح دادزت ةظحل لك يفو .اهنيع نع فرصني ال يلايخ َّنإ .اًدبأ ةقرتحملا ملا

 فصو يف وه لب «ٌةغلابم ءاهريغو ّمألاك ءايندلا لهأ ةلص ٌّنح يف ُمالكلا اذهو

 وه ْنَم ةصاخ ءءافّصلا ناوخإو نيّدلا لهأل دهعلا ةتباثلا ءافولا ةليلجلا لاحلا ٍلاصتا

 ٌرحب «ةيوامسلا ٌةَحّرلا ََيئاَبّرلا ُسمشلا ؛قئاقحلا ُسمش ءلوقعلا ٌُلقعو حاورألا حور

 :ةدئاملا] © ددتوُبحمو مهم 2 ٌتْسِرْهِف «ةيحلإلا رابخألا تانج ؛هل ةياهن ال يذلا نانحلا

 ًةلص ّنإف - ليزجلا هلضفو ليلظلا هّلظ ماودب نيفراعلا عّتمو هّرلع هللا َمادأ - 14

 ٌةنورقم «ةرينم ٌةءالأل ؛ةحاّرلاو لمعلا يف ؛ةظقيلاو مونلا يف كرابملا هطيحمب لاصتالا



 1117 لئاس ّرلا

 ةرهاسلا ممهلا ءايحأو ةمئانلا مّمّرلا ءازجأ يفو ؛ةمدانملاو ةرصانملاو ةنواعملا ٍتاعافشب

 بايغ َنيح ُليلخلا وهف .رهظتو رتاوتلاو يلاوتلا لع بهاوملاو ءايضلا كلذ ٌراثآ حّتفتت

 .نيملاعلا بر ٍفاصوأب فصتم «ريهظلا بايغ َنيح ُريهظلاو «ليلخلا

 ٌرمألاهباشتواللاشتق | ٌرمخلاّهقرو اجلا قر

 !هارسي ىلإ ًةذوبنم رادقألا ٌةَمزأو ءهانمُي يف بولقلا ٌقازرأ تلازال

 ٍناكملكوٍناسنإلكىأر انأكف لزنم يفهّري ْنَمف 13
 زج أك )ل «هبجاو مهتما َرْك إف حرك الب «لاججإلا لع اًروكشم ادغ

 ريَّرْس َلَع )> انلعجي نأ ٌقحأو .[14 :فسوي] 4 َنيِحّيلأ ْمَحِنَأ َوُهَو اظِفَح

 رومأ نع لفاغلا كلذ نيّدلا موي كلامم يف هللا مادأو .[147 :رجحلا] * َنيِبدَقَنُم

 .نيملاعلا بر اي نيمآ  !ايندلا

 نوم اوتمواسلاكلاسرلا

 دّلو ناطْلُس ةجوز نوتاخ ةمطاف ىلإ]

 [دّلو ناطْلُس نيبو اهنيب ةرودكلا نأش يف

 ينيذؤت ٌكيذؤت ةئداح ٌلكف ٌلصتمر وزمن كِجورب يحور

 هنم جعزني ام لك َّنأ ةميدقلا ةرهاطلا نحل تاذب ٌمسقأو .هلالج لج هللا ٌدهشَأ

 نو ءانل ٌحاعزنا مّكجاعزناو  ًةفعاضم اًفاعضأ انجعزي ةصلخملا ةنبالا كلت ٌرطاخ

 هّلْضفو هناسحإو  هًحور هللا سّدق  قئاقحلا راونأ قرشم «خياشملا ٍناطلُس ٌقوقح



 ورلا نيدلا لالج انالوم ٌلئاسر ١1م

 نكمي اًضيأ كلذ ٌرْكّش .ةمدخ ّيأيو ركش ّيأب هؤادأ نكمي ال يعاّدلا اذه قنع يف نيد

 ءيش ّيأ بألا اذه نع يفت ال نأ ةنبالا كلت نم يئاجرو .ىلاعت ٌّقحلا ةئيزخ نم هُبَلط

 نإو .ىلاعت هللا ءاش نإ ,ناكمإلا ردق «ةدعاسملا يف رّصقأ الو اهّركشأ يكل ؛اهجعزي

 الو ؛همالس درأ ْنَلو ؛هّبحأ نل اًمح مث اًمحف مكئاذيإ يف نيّدلا ٌءاهِب زيزعلا ٌنبالا مسي
 يمتغت الو يجععزنت ال نأ ديرأ لب . ناك اَيأ هريغ كلذكو ءديرأ ال ؛يزانج ىلإ يتأي

 ِكّقح ين لوقي نم ٌلكو .كنوع يف هللا ٌدابعو ؛كنوع يف  هّلالج لج  قحلاف هََّبلا
 هصخري ال رّكّشلا ٌلْذِعو ءبلكلا مف نم جدني ال حبلا ّنأل ءكلنم لاني نل اًناصقن

  اذإ الاظ هذعأسف ٌمولظم هنأ ةّرم لأ ةئم مسقأ اذإ هنأ ٌّنيقي ّيدلو «بابذلا ٌعامتجا

 هللاتو هللابو هللاو .راذتعالاو ّمّسقلا ٌلبقأ ال ءاًمولظم هّدعأ ال .كل اًيعادو ِكل اّبحع نكي

 |هنأ مغربو .ٍتنأ ةمولظملا .كّقحب اًءوس لئاق نم ِءاكبو رْكَمو مَسْقو رذع يأ لبقأ نل

 «ةبراوم نود نم ؛داهشألا سوؤر ىلع هثباو انالوم نلعي نأ نم دب الف «َكِنامرتحي
 ْنأل ؛ةمولظم ِتنأو نيملاظ نالظي كلذ مغربو .نامرجم انإ ِنْيَلئاق هيلإ بيعلا ٌةبْسِ

 رمألا ّنِإ هللاو .هنالعفي ام فاعضأ يواسي [ةمطاف دلاو] ناطلّسلا كلذ ّقحو كقح

 ًةكحض ٌتكحض ام اذإ انأو .كلذك رمألا ّنِإ للتو كلذك رمألا نإ هللابو .كلذك

 - هلل ٌدمحلاو  ٍناطعأ دق هللا َنإف [17] يتّيساسح ببسب ةعامج هجو يف ةيوارفص

 «قحلا ٍدابعو قحلا عم حضاو وحن ىلعو اًحورو اًبلق اوميقتسي ىتح حاترأ الف ٌرونلا

 اًرس مهل اًمدخو قحلا دابع مادقأل اًرابغ اونوكيو ءّرومألا اويلقي الو ٌركملا اوكرتيو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ - اذه ىلع نفدأو اذه ىلع ٌثومأ ينذأ بألا اذه ٌداقتعاو .ةينالعو

 يكل ءاًئيشف اًئيش كلاوحأ ىلع ينيعلطتو ءاّئيش ِدِلاولا اذه ىلع يفخت ال نأ هللا َكّتدشان



 كلذ راثآ نم لاعلا يف ّقحلا ٍنامأ ُرْرِح ٍتنأ .عاطتسملا ردق هللا نوعب كدعاسأ

 هللا ىلخأ ال «تايانعلا ّفالآ ضرألا لهأب رهاطلا هٌُحور ىنعُي كتكربب هّنأل ؛ناطلَسلا

 اي نيمآ .كلئانبأ ّبولقو ِكبلق ٌمغأ الو ؛ةمايقلا موي ىلإ ِكَلْشَن عطف الو ِكراثآ نم اعلا
 .نيملاعلا بر

 نوم اوتىلاساةلاسرلا

 ناطلّسلا ىلإ رهاظلا يف ةهّجوم]

 صخش نأش يف سواكيك نيّدلا رع

 [هلايع عم فلتخا نيّدلا ماسح همسا

 كولملا ٍرخف «نامزلا ٍديرف ٍدهع راثن ِنْيَراَدلا يف لابقإلاو ًةداعسلا هللا لَعج

 ءءافعضلل ٍثيغملا ,نيمولظملاب يفوؤرلا ةّمحلا يلاعلا ,دواد لآ راختفا ءنيطالسلاو

 مهّولع هللا مادأ  ميركلا ميلحلا ؛ةيعّرلل يعاّرلا هلل يقتملا ّلاعلا ٍثايغ «ءارقفلل برملا

 ٌداَسُحو .نوروصنم اهوّبحمو ةلودلا كلت ٌءايلوأ .ملاضفإو مهقيفوت دازو محابقإو

 يف نيعمو دشرمو ماحو لوو مكل ٌرصان ىلاعت هللاو .نوروهقم اهؤادعأو ٍةرضحلا كلت

 .لاعفألاو لاوقألاو لاوحألا لك

 ةيابنو ءافصلاو قدّصلا ميمص نم ءانثلاو ةّيحتلاو ءاعّدلاو مالّسلاب مكيلإ ثعبن

 ٌربكأ ميركلا مكئاقل فّرش ىلإ ٌقايتشالاو ٌقوتلاو .رتاوتلاو ماوّدلا ىلع ؛ءالولاو ةّدوملا

 حتفمو بابسألا ٌبْبسم أّيه .لئاسّرلا ةطاحإ نم عسوأو مالقألا نايب ةردق نم

 هّنَمِ ءامهيلإ قفوو .هلاصوو اعلا ديرف ءاقل تبابسأ «ريسع لكل ٌرْسِيملا «باوبألا



 يمورلا نيدلا لالج انالوم ٌلئاسر را

 يه يتلا ةلودلا كلت ةماقتسا نع ماوّدلا ىلع دراولاو ٌرداصلا لأسنل اننإو .هدوجو

 كلت ماظتنا ًةراشبو ةّراَسلا ٌرابخألا ٌممسن امدنعو .ضرألا لهأل ٌةّرسو قْلّخلل ٌةعاَفن

 نم تانسحلا ةعاشإو تاريخلا طاسبنا ٌءابنأ انيلإ ىمارتتو ةدايّسلا كلت تابثو ةلودلا

 َمعنف «ىلوأو ققوو ّمركأ ام ىلع هللا دمحنو ىلاعت ئرابلا ٌركشن «ةقفنملا ةيطعملا ديلا كلت

 ىلع ينثي «لبقملا ٌريزعلا ٌنبالا «نيّدلا ٌماسُح .ةّيحتلا ٌلماح ناكو .ىلوملاو مهنملا

 نكل ؟ةرضحلا كلتل اًركاذو اًركاش نوكي ال يذلا اذ ْنَّمو ءمكركشيو مكترضح

 اًقداص ناكو ةرضحلا كلتل ىرخأ [4*17] ةّدومو رخآ اًّيح ىدبأ «نيذدلا ٌماسح .ّنبالا

 تثدح هتكل [1 94 :حتفلا] * مههرُجو يف ْمُهاَميِس 8# ةرضحلا كلتل ةّبحملا كلت يف

 مهل ثدح دقو .ناسحإلاو ريخلا ىوس محل رمضي ال وهو «ٌةلداجمو ٌةداشم هلهأ عم هل

 يف تاشحولاو تاجاعزإلا هذه لك جالع ْنإو .هب ّنظلا اوؤاسأو ءديدش ٌروفن

 ًةشحولا كلت اًضيأ متنأ اوليزُت نأ وجرأ .هتفأرو هتياعرو ديرفلا كلذ فطن ةيلديص
 ًةدايز ٌرثكأو «ةنتفلا ةئدبت ىلع ٌردقأو «نيفرطلا ىدل ذفنَأ مكمالك نو «هلهأ نيبو هنيب

 الد :مّلسو هيلع هللا ّلص ّيبنلا لاق .«مالكلا ُكولم ِكولملا َمالك» َنِإف «ةّدوملاو ةبحملل

 لبق نم مهاتأ اذإف ,مهرباكأ لبق نم ةحيصنلاو ُمّلعلا مهاتأ ام ريخ يف ىتّمأ لازت

 «ُبولقلا اهمّظعتو ٌةيعّرلا اهلبقت كولملا نم يتأت امدنع ٌةحيصنلاو .'اوكله مهرغاصأ
 نم لكؤملاو .نكمتلا اذه اهل نوكي ال رابكلا ىلإ راغّصلا نم ٌةحيصنلا درت امدنعو

 يكل .امهنيب ةلصاخلا ةشحولا كلت اوليزت نأ امل ّدح ال نيذللا مكناسحإو مكناطلس

 ؛هتعاطو ميظعلا كلذ ةمدخ يف ٌرخآلا امهنم ّلك دعاسيو ٌةفلألاو ٌامتجالا |مهنيب لصحي

 اذه نوكيو «يعاّدلا اذه ىلإ نيّدلا ماسح زيزعلا نبالا ٌرْكّش لصي وحنلا اذه ىلعو



 ضخ لئاس ّرلا

 نوقاتشم رابكلاو ٌراْغَّصلا ءاندنع نمو .ةقباّسلا مكلاضفأ ىلإ اذه ٌمضنيو ءائتمم يعاّدلا

 بلغأ يف مونلا يفو ؛ةظقيلا يف ّذفلا كلذ نوري قايتشالاو ةّبحملا طْرَق نمو ؛مكيلإ

 .يلايللا

 مالا يف ليل لك كِتيأر موي لك ركفتلا لوط نمو .٠ 8 5 و 6 اي .٠

 ةّرمو .انرورس ناك مك مّلعي هللاو ؛انه ىلإ نوتأتس مكنأب ٌةراشبلا تءاج دقو

 ءاقللا ٌبابسأ ىلاعت ٌئرابلا ٌلعج .ّمغلا نم انل لّصح مك ُملعي هللاو ؛كلذ رخأت ىرخأ

 «نيمآ !ةيعّرلل ًةاعر مّتمد .اًريخ نوكي قيرط ّيأب ؛ةَرَّسيم  تادارملا ٌمظعأ وه يذلا

 .نيملاعلا بر اي

 ٠ 1 8 ص

 نوم او ساملا لاسرلا

 دّيسلاب ةيصوتلا ٍفّرتعم نيذدلا جان ىلإ]

 [نيّدلا فرش

 روهشملا ءبيسّتلا بيسحلا «مّظعملا روتسّدلا .مظعألا بحاّضلا َماَيأ هللا ٌمادأ

 يدايألا يلو نْيَئَسايرلا بحاص «نيتلوّدلا يذ «قارعلاو ناسارخ رخف ءقافآلا

 نيملسملاو مالسإلا راختفا «نيذدلاو ةلودلا جات «لضفلا ٍطساب «لّذعلا رشان «ماعنإلاو
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 سفنأو ةبترم ”ىلعأ يف  هلامآ [150] قّقحو هّلابقإو هّتلود دّلخو هٌولع هللا مادأ -

 .[مجرتملا] ةرقفلا علطم يف «مادأد لعفلل يناثلا لوعفملاب ناقّلعتم انه رورجملاو راجلا *



 ةحاّسلا كلت نع ةرخآلاو ايندلا ٌراضم ٌقراوطو «نامزلا ةراكم هللا ٌدعبأو !ةبقنم

 ةمصعلا بانجل ٌنيظفاحو نيبقارم «ةوفّصلا ةَظَّمحو ةيانعلا سار ٌلَعِجو «ةحاترملا

 هللا اهلعج ءمارُت ال يتلا هتكّربو مانت ال يتلا هنيعب ءاّراهنو اليل اذه ةياحلا نكسمو
 .كلذك ةّرم ةئمو .كلذك

 «باسح الو امه ّدح الو ءاصحإ الو امه دع ال نيذللا ًءاعّدلاو َمالّسلا ٌنقيتسي

 «ةميركلا هتاذ ىلإ ٌقوشلاو .صلخملا يعاّدلا اذه نم هراهنلا فارطأو ليللا انآ

 «قارفلا ُنامزو .ةياهن الو هل ّدح ال ,مهيلع روبّصلا مهل ةيساوملا «ءارقفلا ىلع ٍةقفشملا

 ٌمودحلا مهّقراف نيذلا نيقاتشملا دنع ٍدهعلا ٌديعب ءرايغألا دنع دهعلا ٌبيرق هنأ مغرب

 .رارقلاو

 ماع يفلأك كارأ ال ٌرهشو ره ََش ينلأاك كارأ ال ٌمويف

 [17 :ماعنألا]4 َةَمْمَيلَأ ِهِيْنَت َلَع بك )» دقف ءِهِلْضف عماجم ىلع هللا انعمج

 .[517 :رجحلا] 4( َنِلبدَمَتُم روس لع اًنوْحِإٍ انعمجي نأ

 ديس ؛نيساي لآ ٌدخف «ٌدهازلا ٌلداعلا ماعلا ءلَجألا ُدّيسلا ءّيحتلا ٌلياح

 ُبذعلا ُبَرْشملا» و مكترضح ىلإ ٌةّجوتم - هتكرب هللا ادا ٌفّرش ,فارشألا

 ءاريثك عنق دقو .لجألا دّيسلا اّيس ال :مكفطُلل ٌةبلاط اهّلك اينّدلا ْنِإ .«ماحزلا ريثك

 لقثي نأ أشي مو ءديعب نم ميظعلا كلذل وعدي ناكو .رقفلاو ىنغلا ىلع اًريثك ٌربصو

 ىلإ لاحلا ٌءوس لصوو مظعلا ُنيكَسلا َمّلِب دقو امأ .هتلاح ركذب كرابملا هرطاخ ىلع

 ًءانبأ ةضاخ ءءارقفلا ةدعاسمب روهشملا  اًيلاع لاز ال  يلاعلا بانجلاب ذال دقف «ةياغلا

 هلك دوجولا ىلع ّقح مهل نيذلا  مّلسو هيلع هللا لص  نيّيبنلا متاخ ءٌقحلا لوسّرلا



 .ةراجحلا ةدابعو مانصألا ةدابع نم اًعيمج اندادجأو انَءابآ اوصلخ دقف !ّربو ٌقح ّيأو

 للظ نم تناك اّنإ ءاهنم ديزملاب ٌّلَمَأ انيدلو ءاينّدلاو نيّدلا يف انيلإ تلصو حار ّلك نإ

 هلآ ىلعو هيلع هللا لص .مالسإلا رَْت يف ةّيوبنلا تايحضتلاو ّيوفطصملا لابقإلا

 .نيذدلا موي ىلإ هباحصأو

 ءاّكاذو اًركاش انيلإ ءاَقرش هللا هداز ءنيّدلا فرش ٌليلجلا ُدّيسلا دوعي نأ ُلَمألا

 ًءازجللاو «ةياهن نود نم ُباوثلا نوكي يكل .مكترضح يدصاق لك ُنأش كلذ يف هنأش

 .ةياغ نود نم

 نومك اوةومأنلالاسرلا

 ماظنب ةيصوتلا يف ٌزتعم نيّدلا جات ىلإ]
 [يبلج نيّدلا ماسح رهص نيذدلا

 رخف .كلملا ماظن ءارمألا ِكِلم ,مظعألا ٍبحاّصلا ىلع ٌلابقإلاو ٌةداعَسلا هللا َمادأ

 لّبقتو هلع هللا ٌمادأ  نيذدلاو ةلودلا جات تاريخا رشان ١773[ ؛ناسارخو قارعلا

 .اليضفت هدابع نم ريثك ىلع ُهلّضفو همّركو هّيانسح

 «صلخملا يعاّدلا اذه نم ةيابن الو اهل ّدح ال يتلا ركشلاو ةيحتلاو ٌمالسلا علاطي

 ريوس لع انَوْحِإ ]ل هللا انّلَعِج هل ّدح ال «كرابملا ملاعلل نّيزملا هئاقل ىلإ ٌقايتشالاو

 .نايبلاو حرشلا ىلع ٌةّيصع اهب لّضفت يتلا ّفاطلألا نو .[47 :رجحلا] 4( َنِليدََنُم

 ىلاعت هللا ىنب اهب لّضفت يتلا ناسحإلا ٌةردان ام ؛كرابملا ءانبلا كلذ يف انأ لوقأ اذامو
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 .رخآ اًرورسو رخآ اًقوذ هلو رشآ اًحور هل ّنِإ  نانجلا ىلعأ يف اًروصُق هل

 ذنم «نيّدلا ماظن نأ رهاطلا هريمضو اعلا ٍديرف ٍداقتعا نْسُح ىلع ىفخي الو

 هل تراصو طبترا هنأ ةّصاخ «يعاذلا اذهل نيعلا ٌةّرقو َنبالا ناك «ةلرفطلا ذنمو ميدقلا

 -نيذدلاو ٌقحلا ماسخ «نامزلا بطق «تقولا ديت .بولقلا ٍنيمأ ؛خياشملا رخفب ةبارق

 تفعاضت ءْدَبلا يف تناك يتلا ٌةَونّبلا كلتو  هئاقب لوطب نيملاعلا َمْنمو هّتكرب هللا ٌمادأ

 ًءادف همّدقيو ّنحلا ٌليبس هب رئي هّكلمي ام راهنلاو ليّللا يفو .فعض ًةئم تراصو

 نأ ىلإ عّلطتأ .ءارمألا كلم «ّلاعلا ةردان ةلود ماود ٌببس وه اذهو .نيقداّصلا ءارقفلل

 ىلع هتقفشو «شيواردلل ةيكلملا هتفطالمب ةقئاللا ةيانعلا كلتب هيلإ ءارمألا كلم رظني

 ءارمألا ِكِلمل يقنلا رهوجلا ىلع اًدهاش هذه ءارمألا كلم ٌةفطالم نوكت يكل ؛ءارقفلا

 ىلع قلَحلل اًضيرحتو «هبانحل شيواردلل مركملا ءارقفلا ىلع ٍقِفشملا فيرشلا ٍلاحلاو

 ريخلا لهأ ٌلامهإو «ريخلا ىلع نيرخآلل ٌضيرحت ريخلا لهأب كولملا ةيانع نإ ؛ريخلا
 .تاريخلا نم قلَخلل ٌديفنت مهتناهإو

 هرمأ لّوأ يف ؛خياشملا ريهاشم نم وهو «هيلع هللا ٌةمححر ضايع نب ُليَصُفلا ناك

 ءمهضعب سّبحو ءمهضعب يديأ دّيقو ءراجتلا ّضعب لتقف ٌةلفاق َفقوأ .قيرط ّمطاق

 بايثلا قيدانص دحأ يف دجؤف .هيلع تضرُعو ليضُف ةرضح راجتلا ٌةعتمأ تحتف مث

 اذه بحاص نع اوُشّنفي نأب هّئاملغ رمأف .نارفعزلاو كسملاب ةبوتكم َيِسرُكلا ٌةيآ

 َتذّوع :ليَضف هل لاق [هب هوؤاج امدنعو] .هب هوتأيو هودجيو راّجتلا نيب قودنصلا

 نيرخآلا ةعتمأ نع هعاتم اولزعا :هناملغل لاقف .معن :لاق ؟نسركلا ةيآب كتعاضب

 ةيآب كٌداقتعا رْثَقي نأ ديرأ ال ينثأل ؛ةيقابلا ةعتمألا اًضيأ كتيطعأ :هل لاق مث ؛هوعفراو



 اتيان لئاس ّرلا

 .«ةراشإلا هيفكت ٌلقاعلاو» .ينعفنت مل اهّمِإ ٌلوقتف «يببسب ّيمركلا
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 4* ََيبرَع الو قرش ال 9 رونب ءارمألا كمل كرابملا ٌردصلا ىلاعت حلا رّون

 .نيملاعلا بر اي ,نيمآ .[6 :رونلا]

 نونلاةلاسرلا

 ةيصرتلا يف ليئاكيم نيدلا نيمأ ىلإ]

 [دبعم نيدلا لامج ةمئألا جاتب

 ةداعّسلا نم اًريثك ُربكأ امه نْيذللا  لابقإلاو ٌةداعّسلا هللا َلَعَج ]١07[

 نذأ الو تأر ٌنيع الد :هيف ليق ام ءايندلا ٌلهأو مدآ ونب اهمهفي نيذللا لابقإلاو

 4« اريك اكذمو امن َتْلَم م تير اذِإَو 9 :ليقو ««رشب بلق ىلع رطخ الو تعمس
 اَمَّنِإ ]ل ىلاعت هللا لاق امك كلذل ٌراثآو سكع ايندلا ةداعس نأل ٠١[ :ناسنإلا]

 نم قَرُْيو دجلل ٌسكع وه ٍبِعَل لكو «[17 :دمحم]4 ُوَهَلو بِ ايدل هيل

 ِكِلِم ةبقاع ””نيرق - ّدجلا بورض نم َباعلألا ُلافطألا ٌقرتسي املثم ءّدجلا

 ٍنيعم ءَقْلَخملا ٍثيغم ؛تاريخلا رِشان ,ناسحإلاو يدايألا بو باّرُتلاو ءارمألا

 ةبذجب بوذجملا :ةيلاعلا مَماو روتلا بلاط ءرودّصلا رخف ءلّْذَملا ٍطساب ءّقحلا

 .[مجرتملا] ةرقفلا علطم يف «لعججد لعفلل يناثلا لوعفملا *



 يمورلا نيدلا لالج انالوم ٌلئاسر 575

 .هٌولع هللا َمادأ_نيّدلاو ةلودلا ٍنيمأ قيفوتلا

 زيزعلا هٌرطاخو !اهّدعبأو ةفيرّشلا هتحاس نع ٍنامزلا رخآ بئاون هللا فّرص

 هئافتلا يذلا «هللا ٌقّلخ ىلع ةقفّشلاو هللا رمأ ميظعت» ب اًراهنو اليل كّسمتملاو ُتّبشنملا

 كلذ ىلاعت حلا َلَغَش ال ؛نيكاسملا وحن فيرشلا هٌرظنو نيمولظملا ىلإ (ّئاد كرابملا
 هْنإ ؛قحلا فئاطلب ٍسنالا نع ةاهأ الو .هورْكم ّيأو ِةنتف ةيأب ّبلقلا كلذو ٌرطاخلا

 و[ :دوه]4( ملص ٍلْضَق ىذ 57 ري نيذلا َموي نيركاشلاو نينسحملا يزاجم

 771١[. :ةرقبلا] * ُهآَمَي َنَمِل ٌفِنَصي هلو

 مكتسلاجم ىلإ ٌقايتشالاو «ةّيوطلا صول نم ُةّيحتلاو ٌمالّسلا مكيلإ ٌلَّصوي
 روصق ىلع ٌرهاظلا ٌريصقتلا لَمحي ال نأ ٌءاجّرلاو .ٌتعابو ٌبلاغ ةميركلا مكتسناؤمو

 ضًيرحلا» ّنأل ؛تاعناملا ةفداصم ةاقالملا ىلع يعاّدلا صْرِح طْزَف نم هّنِإف ؛قايتشالا

 ةياهغ اًضعب مهضعب ءاقل ىلع نيصيرحلا ٌةبحألا يلتبي هتريغ ببسب لاعت ٌقحلاف .«مورحم
 هذه نولمحيو ءطلغلا يف اًضيأ نوعقي رّظنلا يقيقدلا ءايكذألا ْنِإو «عناوملاب صرحلا

 ٌةريَغ َداعبإلا نأ رخآلا يف نوملعيو ؛كلذ يف نوطلغيو «ةبغّرلا ةّلقو ةمآّسلا ىلع حعناوملا

 .ةبحم ٌروتف ال

 ليمج رمق عاعشو مئاد ٍليل نم دب ال

 ف اهّتثدحأ يتلا ٌمغلا ناولأ نع كثّدحأ يكل

 ةمايقلا حبص ىلإ ءامّسلا ةمحر ةيانعو نامألاو ٍنمألا رمق ٌرون ىلاعت هللا ظفح

 يف مهلامآ ىلإ لاهمإلا كلذب نامزلا رجخآ ٌءافعض ّلصي يكل .فوسكلاو بورغلا نم

 نأ ىلإ َمويلا كلذ هللا لوطي ٌّدِجاو موي اينّدلا ماَّيأ نم يقب وله هّنإف ايندلاو نيّدلا



 .هللا ٌلوسر ٌقَّدص .هّلومأم ٌدهتجملا غلبي

 زيزعلا َنبالا َنإف :مكتنمهو مكيعسب َمويلا يه اهّئرامعو تاريخا ٍةلمج ةياح نألو
 نم وه يذلا  هانُم هللا هغّلِب  نيّدلا لامج «ةمئثألا جات ,نيديعملاو نيسّردملا َرْخَآ

 نآلا ىتح رَّمّصلا ذنم وه ءاّرابنو اليل ةلودلا كلتل ءامدقلا نيّبحملاو ]١78[ نيعاّدلا

 ةماقإو ةدافإلاو ةدافتسالاو ةّينيّدلا مولعلا يف ٌقّرغتسم ليدبت الو روتف نود نم

 عيطتسي ال هّنِإذإ ءاًعوطو اًعبط ؛لمعلاو مّلِعلاو ةعاطلا يف ةظقيلاو داروألاو تاولّصلا

 هنامزو هتريسو هلاحب ديمألا ملعأ ولو .ههل قلم امل ٌدَكيم لكود كلذ ريغ لمعي نأ

 ًغارفإ ضورفلا نم دعو هل اًقح هلام ٌصاخ يف نأ ىأرل ضرغ نود نمو ٍقدصب
 ٌةراشإ هذهو .رطاخ عامتجاب لمعلاو مّلِعلا يف قرغتسي يكل لغاوشلا نم هرطاخ

 :ءانو دايدزا يف ةليلو موي ّلك ٌةلاحلا هذه هلعجمتسو

 هنا سنا كنا ١ ٠ كة لدم دح كتر انت

 تناكو . [14 :حتفلا] *« ىوتْسأت ظلنتساق ُهَيَراَك كلَ رخأ عيزك)

 نم ناكو ٌةعاطو اًممس ًةراشإلا لبق دقو .”ناتسلبأ ىلإ بهذي نأب ةيلاعلا مكئراشإ

 نم هوعنم ءاقشألاو ءانبألا ةيقبو يعاّدلا نأ الإ .باهّذلل بّهأتو نيعيطملاو نيعماسلا

 :اًدبأ هكرتن ال انّنِإ نيلئاق كلذ

 ُلِيسانهىلإاماولاقف ٍَقودَص لي نع سانلا ٌتلأس

 سشسُبَأ نم ةبيرق ..مورلا دالب يف ةروهشم ةنيدم يه.. :نيئسُْب» :هلوق ّيومحلا توقايل نادلبلا مجسعم يف ءاج *

 .«فهكلا باحصأ ةنيدم
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 ليلق ايندلايفّريحلاَنإف رحم ٍليَّذب ٌترفظ ْنِإُكَّسَ

 حضاولا ريغ نم هّنإف ءْبهذت ال :اولاق .[1 :أبس] 4( ٌروُكَّسلا َفِدابِع نب ٌلِلَعو 2

 لدعت ال نامزلا اذه يف ًةّصاخ .دمألا ٌةريصقلا اينّدلا ُبصانمو ؛رمعلا نم يقب مك

 داجيإ نم ّدوصقملا وه اذه ناك دقف ءمهتسناؤمو مهتسلاجمو ةّبحألا ءالؤه لثم ثيدح

 :لاعلا

 سمتلا كلذ مَدآنمٌدوصقملو ٌمَدآوهّلاعلانم ٌدوصقلا

 اهالُطو ٌةفيج يه يتلا اينّدلا لجأ نم هللو هللا يف ةّبحألا ٌةقرافم يغبني الو

 نم صّلختي نأ ىلع َمْرَعلا دقعو «بابحألا ٌرطاخ رّدكي ال يكل َمزعلا َْحَسْفف .«بالك

 ّنكل 4١[. :ماعنألا] 4( ْمُهرَد رش أ ٍلُه )+ .ايندلا نم ريت سفنلا نإف ؛ءيش لك

 كّتيطم كّسفن» .«بّرلا َدِبع امل ٌربخلا الول» .ةينيّدلا تاّرهملا نم ةعنام شاعملا يف ةّلقلا

 .«ابي ٌقُقراف

 كِحورَقوفهلْجْنِإف لغير هظ ىلعاّبكار تفّداسم
 نيركاشلاو مكتمل َنيِنتملا كْلِس يف هومظنت نأ مكقالخأ مراكم نم ٌوجرملا

 كبَر ناك امو 2 ىلإ ٌمضنيو ىسنُي نلو سني مل مكئاسحإو مكماعنإ ّنأل ؛مكتمعنل

 نوكت يكل «ءاربكلا ٌرخفمو ءارقفلا ٌقوشعم اًئاد هللا َكلعج .[14 :ميرم] * اِّض

 جايتحاو «نيتفئاّطلا ٌحالَص رايخألا ىلإ رارشألا جايتحا» َنِإف قئالخلا حالص مكئساير

 .«نيتفئاّطلا ٌداسن رارشألا ىلإ رايخألا



 ىفيححا لئاس ّرلا

 نوتلاو احا لاسرلا

 (ليئاكيم نيّدلا نيمأ) بئاتلا ىلإ]
 [نيّدلا لايجب ةيصوتلا يف

 يلو ءاربكلا ٍرخفم ءءارمألا ِدّس «باَرْثلا ِكِلمل يلاعلا يأّرلا لع ضَرُْي د[ ]١١5

 .هولع هللا مادأ ءلضفلا ٍطساب ءلْذَعلا رشان «لعألا ٍنكّرلاو ىقثولا ةورعلا «يدايألا

 رخفم زيزعلا نبالا نأش يف اعمُس نيذللا ةدودمملا ةّيحتلاو دوروملا مالّسلا دعب

 يف ٌفوخلا بهذ دقف ,مكترضح ىلإ ءاج ُهَّلِضف ماد  نيّدلا ٍلامج نيديعملاو نيسردملا

 ىفخي الو .فوخ ّقبي لو ٌةرورض ّبت لو .اًيرورض ةسردملا ليدبت ناكو ةعاّسلا هذه

 ام اذإو .نيملسملا ىلع ٌةطَّلسم َدفئاَطلا هذه نأ املاط ٌمئاق ٌفوخلا ّنأ ريمألا يأر ىلع

 ةّيحلا اهُسفن يهو ؛ةيواز يف تمانف تعبش ِتيِب يف ىعفأ لْثِم نوكت اهّتإف دعاس ثنكس
 يفو - مكئاقب لوطب هللا اهامح  مظعألا ٌداوٌسلا يه َمويلا ةينوُق نأ ٌمولعمو .لتقت يتلا

 يفو ءانه ةريثك َّنَتِف تئدح روغثلا كلت ىلإ ُنوميملا مكباكر اهيف ىضم يتلا ةّدملا كلت

 سّسَعلاو سّرحلا ةرفو عم «ٌلاومأ ُبِهََتو ءاسنو ٌلافطأ لّمقُيو تيب دَحْؤي ناك ةليل ّلك

 دعّسلا َنيرق اًيئاد هللا هلعج  نوميملا مكباكر لصي مل اذإو .ريثكلا عمجلاو ريفغلا ّمجلاو

 كلت يف ٌلاَحلا نوكت فيكف ءريثك ءامد ُكفسو ريبك ٌبارخ ثدحيسف رخأتو  ربكألا

 ؟ةعطقنملا اياوزلا

 ؟تاليوارّسشلالوقت شيإف اسنَفلاٌمئاعلا ٍتكت شا اذإ

 هنأل ءبيذعتو ليطعت ىوس نكامألا كلت يف ركفلا بابرأ ىدل سرّدلا سيلو

 َمْزحلا» َنإف ؛ةليخألاو رّكْفلا ّفالآ رّوصتيو ٌرطاخلا تّتشتي فيجارألا نم عون لكب



 ورلا نيدلا لالج انالوم لئاسر فرع

 .موي لك يف ةبقاعتمو ةعباتتمو ٌةرتاوتم نامزلا اذه يف ٌفيجارألا كانهو .«ّنظلا ٌءوس

 تالايخلا هذهب ٌركفلا برطضي امدنعو ؛ركِفلا ٌعامتجا ميلعتلاو ٍليصحتلا ٌساسأو

 .ليصحتلل لام ةّمث ىقبي ال ماهوألاو

 لاسسقيو تست نأ كس أل رّكفم سأر نم يتأب ال يذلا ٌمالكلا

 ماقأ ام اذإو .الهاج لقاعلاو َناريح ُميلحلا ودغيف حمس ٌربخ يتأي موي لك يفف

 نوكي وأ ءزجعلا ببسب وأ ]١50[ «هيف ةهافسو ٍةَظلِغ ببسب كلذ ْنِإف كانه ٌناسنإ

 «ءيشب مْلِع هيدل نوكي ْنَلَف هقّلَح ىلإ ُنيكّسلا لصي مل اذإف ؛لافطألا ٌعبط هل اًصخش

 نأ عيطتسي ال ةليسولاو ةليحلا مادعنا ببسي اًرطضم اًصخش نوكي وأ ؛مئاهبلاك

 .هناكم نم كّرحتي

 0 ا -ش دعي نأب حمسي نأ نم ٌفرشأ ريمألا فطن ّنإو

 ّلُظلا حبب باصم «تويبلا ٌسالحأ ءاههيف نينافتملا لمعلاو ملِعلل نيعطقنملا ةّصاخ

 بْذَعلا ءاملا ىلع دّوعت نمو .نيعكستم نيلطاع اوقبيو - بولقلا يديدج بابثلا يقّلَت

 ؛جاعزإو شيوشت نود ىتح نكامألا كلت يف شيعلا عيطتسي ال لضفلا لهأ ةسلاجمو

 .لضفلا لهأ ثيدح ةوالح نع هيدل مْلِع الاّصخش ناك اذإ الإ

 لالّزلا ءاملا نع هيدل ٌريخ ال يذلا ٌرئاطلا

 ماعلا ٌلاوط حْلملا ءاملا يف هّراقنم سمغي

 نلخلا بلغأ ْنأل ةريطخو ةميظع ٌديغ قلل ةّماع دنع ٌراذعألا هذه نأ مغربو

 «ءاملا نم دبكلا ةزارح َنيكست َنوريو ءاّربخ هلك ًءاذغلا نوّدعيو مئاهبلا ُلْئِم

 ٌرامججَتنافاَنب,ْف ِلتعاو خّرف ىوملاام ردت و شعت ملَتنأ اذإ



 «نيبلاطلا رارسأي ُديبخلاو نيقّقحملا ٍلاوحأ ٌُسوساج وه يذلا ءفرشألا ٌرطاخلا ْنِإف

 هللا داز .[اًدج ايظع اًئيش] ردنكسإلا ٌَدَسو فاق ٌلَّبِج راذعألا هذه نم ٍدحاو ّلك َدْعَي

 نيمآ .ردّصلا كلذل ةيانعلاو ًةسايكلاو ركفلا يف ٌةباصإلاو رظنلا يف َةَقَّدلا هذه موي لك

 هناا اي

 نو اولا لاسر ١

 ةيصوتلا يف نيدلا جارس يضاقلا ىلإ]

 00 هكلم ذِجَأ ركب وبأ دّيس همسا صخشب

 ةعيرشلا يبحم ؛ةعْذبلا عماق ءلضافألا ٍذاتسأ ةاضقلا ىضقأ انال وم ٍلْضَق لظ ماد

 «نوروهقم هؤادعأو نوروصنم هؤايلوأ .ةفاك مالسإلا لهأ ىلع  هّلضف هللا َمادأ -

 .هلآو دّمحم ٌقحب

 ةسلاجملا ىلإ ٌقايتشالا ُمّلعيو ءصيخملا يعاّدلا اذه نم َةّيحتلاو َمالْسلا ٌعلاطي

 يعاّدلا اذه باحصأ نم هّمأو وهو ءركب ابأ َدّيسلا «ةيحّتلا عفار نإ .ةدافتسالاو

 اََظ هُكْلُم هنم عزّتنا .مولظمو هل َريصن الو «نيحلاّصلل ٌّبحمو ٌحلاص ٌلفط .هيّبححو

 لظ وه نيمولظملاو نيكاسملاو ىمانيلا يملاظ ]١41[ ْمْضَن َّنِإو .اًريغص ناك امدنع

 أجلي ٌناكم هدنع سيلف «ٌةرجحلا كلت هيلإ ّلصت نأ انالوم مّرك نم ٌرظتنأ .انالوم ٍةمحر

 ٌديقفو ساقو عبطلا بس ِهّمأ ٌجوزو «هللا لهأ نم ًةشيورد هّمأ .ٌليللا ني امدنع هيلإ

 نأب ةكرابملا ٌةَمحلا رمأت نأ هللا هللا .يماعط لكأت الو يتيب ىلإ ٍتأت ال :الئاق ٌلفطلا عمو
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 شيعلا نم نّكمتي يكل نيكسملا مولظملا اذه ىلإ اًناريم تيقب يتلا ٌةرجحلا كلت مَّلسُت

 هّندلاو نو .[؟ :ةدئاملا] © اًعيِمَح َساَّنلأ ال اَنَأَكَحَم اًهايْحَأ ْنَمَو

 ححالص ْنِإو «نيمولظملاو ةالصلل نيميقملاو نيحلاّصلا نم اًعيمج اوناك هموقو هّدجو

 ةّصق يف ىلاعت هللا لاق .اًردان اَلِإ .مهرهوج ٍنْسُحو عورفلا حالص ُهْلظم اًضيأ ٍلوصألا

 :ميرم

 اَمَو وْوَس ارم كوبأ َناَكاَم ورده تحتي( ايه اس تم دَعَل مَيِرَميأولاَف
 نم ةيصعملا نو .شحفلا لهأ نم ينعي 717-178 :ميرم] © 59 اًِنَب ِكُمأ تناك

 تسيل ةفئاطلا هذهو .ءالقعلا ىدل باجعتسا ُبجومو «بيجع ٌءيِش نيِحلاّصلا ءانبأ

 بلاطُت ال يتلا ٌةفئاطلا كلت يه لب ؛نيرخآلا كْلُم يف عمطت يتلا ةفئاطلا كلت يه

 فرعي ىري امدنع هّسفن انالومو .ةشحولا نم اًرذح  اهقحب ىّتح اًنايحأ

 نحل يف ْمُهَنفِمَتَلَو » .[14 :حتفلا]4 ِدوُجُسلَأ ِرَْأ ْنَي رههوُحُي ف َمُهاَميِس

 يف هلل ات اص المع ٍتأي نم» :مّلسو هيلع هللا لص ٌُنبنلا لاق ١”7[. :دمحم]* ِلَوَقل

 4« ٌُمْلَصَف ٍلْصضَف ىِذ لك ِتْويَو ١ ««هب فرعُي ًءادر هنم هللا هْسِبْلُي ليللا فوج

 .[7؟ :دوه]

 َريخ انالوم ّيزجي نأ اًلضف لْضَقلا ّلهأو اًريخ ريخلا ّلهأ يزجي يذلا هللا لأسنو

 .نيملاعلا براي نيمآ هيْعَس لّبقتيو هب ىزج ام



 نسل اوتلالاكلاسرلا

 بّنرم عفد بلط يف هناورب نيعم ىلإ]

 [نيذلا دامع و نيذدلا رايتخا ىلإ

 كب هتاورب ءناسحإلاو يدايألا ّلو ,ءارمألا ِكلمل يلاعلا يأّرلا ىلع ُضرْعُي

 ركشلا عاونأو تاّيحتلاو تامالّسلا فالآ غيلبت دعب .هولع هللا "ب ءريبكلا

 ِقنْؤُيَو اَهَعِعنَصي هَسسَح َكَت نإو َر ورد ُلاَمْكِ 0 ناسحإلاو

 نْيَلاَّصلا نيهيقفلا ؛ةعقرلا قماح َنِإف ٠ :ءاسنلا] * اًميِظَع اَرَج ُهندَل نم

 امه اهم لإ لصوو هللا اهمّلس  نيّدلا ًدامعو نيّدلا ٌرايتحخا ع نبيسحلا

 كئلوأ نمو نيعناقلاو نيدّبعتملاو نيلّصحملا نمو يعاذلا اذهل نيلبقملا ءانبألا نم

 .[؟177 :ةرقبلا]4 اًفاسكلإ تساتلا توت ال مُهميِسب مُهفرعَت 8 نيذلا

 ا ل ل

 كلم ْنإو .ّنحلا ريغ نيعّمو ّلو نم امل سيل هنأل ؛[47١] تّنعلاو ةعانقلا نم ريبك

 ءارقفلا امّيس ال هللا ٍدابعب ميركلا ميحّرلا نم ٌراتخم ٌبئان مث نمو ّقحلا ٌبئان وه ءارمألا

 َنوُديُب َيِنَمْلَو َوذَدَعلاِب مهيد َنوُعَدي َنيِدَلأ 9 .هللا ءاقلل نيدهاجملا هلل نيبلاطلا

 .[ 6 :ماعنألا] 4( ههجو

 نسحأ هللا هازج  ءارمألا ِكِلَم ٍفاطلأ نم عّلطتأ ءلجخلا ةياغ يف ينّْنأ مغربو

 - ّيتبا جاهبإب يبلق ّرْسَي نأ  ةازاجملا حلاصم ىلإ سانلا جاتحي َموي هب ىزج ام

 اهأ َناَكم اًهايحَأ ْنَمَو نإ ةيانعلا كلتب (هييحيو - ىلاعت هللا اهقفو



 . [7 :ةدئاملا] 4( اًعيِسَج ٌساّتلأ

 الو ءاّروضحو اًرون هّبر نم ناسحإلاب يغتبي انيلإ ٍنِسحملا ريمألا ىلع ٌمالَسلاو
 .نيملاعلا بر اي نيمآ .ةداعّسلا شرع ىلع متمدو .اروكشالو ًءازج ام ديري

 ىنوسلاو تنارلاةلاسرلا

 يف يبلج نيّدلا ءالعو دّلو ناطْلُس ىلإ] 1

 يالال نيّدلا فرش لاح ةياعرب ةيصوتلا

 [يدنقرمسلا

 ٌدجألا زيزعلا ُنبالاو هنيّدلا ٌءاهب .داقتعالا ٌنَسحلا ٌنِسحملا ٌلبقملا ٌريزعلا ُنبالا

 ٍنالماعي الو ءبألا اذه مالس ٍناملعي  |هبمداعس تماد نيّدلا ٌءالع ءٌفرشألا ٌدعسألا

 «ةاراجمو ةأفاكمو ةوسقو ةنوشخ ةّْيَأِب ءنيّدلا َفَرَّش ؛ةمدخلاو ةيبرتلا لو ٌريزعلا ٌدلاولا

 .بألا اذه نع رَّدَص بضغلا كلذ نأ ٍنالّيختيو ؛بألا اذه ٍنيعب ٍنارظنيو

 .ةريثك اًقوقح [انالوم] بألا اذه ىلع نيّدلا فرش زيزعلا ٍدلاولل ْنأل كلذ ؛هنالّمحتيف

 نأو ءيفطلب هل هنالوقي ام لك الوقي نأ اًيظع اًيظع اًيظع ًءاجر نيلبقملا ّينبا نم وجرأ

 نأ امهنم ىجري دلاولا اذه بلق لجأ نمو «ةّونُيو ةمحرو ٍبفطلتو ٍلمحتب كلذ العفي

 يذلا ٌءاعّدلا ًدادزيو كلذ ٌربخ لإ لصي يكل ؛لغاشملاب تارم ًةّدع امهيسفن الغشي

 عرسأب ٍنادوعي ىلاعت هللا ءاش نإو ءامهيلع يتقفش فعاضتتو «ِنْيَدَلولا نيذل هوعدأ

 .ىلاعت هللا ءاش نإ دارملا لينب نيّرورسم رورسو ٍةكربب ٍتقو



 نوتلاو<مئالاملا
 فقورظلا يف نيّدلا حالص ىلإ]

 [ءاقللاو ةرايزلا ىلإ قايتشالا نايبو

 .عامتجالل ٌرْسِيملا وه هللا[ 1

 ءاهشلاٌنابطأ ُهُعستالا هِقحر شيف يذلا هلاب ميقأ

 مالكنمّيدلاملّوقٌعسَتيال قايتشالاو نارجهلومهتآ

 لجألا ّزعألا خالل ةكرابملا ةروّصلاب ٌحوُرلاو ُبلقلا هنكُي يذلا ّنّلعتلا نإ

 ءةَفَّصلا ٍلهأ جات «ةمثألا رخفم ءقّقدملا ٍقّقحملا ءرودّصلا دّيس ؛لمكألا لضفألا

 هّلحم ىلعأو ا هَدْيأو هلع هللا مادأ - نيّدلاو ّقحلا حالص «نيتلودلا بحاص

 .ُحرَكلا هيلع يتأيالو مّ ُكايب هل عسّتيال -ةرخآلاو ايندلا يف هلمش عمجو هلامآ زجنأو

 «كنود نم اًتغمو اًضبقنم نوكأ فيك ٌمَّلعت كّسفن ٌتنأ

 ىنعملا اذه يف كهجو نم الجخ نوكأ نأ هللارّدق ال

 4* اًميِلِع هسا َقَكَو # ميلع ىلاعت ٌنحلاف ةفايّضلاو ةمدخلا يف ٌريصقت ٌتّدح نإو

 ْنإف ؛ةّيحم ٍناكرأ روتف نم الو ٍةّدوم ٍدهع يفعض نم نكي مل كلذ ْنأب 7١[ :ءاسنلا]

 ٌءادعألا كلذ مجرم ّنكل .قارشإو ٍديازت يف موي لك «عببزلا ماَيأ ُلْثِم خألا كلذ ةّبح

 دي يتلا ؛ةسيسخلا جئاوحلا ىلإ ةجانحملا ةفيعضلا ةيرصنعلا ةعيبطلا يف نولمتلا
 ٍناوخإ ةبحاصمب كّسمتلا ٌقح كشمتت نأب هتّمه حمست الو ؛هيلع رطيستو ّحِوّرلا
 فالآب اًمفدنم هّتقان ىطتما يذلا نونجملا ةّصق ُنيع هذهو .ءافولا نالخو ءافّصلا
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 يتلا ةعاسلا يفو ؛ليل عوبر ىلإ َريَسلا ذي ناكف ةقاّثلا راوُح هءارر اًكرات قاوشألا

 ةيحان ىلإ ثداع دق ٌةَقاَنلا تناك ريَسلا ىلع ةقانلا ٌتح نع الفاغ ةّبحملا ٌةريح هّتلعج

 يف ىضق اذكهو ؛هيعو داعتسا ىتح ةليوط ةفاسم ىلإ تعجارت دقو ؛دّلولاو نطولا

 :كلذ دعب لاقف .دملاو رْزَجلا اذه يف نيرهش ٌةّدم ةئالثلا مايألا قيرط

 ناافلخلامهائإوينإو 2 ىوملا ّيماذقو يفلح يتقان ىوه

 هّولع هللا مادأ - ّيوخألا رْدَّصلل ةرهاطلا ةبّيطلا قالخألا دعس نم ٌوجرملاو

 خألا اذه ٌءاعدتسا كلذ زواجت ةمالع نإو ءريصقتلا اذه نع زواجتي نأ - هّلْضفو

 .هلضف هللا مادأ .لضفألا رْدَّصلا ةعجارم بلطم ٌقيقحتو

 ناكاممَدادزتلىرحخأَةَّرمٌلاعت[4١]

 نآلا نكيلف نآلا ىّتح ٌءيش ةمث نكيملاذإو

 ديد فٌبعا صٌرجفاساف اودوع ٍلصَصَرلا ىلإ اوووع

 يف ءاطبإ نود نم ٌتئجل يتناضحب نوقلعتم ٌراغصو ٌقئاوع يلوح نكي مل ولو
 ةّدوملا ّدحَح نود ٌءيجملا كلذ ناكلو ؛الجعتسمو اًعرْسُم «ديرفلا زيزعلا كلذ بّلط

 :فلألا نم ٌّدحاو وه لب «قايتشالاو ناقّوتلاو

 لوسرو ٍبْنُكِب اهُحرش ٌنكميال لوصفو قايتششا نم ٌلَمُج يدنع

 لوقأو يفصٌق اننيبعمجينأ لوحيلاحلاو َنامزلا ٌرظتنأ لب

 ةعرسب َنابّرلا خألا ٌرْدِص حرشي نأ سوفتلا َجّيهمو بولقلا كرم هللا ُلأسن

 ؛ةراختساو بيرو ةّيور ريغ نم ةّبحألا نويع [اذك] ريرقتو ةضافإلاو هنم ضوهنلا



 فض لئاس ّرلا

 ةقرفلاو ةشحولا عفدو «بابحألا سانيإ يف ةمحّرلا لك ٌةمحّرلاو ريخلا لك يخلاف

 .لوؤسملاو وجرملا معنو ,باذعلاو

 ىلإ ناشطعلا ٌقوش كيلإ ٌقاتشملا ؛ُبيسنلا ٌبيسحلا ُبلاّطلا ٌلاعلا كاعلا ئيمألاو

 ينثأ خألا اذه عفش دقو .لاصولا ةعاس ىلإ بيثكلا قشاعلا ٌقوشو لالّزلا ءاملا

 ةمدخلا قاطنب قطتني ميركلا مكّهجو ىري امدنع هنأ ىلع ىلاعت هللا دهاع دق هْنأ مكملعأ

 ٌةفصانم نوكي ركنك ةنيدم يفو انه هكلمي ٍلام لك نأ ىلعو ءاّماجو اّلامو اًحورواَّسْفَن

 انلاصتا يف هْنظ قدصي يكل خألا اذه ًةعافش لبقي نأ ٌءاجرلا .هل هّلك لب .هتمدخ يف

 ةرضح ىدل خألا اذهل سامتلاو ٍةعافش ّيأ َنأ دقتعي هنأل ؛هترضح ىدل انتعافش ذوفنو

 .مالّسلاو !اًنِسحم تمد دري ال مّركلا َنِدْعَم وه نم

 «*) ىوسلاوسواسلا ةلاسرملا

 ءاهبب ةيصوتلا يف كباتأ نيّدلا دجم ىلإ]
 [انالوم تيب ءابرتأ نم وه يذلا نيّدلا

 .ُهََس جهلا هيو هس ٍلْضَولا ُهَنَس .اننيب نع َدْعُبلا قّرفيو ءانّتيب ٌعمجي هللا
 بحاص «ءابدألا جات «نيسّردملا ِرْخَف ءريبكلا ٍردّصلا ِءاقل ١[ 45] ىلإ ٌقاوشألا ترثاكت

 .[مجرتملا] لصألا يف ةيبرعلاب ةلاسّرلا هذه *



 يمورلا نيدلا لالج انالوم لئاسر فرك

 ال ُباقلألا ترِصُق دقو .هٌولع هللا مادأ ءنيّدلاو ةلوّدلا دم ءبيسّنلا بيسحلا «نونفلا

 ةنؤم يف فيرّشلا هرطاخ ةمآس نع اًرارتحا نكلو «ةفيرشلا هلئاشو هفاصوأ ِةَلَقل

 .باوثلا مويل ةّدعُم هللا دنعو ٌةبوتكم بلقلا يف يهو «ةعلاطملا

 ىللاعت هللا لّجبع .بلقلا ٌرِس ري يف ةّبحملا صولخب اًئورقم ٌريِثكلا َمالّسلا يبنأ

 اي نيمآ .عوجر ّنسحأو بايإ َريخ «ةداعّسلاو ةمالّسلاو دارملا عم ةكرابملا ًةدوعلا همّركب

 :نيلاغلادسر

 ْنأ  اًدبأ انع هللا اهّبلس ال  ةطّشنملا ةجّرفملا ةمتتغملا ةفيرّشلا هتمذخ ىلإ يهنُتو

 رقفلا ةياغ يف مهو ءانالوم تيب ءابرقأ نم وه «نيّدلا ًءاهب «[ةلاسّرلا] ةمدخلا لماح

 َناذآلا المل مهريغ ىلع ناك ول ام ةقافلا نم نولمتحي ءريّصلاو ءايحلا وريثك «لالقإلاو

 ًءايحلاو ؛ٌةحاقولا يه اينّدلا يف قزّرلا ةكبش نأ يف كش الو .ىوكّشلاو ناذيإلا نم

 ءٌدومحم هسفن ةقاف ىلع ٌربَّصلاو هيخأ ةجاح ٍضْرَع نم يبحتسي ٌميركلاو .قزرلا عنمي

 لع اّيس ال ,مكتّدومو مكَمْلِج ُتملع دقو .مومذمو ٌةواسق هيخأ ةقاف ىلع ٌربَّصلاو

 .متنأ نحنو نحن متنأو ءال فيكو ؛انفراعمو انئابرقأو انيلاهأ

 ْنَدَييفاشاع ٍنْيَحورىارنم 2 هخُور يحورو يحورٌةحوُر

 ءاهنإ ّنسحأ مهلاح يهنُيو مهّتجاح رّبدي نأ طيحملا هفّطّلو طيسبلا همّرك نم وجرن
 يف هلالجو هّؤلع هللا ّدم  ملعألا مركألا ءارزولا ِكِلم ,مظعألا بحاّصلا ةرضح ىلإ

 هّلظب اوُلظتسيل هماّدخو هكيلامم كّلَس يف مهكلسي يكل - ةيفاو ٍؤمعنو ةيناص ٍةلود

 تازمغ نم اوجنيو ,فتاكلا فيصحلا هلّبَحِب اومصعتسيو «فراولا رفاولا فيطللا

 ٌجاتحي مويل ةريخذو ىلاعت هللا ةاضرمل اًبلط  ماّيألا بئاون بيلاختو ماليإلاو ءاقشلا



 فرخ لئاسرلا

 قْلََح ىلع ًةقفشلاو هللا ِرْمَأ َميظعت» هيف ٌةعاطلا ٌنوكتو ءحلاّصلا لمعلا ىلإ هيف ُساَنلا

 لإ 0) نوب الو لام عقني ال موي فل ؛مويلا كلذ يف ٍةعاضب مركأ ٌدبعلا اهمّدق يتلا ؛هللا

 ,[89- 44 :ءارعشلا] 4( ٍميِلَس ِيلَقِمَأ قَأْنَم

 ءرحبلا نم ٌدخأت ٌمويغلا ّنأل ؛ىلوأ مكيلع مك ٌرثنو ؛لئاضفلا ٌعبنم مكٌرطاخو

 .هب ٌقحأ وهف ؛هيلع رطقي ٌرطقي ام رثكأو

 العوهيفّبيعالْنَملجف الكقلاٌدشفائيعىرتذإو
 .انتّيعأو ّنهّنيعأ هللا ٌرقأ ؛ميركلا سلجملا دْوَعل ٌتارظتنم

 ووسلاوةسلاسلاكاسرلا

 يبلج نيّدلا ءالع ىلإ رهافلا ين] ّْ

 [نّسحلا َقّلخلا ىلإ هتوعدو هتحيصن يف

 «دلاولا اذه نم َمالَسلا أرقي «نيباّوألا ٌبوبحم «نينبلا ُريخ ءنيسّردملا ٌرْخف 1 ١[

 هٌعبط وه يذلا سفتلا ءاخس رصنع نْيَع ىلإ عجريو ءريخلاب هل وعدم هنأ ٌمّلعيو

 ٌقحتسي بحأ نم ام هّنإف ؛سوفنلا مشو ةّينانألا ثبخ لخادم بتجتيو ءلصألا

 كاوشأب ءروثملا رهوجلاو بَمَّذلاو روم لاب ءولم اع ىلإ ءانّقلا ةضور نم ءيجملا

 لعفلا يف ةقباسملاو ةارابملا ىلع َنفَطلا َعبطلا ةلفغلا بسب ٌدحأ ىرغأ ام اذإو .ىوملا

 ةّينابّرلا قيئاوملل فلاخملا لعفلا اذهب اًديعسو اًدومحم نوكي نل هّنإف ءِنيَفلاخملا لوقلاو



 يمورلا نيدلا لالج انالوم ٌلئاسر 9”

 موق ٌملظ مكتلمحي الو [7 :ةدئاملا] « َمُكصوُدَص نأ ِررَع ُناتتَع كمي اكو

 :ىلوملا دنع ةّيضرملا ايلعلا مكتّمهو ىلثمللا مكتقيرط اوكرتت نأ ىلع

 ريغتت الو كليب س يف يضاف  حلاعلاٌةلمجَكيلعْشرّبغتول

 املثم ٌراوجلا ٌنِسَحُمو لّمحتيف هل ٌراج ٌبألا اذه ةرجحلا كلت يف هنأ ُرٌَوصتي اذكه

 :[117 :ةرقبلا]4 ْمُكَحَل يح َوْهَو اًعْيَش أوُهَرْكَت نأ جومَحو 2 :سمه وهو هب قيلي

 4 نيثألا نيب لإ هيب اك لل ةعيبطلا بابلا اذه يف ةركأ ول ىتحو
 ةمومذملا قالخألاب نيضار نودغي نيذلا رئارّشلا يِِّيط رثكأ امو .[7 :لحنلا]

 هّنيع ملتقي لقاع ةّمث لهف .كلذ أدب اًنالفو «كلذك اًضيأ اًنالف نإ نيلئاق اهيف نيبغارو

 اًنالف نإ الئاق حيبقلا َلْعِف هسفنل يجي وأ  ؟روعأ وأ هل َنيع ال اًنالف نإ الئاق ةريصبلا

 نعو هللا نع دعُبو ةينانأ اهيفو ةمومذم اهسفن يف ةفصلا هذه ّنأل ؟ثّن كلذك

 اًببس نكت مل ثّدختلاو ىمعلا نم احق ٌرثكأ ٌةفّصلا هذه نكت مل ولو .ةرهاطلا حاورألا
 ىلإ اوهّجوت امدنع ٌقيرطلا نيئنخملاو نايمٌُعلا نم ٌريثك َّدَجو قيرطلا اذه يف هّنإف دْعُبلل

 ُتلق دقو .اًريثك هيف حبقلا ةوجو ٌَتفرعل اًليلق هيف َتْلَمَأت ولو .ةلفغلاو ةينانألا كرت

 .هلوق نحلب فرعُي هذلاو هّبتك .اًضيأ اهعمسي ءزومر ٌةّذع نيّدلا دج دّيَسلل



 نوسلاوهسأيلاةلاسرلا

 هاقئاخ ميلست يف هناوري نيّدلا نيعم ىلإ]

 [نيّدلا ديمح ىلإ نيّدلا ةرصن

 نيدل رصاتلا .ءارمألا كلم ءتانسحلاو ٍتاريخلا ةيعاد ٌسّرحو هللا ناص ]١41[

 ِثايغ «ىلعألا ٍنكّرلاو ىقثولا ةورعلا ءنيتداعّسلا ٍديعس «نيتلودلا بحاص ءهللا

 هنوارب ءٌصاخلا نّيدتملا (ةيكرتلاب غلا غلتق) ميظعلا ٍديِعَسلا ءنيملسملا ِثيغم ؛مالسإلا

 !نيعئاطلا قيرط يف ٌّدَس يه يتلا ةمآّسلاو لالملا ةفآ نم '”- هٌولع هللا مادأ ءكب

 ملعلاب لضفتيو .رثاكتلاو ديدرّتلاو ديدجتلا ىلع «مارتحالاو َمالّسلا ملاطي

 ٌبانجلا جعزي ال نأ يف ٌدهتجيل صلخملا يعاّدلا ّنإو .دودحلل زواجملا قايتشالاب

 ريغ رخآ ٌبرشمو ٌلهنم تاجاحلا يوذل سيلو «تالّسارملاو تابتاكملا نم كّرابمل

 اًذالم نودجي الف َةنْمَيو ٌةَرْسي نورظني .تاداعّسلا رثوكو ةايحلا نيع ٌءام وه يذلا كلذ

 هللا هلعج يذلا كرابلا برشملاو لهنملا ادع نامّزلا ةقافو رقفلا بلحم نم اًضّلخمو

 .ماوعألاو روهدلا ىصقأ ىلإ اًمادتسم

 ماهرلا ٌنيهرٍرهَدلا ٌعَرزمو ماحلا دينك ُبْذعلا ُبّرشملا

 وَمن الق َلياَملأ اَمأَو 20 رِهتت الف ملأ اَمْأَك 2 شيواردلا بولق ٌرْك زوجيال

 .ينقدي نم ىلإ ٌرظنا :لاق -؟ينقشت :دتولل رادجلا لاق -٠١[. 4 :ىحضلا] 02

 .ةرقفلا علطم يف ءناص» لعفلاب قلعتم (ةفآ نم) اهدعب ام نأ ىلإ هذه < ةراشإ ريشت *



 يمورلا نيدلا لالج انالوم ٌلئاسر 1217

 اذه اورفغت نأ مكقالخأ مراكم نم ٌوجرملاو ٌتاجاعزإلا ٌعباتت «رايتخا نود نم هّنإو

 تاجاحو مكتاجاحو مكناوعدل :هلالج لج «ٌقحلا بيجتسي يكل ؛ريثكلا َجاعزإلا

 .«نادُت نيدت اكد راظتناو فّئوت نود نم مكب نيقّلعتملاو مكئاّبحأ

 ّيِز يف لحد مكتم» ِنْمُيب هللا هقفو - نيّدلا ٌديمح ٌصِلخملا ُنبالا ةّيحتلا ٌلماح

 امم تانوعّرلاو ٍتاوهشلا نم ٍدسجلا ٌرهاظ ٌرْهطو بابشلاو ةنوعّرلا كرتو نيحلاّصلا

 .اًنطابو اًرهاظ «ملاعلا كلذ ىلإ هّجوتيو هَبَْق اًضيأ ىلاعت قدا لّدبي يكل ؛هدي يف وه
 ْنِإو .«كلمأ ال ايف يّنع ٌفعاف ءُكلمأ ايف ِلْذَع اذه» :مالّسلا هيلع ٌيبنلا لاق

 لوأ ٌوّصلاو» هرمأ ىلع موقي دحأ ال هللا همحر  نيّدلا ةرصن هّدَخل يذلا هاقناخلا

 مكءاطعو مكئاطلس اولمعتست نأ ةيكلملا مكقالخأ مراكم نم ٌمّقونملاو ««هتقْرخب

 باستكا ديزم ىلع هوضّرحت يكل نيّدلا ديمح خيشلا ىلإ ةيوازلا كلت َرْمأ اوضوفتو

 ةمدخ ٌقح يعاّدلا ىلع هل نأ ٌمولعمو .اًرفنت ال اّبْعَر ءاَدَعِبت ال اًبّرقت لمعلاو مّلِعلا

 ٌدمحلاو .اًدّدَجم يعاّدلا لجأ نم َناسحإلا كلذ لعف دق هْنأ ربتعأو اننمم نوكأسو .اًريثك

 .هرخآ ىلإ ّباتكلا مهفي سرهفلا نمو .حتفُت مل يتلا ةلاسّرلا مهفَي ناونعلا نم هّنأ هلل

 :ىلاعت هللا لاق .ٌصقنت الو ْدز ؛ّمهللا «ةيهلإلا ةسارفلا ]١58[ كلت ىلع هلل ٌدمحلاف

 .[ميهاربإ ةروس نماال ةيآلا نم دافتسم] ؛نيركاشلا ديزنسو»

 «بولقلا نيمأ ,نامزلا ُدينُج ,خياشملا ُكلَم مكل وعديو مكيلع مّلسب ءاندنع نمو

 .هّتكرب هللا مادأ ؛نيّدلاو حلا ٌماسُح ؛حاورألاو قئاقحلا ٌةودق



 نوساو ماسلا ةلاسرملا

 «نيّدلا جارس يضاقلا ىلإ رهاظلا ين

 َمالَسلا  هٌولع هللا مادأ  ٍرايخألا ٌةودق «ءارقفلا ٌسنؤم ءرودّصلا ٌرخفم ٌعلاطي

 بعل ىلاعت هللا لوقي .ةزيزعلا [ةلاسّرلا] ةفّرشملاب ٌرشبتسم يعادلا نأ ٌمّلعيو ةّيحتلاو

 ٌكُتْركش ءّبر اي :لوقيف  ؟ةمعتلا نم كيلع ٌتغبسأ اهيف ٌتعنص اذام :هيلع َمعنأ

 ل :ىلاعت هللا لوقيف .اهريغبو يبلقبو يناسلبو يسفنبو يلب َكّتركش ينعي ؛كتذيحو

 لع ةمعنلا كلت ٌُتيرجأ ْنَل ركشت مل ينعي ؛هدي ىلع اهئيرجأ نمل ركشت مل اذإ ٍينركشت
 .هللا نع انربخأ هيف هللا ٌلوسر قدص هدي

 ناك «كيلإ ّقحلا ةمعن لاصيإل اًطيسو ققوملا كلذ لعج هلالج لج ّنحلا ّنأل
 يكل اًطيسو كّنأو كابأ ٌلَمِج هنأل نكلو ءكّمْسج ٌقلخ هللا نأ املثم ؛اًبجاو هٌرُكش

 لاقف] اًبجاو امهركش راص «كتيبرت ىلع اههتقفاوم ةطاسوب كيلع دسجلا ةمعن روي

 ٌةمعن كيلإ ثلصو امدنع كلذك ١5[. :نامقل] 4 َكيَِلْولَو يل رُكحْنَأ نأ + [ىلاعت

 .اًضيأ اًبجاو اًطيسو ّقحلا هلَمِج يذلا مّلعملا ٌرْكّش راص ملعلا

 ةرضح يف اوكتشا ؛مهحالصب دقتعُي ناك نيذلا ؛نابهرلا ضعب نأ ىكحي اذكهو

 هيلع هللا لص ٍلوسرلا ةباحص نم ٌرثكأ ةقافلاو ٌتنعلا لّمحَتن انّْنِإ نيلئاق ءامظعلا دحأ

 ال تاماركلا نم هيلع نولصحي ام ّنكلو «تارهَّشلا نع مهنم ٌدعبأ نحنو - مّلسو
 َدهزلاو هللا ةفرعم نإ الئاق ٌميظعلا كلذ مهباجأف ؟ُببَسلا اف .نحن هيلع لصحن



 ,مورلا نيدلا لالج انالوم ُلئاسر 001

 «مهُداشرإو ءايبنألا ٌتوروم اًعيمج هذه «كلذ ٌلاثمأو ايندلا نع َعاطقنالاو ًةينابهّرلاو

 ٌقيرطلاو ُرّسلاو هللا ٌةفرعم يصخش ّيأ ىدل اًمولعم نوكي نل مهداشرإ نود نم نإ
 دق مكنأ مغرب مكّروهظ مهيلإ مّثردأ دق متنأو .مهُثوروم كلذ ْنأل «ىلاعت هللا ىلإ

 :لاقف .مهركشنو نيمّدقتملا ءايبنألاب ٌرِقُث نحن :اولاقف .مهنم ةمعنلا هذه لع مّئلصح

 يف ءاضعألا ٌلْسَغ ْنأ ملثم .عيمجلل اًبيذكت مهدحأ ٌبيذكت نوكي ةدحاو ٌسفن مهئأل

 ُلْسَغ كّديفي نلف ءاضعألا ّدحأ لسغت مل نإف ؛ةدئافلا ةهج نم ٌدحاو ٌءيش ءوضولا

 رخآلا ةَربُ لع مهنم ّلك ٌدهشيو رخآلاب مهتم لك رقي ءايبنألا ّنألو .رألا ءاضعألا

 ٌرون كلذ ّنإ اًمح ٌلوقلا نكميو .عيمجلاب َتِبَّذك مهدحأب َتِبَّذك ْنِإ كّنإف :ةحيحصلا

 .ةدحاو سمش ]١544[ نم ءايبنألا ماسجأ لزانم نم لزنم لكك ةَرُك نم ٌقرشأ ٌدحاو

 ل اًركنمو نّيعملا لزنملا اذه يف نوكت يتلا راونألا كلت نم ٍدحاو َّدض ٌترص اذإف

 ٌرِقُم انأ :ٌشاَفُح لاق نإ هنأ اذه ديظنو .عيمجلل اًركنم ودغت «كل ُهْيشاَفُخلا ٍتتبث

 هذه :هل ّليق ,مويلا اذه سمشل ٌدِض يننأ مغرب ءاهل اًدض تسل «ةحرابلا سمشب

 .كناحتما نع ٌةديعب ًةحرابلا ّنكلو ءنْيَثا اسيل ٌديدجلاو ُجيدقلا وأ ٌمويلاو ةحرابلا
 ةنسلا رهنلا يف يرجي ناك يذلا ءاملا كلذ ٌةكمس ينّنِإ :بارتلا ٌةّيح لوقت املثم كلذكو

 ريغ وه يذلا ٌءاملا كلذ اَمأ ؛هُسفن وه ٌءاملا اذه :اهل لاقيف .ءاملا اذه يف حبسأ ال "ةيضاملا

 ه( اددم ءهلئِمِب انج زّلو # هّنايب متي الو .كنامز يف ّنحتمملا وه سيلف ,كمعز يف اذه

 ائورَجَمُي جل ةايح ءام يِقستسم اًئاد رهاطلا هحور هللا ّلعج ٠١9[. :فهكلا]

 .نيملاعلا ّبر اي نيمآ .[1:ناسنإلا] * اريج



 وجل كامرا

 كرتل ةّيوبأ ةحيصن (؟) نيّدلا نالف ىلإ]

 [ناطيشلا قيرط

 امهثلاث ّنإف هل لت ال ٍةأرماب ٌّلجر ٌنولخي ال٠ :مّلسو هيلع هللا لص ّييبنلا لاق

 وأ اًربخ رشاب نم .مّهَتلا فقاوم نقي الف رخآلا مويلاو هللاب ٌمؤي ناك نم .«ناطيشلا

 :هب ترق ناعيا ةادر راهب يلح كلذ هلال تع سم تيب لف ني مج لاك

 ّرشلاو َريخلا ُلعجن ينعي ؛[7١ :ملقلا] * رولي لَم هْمِيَنَس )9 :ىلاعت هلوق هدّيؤي

 .دحأ ّلك اهاري هفنأ ىلع ًةمالع

 اذه يف هنأ  نيطايشلا يديأ نم ىلاعت هللا هّصّلخ  نيّدلا ٌنالف ٌريزعلا بالا ُمّلعي

 نم نامزلا اذه يف ٌفوخ دوسألا ىدلو .نيطايشلل اًعمَجَت ةولخلا ٌةيواز نوكت نامزلا

 ْنأل دوسألاب ٌفوخلا قيلي الو .ةولخلا يف سولجلاو نيحلاصلا باحصألا نع عاطقنالا

 ءهّرشو لاعلا ريخ نع مماصت بألا اذه ّنأ ناطيشلا ةنتفو «ةّيدّسألل ٌناصقن كلذ

 يف اوناك مهَّنِإ بلاغلا ٍبلاّطلا هللاو .نوحيصيو ٍنذأ يف مهّهاوفأ نوعضي اوناك مهّنكل

 .يسفن ىلع مونلا ٌثمّرحل مانملا يف اهتيأر يننأ ول نبالا كلذ نع ءايشأ نولوقي ةّدملا هذه

 ٍفلأ ةئم هيف َّنِإ ؟ديفم كلذ ّنِإ لاق نم ؛ةياهنلا يفو .ترفاسل اًنكمم ٌرْفَسلا ناك ولو

 هعضوو كلذ ّلَوُأ ٌنبالا كلذو «ةديدع ٍتاّرم حِصُن .ٌودع الإ اذه لاق ام هللاو .ررض

 اًريثك ىسوم ةَوبُت يف ٌصخشلا كلذ رّوصت املثم ءسفتلا عادخ لّوؤي لو طاسبلا تحت
 .ليوأت يأ لُجِعلا ةيهولأل روصتي مو تاليوأتلاو تالاكشإلاو ةليخألا نم
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 4« اان كيمو كَسفنأ أوُف زل هلوق ٌّقحب ٌءاعُدو ٌةوعد بألا اذه عاطتسم يف

 هسفن ٌءاعدلا .[7 ١5 :ءارعشلا] 4 تسيورقألا َكَيريِشَع َرِذَنْأَو 2و 7[١6١1[ :ميرحتلا]

 4( يفك مم كَفاَلَو اَنَعَم بكسأ إل حون لثم نيتّرمو ةّرم هّلوقأ ام يه ٌةوعّدلاو لمع

 :دوه]4 وآمْلا برم ٍنُمِصنَي ٍلَبَج كإ َئواَتَس إ» لوقت ال هللا ءاش نإو .[47 :دوه]

 َتبهذ امنيأ كّنإف اّلإو ؛موحرملا كلذل اًمزالم ْنكو موحرم ِدْيَع ىلإ أجلا ينعي .[4*
 انس ٌرعصَأ كاخأ ْنِإف نكي امهمو ؟بابشلا شيطب كغ يذلا اذام .نارسخلا ٌتدجو

 كلت بّريو فرعي «هللا .هللا .هلاح نع كئثّدحي نأ هل اًنوذأم ناك ؛هافسأاو .كنم

 ؛لوقلل ةيئاكمإ الو ولم ُّمَّقلا .ههجو يف اناسنإ حصنأ نأ يف ةبوعص ٌدجأ .ةرجحلا

 «ميظعلا كلذ حور نم ّشخا ةياهنلا ينو .كلذ ةباتكل ةيناكمإ الو ؛ٌءولمم ٌبلقلا

 نانبلاب هيلإ اًراشمو ةعمسلا نَسَح ناك يذلا ُلزنملاو .ناطلّسلا كلذ حور نم لجخاو

 .نيّدلا ءايض ناخ ّلثم اًروهشم ودغي نأ نم برقا «مارحلا تيبلاك

 .يرجي ريثكو ليلق لكب ٌفراع وهو دَّسالا ّلثم ٌرأزي هحور نإ ؛هللابو هللاو

 لأ اًوَحَكَو ج ٌلاوحألا بلقت الو ْرِكَُت الو ففلحت ال .كسأر ىلع طبيب نأ نكميو

 لقو مدآ لم أدباو .رخآ ٌبنذ ةدحاو ةّرمل راكنإلا ّنأل [44 :ةبوتلا] © َرْوُمأْلا

 هئلاح تنّسحت نإو .سيلبإ ّلثم ججاحت الو ,[77 :فارعألا] 4 آننَلظ اَيَر +

 - ةفيعضلا نيطايشلا تحت هسفنب يقلي الو خيشب كّسمتي نأ هللا هللاف «ةيناسنإلا

 مامإ ؛خياشملا خويشلا خيش ةبحص ٌمزالي هللا هللا .هرصنب هدّيأو هاّوقو هللا هقفو

 عضوم يف نكأ مل وأ ءينع هبجحي ٌباجح كانه ناك نإ «نيّدلا ماسح .تقولا



 <” لئاس رلا

 .ءادعألا بيسي ال ءهللا هللا هللا .نّيعم

 اًرورسم ادغلاحلا هذه نع ٌودعلا ٌممساذإ

 هل ٌرورس اهنأل ؛لاحلا هذه ىلع ْنكت ال ؛كيلع هللابف

 ةرارملا ّلقاعلا قيذُّت امدنع ًةرورسم ايندلا نوكت

 ةرو تو همةويلللاًة2 لا ّنأل

 .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع ُمالّسلاو

 نوح اوت واحلا لاسرلا

 ةكرَت ميلست يف نيّدلا رع يفاقلا ىلإ]

 [اهيخأ ىلإ نيدلا رخف تأ

 ٌقحتسا يذلا ِرْدَّصلا «تانسحلاو ِلْذَعلا رشان ؛ةاضقلا يضاق ةءاقب هللا لاطأ

 فَلَا ذاتسأ ءفّلَسلا ةيقب ءرْدَقلا ولعب ٌلضافألا ٌقافو ]١61[ ءردَّصلا ةعّسب ٌردصلا

 ّنحلا َّرع «رينملا ردبلا ريرحتلا لاعلا «ريبكلا ٌلجألا «نئبهذملا مامإ «نيقيرفلا يتفم

 ىرسيلا هل رّسيو هّولع هللا ًعادأ  نيقيلاو ىدملا ٍمَّلَع ؛نيملسملاو مالسإلا ءالع نيّدلاو

 هاعرو هللا هالك ءاّمزالم هبابب ُلابقإلاو اًمداخ هل ُدعَسلا ّلاز الو ءىرسعلا نع هبّنجو

 .هالخخأ ال ريخلا نمو

 نأ ملعيو .ركاذلا ٍرِكاَّشلا ءصلخملا يعاّدلا اذه نم ءافتحالاو َمالّسلا ٌعلاطي

 اننيب هللا عمج  ّدحلل ٌرواجتم ءرداوتلاو دئاوفلا ضيفمل ةفيرّشلا تالا ةاقالمل ٌقايتشالا
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 بر اي نيمآ .[47 :رجحلا] * َنيِلِِدَقْنُم روس َلَع اًنَوْحِإ 2 قذّصلا طاسب ىلع

 .نيملاعلا

 ؟ٌبتكأ نيأ ىلإ يبلق يف َكّركذو 2يمف يف كمسإو ينيع يف َكُنايخ

 نينا ٌناسنإلا تعج ٌتنئاوانأ

 ٌتنأ انأ ريصأو انأ ٌتنأ ريصت ءَتنأو انأ» نود نمو

 اّنع ًةصفنم انًئاوذ تناك ىقمو

 هلا و قبو تت لئاوان ب هذ

 ٌمفريو اننيب عمجي هللا .[17 :ماعنألا] 4 ٌكَكَعَمْجَسِل ًةَْحّيلأ هين َلَع بك

 .اننيب نع دعبل

 ٍبارَّثلاماوكأ يف ٌةرهاضلا ٌحاورألااهتيأ

 رَقَس لهأ لشي نوٌرقتسم متسنأ ىتم ىلإ
 رّدحملا ٌلبط عرقي يكل اًرخأت ٌتقولا لازام

 بارتلا اذه نم مكسوؤر اوعفرا «ءايحألا ءانبأ ايف

 رينم رمق عاعُشو مئاد ليل نمّدبال

 ِّف اهتثدحأ يتلا ّمغلا ناولأ نع كثّدحأ يكل

 لوسرو بتُكباهخْرش ٌنكميال 20لوصفو قايتشا نم ُلَمْجيدنع
 لوقأو يفصّقانيبعمجينأ لوحي للاحلاو َنامزلاٌرظتنأ لب

 طْرَك ىلع ناعمتجي امدنع اههنأل ؛ءاننيب عمجي» ل ٌريسفت «ُلوقأو يغصُت» هلوقو



 <ظ2ُ لئاسّرلا

 لاوحألا صعب تيقب نإو ؛رهاظلا لوقلا ةطاسو نود نم ُلاوحألا فشكُت عْمَجلا نيع

 «عمج كانه نوكي ال هّنإف ءلوقلاب اهركذب نايبلا ىلإ ةجاتخحم تناكو فاشكنا نود نم

 سيل ١071[ حوّرلا ّنأل .ناكملا ةهج نم تسيل ةقرفتلا ّنأل كلذ ؛ةمئاق ٌةقرفتلا لب

 .اًمامت ُبجحلا عَقٌرت امدنع نيعمتجم نونوكي .بُجحلا طّسوت نم ٌةقرفّتلا ءاناكم

 هيفكت ٌلقاعلا» .ةلاطإلا ىلإ ةجاح الف .ءفرشألا رطاخلل ٌفوشكم اذهو

 ال ريشيو ملكتي هنأل ؛ةراشإ ٌفلأ هيفكي ال ٌّق ٌقشاعلاو ؛ ””هبنيو ملكتي هنأل ؛«ٌةراشإلا

 .اًنطابو اًرهاظ بوبحملا ''”(َلَدب هحور ءاذتغا)و هذاذتلال لب هّدْحو مهفتلل

 نيعادلا نم  هّتداعس تماد  نيّدلا ٌرخف «ٌقحلا بلاط «زيزعلا َنبالا نأ مّلْعُي

 هيبنتلاو ٍقشعلا سْرَد ليصحت يف اًرابنو اليل ٌلوغشم وهو .ةرضحلا كلتل نيركاشلاو
 يف ريبكلا عياجلاو ةفرعملا ٍطيسبو بْلَقلا توق ٍطّسوتو ةعانقلا زيجوو ىوقتلا ىلع

 روبعلا بلط يف ٌمهنو همه هيدلو ءلوصألا ٍلوصأ ٍلوصأ يف ضوخيو ("0قْذِص دعقم

 ىلإ تلقتنا «ةموحرملا ءهّمخأ ْنِإو .ىلاعت ٌقحلا وهو «مولعملا ىلإ ٍلوصولاو مولعلا نم
 نمو «ريخلا باوبأ يف ٌةدوجوملا ٌةكرّتلا فرصُت نأ لضفألا نمو ءامل هللا رفغ «ةرخآلا

 وأ ْبصَتَب اسأل اولوأَو » ةافوتملل ة ةقدص كلذ يف نوكيف اهيخأل اهتكرَت ٌءاطعإ ريخلا

 .[مجرتملا] حيحص هنأ اندقتعا ام نتملا يفانتبثأ دقو ءهيِسّنو :لصألا يف اذكه ةملكلا هذه تءاج ١

 .[مجرتملا] نتملا يف هانتبثأ ام وه حيحصلا نأ ودييو ءلذي هجو راذتعا :لصألا يف اذكه ةيبرعلاب ةرابعلا هذه 1

 ةراشإلا يف .هرصع يف ةيمالسالا ةفاقثلل ٌرداصمو ٌلوصأ يه يتلا بتكلا ضعب ًءاسأ فظوي انالوم ّنأ ٌرهاَظلا -

 .[مجرتملا] نيِدلا رهاظب ةلصّتلا نونملا راهظتسا َلْبق ٌرسلاو نطابلا حالصإ ةرورض ىلإ
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 مِحّرلا لص لصحت ذإ نْيَمحَّرلا ِنْيَذه ّلثم ةصاخ [/60 :لافنألا]4( وَقأ تكف ِضْعَْي

 قئالخلل ٌءايحإ ةقيقحلا ىلع كلذف ءاهسفن ءايحإ يف ىعستو هوجولا ّمتأ ىلع ّينيدلا

 .[37 :ةدئاملا] 4 اًعيِسَج َساّنلا اعل اناكت اَهاَحَك َنَمَو )ل ءاًعيمج

 لّمؤملاو .ةلاكولا مكُحب  هتداعس تماد - نيّدلا ٌرْدَص ٌصِلخملا ُنبالا ٌلصي

 يدايّسلا بانجلا نم فورعملا طْسَبو نيكاسملا ةياعرو فطّللا نوناقل اًقفو

 ةافوتملا كلت ٌحور جهتبيف «ٌقحتسملا ىلإ ّقحلا لصي نأب ٌةيانعلا رمأت نأ «ّيوبألاو

 نإو .ريخ نم مهسفنأل نومّدقي ام ىلإ ٌسانلا هيف جاتحي مويل ٌةريخذ كلذ نوكيو
 انرفكمو ا تهاظ ودعي مولا كلو هله نكح ةدايع نم يح طاح لغتي

 اذه لبق اهب لّضفت يتلا ٌفاطلألاو .[4 :قراطلا] « ٌربآَرَتلآ لب موي اًسوسحمو

 هللا هازج .هؤازج هللا ىلعو هٌركش ائيلع ءبيعلا رتسو بيغلا ظْفِح نم ءاهب لّضفتيو
 اَهْمِمنَصُي ةَتسسَح فَ نو ْوّرَد َلاَثْمِ ُمِلْظَي ال ةّلآأ َّنِإ )) اًنسيُح هب ىزج ام ٌنسحأ

 4٠[. :ءاسنلا] * اًميِظَع اًرْبكُْندَل ني ِتْوْيَو

 ممألا ٌفع ضأ ٍتشعلا ٌةقأو ٍمّركلا نم ىوم لا لهأ ٌماركإ

 «مكيدان لهأ ىلعو مكيداوب اًموي ّلَح نمو مكلوح ْنَم لعو مكيلع ٌمالّسلاو

 اًثيغم تمد ١6[. :ميرم] 4 اي ُتَعَبي مويو تومي مويو دلو موي ِهْنَلَع ملَسَو

 .مالّسلاو !قئاقحلل اًنيبمو قتالخلل



 وجل او تاما كلاسرلا

 ةيصوتلا يف نيدلاو ةلودلا دعس ىلإ]
 [نيّدلا فرش دّيسلاب

 ديمألا اهيّدؤي يتلا ٍتاولّصلاو ٍتاقدّصلاو ٍتانَسحلاو ٍتاريخلا هللا ٌلَعج [

 طبارم ؛دهاجملا ٌروصنملا رّفظملا ُدّيؤملا «ٌلداعلا كلاعلا كيبكلا ٌلَجألا ءشيجلا ٌُدئاق

 ةلودلا ٌدعس «نيطالّسلاو كولملل ٌصِلخملا .شويجلا ٌمّدقم ؛ىغولا ُدَسأ ءرغاتملا

 ةرضح ىدل ©” ًةلوبقم - هنم حورب هدْيأو هّلامآ قّقحو هّلابقإو هٌولع هللا مادأ - نيّدلاو

 هؤادعأو .نوروصنم هؤايلوأ !تاجاحلا يضاق تاوعذلا بيحم تانسحلا يو

 .ةراّمألا ٌسفنلا ءادعألا ىدعأو ,ٌحصانلا ٌلقعلا ءايلوألا رعأ َّنِإو ؛نوروهقم

 ضايرلا روح ةرضح ىلإ ٌحورسلا ينُّدعأي
 ةرذقلا روبقلا ةمدخل ٌدسجلا ٍنُدخأيو

 رامح ٌسَْدلا دسجلا اذهو ىسيع وه ٌرهاطلا ٌحورلا

 ىسيع لإدِيتعلا ٌرايهسجحلا يشيمريو

 ةلاحم ال اذه نامزلا ٌساط لظي يكل

 نواه ا لشم ةعباتتم اًماغنأ يردص ىلع فزعي

 مطاقو انتلودو اننيدل ٌودعلا يه يتلا «ةرامألا سفنلا سأر عطقي نمل ئيرط

 .[مجرتملا] ةرقفلا علطم يف «ٌلَعِج» ل يناثلا لوعفملا *
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 اًيزاغ نوكي يكل .تاعاّطلاو تاريخلا ماصْمَصب «ةرخآلاو ايندلا يف انيلع قيرطلا

 هتانسح لّبقتو هللا هدأ ؛شرعلا قاس ىلع لب اينّدلا ناويد يف سيل ءاّدهاجم هبَقل بتكُيو

 .[17 :أبس] 4 ٌروُكَّتلا داب نَيَّلِلَ هو اركش درواد لا اَوُنَمْعَأ ب هركشل هققوو

 َّنأ مغربو .قئاقحلا كاردإ ىلإ ٌقايتشالاو ءءاعّدلاو َءالّسلا ةيحانلا هذه نم ُلبقَي

 :ةاقالملا كلتب عنقي ال َحوّرلا ّنكل .دهعلا ٌةبيرق ةيؤرلا

 ؟ينادت قانعلادعب لهواهيلإ ٌةقيشعّدعب ٌسَفْنلاو اهقناعأ

 !تالاحلا دعسأو ِتاقوألا ن نميأو نامزألا عرسأب ةافاوملاو ًةاقالملا أّيهو هللا رمي

 .نيملاعلا ٌبر اي نيمآ

 هَقرش هللا َمادأ_نيّدلاو ةّلملا فرش ءُبيسنلا ٌبيسحلا ٌلَجألا ُدّيسلا ركّذلا ٌلماح

 ضئاف ريخلا لهأ ةلمج ٌقح يف ّيريمألا ماركإلاو ُناسحإلاو :مكترضح ليقتسم -
 ماعنإلا نم لومأملا .مهّزع هللا فعاض  ةّزعألا تاداّسلا ٌّقح يف امّيس ال ءروهشمو

 «زيزعلا كلذ ىدل لضفلا ٍطْسَبو شيواردلاب ةيانعلاو [حلضملا] ٌماَّرلا ماركإلاو ماعلا

 ءارققلا دوغ انها ةكاكوت اةكاش اغلا بانبلا كلذ نع لكألا دنا ةوعب اذا

 ُباوثلا ّلصحي يكل ؛نيدْنُمو نيركاش هترضح نم نورخآلا نرلّمؤملاو ٌءاحلصلاو

 لاجّرلا ّدصقم اًئاد هللا ٌكَّلعِج ألا تاناسحإلا ىلإ كلذ ٌمضنيو ]١155[ ليزجلا

 مهُعفنَأ سانلا ديخف هللا ُلايع قّلَْلاد :مّلسو هيلع هللا لص ّيبنلا لاق !لاحرلا ًطحمو

 .مالسلاو .«هلايعل
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 نوجسلاو ثرالا لاسرلا

 نيذدلا رع يضاقلا وأ نيّدلا رخف ىلإ]

 [نيّدلا رخفب ديدج نم ةيصوتلا يف

 ٍقّقحملا ءريرحتلا ربحا «رينملا ِرَْبلا «ريبكلا ِرْدَّصلا "ةاضقلا يضاق ةءاقب هللا لاطأ

 «نيذلاو ةّلملا ّرِع .فّلخلا ذاتسأ ,فّلّسلا ِةّيقب ,ىقتلاو مّلِعلا ندعم ,ىدهلا مّلع «ققدملا

 .هتطايحو نيدلل هولع هللا مادأ  نيطالسلاو كولملا حصان «نيملسملاو مالسإلا ٍفّرش

 ريخ لكب طسبو ءهدْيأو مراكملا ىلع هللا همادأو «هتناعإو مولظمللو «هتياعرو ٌقحللو

 .هلآو دّمحم ٌقحبهلاضفأب اهّلهأو اينّدلا نّيزو ءهّرْمعو هدي

 لامآلا ٌةضور يه يتلا  هتيؤر ىلإ قايتشالا ّنأب ْمّلعَيو ةّيحتلاو َمالّسلا ٌعلاطي
 هللا هّلَعج ذإ «نوزحملا هب ْرَسْيو ٌنويعلا هئاقلب رقت «رايفألا لجو راصبألا ٌةهزنو
 .ٌبلاغ  اهتقرافم عم سنأ الو اهتلباقم عم ةشحو ال ءاّماَت ةمعنللو اًماظن رورّسلل

 .فيطل ٌعيمس هّنِإ ءافيفخ اًببس ةاقالملل ىلاعت ٌئرابلا لعجي
 «هناسحإ نع اًنسحم هب ىفاك ام هللا هافاك  فاطلألاب هلَباق هانثدحأ يذلا ٌحاعزإلا

 ٌيفاكملاو لمعلاو ةّينلا حلاص ىلع ٌنيعملا هللاو «هتنؤمل ٌمسوأو يتم هئازجلا ُكّلمأ هللا ْنإف

 .هل ةياهنال اهرثكأو ِرْشَعِب اهاندأو ءٍةئم عبسب ةنسحلل

 ىنوعب هللا هدّيأ ءنيّدلا رخف صلخملا زيزعلا نبالا براقأ نم ةعامج نأ مّلْعُي

 اوراص ؛«تورامو توراه نم ٌرحسأ اينذلا» ذإ ءايندلا رخحسو سفنلا حش بببسإ

 ٌقجتسملا اذه لثم ًةّصاخ ؛هقحتسم ىلإ مات ٌّقح وه ام لصي ال يكل ريخلل نيعاتم

 :ةرقبلا] 4 وأ ليبك ف ودمت )ل ٌّقحلا قيرط يف ًءادف ءيش ّلك لعجي يذلا
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 :ةبوتلا] « َرْومْأْلا كلل اُبَلَحََو » ءقفشُت اننإ نيلئاق ريذاعملاو لّيلاب نوتأيو «[77

 .[57 :بازحألا]4 ُهَصَْت نأ َنَحأ ُهَفَأَو 9 سانلا ىلع اوسبلُيل

 يف دهتجي نأ هتدايسو هتيانعو هناسحإو ميظعلا كلذ فطُْل لاك نم ُلتؤملا

 هملعو هتيافكب [كلذ ىلع] نيعناملا ٌلمحي نأو ءهبحاص ىلإ ٌنحلا كلذ لاصيإ

 ؛ةقباسلا تاناسحإلا ىلع ٌةدايز نوكتو يعاّدلا اذه ىلع [65١]ّنتمي يكل .فيرشلا

 ٌفيطل هْنأ مغرب ٌلالحلاف ؛لالحلا ُلثم ّناسحإلا نإ .«هئادتبا نم يح فورعملا ماتم نإ

 املثم .لاعلا ٌرْوني الماك اًرْدَب ودغيو ماَّتلا ىلإ لصي امدنع ءرورّسلل ٌفِعاضمو ٌكرابمو

 اذه ققحي نأ هللا هللا .قيفوتلا لو وهو «هقفوو هللا ِهَدْيَأ  اهمانإب ةعاطلا ءادتبا نأ

 نيذلا نيتمت يف هتداع ىلع هيف اًيراجو هلاونم ىلع ريخلا اذه يف اًجِسان ّمهملا بلطملا

 ٌةفِص يه يتلا :[7 :دمحم] 4 ركَماَدقأ ْتيثيَو قرص هَهَأ اورصنت نإ 9 حلا ةرصنو

 كلذ مويل اًرِعّدم ««ٍِلَحَكلاك ِنينيعلا يف ُلَحكتلا سيل اًقْلكَت ال اًمْبَط هل ٌةيَلبحو ٌةيِقْلي

 اًثيغمو ٌماوعلا بوطخل اًحِلضُمو ٌصاوخلا ٍتالكشمل اًفشاك اًمئاد ىلاعت هللا هّلَعَج .داعملا

 .نيملاعلا ٌبر اي نيمآ .نيمشاغلل اًيبرمو نيمولظملل

 وجل اوتيبارلا“لاسرلا

 ةينوُق لاجر نم لاعلا دّيس ىلإ]

 [ةعوجسم ركش ٌةلاسر

 بناجلا ىلإ ءايندلا كلت ىلإ ٍقاتشملا اينّدلا هذه نم ٌرافلا «ّلاعلا دّيسل ُكَرابملا ٌحِوَرلا



 نم اّرس يجانيو رظني ةعاس لك يف «ناكرألاو بناوجلا نع ِوُرنملا هل بناج ال يذلا

 لحاس ىلإ انايإ الّصومو «ءارحصلا هذه نم هيلإ انل اًدِشرم هحورو هبلق قامعأ

 نامز لك يفو اًئاد قل ا ٌصالخ َّنِإ حلا بيجيف ؛نافوّطلا اذه جاومأ نم صالخلا

 أل ؛ءامّسلا ىلإ اورظني الو ٌقْلَخلا هيلإ رظني يكل ؛ديبعلا ٌصاوخخ نم ٍدحاوب طبُر دق
 كّلاب لغشت الو هللا يلو ىضر ْدشناف .ناريح رّصَبلا ىشعأ لكل حتفُي ال ءامّسلا باب

 :نمحرلا ٌتاولص هيلع َنيِقداّصلا ْناطلس قداّصلا ُلوسرلا ٌلوقي ذإ ء[لَحُر] ناويكب

 ءبارطضالاو ٌةريخلا مككلتمتو «نامزلا رخآ يف «نينمؤملا َةّمأ اي ءنوزجعت امدنع

 .ةملظلا لهأ ّنظك ال ءروّتلا لهأ َنظ هب اونْظَف ءيف ٌصاخ دبع نم ّياضر اوسمتلا

 ءحون ىلإ هّجوتلا الإ أجلم يأ كانه نكي مل ؛مالّسلا هيلع حون نافوط يف هّنإف اذكهو

 نامز لك يف دجوي ِهّنِإ ءيتّمأ اي :مالّسلا هيلع ٌلوسرلا لوقيو !نيّيحونلا حاورأل ىبوطف

 كلذ يف حون ٌةنيفس وه «تقولا ٌةفيلخ وه يذلا «نامزلا كلذ ُبْطُقو .ٌحوُنو ٌنافوط
 لاعلا دّيس ىلإ ٌةراشإو نايب ٌتايلكلا هذهو .تافوطلا نماجن هب كك نتا لكو :ناعزلا

 اذه اهب لّضفت يتلا ةرفاولا تاناسحإلا كلتل ًءازج  نامزلا ّرم ىلع هٌولع هللا َءادأ

 ف نينيحملا ناسحإ اًديأ عيضُي ال قلطملا مّركلا اذ نإف ]١157[ ؛ناسحإلل لولا

 1١[. :نحرلا]* نسما الإ نسمدلاة آر لَه )

 اى ءاملا رجأو .ءاّحصألا ًةلاسر أرقاو .نيفصنملا ًةداهش غمسا «نينسحملا َرْخَق ْيأ

 ناسحإلا اذه ْنسمحأ لب ؛ةراجحلا تاذ ضرألا يفو ةحلاملا ضرألا يف هرج الو .ءاشت

 24 و مع

 4( ِهَيَر ندب هئاَبت جوخ ُبَيَطل ُدلَبلأَو + :مهنأش يف لوقي نيذلا بولقلا ءايحأ ىلإ

 ناسليطلاو َةَقْرِلا مهئادترا مغرب نيذلا ءلاَهُجْلا نيب نم مهفرعاو [08 :فارعألا]
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 امدنع يتلا ٌةسلايطلاو َمئامعلاو ٌقَرلا ٌركأ امو .ناسّللا ٌةمكحو حوّل ٌرون مهيدل سيل

 امهمو .«مكرّوُص ىلإ ٌرظني ال هللا ْنإ» ًةلئاق منهج ران يف ٌةقرتحم اهارت ىنعملا نيعب ٌرظنت
 اوناك .ءابرغلا ىلع نولواطتيو ءايبنألا ىلع نولواطتي اوناك نامز لك يف رافكلا ْنِإف نكي

 َمّرَج ال  مكئاّبحأ نع اًديعب رجحلاب رهوجلا نورسكيو ةماعلا فّرَطب ٌرّجحلا نودقعي

 ارك مهكا لإ ْمُهمدَمََت هِي َلَبَقُت نأ ْحُهَعَتم اَمَو + ؛مهتاقدص لبقي نل

 بئذ ىلإ اوّقلأ اذإ مهّراصبأ ًءاضأ نيذلا كئلوأو .[84 :ةبوتلا] * لوس هلوُسريو هلأ

 فسوي ىلإ اوطعأ اذإو ءبْلُكو بئذل نوطعُي اّْنِإ ممنأ نوملعي اًَظَع ٍبلَكو

 اهيلك نينثالا َّنأ مغربو .فسويل نوطعُي مهنأ نوملعي ٌةمقُل ٌنحلا لو قيّدّصلا
 .نوزيمب مهنكلو «نالمعي

 نمو ؛ةقباّسلا تاقياضملا نم لجخلا ْطْرَق ببسب «ريخلا اذبم لقثأ نأ ديرأ الو

 مكريمضو مكناسل ةدعاسمب ؛يطخلا كيخملا اذه ىّدؤي نأ ىلاعت حلا ءاشي امدنع ديدج

 ُتبيِطْلاَو ]+ ذإ اعلل ُنّيزملا كرابملا يأرلا وذ قلاغملل ٌحتافلا متنأو مكِيَقّنو مكمَدقو

 متنك دقف ؛مكترضح ىلإ ىرخأ ٌةّرم ةقياضملاب يتأن نأ يغقي [7 7 :رونلا] 4 سيظل
 .ةقباَسلا انتاقياضمل نيفولأملاو نيدوهعملاو نيموسرملا

 ةقحعت لعحما» ةحشتللا و. ١ «دييحما لإ لكيلا هع دكت

 مكُئيمضو يعاّدلا ُلوقي اذام َّنآلاو .مكّلمع وه تاريخلا هذه لثم َماَمِإ َّنإو

 الف ؛ةنسحلا ةينلا ٌتيون امدنع نكلو .عمسيو يعاّدلا ةهج نم ثّدحتي هُسفن كرابملا

 ٍنَْمِصن هلَعجت ال ءاتّشلا يف شيوردلا اذه لثمل هتيطعأ يذلا زبخلا ٌفيغر .اهنع لوحتت



 شيورّدلا كلذ َلْثِم دهت ال كّنكلو ءريثك زبخ ىلع لصحي شيوردلا كلذ نإ [الئاق]

 ىدههم «نيطالسلا رخف «حورلا يناصلا ناطلسلا ءانناطلس ةلود ماودل انني ودغي يكل

 نإ هتلود هللا فعاض ؛ناسحإلا لهأ رظنو ناّيّدلا ةيانع علاط بحاص «نامزلا ٍرخآ

 .ىلاعت هللا ءاش

 وجم او”مااكاسرلا

 رخفب ةيصوتلا يف زتعم نيّدلا جات ىلإ]
 [خياشملا

 «مّركملا ٌروتسدلا مّظعملا ٌرْدَّصلا :نمايألاو رودّصلا ٌراختفا ««يلاعلا يأَرلا ٌرٌّوصم

 ٌدضع «نيّدلاو ةلوّدلا جات «ليصألا ٌليلجلا [1907] ءّقحلا ُنيعم .ءارزولا كلم

 .هنم حورب هدّيأو هلابقإ تفعاضو هّولع هللا َمادأ نيملسملاو مالسإلا

 َمالسإلا» ّنِإو .تاقياضملا نع ٌراذتعالا دارُي ؛ةيحتلاو مداخل يفئاظو ءادأ دعب

 اًبيرغ نوكي همالتلالا ةعيفحت حم تيصت اهو نق لكو .ءاًبيرغ دوعيسو اًبيرغ أدب

 لثق نودصقي ٌقّلَحلا ناك اذكهو ءاّبيرغ شيعيو هب نوطلتخي ال ٌقَللاو ءسانلا نيب

 اًميِرَمَه ]+ ىلاعت حلا يكحي املثم مهرايد نم مهنوجرخيو مهومهتيو ءايلوألاو ءايبنألا
 لاح يه كلذكو .هللا ٌرصن يتأي نأ ىلإ [81/ :ةرقبلا] 4 وُلدت اًقنِرْكَو 3

 ؛اهب طلتخت ال اهتنطاومو اهُتليبق اهنأ مغرب «رحبلا تاناويح عم ةسبايلا تاناويح

 نم ٌدَمتسم) مكنم ٌءيرب انأ :مهتبرغ ىأر امدنع هتّصاخو هيبأل ميهاربإ لاق اذكهو
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 كلت نم ٌسابل اًضيأ هل نوكي اكراشم اًبيرغ الإ .(فرخزلا ةروس نم 77 ةيآلا لولدم

 بيرغلا اذه نم عمسي امدنع نإ راّنلا كلت نم ةمالعو ٌرأو شامقلا نم ةعطقلا

 [ىلاعت لاق اهك] ةبارقلا ٌدهظتو ةّتطاوملاو ةسناجملا ةفطاعب هّسفن شيجت ءابرغلا َسَفَت

 نإ .«ُبيسن بيرغلل بيرغ لكو» 1٠١ :تارجحلا] « دوعن امنِإ )
 امو يعاّدلا اذه هرهظُي ام نأ مكيلع ىفخي نلو «نابيرغو ناردان مكصالخإو مكتبحم

 لع سيلو ةّلِعلاو ضرَغلا نع ٌهْزنُم  هتكرب هللا مادأ  خياشملا ٍرْخَف قاقحتسا نم هرهظأ

 - ٌليمج هماقم يف ناسنإ ّلك نأ مغرب  موحرملا نيّدلا ءايض ّنإف ؛سايقلاو ديلقتلا ةهج

 فيكف .هرابغ ٌتكردأ ام نس ٌةئم ٌتدهاج ولو «هاوس نيبو هنيب ام َناّنشو اًدج ٌرّيمتم

 َبابرأو ًءادعألا ْنِإو .َنْيَماقملا نيذه سمتلا هلك كلذ نمو .اًريثك هل ظفح ام نوكي ال

 .ناريثك ِنْيَّذِه نإ [نيلئاق] زيبت نود نم نوبصتغي راصبألاو رئاصبلا ّيْمُعلا ءاوهألا
 اذه نم رثكأل ٌةعَقّرلا هذه ٌمستت الو ةّلِلاو كلا ٌحالص وه يعاّدلا ضرغ نإ هللاتو هللاب

 وخلا اذه قيقحت يف دعاسُي نأ هزجعلا موي يف داو ةرخآلا داز ٍلْجأ نم «ُلمآ .حّْا

 :ةيصولا ىلإ ةجاح-الو «ريطخلا
 هيلإ لصت امدنعف ءٌقشعلا وه كّذاتسأ

 لَعفا اذكه :لاحلا ناسلب ٌلوقيس

 ءاثغلاو ِدبْزلا نم ٌرَموجلا زي كنأ ُمّلعأ

 ةبابذلا نم ّضيبألا ّرابلا ٌفرعت

 نم ّدب ال هنأ ٌلقعلا ُمَلعي «ةدئاف نم ولخت الو ٌةميق ديدح ةعطن ّلكل نأ مغرب



 ًةرصآو تاتئاكلل ةآرم ديدح ٌةعطق حبصت يكل نامزأو تادهامجعو ةريثك صّصُغ

 هّسأر ٌرّسكناف انه ىلإ ُمّلقلا ٌلَّصو

 .ماوّدلا ىلع هللا كقنو

 نوجمل اوثدواسالاسرلا

 يف ءاطعلا بحاص لع نيذدلا رخف ىلإ]

 نيدلا ماسجل هاقئاخ ةخيشم بلط

 [يبلج
 ِفِصآ ؛ءارزولا كلمل يلاعلا سلجملا دّلْنو لابقإلاو ٌةداعّسلا ٍتماد [154]

 ٍطساب ؛نيملسملاو مالسإلا ِثيغم ؛نيطالسلاو كولملا بأ «ةنطلَسلا ٍةدمع «نامزلا

  مظعملا روتسدلا .مظعألا بحاصلا «تاماركلاو تاريخلا ئشنم «نيملاعلا يف لْذَعلا

 دّهمو .اًمزالم هباكرل ُلابقإلاو اًمداخ هل ٌدَعَّملا لاز الو :هتلود دّلخو هّرلع هللا مادأ

 ةعفّرلا ٌبابسأ «راوطألا دّدجتو راودألا مداقت ىلع موي ّلك يف َدّيشو تاجرّدلا ٌعيفر

 .ءاعذدلا ٌبيحي هّنِإ ؛ةناكملاو ةداعّسلاو

 نأ ُمَلعَيو ءقداّصلا ّبِحملاو صيلخملا يعاذدلا اذه نم ءاعّدلاو َمالَّملا ٌعلاطي

 ةّمها ةبغر طْرَف ّنألو .ثعابو ٌبلاغ ةمنتغملا هترايزو ةكرابملا هتعلط ىلإ قايتشالا

 ًةّضاخن «نيمولظملاو نيّقحتسملاو نيجاتحملا ىلإ اًئاد ٌعّلطتم  ةيلاع تلاز ال - ةيلاعلا



 يمورلا نيدلا لالج انالوم لئاسر ا

 ريخلا باوبأ ٌُضْرَع بجاولا نم راص دوجولا ٌةصالخ مه نيذلا نيّدلاو ىوقتلا لهأ

 ءارزولا كلم تاريخ رهن يف اًيراج ٌءاملا لظي يكل يلاعلا يأّرلا ىلع ناسحإلا يفراصمو

 .هناسحإو هتعاط ءاهب ةيوترم ةرخآلا ٍةعرزم ٌضرأ ىقبتو ؛هيعس نْسُحب
 ديزي يبأ  لادبألاو خياشملا رخفل زيزعلا تقولا نأ ىفخي ال لاوحألا هذه يفو

 تاولخلاب ٌقّرغتسم  هتكرب هللا مادأ نيّدلا ماسح لاجرلا ٍدحوأ نامزلا ٍديَنُج رضَعلا

 ةداعس لجأ نم «ىلاعت ّقحلاو .لّلَح يف اينّدلا بابسأ نأ يف كش الو «تابقارملاو

 لإ مهقازرأ لوحي يكل .هتردق لاك عم ةصاخلا هتنارخ نم هءايلوأ قزري مل ءقلخلا

 هيلع ىسيع ناسل ىلع هناحبس لوقي ذإ «مهناحتماو قّلخلا ءالتبا لجأ نم ءقّلخلا

 .[07 :نارمع لآ]4( هلأ َلِإ ةعراصصفأ َنَم ]+ :مالَّسلا

 ةمحر لجأ نم وه قّلَخلا نم ةرصنلا ٌبلط ؛هترصُن ىلع اًرداق ىلاعت ٌّقحلا ناك

 َّنِ َكَعََتأ ِنَمَو ُهَّمَأ كبح 9 :مّلسو هيلع هللا لص ىفطصملا ُلوقي اذكهو .قّلخلا

 نم ء[ا/ :دمحم] حرصت هَل أورصنت نإ ]+ :لوقيو م :لافنألا] َتيِنِمْؤُمْلا

 اودارأ اذإ مهنكل نحلل اّيجن ودغي نأ ناسنإ لكل رّسيتي ال هنأل , قلخلا ةمحر لجأ

 الو «نكمي وه ام لكبو سفنلاو لاملاب مهودعاسو قحلا ءايلوأ اوُداو ّنحلا ةّداوُم

 هنأ مغربو ؛نيرخآلا ّلْثِم مهتورّوصتي

 لمعلا يف سوواّطلاك ٌبابَّذلا نوكي «قيرطلا اذه يف

 ةوجو اومنتغا لوقي .بابّذلاو سوواّطلا نيب يواسي زييمت ٌبحاص كانه سيل هّنإف



 كلذ نوكيو مهتلود يتأت امدنع هنأ لجأ نم ةرداتلا ةبيرغلا ]١604[ ةفئاطلا هذه

 :نولوقت الو نورّصحتت ال كاذ ذإو ءمكل انوع نونوكي مهدارمل اًقفو ُنامزلا

 ةئبلا اًبيبح ٌبيبح ٌدعاسُي ال مويلا كلذ يف هّنإف ٠١١[: :ءارعشلا] 4( وج ٍقِبِرَص ال١

 لإ ٌوُدَع ِضَعْبِل ْمُهُضَعَب نيمو ءالِحأْلا رف ذإ ّقحلا ًءايلوأ ٌبحأ دق ناك ْنَم الإ

 - ءارزولا كلم ريغ رصعلا اذه يف ّدحأ ناك ولو .[17 :فرخزلا] * َتَِقَّتَمْل

 ةءولمملا ٌةقياضملا هذه تيطعأ امل ؛تاريخلا ماظع ءادأل اًتفوم  هٌولع هللا فعاض

 .ةرضحلا كلت ىلإ ةمحرلاب

 اذإو ءهّتكرب تماد ءنيّدلا ٌردص يشلا هنع لقتنا يذلا ٌنكسملا اًيلاح الخ دقو

 لهأ ةرئاد ىلعو يعاذدلا اذه ىلع نَنِم نوكتسو «ميظع ٌرثأ كلذل نوكيسف هومتيطعأ

 !تاداعسلل اًردْضَمو تاريخلل اًدنْسَم مّتمد .ءاعّدلل نيمزالملا ريخلا

 نوع او سلاسل ةلاسرلا

 (؟)نيّدلاو ةلودلا نالف ىلإ]

 [ةلاسّرلا لماحي ةيصوتلا يف

 بوطخلا ةيافكو «تاّينمألاو مارملا ٌلوصحو «تادارلاو دصاقلا َحْجُن هللا لصوأ

 ةكرابملا ٌةّمهاو ةيلاعلا ٌةرّهطملا ُتاّذلا وه نمل «ةيلآملاو ةيلاحلا ةيلاملاو ةينيّدلا تاّيهملاو

 «فّرّكلا ٌردصم ءدجملا ٌعيضر «مّركلا ٌةَرْدِس ِلْدَعلا ٌةَقَدَح وه نم «ةديعسلا ٌةعلّطلاو



 يمورلا نيدلا لالج انالوم ٌلئاسر <33

 ٌرون ؛ةنطلسلا نانج ٌعيبر ؛ةكلمملا ناكرأ ٌزعأ ءّرضلا ّمس ٌقايرت ءّرّدلا رحب ٌصئاغ

 ةلوّدلا ٌنالف «لابقإلا ٌةلبَق .لالجلا ٌحبص «ةروصحملا بولقلا ٌحِرَق «ةروصنلا ةلوّدلا

 مظعألو تاياغلا ”ىصقأ ىلإ - مَعّنلاو رورسلا قئادح يف هّرلع هللا مادأ ءنيّدلاو

 .تاياهنلا

 َنونَسلا اًهنلاك سمطي ال ةيحتو «نونملا ِبْيَر ريثأتب هّراثآ ٌسردنت ال ٌمالس

 ٍَبحملا قئاقرو ةميدقلا ٍةَدوملا تاصالخ نم ماودلا ىلع حابص لك نايّدؤي «نورقلاو

 خف لبق نينمؤملا حاورأ قئاقح نيب العو لج ٌقّلطملا دقاعلا اهّدَقَع يتلا - ةميقملا

 اًيِنَج ٍضْرَأْلا ناَم َتَففنَأ ول ْميوَلُق تب َفَلَأَو 2 ذإ ةنس فلأ ةئم تسب بلاوقلا

 ىذقب ُْثّولت مل يتلا ةّدوملا رظنب رظنُيو «[1 :لافنألا] * ٌَمِهِبوُلُق حسيت َتْنَلَأ آم

 دوجولا كلذ ىلإ ءفّرشملا ٍلايخلاب «ءافجلا قراوط ريثأتب مدعنت ملو بّضغلا ضراوع

 ّداوتلاو مالّسلا اذه ٌجئاتن لعجي نأ ىلاعت ئرابلا لأسأ ريمّصلا ةآرم نمو . كرابملا

 ال ؛فرشألا ريمضلا ىدل موي ّلك رورّسلل ًةفعاضم «ةّيفخلا ةرهاظلا ةلّضلاو داحتالاو

 1 .دابعلاب فوؤر ِهّنِإ ءافّرشم لاز

 «نايسنلا رابغ ةّدوملا ةآرم نع ليزأ نأ ىرخألاو ةنيفلا نيب ديرأ تنك []

 نم وه يذلا ؛ةمدخلا ٌلماح ىنأ نأ ىلإ «كلذل اًببس ةلسارملاو ةيحتلا يف سمتلأف

 مكيلإ ّصلخملا ّيعاّذلا عفشتساف ؛مّركلا كلذ ةنمل نينتمملاو ةرضحلا كلتل نيّبحملا

 .[مجرتملا] ةرقفلا علطم يف ؛لصوأد لعفلابناقّلعتم رورجملاو راجلا 9



 ضو لئاس لا

 ةيبرتلاو ةيانعلا ٌرظن ديزي نأ لمأ ىلع ةّبحملاب ةجوزمملا ةليلقلا تاملكلا هذه ةباتكب
 ٌرظن دجو دقف .هتاجاح يف هفّظو دق ءهٌولع ماد «ةيبرتلاو ماعنإلا لو ناك ام َمويلا

 ةرُغ نم ةكرب ٌرثكأ هنأ نّيبتو ءيرتشملا رظن نم نّسحلا لأفلاب اًنارتقا ٌرثكأ كلذ ةيانعلا
 .ربكألا ديعلا

 قئالخلا نم ٌريثك نوكي كلذب هّنإف هنم ٍلّمؤملاب اًرورسم بلقني نأ ٌُمّقوتملاو
 كلذ نوكي نأ لّمؤملاو .ةفلتخملا مهتاجاح اهحاجنإ ةرضحلا كلتل نيركاذو نيركاش

 .نيملاعلا ّبر اي نيمآ .ةداعّسلاو لابقإلا ٍةَفعاضمو «ةلودلاو نيّدلا رون ٍديزمل اًببس

 نوجلاو ”رمايلالاسرلا ٠ َة

 بلط يف .هناورب نيّدلا نيعم ىلإ]

 [يبلج نيّدلا ماسحل ةدعاسملا

 ّيكز «قئالخلا ِثيْعُم .ٌصاوخلا ديس «ءارمألا ِكلم ٍتاريخ تاوبأ هللا ّلَعِج

 ييرّثلا «نامألاو نمألا ميعز «نامزلا ٍةردان ءلْضُملا رفاو ءلذَعلا ىيحم قئاقحلا

 !ًةفَحاضمو 2”ًةحوتفم هّودعو هّدِساح ٌتّبكو ءرْكِفلا قيقدلا ءركّذلا

 ليمجلا ِكرابملا هئاقل ىلإ شّطعتلا ْنأب ٌمّدعيو ؛قايتشالاو ًءاعّدلاو َمالَسلا ٌعلاطي

 .[مجرتملا] ةرقفلا علطم يف «لَمج» لعفلل يناثلا لوعفملا *



 يمورلا نيدلا لالج انالوم لئاسر فل

 ِرّرُس ىلع انْلَعِجا ّمهللا .ٌرطيسمو ٌبلاغ ءرورّسلل فعاضملا لاعلل نّيزملا اًيحملا

 ةّدوملا ةفصب ٌلاصتا كانه ؛:ةرضحلا ىلإ لوصولا يف ٌةرّصقم ةروّصلا َّنأ مغربو .نيلباقتم

 .ناتتجلا برقب راوزتلا لب ؛ناكملا برَقب ٌروازتلا سيلف .قّلعتلاو ةّبحملاو

 ٌبيرق بولقلانيبنكيملاذإ ءِرايد برقب يعفنامو :ٌتلقف
 .رضاحلا بئاغلا ىلع ٌمالَس :لاقو 60 3]

 ىلع هللا قْلََس ىلإ هِتاقدصو كب هناورب مظعألا تاريخ ُتيص ٌُلِصي ماودلا ىلعو

 دقو .تاجاحلا يلوأ ىلإ تاقدّصلا لْذبب صوصخلا ىلعو «تافآلا لبس َدَسِب مومعلا

 ةميظعلا ٍةفيرشلا يفراصملا يف مكيخ فَرْضُي نأل ّنمتو ُلَمأ اًئاد يعاّدلا ىدل ناك

 .ةيلاعلا ةّمهاب ٌقئاللا وه كلذف «ةلزنملا ةريطخلا «ةعفنملا

 ٍلاعمالكنمهلّدبال ٍلاعٍسَسَئنمُّدَلوُيْنَم

 ةيانعلا نم دب ال ءاّبيجع ًءامن ومنيو عرازملا ريخ يف مكتاريخ ٌر ُرْذَب عَرْزُي نأ ًءاغتباو

 «بيغلا ٍنيمأ ءٌقحلا ٍفراع «عورألا عّروألا ٌلُجألا خيشلا تاقفن يف ةدعاسملاو لذَبلاو

 ةقباّسلا نئملا ىلإ كلذ ّمضني يكل ؛هتكرب هللا مادأ  نيّدلا ماسح .هللا لو ؛نامّرلا دج

 رطاخلا ىدل ٌةنّسحتسم ٌتايلكلا هذه تءاج اذإف ع ٍتاريخلا ٍلوبق ةمالع» َنِإف

 َنِإَف يه امك ءايشألا ىلع اًعلّطمو اًرّونم لاز ال  نيبتسملا رظنلا ٌداحلا داقولا داقنلا
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 6 هَل َنوُماَعَت امو ٍّ قبلا نامزو ةقفشلا ناوأ كلذف «عنتمي دل راثيإلاو ناسحإلا

 :رثدملا] 4 َرِفْمْل ٌلْهَأَو قتلا لِمَ َوْه 8 .[19 :ريوكتلا] 4 َتييَلْصْل بر ُهّسأ هاني م ا

 !اتسحم تمد 7



 ضن لئاسّرلا

 نوعلاو“عمأنلااسرما

 ضرع ءيبلج نيّذلا ماسحُ ىلإ]

 [ءاقللا ىلإ قوشلا نايبو صالخإلا

 ؟لعفي اذهف كحضي ملوه ْنإَف .كحاض ُدزولا

 ؟لعفي اذهف ءكسملا ٌةحئئار حقت ملاذإو

 ٍدَمْلَو | جات هسأر ىلع ّعَضوو همّرك ٍتافص َةَعْلَخ هَسِبلأو ىلاعت هللا هراتخا نم

 مل اذإ هّلظ نيملاعلا يف هللا عادأ_[17 :ناخدلا] * َنيَِّلَعْلا َلَع يلا ع َلَع ْمُهتَرَتَخآ

 لك نأ قلاخلاو قْلَخلل ةّرم ٌةئم ٌُثدهش دقو ؟لعفي اذارف نيكاسملا محريو دابعلاب فأري

 ةصالخ وه هيف ُثّدحتيو هّلوقي ام ّلكو ؛يريكفت ىهتنم وه ٌمودخملا اذه هيف رّكفي ام

 ام لكو «يحور لامآي قيلي نأ دارأ (لثم ةكرابملا هّتروص قحلا روص دقو .يتاباطخ

 - اًمودحم لاز ال نيّدلا ماسُح مودخملا باطخ يف اًنيقِ د عملي يحورل اُلَمْأ نوكي

 ٌةّرعو اَفََرَم هلوصأو نيّدلا ًءاهب يفكي هّنإف رهظي مل وأ ٌدارملا كلذ رهظ نإو .هناراشإو

 .هل ًةدعاسم قرشملا ءالأللا رطاخلا كلذ ًةدعاسم َلعجي نأ[ 7]

 .ةمارغ هيلع «يبلج هلوقي لب «هلقي | انالوم نإ لوقي نم:؛ةنولوقت ام لكو
 ةولخلل ةيواز ٌترتخا امههيلك ِنْيَئوكلا نم

 رخآ قيرطب ترفظ ناميإلاو رفكلا ٌجراخخو

 بيبحلا دنع دو جوملاةةيحلا ءام نمو

 رشحلاموي ىلإ ردنكسإلا كْلُعب ٌترفظ



 يمورلا نيدلا لالج انالوم لئاسر فك

 كَرْكش ٌلوقأ نأ ٌتعطتسا ام اًركش ٌتْرِصول

 ُكَرْذَع بلطأ نأ ٌتعطتسا ام اًرذع ٌتْرِص ولو

 ٌلوغشم انأو ؛موي لك دئازلا قايتشالاو نانتمالاو ٌرْكَّملا علاطي مالَس يفلأ دعب

 نييلاطلا ًأجلم يه يتلا ًةلودلا كلت ماعلا نع هلا عطَق الف .ريخلاو ةداعّلاب ءاعّلاب

 ريصقتلا ٍلوبقو ءوّسلا ٍةلازإو ةمحرملا ٍلامكب ةئلتممو دّدملا يبلاط ٌدَّدمو نيرضقملاو

 هللا ظفحو .نيمآ ؛هللا اَلِإ اهملعي ال يتلا ًةءورملا كلتو ؛ةعافشلاو رذعلاب ريكفتلاو

 يدل مكتمه نمو .نيملاعلا بر اي نيمآ ءنامزلا رخآ تاّيلَبل عفاذلا َمظعألا ٌرْرجلا كلذ

 .هٌرْذَع اًضيأ متنأ اوبلطاف ءرْكّشلا نم ٌعاونأ

- 05 

 نولاملاةلاسرلا

 نيّدلا رع ناطلسلا ىلإ ٌةهّجوم اهئأ ودبي]

 رهص ىلع يلاولا يّدعت عفرل ءسواكيك

 ُكولملا لاز الو هناهرب دّيأو هئاطلس هللا مظع - اعلا دّيس ِلْذَع لظ هللا َطَسَب

 ٌنينس قّلَخلا سوؤر ىلع ِهمَّلَع لظ تحت ًةرئاس ٌنمايألاو همّدخ كّلِس يف نيطرخنم

 رغصألا ِدْيَعلا لاح  هّتيلود هللا َمَظع ماعلا دّيسل ىلعملا يأّرلا ىلع ضَرْعُي !اهل ءاهتنا ال

 نيذدلاو قحلا ماس ؛بولقلا ٍنيمأ ؛نامزلا ٍدينم ءرصعلا ديزي يبأ «خياشملا خيش ٍرْهِص



 فكي لئاس ّرلا

 ىلع ىفخي الو .بألا اذهل نيعلا ٌةَرُقو بلقلا ٌةنينأمط َمويلا وه يذلا  هّتكرب هللا مادأ -

 ىلع َمّرع خياشملا دّيس ْنأ «هتلود هللا دلخ نيطالسلا دّيس «ّلاعلا دّيسل يلاعلا يأَرلا

 نم نوكي نأ بألا اذه ْدرُي مل .عّرضت فلأب يعاّدلا اذه هعنمف «ةديدع ِتاّرم رفّسلا

 نم - هّتلود هللا مظع - ملاعلا ديس ةكلمم ُهَطِخ ولخت نأ درُي ملو ةزيزعلا هتبحص نود

 هيف صرح يذلا تقولا يف «ءاعّدلا اذهو ةّملا هذه لثم نمو هِلْثم ديرف صخش

 ضصاوخ مهكلامم يف ميقي نأ ىلع مهبولق قامعأ نم نيّيناَبّرلا كولملا ٌيهاشم [17]

 هللا دْمَحِب لاعلا َدّيس ْنِإو .ةرهاقلا شويجلاو نئازخلا نم اًريخ كلذ اوُدَعو ءّقحلا

 يلاو نم تاّرم ًةّدع نآلا رهظ دقو .بولقلا لهأ برلقل اًيلاط نوكي نأ داقتعاب ٌنادزم

 دّيس رطاخخ ىلإ ىذألا كلذ ٌلصيو ءهيلع ىّدعتيو رغصألا َدْبَعلا يذؤي هنأ تقولا

 ةرضح نع ةقياضملاو جاعزإلا دب تنك دقو .صلخملا بألا اذه ٍبْلَق ىلإو خياشملا

 اعلا دّيسل ةيكلملا ةيانعلاو ىبّزلا ٌليَسلا َّعلَب امدنع نكلو  هّكْلُم هللا دلخخ دّيسلا ىلعملا

 اذه ُملّظ عَمْرُي نأ ىلإ عّلطتأ «َبآلا اذه ًةّصاخ ؛شيوارّدلاو ريخلا ٍلهأ َعيمج ةلماش

 ٌردنكسإ «َلاعلا ُذالم وه يذلا دّيَسلا ةراشإب «ريغصلا دْبَعلا اذه نع هيّدعتو يلاولا

 نامأك ٍنامأو رطاخ غارفب ةرهاقلا ةلودلل ءاعّدلاب لغشتي يكل  هكلُم هللا دّلخ نامزلا

 .ةبعكلا

 'ىخلبلا نيسحلا نب دّمحم نب دّمحم «هئاعدب رختفملا



 يمورلا نيدلا لالج انالوم لئاسر 18

 نوثالاو واح كامل ١

 ىلع نيّدلا رخف وأ نيّدلا سمش ىلإ]

 نيدلا ردصب ةيصوتلا يف ءاطعلا بحاص

 [يبلج نيّدلا ماسح نبا

 ٌولعو شيوردلاب ٍةفأرلاو مولظملا ةاساومو ةّيَنلا ِنْسُحَو تاريخا ٍتارمث هللا ٌلَعِج

 «ةكئالملا قالخأب ٍلحتملا ؛معثلا نو ءَلَجألا ريمألل ًةدئاعلا ةبقاعلاب رَصَبلاو ةّمحلا

 سمش «نيطالّسلاو كولملا ّصتم «مانألا رخف «مالسإلا ٍثيغم «تافصلا ّيكلملا

 ءازجلا موي يف اهل ءاهتنا الو ”0ةروفوم  هّودع َتبكو هّولع هللا َمادأ  نيّدلاو ةلودلا

 هؤادعأو ءنوروصنم هؤايلوأ 4٠[. :ءاسنلا] * اَهفِعْدَصُي ةَئَسَح كت نإَو

 .هلآو دَّمحمب ؛عارو ضار سدقتو ىلاعت ئرابلاو ءنوروهقم

 هل ٌبلاطو هنع لئاس هنأ ُمّلعيو صلخملا يعاّدلا اذه نم ءاعّدلاو مالّسلا ٌعلاطي

 ؛ينيع نع بيغت ال هكاردإ فطلو هبدأ َنْسحو هدادعتسا ٌرهوج ْنِإو .هبانجل ركاشو

 ٌلاصولا كلذ رّسيتي هللا ءاش نإو .مكيلع ٌلاقثإلا ديرن ال حلاصملاب نولغشنم مكتألو

 4( َنيِدَمْنُم روس لع انَوَحِإ © نيبلاطلا لك ٍبّلط ةصالخ هّنِإف ؛عاطقنا نود نم ٌحيرملا

 .كي هللا فّطلت [ 4 :رجحلا]

 «نيّدلا ٌردص ءرهوجلا ٌرهاطلا ,ُبيِسنلا ٌبيسحلا ءزيزعلا ُنبالا مكركش ]١[

 .[مجرتملا]ةرقفلا علطم ين هٌلَعج» ل يناثلا لوعفملا *



 <ظ2”ىىءضص لئاس ّرلا

 سيلف هُماَتِإ اَمأ ءبّيط ٌرمأ ريخلا ًءادتبا ّنِإف ؛هومتأدب ام اومّمتت نأ ُلَمآو .هتداعس تماد

 هّنِإو .رخآ ٌءيش اًردب هّلاتكا ْنِإف «عئارو ةتعتو ليخ هنأ مغرب لالهلاف .دودح هل

 ديتُج ,بولقلا ٍنيمأ لادبألاو خياشملا دّيسب يعاّدلا قلعت غلبم يلاعلا يأرلل ٌمولعم

 ىلاعت لالجلا يذ ةرضحب خياشملا رخف ٌقّلعتو ؛هتكرب هللا َءادأ ءنيّدلا ماسُح «نامزلا

 عيمجلا نأ ملثم هنأ لّمؤملاو .مّلَق هب طيحي الو نايب هيلع يتأي ال ةفعاضم ٌفاعضأ

 نإ رَألا تاريخا نم َريخلا اذه كي الو ءاًركاش نيّدلا ٌردَص نبالا دوعي .نوركاش

 ماد  زيزعلا كلذل نوكتس ٍتاريخ يأ ُمّلعي هللا .نيعّدملا ةلماعم نولّماعي ال ءايبنألا

 بر اي نيمآ ءانسحم تمد .يعاّدلا اذه ىلع نوكتس نم ةْيأو يعّسلا اذه نم  هٌولع

 .نيملاعلا

 هه 7 -_

 نولاملاو”.ابلاةلامرلا

 ةيواز ةيلخت بلط يف هناوري نيّدلا نيعم ىلإ]

 [نيّدلا نيعم لاجر نم نوتات ةدباع

 نيمولظملاب ًةفأرلاو نيّدلا ةيامحو تانسحلاو ٍتاريخلاو َتابثلا هللا ٌلَعِج

 .ميركلا ميلحلا بقاوعلل رصبملا هلل يقّتملا َلَجألا ريمألاب لصتتي امم  ةلدعملا طشبو

 4 مبني ُهَعي ِراَُكْلا َلَع ةاَدِيَأ )> هللا قْلَح ىلع ٍتِفشملاو هللا رمأل مّظعملا»

 ميظعلا «نيطايشلاو ةرّفكلا عماق ؛نيطالسلاو كولملا صتخم 8 :حتفلا]



 ًةروكشمو ًةروربمو 0ةلوبقم  هّردع َتبكو هّولع هللا مادأ كب هناوري ءكرابملا

 .بوّتلا لباقو بندلا رفاغ ةرضح ىدل ًةروكذمو

 .دايدزا يف قايتشالا نأ ُمّلعيو ؛يعاّدلا اذه نم ريثكلا ًءاعّدلاو ٌمالَّسلا علاطي

 ٌرهظأ هّصالخإو ءارمألا كلم ٌقالخأ نأ مَّلْعُي .لاوحألا قفوأ يف ًءاقتلالا هللا َرّسي

 نيذلا نييناّبرلا شيوارّدلا ةّصاخ «ءشيوارّدلاو نيمولظملاب ةيانعلا يف سمشلا نم

 تلعج تقولا اذه يفو .[7 :رونلا] 4 وق كَ نع عيب اّلو رمي ْمههْلت ال » سس #ةمع بص دالاس 2

 ةدهازلا ةزيزعلا ٍتخألا ةيواز نم مكنم مْلِع نود نم ءمكب نيلصّتملا نم ةعامج

 ٌتّدشتو شيوشت ريخلا لهأل ٌلّصحف ءالزنم  اهتمصع هللا مادأ  ةكسانلا ةدباعلا

 ءارمألا كلم ]١174[ داقتعا يف ًةّصاخ «ٌةمّنتغم مهتاوعدو مهّئانوأ ّنإو .رطاخلل

 دقو .الزنم كلذ لحي الو ءشيواردلا جاعزإ مّدَعِب رمؤي نأ ٌلّمؤملا .يلاعلا هّئظو

 ىلإ ٌةجاحلا ام هّنكل ؛ريخلا اذه لجأ نم مكبانج ىلإ هسفتب ءيجملا يعاّدلا دارأ

 ؟ريخلا ميدقتل ٍةعيرذ نع ثحبيو تاريخلل ٌدِعَتسم ءارمألا كلم ُفطلو كلذ

 .نيملاعلا بر اي نيمآ ءاًنِسحُح تمد

 .[مجرتملا] ةرقفلا علطم يف «لعج» ل يناثلا ل اوعفملا *



 ناوثايلاو بلايلاكلاسرلا

 بلط يف ياطرق نيّدلا لالج ىلإ]
 ناتسب ءارشل اًضرق مهرد ةثم سمخ

 [نيدلا حالص ةثرول

 كرابملا ٍنامزلا َنيرق ةّيوامّسلا ةمحّرلا ًدادمأو َنْيَراَدلا ًةداعس هللا ٌلَعِج

 يكلم «ممهلا يلاع ءءاربكلا رخفم «ءارمألا ٍديسل راتخملا نْيّزملا فّرشملا

 كولملا ٌصتخم «فاصنإلاو ريخلا نعم ءفاصوألا "”يوّرك «قالخألا

 نيدلاو ةّلملا لالج ؛نيمولظملا ٍثيغم ؛ءارقفلا ٍسنؤم .ءافعضلا أجلم «نيطالسلاو

 نم نوكي الو .اًمْزالُم هبابل ٌلابقإلاو اًمداخ هل دعّسلا لاز الو هّرلع هللا مادأ -

 لك يف .هلالج لج هللا :.[14 :رجحلا] * حور ني ف ٌتْحَفْنَو و ةخفن نود 7 باسل ل

 ٌركاشو هيعارو هّسنؤمو هدشرمو هدّدسمو هدّيؤمو هّرصانو هئيعم لاوحألا

 .هلاو دّمحم ٌقحب .هيعاسم

 «كرابملا فيرظلا ٍفيطّللا مكرصنعو «ةفيرّشلا مكِتاذ ةقفش ىري هنألو

 ناك اذإ هّنإف «ءارقفلاو ءاملعلا ةيوقتو ءالَّضُفلا ةيبرت بناج ىلإ اهّئبغرو اهّلْيَمو

 َعْضَو ٌبِحأو» ِلْوَقلا ٌقيبطت ُلثمتي مهم رمأ يف نيعتسيس ّيقيقح ياّبر ٌريقف
 ىرتشا تقولا اذه يفو .مكترضح ىلع الّوأ ةجاحلا ضِرْعَي نأ يف ؛هلحم يف ءىشلا

 .[مجرتملا] نيّرقملا ةكئالملا يأ ءنيبيوّركلا ىلإ بسن *



 يمورلا نيدلا لالج انالوم ٌلئاسر كك

 ع

 «ةقيقحلا َديزي يبأ «ةقيرطلا ٍديَنُج ءلاجّرلا يف هللا ّرِس ءلادبألاو خياشملا ِكِلم َهْنَرَو

 «فراعملا سمش قارشإب ٍفّرشملا «ةّيتاّبرلا ءاوضألاو ةّيهإلا راونألاب ِدّيؤملا
 داعأو هّرس هللا سّدق  نيذلاو قحلا حالص ءصاصتخالا رون قراوبب صتخملا

 ماّيأ ةرشعل ؛مهرد ةئم ٌُسمخ هنمث نم رَخأت «”0اًناتسب «هتكربو هّرون نيملاعلا ىلع

 اًساهتلا ةيحان لك ىلإ رِظُت دقو .كلذي ناتسبلا ٌعئاب حمسي الو .اًّموي رشع ةسمخ وأ

 ديرفل كرابملا بانجلا نم نوعلا اذهل ةبسانمو ةقفاوم ٌرثكأ ري ملف ,ةدعاسملا هذه

 .ضّرَقلا ساهتلا يف مكترضح ىلإ ٌمّدقتلا اًبجاو تابف .رصعلا

 عانطصاو ءارقفلا ةيامحو شيوارّدلا ةفطالم ةداع ردق ىلع ُلَمَأ انيدلو

 ريخلا ِرْذَب َعْرَّر ةضاخ ءحلاّصلا لمعلا ةريخذ ىلإ قئالخلا هيف ُحاتحت مويل ةريخّذلا

 نيَطالَس ءاّسا ٌءارقف مه نيذلا ]١77[ نيّيهلإلا ءارقفلا كئلوأ ىلإ ناسحإلا يف

 ةقزخلا ُهَلّهَج مهيلإ ّلصي ال يكل مهل ٌباجح ةّماعلا ًءارقف ّنإف :نيرادلا يف ٌةقيقح

 هم تليطلل ا تلطوتدفلا كللو ةريضب سرخو: لاس خلا طخ يغاللا ةاَبْعَو

 :ةيملاعلا تززاي نيمآ ؛تافرطا ناجح

 .ةرقفلا علطم يف ؛ىرتشا» لعقلل هب لوعفم *



 افكت لئاس ّرلا

 نونايلاوتارلاةلاسرلا

 لماحب ةيصوت هناورب نيّدلا نيعم ىلإ]
 [همسا ركذي مل يذلا ةلاسّرلا

 ٍبحاَّصلا باَرَنلاو باججحلا ٍرْخَف ءٌصاوخلاو ءارمألا كيل ٌكرابم ٌثقولا (ّثاد

 رشان «مانألا ٍذالم .مالسإلا ٍثيغم ««هللا قْلَح ىلع ٍقِفشملا هللا رمأل مّظعملا» .مظعألا

 َيِشْرَع ءنْمّيلا ليئاربج «قالخألا ّيكلم ءمّركلاو ملجلا ٍنِدْعَم ءلْضَملا عبنم ءلْذَعلا

 «نيقيلاو ىدحلا ناهرب ؛نيطالسلاو كولملا ٌصتخم «نيّدلاو ةلودلاو ةّلملا ٍنيعم ؛حورلا

 هتكربو مانت ال يتلا هنيعب ميركلا هللا ُهَسّرَحو ؛هّولع هللا مادأ  نيملاعلا يف لامآلا ٍةبعك

 هذهو .ءوسب قرطي قراط لك نمو ماَيألا ثداوحو مانألا رش نم هّداعأو مارت ال يتلا

 هللا اهّلَعِج ءرهّدلا ٌديرف وه ْنَم ٌّقح يف ةلودلا كلت يّبم عيمج ٌتاوعدو ُتاوعدلا

 .دابعلاب ٌفوؤر هّنإ «ةلوبقمو ٌةباجتسم

 ءاوه نم َعفنأو ابصلا دهع نم ّدلأو ابّصلا حير نم ىفصأ ةّيحتو اًمالَس علاطي

 رورّسلل فِعاضملا اعلا نّيزم ءاقل ىلإ قايتشالا نأ ُمّلعَيو هرارقلا راد نم وأو عيبرلا

 كلذك .ٌتعايو ٌبلاغ [14 :حتفلا]# ِدوُجُسلَأ أ ْنِي مههوُجُو يف ْمُهاَميِس

 ءاقل لجأ نم ةّصاخ ؛كانه ىلإ رفاسأ ْنأ ىلع ٌقايتشالا ّضح نأ ةديدع ٍتاّرم ٌتّدح

 «ةريثك لاغشأ كيدلو لاحترالاو لوزنلا يف ةكرحلا ٌءيطب كنِإ ٌبلقلا لاقف ءذفلا كلذ

 .تونقلا ءاعد يف َتنأ ْمِقَأَف «ةّمهملا هذهب موقأ ةفلك نود نمو ةكرحلا ٌعيرس ينثأل انأو

 ُملعأ ءافَصلا ناوخإو باحصألا ركذتيو اينّدلا لهأ ُكرابملا ٌرطاخلا ّلمي امدنع
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 :ةدحاو ًةعطق تراص دقو بولقلا كلتب اطلت ءانثألا هذه يف يعاّدلا َبلق ىري هنأ

 ؟ْنَدَب يفاشاع ٍنْيَحور ىأر نم 0 هحور يحورو ءيحورهجور

 .ةقّرفتم ٍنادبأ يف ّدحاو حور :لاقف  ؟ةيفوّصلا ِنَم :حيشلا لمس [177]

 انأ اضيأ امه ٍنانثالاو ٌدسجلا امو ٌحورلا مف داسجألا فالآ ينّدحاو ٌحورانأ

 .[18 :نامقل]4( َوَدِحْبَو فك الإ كشعب اَلَو ْكفْلَح ام ]8 :ىلاعت هللا لاق

 رهاّطلا هردصو ءاهرارسأو ةمكحلا يفئاطل ٌةرجح َكرابملا ٌرطاخلا َنإف ىلاعت هللا ِدْمَحِبو

 هقالخأ نم ٌفطقن كلذك .اهقئاقحو «يه اى ةءايشألا انرأد قئاقرل ٌتبنملاو ٌعبنملا

 ىلع انقرهأو رحبلا نم انّذَحأ»:لاق ملثم فيرّشلا هعْمَس ىلع اهرئننو ٌرهاوج ةكرابملا
 .رارسألاو فراعملل اًعجرمو اًردصم اًئاد هللا ٌكّلعج .«رحبلا

 ىلإ ةليسو ةّيحتلا هذه ٌُلعجيو «ةجاح يف مكترضح ىلإ أي ةيحّتلا ٌلماح نإ
 «ةفاك اعلا يجاتحم ىلع ةليسو نود نمو ببس نود نم ضئافلا ناسحإلا كلذ

 بانجلا كلذ نم نوعجري الف «نيلّمؤم كلت مّركلا ةبعك لإ نوهججوتي نيذلا

 نأ كرابملا رطاخلل افوشكم َتاب دقف ؟؛نيركاش نيحرف نيمناغ نيملاس الإ يلاعلا

 مثلا ٌةردت تيطعأ نقف ةوذتلاو ةفاززلا لجأ نم اينّدلا ّلامو اينّدلا ٌلابقإ

 :ءاسنلا] 4 ليلك ايدل ٌمكَم َلُق 2 كالتمالا لجأ نم ال «ةعارزلا لجأ نم لابقإلاو

 ال رذبلل نأ ُهّليلق دهشي يكل ءاليلق ىطعُي «ةعارزلل ىطعُي يذلا ٌرْذَبلا 7

 لعجيو «نيرخآلا نيركاّشلا لثم اًركاش مكترضح نم دوعي نأ ُلَمألا .نزّخلل
 ؛نارقألاو لاثمألا ىلع ٍللدتو راختفاو ٍةاهابم حالس مكتيانعو مكلوبق ٌميقوت

 .هّئاسل ٌةيانعلا كلت نوكت ؟ميركلا كلذ ةرضح نم ٌتعجر فيك :لأسُي امدنعو



 .نيملاعلا ّبر اي «نيمآ ءالّضفمو اًرّثؤمو اًباّموو اًنسحم تمد

 ناوأألاو ةساكا لاسرلا

 ةيصوتلا يف هناوري نيّدلا نيعم ىلإ]

 [يبلج نيدلا ماسح نب نيذدلا ردّصب

 «ءارقفلا سنؤم «كلاملا روتسد «ءارمألا ِكِلم ٍتانسح مئادلا لوبقلاب هللا َّنَرق

 «[نيّدلا بحاص ميظعلا ىنعمب «ةيكرتلاب] رادنيد غلا ءبحُشلا لمأ ءبهُّنلا رونأ

 دازو «هلابقإ هللا مادأ كب هناورب نيّدلاو ٌقحلا ٍنيِعُم .صالخإلا ِنِدْعَم ءٌصاوخلا دّيس

 .هّلامآ لّصحو هتبقاع ّنّسحأو ءهّلاكو هدجم

 ناسللا ُبْطَر هنأ ُملعيو ءصلخملا يعاّدلا اذه نم هل ةودح ال اًمالَّس ٌلّبقتي

 تاماقملا ٌلجأب ىلاعت ئرابلا هّمركأ .ةرضحلا كلت ىلع ءانّثلاو ةلوّدلا كلتل ءاعّدلاب

 «نويعلا ةّرق «َنبالا نأ ُمَّلعي .هل ةيابن ال يذلا ]١18[ ركّشلا دعب !تاداعسلا لمكأو

 ٍديْنُج هللا رارسأ ٍنزاحخخ .«بولقلا ٍنيمأ «خياشملا خيش َنبا «نيدلا ٌرْدَص .داؤفلا ًةرمث

 ىعسيو ؛مولعلا ليصحتب ٌلوغشم  هتكرب هللا مادأ - نيّدلاو ّقحلا ماسُح «نامزلا

 بلطل ًةشّوشمو ةعئام ةيناسنإلا ٍتاجاحلا ّنكلو :ةفيرّشلا ةريّسلاو ةبّيطلا ةقيرطلاب

 ءٌبلقلا هغواطي مل ةلوّدلا ءارظع ىلع لاحلا هذه ضرعي نأب يعاّدلا ٌرْكف امّلكو .يناعملا

 يذلا ءارمألا كِلَم ٌرَظن ٌلعلف  هٌولع هللا مادأ ؛هسفن ءارمألا دّيس باكر اًرظنتم ٌتنكذ
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 ال يذلا ُباوُنلا كلذ نم ّنوكي يكل ؛ةجاحلا كلت ذافنإ يف رظني ءايميكلا ٌةفص هل

 .ىعاذلا اذه ىلع نمل نوكتو هل ءاهتنا

 نولأملاو تمداسالاسرلا

 ةيصوتلا يف هناورب نيدلا نيعم ىلإ]

 كولملا لوصأ ةاعارمو شيواردلاب

 [نيضاملا

 اذه «هلاعفأو هلاوقأو ءارمألا ِكِلم لاوحأل اًسراح ةميدقلا ةمحّرلا لايك هللا ّلَعِج

 ألمأ ءبهّشلا ٌرونأ «ىلعألا ُركّرلاو «ىقثولا ٌةورعلا ءلْضَقلل ؛شانلا ءلْدَعلل ٌطسابلا

 .هولع هللا مادأ ءكب هناوري «كِلَم ٌمظعأ «قئالخلل ُثيغملا هبحّسلا

 !دارملا لوصحب ٌةنورقم ةلحّرلاو ةضهنلا هذه ُهللا ٌلعجيو ؛ءاعّدلاو َمالَسلا ٌعلاطي

 دقو «ركّذلا سلاجم يف يعاّدلا اذهل نيمزالملا نم شيوارد ًةعضب نأب يلاعلا ُيأّرلا ُمَلْعُيو

 صرحلا نع مهعاطقنا ٌلاوحأ ؛يعاّدلا اذه يف اًريخ اوّنظو يعاّدلا اذهب مهبولق تطبترا

 ىلإ ٌلِصي ٌناسنإ رتفي ال فيكو - ٌةروهشم لمعلاو بسكلا يف مهروتفو اينّدلا ىلع

 ؟ةيبوبّرلا لالج نم ٌةحئار هّماشم
 ؟رصرَضلا حيّرلا َمامأ حابصملا ُلِعشُأ اذام

 ؟دسألا ٌمامأ َءابَقلا طيخأ فيكو



 ففي لئاس را

 نم َنوعلا بلطف «هلايع جاتحا .ٌةركفلا هذه هب تّدبتسا ّدحاو َمدآ ءانبأ نم

 يصوأ نأ مدآ ىلإ ىلاعت ٌقحلا ىحوأف .عْسا اًضيأ َتنأ ءنحن ىعسن املثم :اولاقف «هتوخإ

 «هنم ّدب ال ام لك نم هوُطعأ :مهل لاقو هءانبأ ٌمدآ اعد .نوعلا دي هل اومّدقي نأب كةءانبأ

 ءنامدق هلو ٌمادقأ انلو ]١79[ ّدي هلو ٍديأ انل :نيلئاق اوباجأف .كلذب ٌرمألا ءاج دقف

 دقو ءرهاوظلا هذه ىلإ اورظنت ال :مدآ ىلإ ىلاعت نا ىحوأف .نانيع هلو ٌنيعأ انلو
 يرون لالج اهذخأ هّلقعو هانيعو ُهيموّيقلا يتبيه اهئذخأ دق ِهُمَدَقو هدي ٌُتذخأ

 هلل :نوضاملا كولملا هرهظأ ام نأ ُمّقونملا .دّسألاو لازغلا ٌةّصق مكترضحل تحرش ملثم

 تمد .هل ةيابخ ال يذلا ُباوُتلا رَحَدُي يكل هدّكؤيو ءارمألا ُكِلم هّمتُي ةمحر ىلاعت

 !ايحم
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 نولايلاو ناسا ةلاسرلا

 شمغدن السرأ نيّدلا رخف ريمألا ىلإ]

 يف ءاطعلا بحاص يلع نيدلا رخف ىلإ وأ

 [شيواردلا ةدعاسم بلط

 ٍركفملا «قالخألا ٍنَسحلا ءٍدعسألا ٍدمألا ٌّلجألا ٍريمألا ناسحإ ىلاعت هللا لّبقت

 ٍقرْأملا نيمولظملل رصانلا «شيواردلاب قيفّرلا «ةّمحلا يلاعلا هلل يقّنملا ءبقاوعلاب

 هءازج َلَعجو ولع هللا مادأ ءنيّدلاو ةلودلاو ةّلملا رخف ءنيّدلا رهاطلا ,بلقلا

 هلق ةكسملاب كج نَم ) ىلاعت لاق دقف ؛[١٠17 :نارمع لآ( ٌةَفَمسَمُم اًمدعضأ »

 اًهقِعَصُي ةَئَسَح ُكَن نِإَو لإ مّركلا دوعوب هئّرقو 1١[ :ماعنألا]4 اًهِلاَتمَأ ٌرْهَع
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 4١[. :ءاسنلا] 4 اًميِظَع اً ُهْنُدَل نم ِتّوُيَو

 ءانذجو دقو .ٌقحلا دوعو ىلإ هّبلق ٌّنئمطي نأ ناسنإلا ظح ٍنْسُح ٍطْرَف نم

 ةيانعلا بورض نم يلاعلا بائجلا نع ٌردصي ام يف ٍتامالعلا كلت .هلل ذمحلاو

 اذه ءافعإ لجأ نم مهروشنمو كولملا ةيانع بّلط ىلإ انعجر ام اذإو .ناسحإلاو

 ءاعّدلا اذه مِهّلَّغش دقو مكتلودل ءاعّدلاب نيلغشنملا شيوارّدلا نم ليلقلا رفتلا

 - شرحا اهثعبم مَدَقلاو ديلا ةّوق َنإف ؛هرْشُع قباسلا مهيعس نم قبي مل ذإ  اًريثك

 ريمألا بانج نم َلّصح دق اًريصقت ّنأ ببسب سيل روشنملل َبّلّطلا اذه ّنإف

 ٌدوسح ٌضرتعا اذإ هنأ لجأ نم لب ؛شيواردلاب ةيانعلا يف ءهٌولع ماد ؛ّىقتلا

 نوكت «شيواردلا نم ليلقلا ٌرفنلا اذه ةيانعلاب ٌصخت اذامل :اًلئاق هلهج ببسب

 ٌريمألا نأل كلذ ؛ريمألل َةَجُح  اًريخ مهازجو هتيانعب هللا مهدّمغت  كولملا ٌةداهش

 نورومعم مهْثأ مغربف .قحلا ةّبحمل اًدّيص اوراص نيذلا شيواردلا لاوحأب ٌملعي

 كلذ لِعج .لاوحألا كلت فرعي َدَحأ الو .مهنطاب يف ٌبارخ مه «مهرهاظ يف

 ةيانعلا يف اًدبأ اًدحأ دّلقي ال ريمألا ْنأ ٌمولعمو .ةّجحو ريمالل ةعيرذ ٌروشنملا

 [1170].ةيانعلا راونأب هلمأ ُدَّلَقمو رهاطلا هبلقل ٌدّلقم هّنِإ «ةياعرلاو

 .ضيرملا؟ اهُعمسي ْنَم ضيرملا ٌةهآ
 رارغ ىلع سيل ءاّرخآو اَلْوُأ ؛ةكرابم ةفئاطلا هذه لْثم ةدعاسم نأ يف كش الو

 نأ مغرب «ديدج نم سمتلُي ىرخأ ٌةّرمو .ىقمحلا اهمهفي يتلا ءاقمحلا ةكرابملا كلت

 يف ٌبعَّصلا هييانعو ريمألا ٌةقفش ٌلّهست نأ «ةنيدملا يف تداز دق تارورّضلاو ِتابلاطملا

 سانلا لواحف «لزانملا يف ران تلعتشا - هنع هللا يضر - رّمع دهع يف .هسفن تقولا



 افيخا لئاس ّرلا

 :سانلاب ٌحصو ف هل لاقو اًيدانم ِِرَمَع فلكن .لخلا بّرقو ءاملا برقي اهءافطإ

 !اًنسسحم تمد .ءاملاب أفطُت ال َراَنلا هذه ّنِإف ؛اٌريخ اوُطعأ

 نوأالاو ”نماملاةلاسرملا

 ردص ىلإ نالسرأ ارق دجبسم ةمامهإ

 [نيذلا

 «لقعلا بقاثلا ءدعسألا ٍدجعألا مركألا لجألا ريمألل ةفيرشلا َتاذلا هللا ىقبأ

 جات «بيسنلا ؛بيسحلا «نيتل ودلا بحاص كْلْلا ماظن هارمألا ِكِلم ملا ٍتباثلا

 هرلع هللا َمادأ  نيطالسلاو كولملا ٌصتخم نيملسملاو مالسإلا راختفا ءنيّدلاو ةلودلا

 .اهل ةياهن ال َنينس ةيحلإلا ةطايحلا فنك يف  هتعاط لّبقتو هتلود فعاضو هدّدسو هّدَيأو

 لمألا نأ ملعيو .ديدجتلا ىلع ءصلخملا يعاّدلا اذه نم ًءاعّدلاو َمالَّسلا ٌعلاطي

 نم ةراّسلا رابخألا نع لأسن انّنِإو .دحلل ٌرواجتم ديعسلا بوبحملا كرابملا هتاقلب

 ٍناسحإلاو لذَعلاو فطللا ٍلاوحأ ٌرابخأ انعامسأ ىلإ ىمارتت امدنعو .دراولاو رداّصلا

 ديصو ةلصاحلا معنلا ٌديق ٌركشلاو» هللا ركشن «ديرفلا ّذفلا كلذ ىدل ىلوملا ةيشخو

 .«ةلجآلا معلا

 ٌرخف «لجألا َمامإلا ءرْدَّصلا نبا ٌرْدَّصلا «زيزعلا َنبالا ْنأب يلاعلا ٌيأّرلا مّلْعُي
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 مّلعلا رْثّتو ريخلاب ٌلغشنم  هلضفو ِهَّزع دازو هللا هّرصن  نيّدلا ٌرْدَص «نيركذملا

 مكتايانع نم ةيهافرلاو غارفلا يف ًةّوقلا كلت َدُعَيو ءاّرابنو اليل لضفلا ليصحتو

 َديزملا بلطيو ؛مكل ءاعّدلا يف ةلْبِتلا ّرْحن راهنلاو ليلا يف هيدي عفري وهو .مكفاطلأو

 .اًباجتسم هءاعد هللا لع ؛مكل ةداعّسلا نم

 ةباطحخت نإ ذإ  هريخخ لّبقتو هللا همحر نالسرأ دجسم َةمامإ ْنإف ءتقرلا اذه يفو

 رداد اا وما را نيا

 رثكأ بصانمل َّق قسشمفو ليفمهنإف ءزيزعلا نبالا ىلإ كلملا ٌرابكو ةلوذلا نمايأ اهضّوف

 [11/1] عمط ؛هل تاقوألا نم ٍتقو يف ٌةمامإلا تناك يذلا ٌصخشلا كلذو .كلذ نم

 نبالا لضف ٌمولعمو .هللا هالعأ - يلاعلا ناويّدلا ىلإ هّجوت دقو «هنم اهبلسي نأ يف

 ءاكذلاو بسّنلاو بّسحلا عاونأب نيرخآلا ىلع - هّلضف ماد - نيّدلا ِرْدَّص «زيزعلا

 .لمعلاو مّلِعلاو هي ةيلهألاو ةنطفلاو

 ضيف يذلا اذه ماعلا هناسحإو تافّصلا ٌيسمشلا قالخأ مراكم نم ٌعقوتملاو

 نبا مامإلا نأش يف لذبي نأ «مومعلا الماش براغملاو قراشملا ىلإ ٌلصاوو ٌءالأل هرون

 يكل «ميدقلا هٌرصنع كلذ َنإف «ةيكلملا هتافطالمو هِتادعاسمو ةيتاداّسلا هِتايانع مامإلا

 ىلإ كلذ َّمضنيو ءركّشلاو هنا يعاّدلا اذه ىلع َتبثتو «هل ةياهن ال يذلا ُباوُثلا لصحي

 ةعاطلا لوبق ةمالع» ْنأ كلذ .اهب لّضفت يتلا ةفلاّسلا تاناسحإلاو ةقباَسلا نّنملا

 عئاطلا ّبلق بذجت لبقُت امدنع ةقباسلا ةعاطلا ْنِإف ؛ةعاط دعب ٍةعاط ىلع ٌصرحلا

 ٍلاملا ٌسأر لظيف ءٍلام ٌسأر صخشل لصحي املثم ءامهعمجتو ىرخأ ةعاط ىلإ اهددمب

 .لاعلل اًثيغم تمد .ديزملا بلط ىلإ هّبلق بذجي ا(ثاد اذه



 "411 لئاس رلا

 نوثاملاو ”مأنلالاسرلا

 بحاص يلع نيّدلا رخف ىلإ رهاظلا ين]

 نم يكز ديسلل بلل ٍةدعاسم بلط يف ءاطعلا

 [ناكد ءارش لجأ

 ريخلا رشان ءنيطالسلاو ِكولملا ٌصتخم ءّىقتلا ريمألا ةرضح ىدل ٌةعافّشلا ُبلطُت

 تاناسحإلا ٍركّشو «ريخلا تاوعدو تاّيحتلاو مالّسلا ٍرفاو دعب «نيملاعلا يف لْدَعلاو

 ل ا ا

 نيلوألا نم َدَحأ ال هّنإو ١١[. :ماعنألا] * اَهِلاَثْمَأ ٌرْثَع ُنَلَف ةتسملاب هج

 «ىلاعت قحلا ءاضرإ لجأ نم جاتحم ةجاح ءاضق يف تنعلا نم ردق ّيأ لّمحت نيرخآلاو

 .ريثكلا لعفي مل هْنأ نم يكتشي لب ؛عاضأ دق هنأ نم ىكتشا وأ عاض دق كلذ َنأب ركفو

 نمف ؛[١٠ :فصلا] 4 كس ورحيل ء يلملم لَه ]# ةحبار ٌةجئار ٌقوس رمعلا ماي نإ

 هذه يف فيحلا نم ٌُتفخ اذاملو «رثكأ رتشأ مل اذامل [:اًلئاق] مدن ىرتشا نّمو مدن رتشي مل

 قيفوتلا َةعْلَي  هّولع هللا ّدم  انّريمأ ىطعأ يذلا هلل ٌدمحلاو .فّيَكلا ةميدعلا ةرضحلا

 هل ريخلاب ءاعّدلاب ةنسلألا قلطأو موي ّلك هللا اهداز هداهتجالا ٌقاطنو قْدّصلا جاتو

 ا !هتبحم ىلع ةقفتم ٌبولقلا لعجو

 دقو .نآرقلا لهأو حالّصلا لهأ نم ءهتكرب تماد يكز دّيسلا ءانتّيحت لماح نإ

 مزتلاو  هتلود هللا فعاض  ناطلسلا تالغتسم نم ءاقدصألا نم ةعامجل اًناَكد ذحخأ

 تاقدص نم لئؤملاو .مهءافعإ نوبلطي مه نآلاو .ءاقدصألا رمأ راهظإب [177]
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 تاريخلاب كلذ نرتقي يكل شيواردلا ءالؤبب ىنعُي نأ  هّولع هللا مادأ  ّىقتلا ريمألا

 .[70 :رونلا]# ُكآَكَِي نَم ءوروثل هلأ ىرهس روت لع روث 2 ةمدقتملا ]ل

 مارك اطلب ن يح ٌثسحكتو انيس ئانإ عاق زاٌهٌئنان
 ٌمالغلا تكس ذم.قافشإلاىلع اَمالغْنتِضرْبممالاَّنِإف

 كحد َمأ طخأ بخش لاب اوي ٌكاود ج ٌساق نم

 ٌكحضتو يطع تنأو 20يلكبتو يلشعت ُبخَسلا

 ىنعملا لهأ حّدما ءحذملل الهأ مبصت يكل

 ىنعملا لهأ ْمركأ ؛ماركإلل الهأ حبصُت يكلو

 :ميرم] 4( اّكنَج اًبَطَر ِكِيَلَع طقس دخلا علم ِكِيلِإ رهو )» :ىلاعت هلوقو
 يف ميرم ٌةفص محل نم ىلع ةمحرملاو لْدَعلا ليخن َبَّطُر ىلاعت ٌئرابلا طقسأ ,0

 .نيملاعلا ّبر هلل ٌدمحلاو ؛ةفرعملا
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 وعسل الامرلا

 بلط يف ةلودلا لاجر نم دحاو ىلإ]

 [موحرملا ةسردم ىلع مهدحأ بيصنت

 رخف «قالخألا ّيفص «ءالضفلا برم «لدعألا ملعألا ريمألا بانج هللا بّتج

 هللا مادأ  نيطالّسلاو كولملا ّصتخم «قلخلا ٍثيغم ؛ةكلمملا دبع ؛كلا ٌربدم «قافآلا



 هلآو دّمحم ٌّقحب ,ىنسألا ّماقملا هغليو ءىرسُيلل هرّيو ىرسُعلا هبتجو هلابقإو هٌولع

 .نيرهاطلا نيبيطلا

 هرارسأب طالتخالاو قئاقحلا عامتجاب ّلمألا نأ ُمّلعيو ؛ءاعّدلاو َمالّسلا ٌملاطي

 .ريدقتلا دان وهف ريصقتلا نع ٌرذعلا اَمأ ؛ٌبلاغ ]١77[ اًمطل َديِز  ةفيطللا ةرهاّطلا

 - نالف ةيحتلا عقار .ةرورضلل ءسائتلالاو ٍبَلَطلا قيرطب يلاعلا يأرلا ىلع سضّرْعُي

 ٌفطللا هّلمشي نأ ٌلَمؤملا ,مولعلا ليصحتو ةيلهألا عاونأب َنادزا يذلا  هتداعس تماد

 ةسردم يف َنيعيو ؛ةفاك ءابرغلاو ءاملعلاو ءارقفلا ىلع ٌليلظ ّلظ امه ٍناذللا ٌةيانعلاو

 قاقحتسا ىلع اًريثك ٌدئاز هقاقحتسا َنإف .هتانسح لّيقتو هترفغمب هللا هدّمْغت  موحرملا

 ةْنِم يعاّدلا اذه ىلع نوكت كلذبو .اًداهتجاو اًرهسو اًليصحتو اًدادعتسا «نيرخآلا

 اًلَّضفت يعاّدلا اذه لع لّضفتي اذكهو «ةقباّسلا تاناسحإلا ىلع اذه ٌمّدقتيو «ةميظع

 .نيملاعلا بر اي نيمآ «قئاقحلل اًديربو قئالخلل اًثيغم تمد .اًصاخ

 وحمل اوتردام ةلامرلا

 ةيصوتلا يف ةلودلا لاجر نم ٍحاو ىلإ]

 ةلاسرلاب ٌبطاخملا هلعجيل نيّدلا ثيلب

 [هماذدحت نم اًءزج

 شيواردلاب مكفطلو مكماعنإو مكناسحإ ٌرْكِذ انعاسأ ىلإ ىمارتي ماوّدلا ىلع

 ريخللو مكّرَصنو مكَدْيُأو هللا مكقفو - قيفوتلا ديزل وعدنف «عتانصلا هذه ٌركشو

 .مكرب
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 ٌبيسح - هتداعس تماد - نيّدلا تيل «صلخملا ٌريزعلا ٌنبالا «ةيحّتلا ٌلماح

 :«حئارو ٍداغ ُلاملا» ف اينّدلا ُبابسأ هيدل تّلقو ءاَليعُم ّنآلا حبصأ دقو «ٌبيسنو

 حيرةايحلاوهراجٌءاملاملف ٌةايحلابّرست الو «لاملاب ءتغتال

 «هيمزالمو هِمَّدَحو  هٌولع ماد  ءارمألا دّيس ٍديبع ةلمُج نم ودغي نأ ديري وهو

 هتياعرو ديبعلل هماركإو همّركو ديرفلا ّذفلا اذه فطُل نم ُلَمؤملاو .هّلظ ىلإ أجليو
 يكل ؛هب ةقئاللا ةمدخلا يف هبّصنيو هسأر ىلع لوبقلاو ةيانعلا ٌلظ طسبي نأ شيواردلل

 ليزجلا باوثلا رخّدي نأ ءاغتبا ؛هناوخإو هنارقأ ىلع رختفيو ةرضحلا كلتب فّرشُي

 مهُعفتَأ مهّلضفأف هللا لايع قلل :  مّلسو هيلع هللا لص  ٌيبنلا لاق .ليمجلا ءانثلاو

 1١١[. :ةرقبلا]( هلأ دنع هوُدَجج ريح ني وسفن أوُمْيَتُل اَمَو ]+ ««هلايعل

 ٌبوهدملا ٌلَجألا ّدخأي نأ َلْبق

 ءاطعلاب ةريدج ةّيطع لك يطعُت نأ دب ال

 ٠١[. :فصلا] 4 رك ربع يلب له

 ْلاتتو ىذأتت انهه تقولا اذه يف نآلا ٌتنك اذإ [7]

 ملألاو ىذألا كلذ نم اًدغ امهارتس نيذللا حبّرلاو لاملا سأر لمجأ اهف

 ٌيوُلُعلا فيضلا كلذ مِركأف

 اينّدلا هذه نم جرخت امدنع اًميضم هدهت يكل

 كناسحإب اًدحاو ارح ديعتست نأ



 ا لئاسّرلا

 هءايلوأ ٌرصنو َمهأو دس امك «ةرخآلاو اينذلا َريخ هّمهأو هدشرأو هّرصنو هللا هدب

 .ريدج ةباجإلابو ريدق ءاشي ام ىلع هّنإ ؛نيِحلاّصلا هدابعو
 ساتلا عم َمالكلا ٌمّرحأ - ع م

 .مالكلا ٌليطأ كئيدح أي امدنعو

 »و 7 2

 ىنوحملاو ”نرلاةلاسرلا

 نيدلا رع ناطلتلا ىلإ رهاظلا ين]

 ةردقلا مدع نع راذتعالا ف سراكيك

 [ةرايزلا ىلع

 - هّولع هللا َمادأ  كولملا ليلس ِكلملا ؛دواد لآ رخف «لداعلا ِكلملا ًةداعس هللا داز

 قئثاللا ؛ةمهلا كلتل بسانملا لالجإلا لاك يف ءرصعلا ىصقأو رهذدلا دَبأ ىلإ

 4« نحال الإ نيالا ُكرََج ْلَه > فطللا كلذل قفاوملا ءمّركلا كلذب

 1١[. :نمحرلا]

 بيغيال مَعْنلاو يدايألا لو مّركملا كيلمل ٌرْكِذ نأ ُمّلعيو «ءاعّدلاو مالَسلا ٌعلاطي

 ليللا ءانآ ءَمَقلا حرابي ال كرابملا هّمساو ؛نيعلا نع بيغي ال هلايخو ؛بلقلا نع

 .رانلا فارطأو

 ايّجحملا ريمضلاو يناسلو يدي 2( :ةثالث يتم ءاعنلا مكتدافأ

 مّلَك هيلع ردقي الو ُنايِب هل عستي ال كلما كلذل ةيكلملا تاناسحإلا ركُش نإ
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 ئفاكيس - ىلاعتو كرابت  ةازاجملاو ناسحإلا يو ؛تاّيفنلاو ٌرّسلا اع ْنإو .نانبو

 اَنإ 2 و .[5* :رمزلا]4 ِضْرَأْلاَو ٍتوكَتلآ ُديِلاَمم هَل إ» نئازخ نم تاناسحإلا كلت

 يف زُهكْوَمأ َنوُعِفني َنيِذَلا َلَكَق ج2 و 7١[« :فهكلا] « اُلَمَح ّنَسْحَأ ْنَم َرْبَل ٌعيِضاَل

 كنسي ُهَهاَو ْوَبَح دق ومس لك ىف ٌلياكَس َمْيَس ْتَبْنأ ٍةَّبَح ٍلَعَمك هَل ٍلِبَس
 .[151 را ُهآَمَي نمل

 .هّساهتلاو كِلملا كلذ ًةوعد بجي مل نإ فيعضلا اذه رذعي نأ وجرملا [176]

 قارفلا ُماَيُأ تحنتو ٌرَّدقلا دعاس نإو .ةباتكلا نود تلاح عئاومو ٌبابسأ ةّمث ناك دقف

 ةيفاّصلا ةسارفلاو رينملا ٌبلقلا ّنأل را ووك رق راو ادم

 ؛شيواردلا ٌرْذَع كردت  مهّولع هللا ٌمادأ - كلملا كلذ اهب عّتمتي يتلا لماكلا َكاردإلاو

 .هسفن فّرصت يف سيلو ىلا فّرصت رحب يف ٌسيوردلا نأل كلذ

 ُرفَّسلا ىهتش يهتشتال اب ٌحايَرلا يرجت ن0 ل

 ًةردق شيواردلل يقبُت نأ نم ٌمظعأ ءءاشي فيك اهبّلقي» ٍةّرع ٍفّرصت دي ّنإ

 .[؟١ :فسوي] 46 ورم َخْلَع ٌِلاَع ُهَّنأَو ]إ ُرايد هللا ريغ راّدلا يف سيل» ف اًرايتخخاو

 «كنم أطخ اذه ّنإ ءلاوحألا نع ُلَسَتال

 تَلُح دق ٍتالكشملا ِدجت ِمُهَش اًيع ىلإ زظناو ضماف
 27 لل رس هرم

 يف ىقبي ال [؟1 :ميهاربإ] 4 ُهآَمَي اَمُهَّعأ ُلَمْفَيَو ل هجو ٌرون ىري نم لك َّنِإ

 باب دنع سلجا :هدّيسل ٌمالغ لاق |ملثم ءاّيعمج ٌقئالخلا ٌمحريو ؛ضارتعا يأ هتلبج



 :ٌدّيسسلا حاصف .دجسملا يف ٌمالغلا رخأت .بابلا جراخ سلجو ءمعن :دّيسلا لاق .ماّحلا
 :مالغلا حاصف .ماّحلا ىلإ باهذلا لجأ نم ٌتقولا رخأت دقف ءخرخا «ٌمالغلا اهْيأ

 نمف «تنأ اَّلِإ دجسملا يف سيل :ٌُدّيسلا لاقف .دجسملا نم جرخأ يننوكرتي ال ءزظتنا

 .دجسملا لخدت نأ نم كّعنمي يذلا ٍصْخُشلا ٌنيع :لاق - ؟جورخلا نم َكٌُعنمي

 نم ةياكش قلما نم ُةياكّشلا» :ليق ىنعملا اذه ينو .امهنم ِّيأ نم ىوكش ّنبت مل اذكهو

 .«قلاخلا

 مارغلا ٌرارسا هومّلع نم لك

 مالكلا ٍظْفَل نع َمفلا هنم ارطاخ

 يو 4 5

 نروعسأاو ثرأيلاةلاسرلا

 ميلست ف «نيدلا لمكأ .ءايكحلا جات ىلإ]

 دعب شمغ دنالسرأ نيّدلا رخف ةسردم

 [نيّدلا حصفأ ىلإ ينيدراملا نيدلا سمش

 «ءاّبطألا ِكِلم «ِنئفتملا داقتعالا نسحلا صيخملا ٍنبالا ًةداعس دازو هللا تفعاض

 فدارتو مايألا مداقت ىلع هّلضف هللا مادأ  نيّدلاو [177] ةّلملا لمكأ ءءاركحلا جات

 .سدقلا حورب ,زيزعلا ٌفراعلا ٌقشاعلا َبلاطلا ٌرهاطلا هحور دّدسو ديأو «ماوعألا

 .بلاغ قايتشالا نأ ُملعَيو صلخملا يعاّدلا اذه نم َءاعّدلاو َمالَسلا ٌعلاطي
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 قري + يذلا ّيهإلا فطللا ةنازخ نم اهؤازج لصي بيغلا رهظب اهاّذأ يتلا ٌفاطلألا

 ,[7 :دوه]4 ٌمَلْصَف ٍلْصَف ىذ ا :ةرقبلا] 4 ٍباَسِح رعب ُهآَمَِي نم

 ابجي ِتَأَي ٍضرمالا يف وأ ِتومَسلا يف وأ َةَرْحَص م يف ندم ٍلدرَخ نم بح َلاَمْعِ كت نإ غو

 ١7[. :نامقل]4 ُمَشأ

 مّلَق هيلع ٌردقي ال مكزاسحإ َرْكّش َنِإ
 ٌلوط اهجْرَش يف ةّضق اهل ايف

 - شمغدنالسرأ نيّدلا رْخف لجألا ريمألا ٌةسردم حتفُت مايألا هذه يف هّنأ مّلعُي

 شسمش «ءالضفلا ٌداتسأ «ريبكلا ٌردَّصلا اهيلإ لقتنيو  هتانسح لّبقتو هّولع هللا مادأ

 ةسردم يف اًروجأ نوذخأي نيذلا - انئانبأ نم ةعامج َّنإو .هّلضف ماد «ّينيدراملا نيّدلا

 ضّرعتيف بيرغ سّردم - هللا همحر  ياطرق ةسردم ىلإ يتأي نأ نم نوفئاخ  ياطرق

 ديس اهب مهلماعي ناك يتلا ةاساوملاو ةارادملا سكعب ٌبيرغلا اذه مهلماعيو ءمهل

 نيدلا سمس نيضودلا

 بلغأ ْنأو «ةيّدجب ميلعتلا فئاظو َلْغَش نوعيطتسي ال ءارقفلا ْنأ مكيدل ٌمولعمو

 ةسردنم لوح نآ لع ةومالا بيرت نأ نولتويو :ادقح ةفئاطلا ةدحلا ءاقعأ :ساقلا

 «نيسّردملا ٍرْخف ءرظنلا فيس ءريبكلا رْدَّصلا ىلإ نيّدلا يسمش رْدَّصلا نم ياطرق
 ىلع ٌعالّطا هلو رومألا فلتخم يف نيرخآلا ىلع ٌلضف هل يذلا هَّلضف ماد ءنيّدلا حصفأ

 يكل «هؤايرقأو هّسفن مهتأك انئانبأو ءارقفلا ةعاحل ٌقِفشم ٌبأ وهو ؛ءارقفلاو رقفلا مالآ
 ِكِلم دهع ىلإ كلذ ٌباوث لصي نأ َءاغتبا «يلاثملا جهنلا اذه ىلع مكيعسب ٌرومألا ريست



 <24 لئاس ّرلا

 4« رشا دنع ُهوُدَي ريح ْنَم كيما أوُمَيَمُل امَو 2 صلخملا نبالا اذه ىلإو اعلا
 ١١١[. :ةرقبلا]

 مادأ  نيّدلاو نحل ٌماسُح ,ىدهلا ٌمامإ ءبولقلا ُنِيمأ ؛خياشملا ُكِلِم مكيلإ تعبي

 َفطَللا نأ ةهج نم ؛ةيصوتلا يف نأشلا اذه يف دّدشيو «ءاعّدلاو مالّسلاب  هّتكرب هللا

 - ياطرق ةسردمب رخآ ٌصخش عمطي ال نيّدلا سمش لاقتنا دعب هنأ لع «مكئيافك

 دعب ٌقيِليأ هنأ ةعيرذب كلذب الثم دّيقتُي م اذإو .نيّدلا حصفأل نوكتو  هحور هللا سدق

 «ٍنابيرق اهبنأل ءٌرورسمو كلذب ضار ّينيدراملا نيّدلا ٌسمش سّردملا نألف ءاًضيأ نالف

 تمد .ماحّلا ُريثك َبْذَعلا ٌبرشملا ّنأل ؛ةحاقولا هذه ىلع ُرّذَعَيو .قرف امهنيب سيلو

 :قالالا كورونا انتقمو ل ظفمو ا طفوا ودم

 نوما اويارلاةلاسرلا

 نيدلا رع ناطلّسلا ىلإ رهاظلا يف]

 راججتلا رخفب ةيصوت «يناشلا سواكيك

 يف ةفداكألا ريمأ نأ نيدلا سمش

 [ةريثك ةيناويد قوقحب هبلاطي ساويس

 ليلس كلملا ءدواد لآ رخف ءصلخملا نبالا ةداعس فعاضو هللا داز ]١7917[

 توروصنم هؤايلوأ !راوطألا ددجتو راودألا مداقت ىلع - مهولع هللا مادأ 5 كولملا
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 اًرصانو ريخ مهلمو اًدّدسمو هل اًَدِشْرُم  ُهَلالِج لج ئرابلا ناكو ,نوروهقم هؤادعأو

 .هلآو دّمحم نحب «هلاعفأو هلاوقأو هلاوحأ ةلمح يف

 ٌركاذو معنلل ٌركاش هّنأب ْمَلعَيو ءصلخملا يعاّدلا اذه نم ًءاعّدلاو َمالَسلا ٌعلاطي

 ةّيكلملا تاماعنإلاو تاناسحإلا كلت ةأفاكم  هّلالج لج  ّقحلا لعج .مّركلا كلذل

 ال يتلا [؟7١ :ةرقبلا] 4 ٍباَسِح رعب ُهآَنَِي نم قري 2 ةنازخ نم ًةرفومو ًءافوم

 .بيجم ميرك هّنإ ؛دح الو اهل ةياهخ

 تماد - نيّدلا ٌسمش هراّجتلا ٌرخف ءٌصِلخملا َنبالا ةّيحتلا ٌلماح َنأ ُمّلعَي

 يف ةشداكألا ريمأ ْنِإ ذإو .ءارقفلا ةمدخ منتغي اًئادو «ةونُبلا قوقح هل - هتداعس

 ةيانع ٌباتك سمتلا دقف ؛ةّيناويد تارداصمو ٍقوقحب هبراقأو هتبلاطم يف غلابي ساويس

 نم اوَُدَعُي يكل ؛مهيلع لّهسيو مهنع فّقخِي يكل ةشداكألا ريمأ ىلإ مكبانج نم
 كلت رارمتساو ةلودلا كلتل ءاعّدلاب غرفتب اولغشنيف ؛مكمّرك ىلإ نيتجتلمو مكوّدخ

 سنت مل يتلا  ةقباسلا لاضفألا ىلإ ٌمِضُت «يعاّدلا اذه ىلع ٌهَنِم كلذب ّنوكيو «ةداعّسلا

 .[15 :ميرم] 4 ايش كبَر َناَاَمو 2 ىسنُت نلو

 ءاقتُملاو معلا كلتب ىقزَملا انئانبأ نم ءاّرابكو اًراغِص نيّبحملا ّلك انينع نمو
 نورظتتي مهو «ةعاّطلاو َمالّسلا مكنوغلبيو ءاعّدلاو ركّشلاب نولغشنم «مّركلا كلذل

 لع بنك + هنإف «ةروتسم بابسأب ةديعبلا نكامألا نم ٌقئالخلا عمجي اًيوامس اًقافتا

 4« ٌُريِدَم ُءاَشَي اَذإ َمهِمْمَج َلَع )) هنإ ١7[. :ماعنألا] 0 تا ةيشت

 تافّرلاو ميمّرلا ٌفّلؤمو تاوصألا عماسو تاتشلا ٌمماج هنإ ![15 :ىروشلا]



 تمد .نيسطلا هلآو دمحم ىلع هللا للصو :«تابيطلا ثاّيحتلا هلو «تاومألا يبحمو

 .مالّسلاو .قئالخلل اًثيغمو ريخلل اًطساب

 روسو سئ كلاسرلا

 نيدلا زع ناطلّسلا ىلإ رهاظلا يف]

 ةيصونو «جاوزلاب ةكرابم سواكيك

 «ىرولا ةوفص ءدواد لآ رخف «لاعلا ٍديرف ٍنامز انيرق لابقإلاو ٌةداعّسلا 3

 دياعلا «مراكملا رحب «نيطالشلا راختفا «نيمورحملا رج .نيمولظملا ٍثيْعُم «ىرّشلا ةلبق

 مهّمصعو .مهّودع رّمدو .مهّولع هللا مادأ  ناسحإلل ٍطسابلا «ةيعّرلاب يفطلتملا هلل

 امهلمو هل اًظفاح  هلالج لج - هللا ناكو .مهالحأ ال ريخلا نمو .«مهاعرو مهألكو

 .همّركو ِهْنَمِب هلاعفأو هلاوقأو هلاوحأ ةلمج يف اًدِشرمو َريخلا
 2 و 2 ؟* ميو ّ ب 5 0300 1
 قحلا لعجي .بلاغ قايتشالا نأ ٌملعَيو ؛ءانثلاو ةّيحتلاو ًءاعّدلاو َمالَّسلا غلبي

 .عيمس بيج ِهّنِإ ؟؛لجاعلا يف اًببس ءاقلل ىلاعت

 .ريخلا ةيعدأب

 ولما لونا حسو دكت“ .ةلفحتف لتسماف هيكل
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 قيرط يف نيلكوتملاو هبانج ىلإ نيبينملا طبري قئالخلل ٌمماجلا  هلالج لج  ُكِلملا

 هلأ نإ ةهبَسَحَوهَف ون َكَع َلكَتب نمو 9 نيراّدلا يف ةداعّسلا ديزمل ٌببس وه اهب هتمحر
 سّدقتو ىلاعت  ّقحلا ىلع ٌدامتعاو ُلّكوت هيدل نم ّلك َنإف ,[1" :قالطلا] 4( رم عب

 هل مّدقي نأ ٌنكمي ال ءلضن نأ هللا ًذاعم «ةّيلزألا ةسّدقملا هترضح ىلإ اًهّجوتم نوكيو -

 وهو هللا فيض هنأل كلذ .ناسحإلا رّوُص َفالآ هيلإ ٌمّدقي لب ءائيس اًنيش ىلاعت ٌقحلا

 نوكيااه:ةل مدي يضاف هدابع لإو:قشنا لإ خاوتي نم لكو :هقيبش يذوب ال يذلا
 ٌرتاوتتو مغلا كلذ لوزي «كلذ نم ٌّمغ هلاحل لصحب هنأ مغربو «هتداعسل اًيبس

 .تاداعّسلا

 يقلاحخ ىلإ يرمأُثت ضّوفو يل هلله قاب ٌتيضر
 يقبايف ُنِسحُيكلنك ىضمايف هللا َرسحأدقل

 هلام يف ينركذ نم .ينركذي نيح هعم انأو يب يدبع ّنظ دنع انأ :ىلاعت هللا لاق

 يف هتركذ هسفن يف ينركذ نمو ءألم ىلع هّنركذ الم ىلع ينركذ نمو يلام يف هّنركذ

 .يسفن
 ىنسألا وه لابقإ ٌلكو ٌرثكألا يه ةداعس ّلك ضّيقو - هلالج لج  ٌّقحلا رّسي

 .ءاعّدلا بيجم ِهّنِإ !زيزعلا كلذل

 َميركلا «قالخألا َفيِرَّشلا «نيعلا َةَّرَق 5 ءّصِلخملا َنبالا ةّيحتلا ٌلماح نإ

 دين ءبولقلا نيمأ خيشلا نب ؛ نيّدلا ٌردص ]١794[ «بيسنلا ٌبيسحلا ؛قارعألا

 هللا عتم  نيذلاو ٌقحلا ماسح «نيكلاَسلا ٍدئاق «خياشملا رخفم «نامزلا ديزي يبأ «تَقَّوْلا

 ناسحإلاو فطّللا ٌمجنم وه ْنَم َّنإو ؛مكبانج ىلإ ٌةجوتم - هئاقب لوطب نيملسملا



 .ةيصو ىلإ جاتحي ال «ّيكلملا ءاطعلاو ةيلاعلا ةّمهلاو

 ايضامناك ْنِإو اباتع ٌرهلا ىلإ ٍوِْذُحش ٍدْعَب نم فيَسلا ٌثيأر ْنكلو

 ةلود يف هللا مهاقبأ  ٍديرفلا اذه ىدل ءافعضلا ةياعرو شيوارّدلا ةفطالم نإ

 ؛بانجلا كلذل نيدصاقلاو ايندلا لهأ دنع سمّشلا نم ٌرهظأ  ةيفاك ةمعنو ةيفاص

 طع اقرا نعتاتل وعما لخا اوم صولا همر: هناك لك نضال ةيقاوز

 ةبو ىلاعت ٌيرابلا ىلخأ الف .«هلعافك ريخلا ىلع ّلاَدلا» َّنإف .ناسحإلا كلذ باوث نم

 نيمآ .دودح هل سيل يذلا هناسحإ نمو اعلا ديرف وه يذلا كلذ ٍدوجو نم ةطيسبلا

 .نيملاعلا براي

 نوعا اوةمداسااسرلا

 [يبلج

 «لداعلا ملاعلا ؛ءارمألا ِكِلِم ةرضحل ٍنْيَمِزالم اًئاد لابقإلاو ًةداعَسلا هللا ٌلَعِج

 ِثيغم «ءاملعلا برم ؛ةنطلَسلا ٍدارع ؛كلاملا ٍةدمُع ,نمايألا جات ءروصنملا ٍرّفظملا دّيؤملا
 يذ «تاماركلا ٌقحتسُم «تاريخلا ٍسّسؤم ؛ناسحإلا رشان ءلْدَعلا ٍطساب ؛نيمولظملا

 [مادقملا ىنعمب ةيكرتلاب] ْبلأ ,[كرابملا ريبكلا :ىنعمب ةيكرتلاب] ْْنُُ ْمْلَأ «ةيلاعلا مّمحلا

 ؛هّردع كلهأو ءهٌولع هللا مادأ كب هناوري ءسدقلا حورب ِدّيؤملا «ةّمها يلاعلا :ٌصاخلا
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 .هتما حورب هديأو ءهّرذص َحّرْشو «هّرومأ َحلصأو ؛ىرسعلا هينجو ؛ءىرسيلل هرّسيو

 ابّصلا ديب اهّلسرأو امهيّدؤَأ ءبجاولا نم امهتأل ءاّراهتو اليل ءاعّدلاو ُمالّسلا
 ٌلوسر َكِيلإ يَئمابّصلا ٌحيرف ْ

 «يعاّدلا اذه ىدل بيغلا ٌظفحو ةّبحملاو ريخلا ٌةدارإو ٌةحيصنلا مولعملا نمو

 .«أفاكي ال ريخاب ئدابلاو» ناسحإلاو ماعنإلا لو وه يذلا كلذ ءازإ ةّصاخ

 مّدقتملل ٌلضفلا:ُتلقفءاهاكب اكبلا يب جّيهف ٍلْبَق ثّكبْنكلو

 ٌةرضحلا كلت وه نيجاتحملا ةاساومو ءارقفلا ةفطالمو ناسحإلا يف ٌمّدقتملاو

 ٌرفي ثيح ءاهيف أجلم ال يتلا ءارحصلا هذه يف َعويلا لظلا ِتقلأ يتلا ٌةرجشلا كلتو

 عفني نم سانلا ُريخ» هللا ّظ هنأل [180] تافآلا سمشب نوقرتحملا لظلا كلذ ىلإ

 ٌتعضو ينإف يتّمأ ءاحمُس نم جئاوحلا اوبلطا .ّسانلا ٌرضي نم ساتلا شو ءّساتلا

 ..ةمحّرلا مهيف

 نيعاّدلا نم  هرومأ هللا مّظن - نيّدلا ُماظن ٌدقتعملا ٌصِلخمللا ٌنبالا ؛ةّيحتلا ٌلماح

 «ءارقفلا ىلع هقفني هكلمي ام لكو ؛شيواردلا نبا وه َمويلاو ءاهل نيّبحملاو ةلودلا كلتل
 ٌررُْفلاو ةعقاولا رثإ ٌةعقاولا هبيصت ةديدم ٍةَّدم دادتما ىلعو .مكيلع ىفخي ال امم كلذو

 ةمحّرلا نم ُلّمؤملاو .«هؤالب قر هيد ٌّقر ْنَمو ؛هؤالب نخب هني نُحَك ْنَمه ررضلا رثإ
 هيلإ رظني نأ رحبلا ”ةيطعو باحّلا ٌمّركو سمشلا ٌةفص هل يذلا ّذفلا اذهل ةّماعلا

 يأ ؛نامّزلا ِدَنُج ءبولقلا ٍنيمأ «خياشملا رخف َسْفَت ّنإف عويلاو .فطعلاو ةياعرلا نيعب

 لوطب نينمؤملا هللا َمّثم  نيّدلاو ّقحلا ماسُح «فّلخلا مّدقم «فّلَسلا ةّيقب ءتقولا ديزي

 وه يذلا ٌعموتملاو .يعاذدلا اذهل نبا وه رْعّصلا نمو هب ٌقّلعتم  هسافنأ يف كرايو هئاقب



 4« اًميِيَج َساّنلأ اي نكست هاي ْنَمَو إل هيجيو همرخي نأ قولا نم رثكأ
 اًثيغم ّتمد .ءارقفلا ىلعو يعاّدلا اذه ىلع ٌهْنِم كلذ نم نوكي يكل [77 :ةدئاملا]

 ةقباّسلا تاراثيإلاو تاناسحإلا ىلإ اذه ٌمضنيو - نيملاعلا ّبر اي نيمآ  قئالخلل

 .[7 0 :رونلا]4 ُكآَقيْنَم رول هلأ ىولجي روت َلَع روث زج هللا دنع ةلوبقملا

 نوصملاو تالا ةلاسرلا

 نيّدلا نيعم هّلعل ؛ءارزولا نم دححاو ىلإ] ش
 [يبلج ملاعلا ريمأب ةيصوتلا يف ؛هنوارب

 مهيف ٌتلعج ينإف ؛ءاحمّسلا نم جئاوحلا اوبلطا» :مّلسو هيلع هللا لص يبنلا ّلاق

 ِتاكرب هللا لَعج .«يطخس مهيف ٌتلعج نإ مهبولق ةيساقلا نم اهوبلطت الو ؛يتمحر

 بحاّصلل ديعّسلا نامّزلل انيعُّمو اًيرف ةّيوفطصملا تاراشإلاو ةيوبنلا ٍتاملكلا
 ِسْسؤملا .تاريخلل رشانلا ,نيمولظملا ِثيُّم ءكّلُا ماظن ؛ءارزولا ِكِلِم ,مظعألا

 هتانسح لّبقتو هٌولع هللا مادأ - «هللا رمأل مّظعملا هللا قْلَحَت ىلع قفشملا» تانسحلل

 .اًدبأ اًئاد -ربكألا ّرملا نم هّنَمآو هتائّيس نع ٌرواجتو

 ناسنإلا نأ يف ٌكشاالو .رحألا تاقيفوّتلاب تاريخلا يف هل يذلا ٌنيفوتلا هللا َّنّرق

 لامكب ىلاعت ٌقحلا عمج دقو .فرّقلا ةياغ يف حوُر نمو هةّسخلا ةياغ يف ٍدسَج نم ٌبَكرم

 رهظيو ةمكح ٍفلأ ٌهئم فيرشلا حوّرلا كلذ نم ٌرهظيو ؛نيّدضلا نيذه نيب هتردق



 يمورلا نيدلا لالج انالوم ٌلئاسر 1

 ني اركب قدح نإ 2 :لاق كلذ ةهج نمو .ةملظ ٍفلأ ٌةئم فيثكلا مسجلا اذه نم

 4: ةزيطالاقت ىرل نيوز ق7 دكت 1123 عشت ]خذو لفلم
 ؛هحور ةخفن ىلإ َحوّرلاو «ملظملا نيطلا ىلإ دّسجْلا [181] ٌبَسن .[55- 748 :رجحلا]

 حالصإلا يف امهّتلآ ملظملا َنيَطلا اذه ُهينابَرلا ٌةخفنلا كلتو ٌروّتلا كلذ لعجي يكل

 لعجي نأ ال ءتاجرّدلاو ةعفّرلاو ةاجنلل اًببس كلذ نوكيل ؛هللا ةنامأ ظْفِحو لْدَعلاو

 رْدَعلا يف هل هلآ «يحور نم هيف ٌتخفن» ٌرَونب عمطلاب ءٌجارَسلا كلذ ٌمِلظملا ُنيَّطلا اذه

 .ةيصوصللاو

 عانملا نم ّنسحألا لمح َجارَسلا اًلماح ّصللا ءاج اذإ

 هلّوحجيو اًينيد اًرون ٍدسجلا ٍنيطل يطعي [14 :رجحلا] تخفت ظ حور جارس نإ لب

 نمو ؛ةكئالملا نم ىلعأ وهف هّتوهش هّلقع بلغ نمف» لّقُتلاو لهجلاو نيطلا عبط نع

 .«مئاهبلا نم ىندأ وهف هلفع ُهُتوهش تبلغ
 هل سيل كرابملا هئاقل ىلإ ٌقايتشالاو .دّدجتم وحن ىلع ءاعّدلاو َمالَسلا ٌعلاطي

 .عيمس بيج هّنإ  ءاطبإ نود ءاقّللا قيفوتل اًببس سّدقتو ىلاعت ٌئرابلا بيو .دودح

 ٌرشف .انه ىلإ يتأيس  هرصن هللا زعأ  نوميملا باكّرلا نأ ٍنأش يف ٌربخلا ءاج دقو
 .رتف ريخلا اذه ّنكل «ءاقللا ةراشبب اًعيمج ٌباحصألا

 ٌرهدذلاهردكيال ميعن ّيأو

 عمجو ءاًناوخإ هللا انَلَعِج ءتقو دعسأو ٍنامز ِكربأ يف ٌعوِجّرلا نوكي «هللا ءاش نإو

 .[79 :ىروشلا] 4« ٌرْيِرَ ُهآَمَي اَذِإ َعهعْمج َلَعَوْهَو ]ل اننيب



 ضل لئاس ّرلا

 هل نمل ماعلا ماعنإلاو ماركإلا ىلإ أجلي هللا همّلع  ّلاعلا ٌريمأ ؛ةيحّتلا ٌلماح نإ

 «نآلا اًليعُم راص دق هْنأ يف كش الو .هّولع هللا ّدم ,مظعألا بحاصلا ءسمّشلا ٌةفص

 هّمركأ ام اذإف .ملعلا ليصحت نم ٌةعنام اينّدلا يف ّظحلا ُةَلِقو «ةريثك رارضأل ضّرعت دقو

 اَهاسيْحَأ َنَمَو إل هايحأو «ةميركلا هّفكو رهاطلا هرصنع ةدعاق ىلع ؛ٌمظعألا ٌبحاَصل

 فلا اذه نم ٌعدبأ نوكي نلف «[17 :ةدئاملا]4 اًعيِسج ٌساّنلأ اَْحَأ ًاْنَأَكحَم

 :ةرقبلا] 4 لأ دنع ُهوُدَج رمح نم كسل ًاومرَقُ 07

 ميس تتَبْنَأ َةَّبَح لَكَ هللا ٍليِبَس يف رُهَكَومَأ َنوُعِفنُي َنيِذَلا ُلَثَم 2 ٠

 اًنسحم تمد 17١[. :ةرقبلا]4 آي نَمِل ُتَِص هلو بح هك تمس لك يف ٌلباَكَس

 .نيملاعلا ٌبر اي نيمآ !ريخلل اًرشانو اًينمو

 وعملوا ةلاسرلا

 ةيصوتلا يف شاتوي نيّدلا سمش ىلإ]
 [دمحأ يخأب

 «صلخملا نبالا نم بلّطلاو َدّبعتلاو َداهتجالاو ٍتانسحلاو ٍتاريخلا هللا لّبقت

 قل ىلع ٍقِفشملا» ءلداعلا ]١87[ دباعلا ملاعلا .دعسألا رخفألا دمألا ءٌلَجألا ٍريمألا

 [ب فوصوملا] بقاوعلاب رّكفملا .نيطالّسلاو كولملا ّصتخم هللا رمأل مّظعملا .هللا



 ورلا نيدلا لالج انالوم ٌلئاسر "؟ ةم

 م را هيوم -_ سد

 .[18- ١1 :تايراذلا]4( َنوِفغَتَسِ مم رالي ؟0) َنوُمَججي ام ا

 معلا ٌمالعو تانج زيغب قؤرلا قاّرز «قاعت هللا ل

 هرفسو هنامزأو هلاوحأ لك يف ٌنيعمو ٌدّيؤمو ٌسراحو ٌظفاحو هل ٌبصان ءباتك ريغب

 . هلآو دّمحم لحب هتلزعو هتولخو هرّضحو

 مكيدوباويَلحْنكو | مكيدان ٍلهأ ىلع ٌمالَص

 نأ مّلعيو ؛هبانج ىلإ لَسرُت «ةمزاللا رومألا نم يه «ةيعدألاو تاّيحتلا ٌفالآ
 ٌبلاغ ءءاضفلا ىلإ سوبحملاو ءاقللا ىلإ روجهملاو ءاملا ىلإ ٍناشطعلا قايتشاك ءاقايتشا

 ٌمماسو تاومألا ييحُمو تابنلا ُجرختو ِتاتّملا ٌعماج_ هلالج لج ّقحلا ٌلَعِج .ٌتعابو

 .ةباجإلا يلو هّنِإ ءلاف نميأو لاح نسحأ ىلع أّيهمو اًرّسيم ًءاقللا  تاوصألا

 ٍفرتحملا نسحملا ميحّرلا ميركلا هرصنع قفو «ةيانعلا ّلظ طسبي نأ ُلكؤي

 هللا هملس  دّمحم يخأ ءدهتجملا ٍدقتعملا زيزعلا صلخملا ٍنبالا تاجاح ىلع ؛ناسحإلل

 ىلع ّنوكيو ؛مّركلا كلذل اًقيرغو معنلل اًركاش ّنوكي يكل  هالخأ ال ريخلا نمو هاقبأو

 ٍبحاَّصلا «ءارمألا كلم ةرضح ىلإ يعاّدلا اذه ٌمالس لصيو .ةريثك ّنَنِم يعاّدلا اذه

 مالسإلا ِدضَع «قافنإلاو يدايألا ّلو «قارعلاو ناسارخ يف روهشملا ءمظعألا

 هّولع هللا مادأ ؛نيّدلاو ّقحلا جات «ةفينملا تافّصلاو ةفيرّشلا قالخألا ندعم ,نيملسملاو

 يف هنع عنتمي ال ا نم «هُملعي امو .هّرصنو هَدّيأو هتانسح لّبقتو

 .[9 :ءارسإلا] 4 ٌكسشنأل ْمُشنَسَحَل ٌمتنَسَحَأ نإ ]9 ىلاعت هلل ءافخلاو حوضولا

 ةيصولا ىلإ جاتحم ريغ مكر صنع َفيطل نأ مغربو
 ايضام ناك نإواجباتحم ٌرهلا ىلإ 2 ِوْذْحَس ٍدعَب ْنِم فيسلا ٌتيأر ْنكلو



 نم يعاّدلا اذه َبلاطم ا(ًئاد ّسجنأ دق يذلا ناسحإلل ٌعقوت كانه هللا هللا

 .هرجأ فعاضو هتانسح هللا لّبقت_ةباجإلا ٍنْسُح ىلإ ٌلّصوو هترضح

 اهّتسرغ يذلا تنأف «ةسرغلا ٌتيقس نإ

 اهتعفر يذلا ٌتنأف ءاهّتعضو نإو

 .«هثادتبا نم ٌريخ فورعملا ُماَت»

 مكل ٌكرابمف «ةرخآلا رمأب َماَّتلا لاغتشالاب متعرش دق مكنأ يعمس ىلإ ىمارت
 ىرسعلا مكبتجو ىرسيلا مكل رّسيو ءمكّرصنو هللا مكناعأو  اًريخآو اَلَّوأ ءكلذ

 .[175 :ماعنألا]4 لاسإلإ هردص سْمِم هَيِدِهَي نأ هلأ درُي نَمَف +

 مكيلإ نوثعبيو ؛مكيلإ نوقاتشم اًعيمح ٌءارقفلاو ناوخإلا ءانه نم ]١18[

 .هلآو َدمْحمَب ؛نيعولظملل اًعيفم تفذ .ءاعدلاو مالسلاب

 نوححأو تملا لاسرلا

 ضيوفت بلط .هناوري نيّدلا نيعم ىلإ

 [نيّدلا ماسح خيشلا ىلإ ةفيظو

 ٍدهتجملا ,نيمولظملا ٍثيغم «نمايألاو ءارمألا ِكِلمل ةلصتملا ةبّيطلا ًةايحلا هللا مادأ

 راَمسَأليَو (©)) َنوُمَجَبب ام لأ َنَي اليو اوك )+ هللا ةدابع ىلع صيرحلا «هللا ةعاط

 ١ َمهِيوُنُج َلَعَو ادوُعُفَو امني ها َنوُيُددَي 18[2- ١0 :تايراذلا]  َنرِْعَتس



 يمورلا نيدلا لالج انالوم ٌلئاسر الاكل

 ءنيِينابرلا ءالضفلا برم .[0 4 :ةدئاملا] * ريآل َدَمْوَ َتْفاي الو 2ل[١4١ :نارمع لآ]

 .هولع هللا مادأ نيّدلاو ةلوّدلا ٍنيِعّم «نيّيناحوّرلا ءارقفلا سينأ

 موي ِهِيََع ُملَسَو إف نيِحلاَّصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالّسلا .ءاعّدلاو مالّسلاب ثعبُي

 4« ٍرِحَن تن نمي او ُملَس 211١5 :ميرم] 4( ايَح ُتَعْبُي مويو ُتوُمَي موو َدِلَو

 نونمؤملا» ف «هئازجأو هئاضعأ ىلإ حراوجلا عوطقم قايتشاك انقايتشاو 158 :سي]

 رهسلاو ىمحلاب دسجلا رئاس ىعادت وضع [اذك] هنم ىكتشا اذإ «ةدحاو ِسفنك

 اذإ انعْنج ىلع هللا نإ .[18 :نارقل] 4 َوَدِحِبَو يْفئكحاْلِإ كفَتَب اَلَو خُفلَحاَم +
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 ماس «2 2 امص ساس

 ةَمحَيلأ ِهِسَفَن َقَع َبْنَك + «(ىروشلا ةروس نم 74 ةيآلا نم ىحوتسم) ريدق ءاشي

 :رجحلا] * َنيِلَِمْنُم روس ّلَع اًنَوْحِإ 9 هللا انلعج ١7[ :ماعنألا] © مُكتَعَمْجَيل

 .نيملاعلا بر اي نيمآ -[

 دق هللا همّلس  نيّدلا ماسُح خيشلا «يفاولا يفاكلا صلخملا ٌنبالا ةّيحتلا لماح

 ءاطعلل اًيلطمو دوفولا ىلع اًلِضْفُم لاز ال  لاؤَسلا ةلّبِيو لامآلا ةبعك ماقم ىلإ هّجوت
 - اًريزع لاز ال  زيزعلا كلذ بانجل ةّلِعلا ميدعلا ماعنإلا نم مقوتملا .دوجلاو

 ةمدخلا يف هبّصني نأ :[9 :ناسنإلا] © اًوْكَش الو آر وكس دين ال ِهئآ ِهَجَوِل كَم امِإ +

 .مهيساوي نمو ماعنإلل لولا كلذ ماد نم نوكي يكل ؛هب ةقئاللا

 «ةيناسنإلا لامعأ نم المع لمعا «ُكلملا اهّيأ ّاع ْمِعنأ

 ةداعّسلا ٌتيأر ينئأاب ٌرخافأ يكل



 ؟كناسحإ نم ناسنإ َءُس ام اذإ «كناطلس نم ٌُصِقِني اذام ؛نامزلا ٌكيلم اي

 شيوارّدلا ٌةفطالم اعلا قوس يف ّذفلا كلذل ٍلمعو ٍةِعْنَص ٌريخ ٌنإَو ]١44[

 هللا ُلايع ٌقلخلا» !دييأت ىلع اًدييأتو «قيفوت ىلع اًقيفوت هللا ًكداز - مهرشك ُرْبَجو

 بهذ لفل ركل ضال عي قري نماتل وت فالق ىذا اع يلهب
 ةلمُعلا ةعفنمك تسيل ةضفلا ةعفنمو «ةّضِفلا ةعفنمك تسيل رمحألا شيوارّدلا

 اءاج ّمألاو ُبألا .عفنو عفن نيب ٌقرف كانه «ءهّلك ٌريخ َعفتلا» نأ مغريو ؛ةيساحتلا

 اياهم نعت نم قادت روم اسأل ملل هينلا نه هني نإ: ناسإلا
 ءارمألا ِكِلِم باوث ُهللا لعج .ةيابن مالكلا اذه سيلو .بيغلا اع ءاضف ىلإ مهّلصوأو

 !ةياهن نود نم هقيفوت ٌددمو

 كلتو «ةميركلا ةرضحلا كلت ىلع هتاجاح ضرع ىلع ٌداتعم صلخملا يعاذلاو

 .مهتابولطم مامتإو نيقشاعلا تاجاح حاجنإ ىلع ًةداتعم ٌةرضحلا

 ممألا ُفعضأ قشيلا ٌةقأو مّركلا نم ىوسلا لها ٌماركإ

 .نيملاعلا بر اي نيمآ ءانسحم تمد

 ىلإ كلذ ٌمَضنيسو «ةميظع َهْنم اًلّمحتم نوكيس ناسحإلا اذه يف يعاّدلاو

 .مالّسلاو .ةميدقلا ٍفاطلألا



 يمورلا نيدلا لالج انالوم لئاسر 0

 هرلاةلاسرلا

 نيذلا جات مظعألا ٍبحاّصلا ىلإ]

 [دّمحم يخأب ةيصوتلا يف

 «نمايألاو ءارمألا ِكِلِم ,مظعألا بحاّصلل يلاعلا سلجملا ًةايح هللا ٌلاطأ

 «قارعلاو ناسارخ رخف «قافآلا روهشم «نيمولظملا ٍثايغ «نيفوهلملا ِثيغُم

 ؛مانألا بفهك ؛مالسإلا ميرح نع ميصخلا ٌباَّذلا ءءالضفلا برم ؛ءارقفلا سنؤم

 ٍةداعّسلاو ؛قاقحتسالا كلذ ٍقاذم ىلع  هّولع هللا مادأ  نيّدلاو ةلوّدلا جات

 ةقئاللا ةازاجملاو ةأفاكملاو «ةّمها كلتل ةمئالملا ةّيطعلاو ءقافشإلا كلذب ةقئاللا

 يعاسملا لك يف لجو رع  ُهللاو ٌدِعاسُم ٌنامزلاو ٌدِعاس ُلابقإلا .ةيّنلا كلتب

 .عادو ضار

 ناسحإلا ٌقوقح اًدبأ سني مل يعاّدلا اذه ْنأ ىلع ٌملّطم رارسألا اع نإ

 اهرّكذتيو  هّولع هللا َمادأ  ءارمألا كلم اهب لّضفت يتلا يدايألاو ماعنإلاو قباَسلا

 ىلع ؛ملعأ ينّنإو .رثكتو موي ّلك ٌرمتست ةفلألا كلت ٌةَيبذاج ؛مَحّنلا كلت ركشيو
 ]١846[ «موي ّلك يف ُلاصتالاو ٌداقتعالا ُدادزي اًضيأ ةيحانلا كلت نم هنأ «ةقيقحلا

 56 .«ٌدهاشتت ٌبولقلا»و «ةنَّزْرَر بلقلا ىلإ بلقلا نم» هنأ كلذ

 ءاههيلك نيفرطلا نم نوكت نأ نم ةّبحملل دب ال هّنأ ليلدلاو لقعلا ةيضق يف

 قلخلاو ّنحلا ةّبمحم ّنأل كلذ ؛نيتيحانلا نم قوّتلا ٌةيعادو قوشلا ُكّدرحم نوكي نأو

 ٍدَي نم ولعي ال ٌتوّصلاف ؛رّوصتُت الو دحاو بناج نم اًدبأ نوكت ال



 اكدت لئاس ّرلا

 نود نم نوكي ال « َمُجيحَب )2 ف ةدحاو مَدَت نم يتأي ال ٌصقّرلاو .ةدحاو

 أوّضَرَو 2 نود نم نوكي ال# َمُْنَع ُهَللأ ضر 2 و 10 4 :ةدئاملا 4 رهتوبحو #

 ١١9[. :ةدئاملا]4 ُهْنَع

 ءاقّللا كلذ ةداعس ىلإ ٌقايتشالاو .ءافصو ٍقْدِص نع ةّيحتلاو َمالَسلا ٌعلاطي

 نم ٌبيصن رظنلا ٍريصقلا لقعلل نوكي نأ نكمي يذلا ليبقلا كلذ نم سيل ءفيرّشلا

 «لبُ يلايللاو ءٌبئاجع بيغلا يفو .هتبلغ مغرب ٌتابث ٍراّرفلا ربصلل ٌنوكي وأ ؛هكاردإ

 ُبلطت ةديدش ٌلويم سوؤَرلا يفو ءٌقاوشأ بولقلا يفو ماعلا يف اهُراثآو اهُجئاتن رهظت
 بيغلا يف ٌموتكملا كلذ روهظلاو دوجولا ىلإ يتأي يكل عّرضتتو بذجتو َجئاتنلا كلت
 يفو ايندلا هذه يف  هلالج لج  ّنحلا ّنأل كلذ .رّوصيو هب لبُح يلايللا يذلا كلذو

 «ةركفلا كلتب ةقثال ٌنيعلا اهارت ًةروص ُنيعْلا اهارت ال ٍةركف لكل قلخيس ءايندلا كلت

 ناك نإو «هّمركأ اًيرك ناك نإو :ةركفلا هذهب رّكف يذلا رّكفملاب ًةروصلا كلت ٌنرقيسو

 ةيضقلا كلت َفّرع ىلاعت هللا دمحب  هٌولع هللا ًمادأ  ءارمألا كلم نإ .ءهّمّلسأ اًيئل

 هِعْمَس لك ؛هللا قّلخَت ىلع ةقفشلاو هللا رثأ َميظعت ام هرْكِف لك راصو .اهب دقتعاو

 يوادي نأ َاغتبا «مهيلع نادل هرصب سس «نيمولظملا نينأ ىلإ هجوتم
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 نيعاّدلاو ءامدقلا ماَدُكا نم هللا هزعأ  دّممم يخأ ,دّبعتملا ٌدَقتعملا ٌريزعلا ٌنبالا

 ىلإ هّجوت دقو «ةمعنلا كلت عيضرو ةمحّرلا كلت ٌبيبر وهو ؛ةرضحلا كلتل نيديرملاو



 يمورلا نيدلا لالج انالوم لئاسر <33

 نامرحلاو ةريحلاو ّماتلا سأيلا دعب هنأ ُلّمؤملاو .ةيكلملا ةمحّرلا كلت ِلَمُأ ىلع مكترضح

 هلضَفو زيزعلا كلذ وفعب ايحيو ٌفَرَشُي هيلع اًبوضغم ناك ذإ ؛ميظعلا كلذ قارف ةنحمو

 يلحتملا] ميركلا ةرضح ىدل .[77 :فارعألا] * َآَنئَلَظ اَنّيَر 9 ب هؤاعد لقي

 4 كريييمتلا ياو ُنياَكلا نع نال اكبقلا تييلينَكسلاَوإل [فصوب
 نم ودغيو ماَدُملا ةقّلَح ىلإ لصي ديدج نمو .هّرلع هللا َمادأ ١[« 4 :نارمع لآ]

 .اهب نومئاهو اهل نوقشاع هلاثمأ نم نوريثك يتلا «لابقإلا كلذ ةبعك يرواحجم

 نازل اذه نه سل موي .انللظ ايفافتب نيم اتاك
 .ماركإلاو ةفطالملل ٌلحملا اذه ريغ اًدالمو ًأجلم ديري الو ُملعيال َنآلاوهو

 لوألا يف اهينتيطعأ يتلا ةرمخلا كلت نم ءيَقاَسلا اهّيأ

 رورسلا ٍدزو «نيلطر وأ الطر ينطعأ

 ةّتبلا ينقيذت ال نأ اًمإإ 1

 نَّدلا تحتف ذإ ءابرخو الث ينلعجت نأ امإو

 وه اهو «ةجاحلا نيع يف ٍلمألا لْخُك بحَسو «حورلا ٍنُذَأب ةرضحلا كلت ةبحم طبر

 اذه ةعافشب اهل ىهتنم ال يتلا ةمحّرلا كلت ىوس ٌةيده هيدل سيلو ةرضحلا كلت ىلإ يتأي

 وه يذلا كلذ ٍناسحإ نم ُلؤملاو .ةرضحلا كلت نع َدرُي مل يذلا ءصلخملا يعاذلا

 «ةرثعبملا هلاوحأ بّبري نأ ءاحل دودح ال يتلا شيواردلل هِتفطالمو هِلّضفتو ماعلا ٌديرف

 4( اًميِمَج َساّنلأ احل آَئأَكحَف اًمايَحَأ ْنَمَو » «ةياعّرلاو ةيانعلاب هيبحيو
 .[؟؟ :ةدئاملا]



 اظنشلا 58 ش] _ لئاس ّرلا

 دِبَعَفلاَرَّرحت نأ نم كل ريخ >كناسحإب اًدحاو اًرُح ديعتست نأ

 ”لارع قوألاكاسرلا

 نيدلا سمشب ةيصوت «هناورب نيعم ىلإ]

 [ناويد لمع يف هنييعت بلطو

 ٍثيغم «ءارمألا كلل نْيَضّيقمو نْيَرّسيِم دّيؤملا ٌلابقإلاو ةدّلخملا ًةداعسلا هللا ٌمادأ

 هللا رمأل مّظعملا «ةيفاّصلا ةريرّسلاو ةيلاعلا ممهلا يذ «ءارقفلا سنؤم «نيمولظملا

 4* اًعَمِظَو اَف اًهوَح مْجّيَم توعد حياَضملا نع ْمُهُي 4ةونح قاجست ري هللا بحي امل ّبجملا

 ٍنيعم مَعْئلاو يدايألا لو .ٍدعسألا بجنألا مركألا لداعلا ملاعلا ١7[. :ةدجسلا]

 ء[كرابملا ميظعلا :ىنعمب ةيكرتلاب] غلتق غلا ؛نيملسملاو مالسإلا ٍدْضَع نيّدلاو ةلوّدلا

 هللا َمادأ - كب هناوري ءّىقتلا «[مادقملا ملاعلا حيصفلا :ىنعمب ةيكرتلاب] بلأ اكلب اكلد

 يتلا تاريخلا لك ّلَعجو .هرّسي هل ريخلا قيرطو هّرَصنو هَدْيأو هّردع تبكو ؛هٌرلع

 وِداَبِع ّنع ديول لبي وه هنأ نأ ةروربمو َةلوبقم اهيونيو ٌساسألا اهل م عضيو اهّلعفي

 .نيملاعلا بر اي نيم .[ ١5 :ةبوتلا] تف ِتَقَدَّصلَآ ُدْخَأَيَو

 مركُم ءاقلل قايتشالا نأ ٌمّلعيو ءصلخملا اذه نم ةانثلاو ًءاعّدلاو َمالَسلا ٌعلاطي

 راتخي ام سانلل راتخيو .هسفنل بحي ام سانلل بحي يذلا «ميركلا ميلحلا شيواردلا

  هلالج لج  ٌّقحلا لعجي .ديدشو ٌثعابو ٌبلاغ «ناهيإلا ىرُع ٌمعظعأ وهو ؛هسفنل



 يمورلا نيدلا لالج انالوم ٌلئاسر نا

 اًببس «تارعّدلا بيجو ]١87[ تاوصألا ٌعماسو تاومألا ييحمر تاتّشلا عماج

 .عيمس ٌتيِج نإ ءاقلل اًيرس
 نم  هتداعس تماد  نيّذدلا سمش «ٌمرابلا يفاكلا ٌصِلِخملا ُنبالا .ةّيحتلا ٌمفار

 نم ٍةليسوب بانجلا كلذ ةمدخب َفّرشُي نأ لّمؤي وهو ٍتقو لنمو «يعاّدلا اذه ءابرقأ

 ٌدعبُي ناكو ؛هللا اهّلجأ  اهديبعو ةرضحلا كلت مَدََح ٍةلمُج نم نوكيو «لئاسولا

 .امهتياغ ىلإ ٌةّبحملاو ٌقايتشالا لصو نأ ىلإ «يلاعلا باتجلا كلذ نع جاعزإلا

 قْشلا مامأ دومصلا ىلع ردقي ال ٌربَّصلا

 انيعُت نوكي نأ لع ٌريقيال مقعلاو

 لبقي نأ «ةيطعلا ٍلصتم «ةعفنملا ماع ,ةفّصلا ّيسمش ٍقالخأ مراكم نم ٌعقوتملا

 .ةياغ نود نم اًباوثو ءّدع نود نم ًءاعدو «ّدح نود نم ًءانث رخّدي يكل «ةعافشلا هذه

 .اًطايتحا عفش دق هّتكل ءاّمورحم اًبلاط ناعِجرُي ال هّئاطلسو ريبكلا كلذ ةمحر نأ مغربو

 ّنظلا ةئّيس ٍقاَشُعلا بولق ّنكل .كنمأطخ يتأيال هنآ انأ ٌفرعأ

 .نيملاعلا ٌبر اي «نيمآ ,قئالخلل اًيغم ٌتمد

 م 5 5

 ”لارول”ناملالاسرلا

 نيدلا رع ناطلسلا ىلإ رهاظلا يف]]

 [ناطلسلا ةلاسر ةباجإ يف :سواكيك

 نيقباّسلاو نييدبألا َنيِلبقمْلا ٌدوصقم امه نْيَذَللا ةلودلاو لابقإلا هللا ّلَعِج

 كولملا رْخف «لاعلا ديرفل ةفيرشلا تاذلل ٍنْيَجْزاملاو ٍنْيَرِصانملاو ٍنْيمزالملا ءنّيدمرّسلا



 بولق ٍدّهعتم «ةرخآلل ايندلا ٍلذاب «ةرخافلا دماحملا يذ ءدواد لآ راختفا ؛نيطالّسلاو

 «نحملا لهأ ثيغم ؛حابشألا رورّس ؛حاورألا صلخت «ءاربكلاو نمايألا ٍةوسأ «ءارقفلا

 بدألاو ّيرطفلا روثلا يذ «سوفنلا فرشأ «سئافنلا عوبني ءنَسَح لك ْنِدْعَم

 (ّثاد ةرهابلا ةلودلا كلت ُءايلوأ !هل ِنْيَدَّدسمو ”ٍنْيَدَيؤِم  هٌولع هللا َمادأ - ّيزيرغلا

 .توروهقمو نوروتبم اهؤادعأو «توروصنمو نورورسم

 اديدج نازي ال ٌمالَس ْنكلو عّدوم ٌمالسال ْمكيلع ٌمالَس

 مكيداوبامويَلحْنَمو ٌمكيدان ٍلهأ ىلعٌّمالس

 ريمضلا ينّكَنأل كِيلع ُملسأ[43]

 رضاح بلقلا يف َتنأف «نيعلا نع اًبئاغ تنك اذإو

 بلقلا يف ٌرضاحلا ؛نيعلا نع ٌبئاغلا اهّيَأ ايف

 رضاحلا بئاغلا ىلع مالس

 ماد ٌلأسأو ءيالو روفوو ءءافصو ٍقْدَص نع ةيحنلاو مالَّسلا ٌداروأ ثعبُت

 يذلا لابقإلا كلذ ٍقارشإو ةلوّدلا كلت ٍلاك رابخأ نع اقوتو اًقايتشا ٌدراولاو ٌرداَّصلا

 ءال رصح ال نينس هللا امهّمادأ .نيفرهلملاو نيمولظملا حايترا لحمو هاقعتشلا اجلك وف

 عوجرلا َرببخ يكحي داس رّشبم أي ةْرِغ نيح ىلع هنأ ٍلَمأ لع صخفتأو ُثحبأو

 .[مجرتملا] رقفلا علطم يف «ّلَعج» ل يناثلا ل وعفملا *



 مل نآلا ىلإو .نيقاتشملا كئلوأ جهبُيو ؛هلصويو ةداعّسلا كلتل ةميركلا ةدوعلاو كرابملا

 يف «ةبذاكلا تاحابصلاو ةليمجلا فيجارألاب هّنكل ءقداّصلا حبّصلا اذه ُلِْم ْعلطَي

 ريبك ٌرورس ٌلّصح «ةيطإلا ةوفصلاو ةيكلملا ةصالخلا كلت ءيجمب رابخإلا نأش

 .ٌُبلقلا َنَقو «اوفت الو نورّشب ءاوفلخأو ينودجف»

 افّرش هللا هفعاض  فيرشلا فيرظلا لاصتالاو فّرشملا َحّرفملا ًءاقللا هللا أّيه

 مكِقشعو ّيكلملا مكناسحإ ٌركذ ىلتُي ماوّدلا ىلعو !ةعاس أنهأو ٍتقو دعسأ يف اًرعو

 ديت .بولقلا ُنيمأ .خياشملا ُكِلم ىوعّدلا هذه ىلع ٍليلد ٌقدصأ ّنإو «ٌناطلسلا

 ىدملا ٌمّلع ءنيّدلاو ّقحلا ماسُح ء«ضرألا يف هللا ٌةّصاخ «ناوألا ديزي وبأ «نامزلا

 ٌقيِفَرلا وهف  هئاقل رونب نيفراعلا بولق ٌرانأو «هئاقب لوطب نيملسملا هللا عّبم  نيقيلاو
 هللا باجتسا .مكبانجل ةلودلاو ةداعّسلا ةدازتساو مكل ريخلاب ِءاعّدلا قيرط يف ُنيعملاو

 ّيهإلا لضفلا كلذ ضيفو ةلودلا كلت ةفعاضمو لابقإلا كلذ ماود يف ريخلا ٍتاوعد

 .ةباجتسم نيصلخملا ٌةوعدو «ةباجإلا خلو هللاو .ةيواهّسلا ةيانعلاو

 ةلودلا كلتل نوعي ءانئاوخإ مه نيذلا «ءارقفلا ٌةعامجو ٌرابكلاو ٌراغصلا ءانه نم

 تانئيَسلا َمفادو تاجاحلا ّيضاق نولأسيو ءاّرهجو اًرس ؛تاولخلاو تاولّصلا لاح

 ٌتادارُم لّصوت نأ ءاغتبا ؛ةعفّرلا لاو ٍةلوّدلا ٌديزم  ىلاعتو كرابت  تانسحلا لوو

 «ريدق ءاشي ام ىلع نإ .لوصحلاب .هئاّبحأو هيادخسو - هّرلع هللا ًمادأ اعلا ٍديرف

 .هلآو دمحم ىلع هللا لص ءريدج ةباجإلابو

 ءةمصعلا ٌراوج وه يذلا كلذل نورواجملاو ماّدخلاو ُديبعلا مكيلع ُمّلسي

 اًثيغم تمد .طوسبملا ٌلظلاب نوفّرشملا «ةياحلا ٌميرح وه يذلا كلذ يف نوميقملاو



 حا لئاس ّرلا

 .نيملاعلا ّبر اي ؛نيمآ «ءارقفلل ًاجلمو قئالخلل

 .اًنسحم لاز ال_تاّرسملا تدازف ءافعضلل ٍنيعملا بلقلل مّركملا ٌةفّرشم تلصو دقو

 كلارك لالا ةلاسلا

 نيدلا رع ناطلسلا ىلإ 22

 ناطلسلا ةلاسر ةباجإ يف سواكيك
 .[ةّبحم ةلاسرو

 اننيب نم ٌدْعِبلا مفريو انّيب عمجي هللا 41

 لاصولا ٌىيرط رسشيي نأ لمآ نارجملا ٌىيرط انن ٌرهظأ يذلا هللا

 مالّسلابةرا إلا يفكيو مالكلاب ٌكلاصو نم انيضر

 ماعيفلاككارأالٌره شو رهش يفلأاك كارأ ال ٌمويف

 .ءاسشلا فة سهلمسّتيالا ةمظعلانمهُكْلُم يذلاهللاب

 قايتشالاوقرفلا_ن_م يمفهلٌءسَتيال يمالكنإ

 ٌةداعّسلا تناك ول 68١[. :دوه] 4 ويرش ند لإ َىَواَمَوَأ يَ مكين وَلاَ م

 باطتسملا بائجلا ىلإ حانج ةئمب ُتْرِطل «يبلق لثم انج يدسجل ناك وأ «يل اًنيِعُم
 هللا نم يفئاخلا ,ةيقاعلل رصبتسملا «ةّمهل يلاع ؛دواد لآ جات «كولملا ٍراختفا «ىلوملل

 -يوامسلا ريمضلاو ّيوُلُعلا حوّرلا ؛هّبر ءاقل ىلإ ٍقاتشملا ءميركلا ميلحلا «ةّيعرلاب متهمل



 يمورلا نيدلا لالج انالوم ٌلئاسر الكل

 .هتلودو هّولع هللا َعادأ

 جايّرلا لايذأب ٌتتَبشت مكيلإ ينلمحت َحيَّرلا َناَّول

 جانجلا ضصوصقمُريطي ف يكو مكيلإ يفنوش نم يطأ ٌتدكو

 هتيحانب اليل يَرُمف ءابّصلا اهتيأ ءٍتْردق نإ

 هيلإ ةلاسر ينم ٍلمحاف ٍثررم نإو

 لْضَولا ٌحير كيلع ٌمارَح :هل يلوقف كانه يبلق ٍتيأر ْنإو
 هسيلج اًيئاد ٌتنأو ٌروجهم اذكه انأ

 يذلا كلذ ٌلايخ ْنأ ١[ :ءاسنلا] * اَميِلَع اء هاب َوَكَو »+ ٌحيلع قحلا 4 1

 .ةيعاذلا فيعضلا 00000 ةظقيلا يف ءاليلو اًرابن .نشحلا ٌسمش وه

 مانا يف ليل لك كار موي لك ٍركفتلا لوط نمو

 ال قايتشالا ٌرانو ءاهيلع نيدراولاو ةميركلا ةرضحلا كلت نع نيرداصلا ٌدبحأ

 .مالّسلا غالبإو ةلاسّرلا ةباتكب ئفطنت
 كرهت ق يتسحتسفلا ازإالإ ١ .يزكسلا نين ايما الاجتأ

 نادت قانعلا دعب لهو ءةكيلإ ٌةقيشع ُدعب ُسفنلاو مكقناعأ

 ٍناجزتمي ٍنْيَحوٌرلاىرينأىوس  هليلغ يفشي سيل يداؤف ْنأك

 ةهج نم مكترضح ىلإ ٌءيجملا رّيتي يكل اًريثك ٌتعرضتو اًريثك ٌثدهتجا
 .ريخأتلاو فقوتلاب ريدقتلا ٌمكاح يضقي مث ؛ةروصلا



 قارفلا نم ّقشنا يذلا بوثلا ٌليذ ٌتمطغاًيح ٌُتيِيقب نإ
 ص

 ابارت تراص يتلا ٌلامآلاًرثكأ مف يرذ ع ل قافٌت م ذإو

 نم ال هللا لجأ نم نوكي يذلا «ةفرعملاو نيّدلا ٍلهأ َلَمُأ ْنأل ؛ىطخت انأف ءال ال

 :رجحلا] « َنيِليِدَقْنُم ريرس لع انوْحِإ 9 ودغي لب ءّدبأ اًبارت ودغي ال ,ىوحلا لجأ

 يجرب َلاَدو اوتو مدا حمم مآ َّنإ 217١) :روطلا] 4( َمْجتَيَرُ يب اقل 3 47

 .[7 5 -*7 :نارمع لآ]# ضب نم اهْسْعِبأةْيَرُذ (©2) َنيِملعْلا َلَع وسع لَو

 ءانهعبطلاٌءوس ىتم ىلإ ءلاعت لاعت

 ؟تنأو انأ ىتم ىلإ .تنأ انأو انأ ّتنأ نوكت امدنع

 نانا ناسنإلا تلعج ٌتنأوانأ

 ٌتنأ انأ ُءيصأو انأ تنأ ُريِصت «َتنأو انأءنود نمو

 اتاوذ تلص فنا ىتمو

 هللا يقبو «تنأو انأ بهذ

 .[737 -71 :سير] 4 نورمان يان َلكدو (5) نوعا تلم )لآ 1

 ءامّدع رصت مل  انراظنأ نع ٌتباغ اهنأ مغرب  انتمئأو انئاّزعأ حاورأ ْنإف اذكهو

 ٌةمودعم تاّذلا ٌةدوجوم يهف «ّقحلا سمش رون يف ٌمويلا تراوت ؛موجنلا لثم يه لب

 نم ىحوتسم) ٌحاورألا يأ «هللا ٌتاملك ثدفنام» يابن مالكلا اذه سيلو .فصرلا
 ٠١[. :رطاف] 4 بيل ُمِلَكْلأ ُدَمَصَي ِهِلإ 2 :هلوقو (فهكلا ةروس نم ٠١4 ةيآلا سم تس



 يمورلا نيدلا لالج انالوم ٌلئاسر م

 اهّلك ءاوملا ٌتاّرذو اًمالقأ اهلك تاباغلا ٌراجشأو اًدادم اعلا ٌراحب تراص ولو

 تاياكحو َةَيناَبَرلا ةرهاطلا مهحاورأ تالاصتاو مهئاقل فصو تعاطتسا الل هاَباَبُك

 .مّلَقِل كلذ تأتي لو ؛مهتّيحم

 قشعلا يناًرساحخ ودغت نل ءٌبلقلاابأ

 اًحور ودغغت نأ كل نيأ نمف ؛حور نود نم َتنأ

 ءامسلا نسم ضرألا ىلإ تبج ءذبلا يف

 ءامّسلا ىلإ ضرألا نم ٌبهذتس ةياهنلا يفو

 ًةظحل دّشنأ .ءاسمو اًحابص «رتاوتلاو ماوّدلا ىلع ءاعدو مالَس فلأ ةئمب ُثعبأ

 .[47 :فسوي] 4 تريِوَمْجبأ ْمُكصِْمَأِب ٍلوثَأَو ) مالشلا نم الدب انأ اهيف يتآ

 لك بلقلا يفو ؛هلاصو لاي لك نيعلا يفو ءهِرْكُش حْرَش لك ٍناسَللا ىلع هنأ مغربو
 لَم .هذه هيورت ال ؛ىلوملا كلذ ىلإ قايتشالل ٍقسعْسُم َحوّرلا َّنِإف هيف ريكفتلاو هرْكِؤ

 ٍلَجألا لولح لبق لجعلا ىلع ىّبهيو رّسيب نأ نيلّمؤملا عناص اينّدلا قلاخ نم قئاولا
 يف مهّولع هللا ًمادأ نانا رّونُم ؛نامزلا ةردان «ىلوملا كلذل ةعيرسلا ةشعنملا ًةدهاشملا

 نم ُطَنَفُي نّمَو إإ اًعيمس ءاعّدلل ناك هنإ ؛ةيفاك ٍةمصعو ةيفاو ٍةمعنو ةيفاص ٍةلود

 .[01 :رجحلا] ( تروُلاّصلأ الإ ير َةَمْمَي
 ٌبلقلا اهّأ «ةريثك بئاجع بيغلا يفّْنإ  ُبلقلا اهب لّمأو ءطنقت ال

 كنع اًديعب ٌبيبحلا لظ نأ ببسب «ٌحِوَرلا اهتأ ٌمتغت ال



 انني لئاس ّرلا

 ةقلخلا يف رمي ءاليوط نوكي هّنأ مغرب ُنَسّرلاَف

 َةلْبِق تمد 21١9[. :فهكلا] * ادَدَم .ِِلْنيِب انْثِج ْوَلَو »+ اًدبأ انثاجانم مدت ال

 .نيملاعلا بر اي «نيمآ «ةاجانملل اًدَعْصَمو تاجاحلل

 ننهو ةعاطلاو للذتلاب نثعبي ءانئانبو انئاوخأ نه يئاللا .مكيراوج انه نم

 تلصو دقو .مكيلع نومّلسي ةمّدخلا كلتل نومزالملاو اقل ٌتاّقطعتم [147]

 ٌرون تفعاضف «فيعضلا اذه ىلإ فينملا بانجلا كلذ نم ةفيرشلا [ةلاسرلا] ةفّرشملا

 جدل ٍقِإ 8 برقعي نيعل ٌرّصِبلا فسوي ٌصيمق داعأ الثم ءبلقلا رورسو نيعلا
 ص

 .[44 :فسوي] 4( ِنوُدَيَع نأ الول فْسْوُي حير

 كلاعب وماما ةلاسرملا

 لضفلا ركش يف [؟]َنيّدلا لامج ىلإ]

 [ناسحإلاو

 ةردان ءقيدٌصلا ٍقداَّصلا ٍدِقتعملا «ٍقِفْسملا صِلخملا مّركملا نبالا ًةايح هللا ٌدم

 سأرلا لعجت ٍةعفر يف «نيّدلاو ةلودلا ٍلامج ؛ةفّصلا ّيكّلملا «ةّملا يلاعلا ؛نامزلا

 نم اهّلك لئاضفلاب قرشملا هبلق هج َلَّفصو ؛دلاخلا كلا يف ةُجولاو ءامسلا قوف

 ؛ةيوامّسلا ةمحّرلا ضيفو ناَبّرلا ماهلإلل الحم نوكيل ؛ةلفغلا رابغو ةسوسولا رابغ



 يمورلا نيدلا لالج انالوم لئاسر 1

 .نيملاعلا ٌبر اي ؛نيمآ

 «ٌةنّرْوَر بولقلا ىلإ بولقلا نمو» «قايتشالا ُمَلعَيو ءاعّدلاو َمالَسلا أرقي

 بلقلا ىلإ ب لقلا نم ًةَنَّرْوَر كانه َنإ لاقي

 ؟رادجاًميأقييملو ٌةَنَّروٌَرلا فيك

 انيلإ هلصوأو «ينافلا لاعلا رورس ءارو رورسب نبالا كلذ َبْلَق ىلاعت ّقحلا َّنّيز

 ةباجإلابو ٌريدق كلذ ىلع هّنِإ ؛نامزألا برقأو لاوحألا نميأ يف دارملاو ٍةمالَّسلاب

 ىلإ ءاعّدلاو مالّسلاب ثّعِبُيو .نوقاتشم مهو مالّسلاب نوثعبي اًعيمج ٌناوخإلا .ريدج

 ِكْلُم ماظن «قئالخلا ٍثيغم ؛تاريخلا ئشنم «ءارزولا كلم «نامزلا فِصآ بانج

 انّنإف ,معتلل نوركاشو نوقاتشم اننأب ملعيو .هتّصاخ ىلإو  هٌولع هللا َمادأ  نازلا

 0 وع -

 َلاَفْنِم كت نإ آهَّنِإ 2 :[14 :ميرم] 4( ايش كبَر َناكاَمَو ] هناسحإو هلاضفأ سنن

 4« هنأ اي ِتأَي ٍضْرأْلا يف وأ ٍتومَسلَأ يف وأ َوَرْخَص يف نكت ٍلورَح نمي

 ا

 هللا كٌرمأي كل رهظي ام لك :مهُّدحأ هل لاق امدنع زيزعلا كلذل مانملا يف ٌرهظ املثم

 ىأرف «ناكملا كلذ ٌرواجت اًضيأ ايؤّرلا يفو «هيطغتو هنفدتو ٌضرألا ]١97[ رفحت نأب

 ٌرفح لاخلا يفو ؛ةيصولا كلت ركذتف ؛عمليو الألتي ناك ءارحّصلا طسو يف اًيبهذ اًنسط

0 

- 

 نأب ٌترمُأ :لاقف هزجع ىتح .تاّرم اذكهو ءاًيرقت نيعارذ قمع ىلع هنفدو ءٌضرألا

 ىأرف .ىضمو ايؤرلا كلت نم ىهتناف ءِتاَّرم كلذ ٌتلعف دقو «ةدحاو ةّرم كلذ َلعفأ

 كلت ْنأِب ْمّلعا :لاقف .ثدح ام هل رّرك لاحلا يفو .هاصو دق ناك يذلا ٌصخشلا كلذ

 راص يفخأ املك هّنإفهللا لجأ نم ٌناسنإلا هب موقي يذلا لضفلاو ناسحإلا ٌةروص



 ال ٌءيشلا اذه ءءايشألا ةيطغت ةّدم لوط مغرب ءةنس ثم تضم ولو .اًيلج اًحضاو

 هل لقف كلذ يف كش ٍدحأل ناك نإو .هيّلجيو هرهظُي هنم اًلَضفت ىلاعت ّنحلاو ؛ىَّطغُي

 سرادمو نيظعاولا ٍظعوو ةعفترملا ربانملاو نينذؤملا ٍناذأو ةيلاعلا نذآملا ىلإ ُرظنا

 هيعسو مّلسو هيلع هللا لص دّمحم ٍناسحإ ٌراثآ اًميمج هذه َنإف .كلذ ريغو لافطألا

 نأب هدعو دق ىلاعت ٌنحلا ناك يتلا ,جاعزإلاب هاَيإ مهِدّصقو نيرفاكلا ىذأ ىلع هريصو

 نينيحملا ثراو انأ يّنإف «ثراو [ُدّمحم اي] كل سيل هنأ مغريو .اهظفحيو اهرهظي

 .[0 - 4 :ىحضلا] « قر َكّيَر كيلي َقْوَسَلَو (5) وألا َنِم كَل دبَح هدير )
 4( َدوُظِوَحل هَل اِإَو ركل انت ٌنحعاَنِإ 201١ :رثوكلا] « َرَتوَكْلا كاتتبطَعأ آَنِإ ل
 .[4 :رجحلا]

 ٌدسجلا .رمقلا روُت نمو سمشلا ءايض نم ٌديخ هللا لجأ نم نوكي يذلا ٌناسحإلا

 يف سمشلا ٌرون ليدأ :ْبّرج .ربقلا لفسأ ىلإ يضمي الف ٌرونلا اَمأ ربقلا يف يضمي

 قو ِتْدكل داَدِم رحل نك ول لق ]ف ةياهن مالكلا اذهل سيلو .ىلعألا ىلإ عجري ؛ربقلا

 ٠١9[. :فهكلا] « قب ٌُتَمِكَدْمَت نأَلق ُرحلاَدِقَنَ

 ٌةوعدو «ةبذج قوف ٌةبذجو دج قوف اًدَجو «قيفوت قوف اًقيفوت ىلاعت ٌقحلا مككاز
 !ةياده قوف ٌةيادهو «ةوعد قوف

 مالكلا ٌمِيطأ كئيدح يتأيامدنعو سانلا عم َمالكلا ٌمّرحأ

 .نيملاعلا بر اي نيهآ !اًقشاعو اًبلاط تمد



 يمورلا نيدلا لالج انالوم ٌلئاسر ىلا

 هان“ ماجا كلاسرلا

 [ةيناف رع

 ةّمهلا يلاعلا «ىلاعت ٌقحلا بلاط «ملاعلا ةردان «ِدِقتعملا صِلخملا بالا ًةايح هللا َمّظن

 سنؤم «رصنعلا ٍرهاَطلا ءرهوجلا يطّللا «تاعاطلاب ٍرّكَفملا ,ناسحإلا ٍفرتحملا

 بابسأ“ ”ءانتقا يف  هّتبقاع هللا ٌرسحأ  نيّدلاو ةلودلا لامج «ءايلوألا ّبحم ءءارقفلا

 !ةيلاعلا ةلوّدلا ]١45[ دصاقم ريسيتو «ةنسحلا ةريشلا باستكاب ءانتعالاو ءرورّشلا

 ٌءايميكو «تابغرلا لك لْضأ وه يذلا «ريخلا ىلإ قيفوتلاو ةداعّسلا ةفيحص هل مةرو

 جوف هل َمّمجو «داقتعالاو ةفرعملا ّجوأ هل َمَقرو ءّيهلإلا لضفلا ماقرأب «تادارملا لك

 يذلا ؛كرابملا ٌنامزلا هل َنّرَقو .ةعاطلا ةوالحو دابعلا بر ةدابع ىلإ ليملاو داهتجالا

 .ناميإلادّدجتو لقعلا ٍطاشنب «نامزلا نع ّجراخلا َكْلُخاو ءاينّدلا ٍةداعس ٍلام ُسأر وه

 ىلاعت ٌقحلا عْنُص بئاجع ىلإ رظتلا يف نارّيحتم نيكسم لك ٌحورو نيكسملا ُلْفع

 تيب يف لمألا حْطَس ىلع تعمتجا دق ةبعكلا مامح سس حاورألا ْنِإف ؛هقيرفتو هفيرصتو

 ؛رْكُّتلاو ركّشلا حانج يأ .فوخملا حانج كرمي اهّضعب .اهتحنجأب ٌةفرفرم «قحلا
 ماهإ نود نم «يلاعلا حطَسلا اذه ٌقوف هنأ يف لثمتي ؛مامحلاب ٍبِعْللا لثم ءهٌعْنُصو

 كلت رهوجل ةبسانم ةيحان ىلإ حورلا مامَح نم ةمامح لك ُلِسري ءاجرو فيوختو ريكفتو

 .[مجرتملا] ةرقفلا علطم يف «مَظن» لعفلاب ناقأعتم انه رورجملاو ٌراجلا *



 بلخ يف ةريسأ ٌحبصتف ةنمآ ريغ قرط يف اهّضعب ُلِسري .نّدُلا ىلإ لَسرُتو «ةمارحلا
 «ةمدخلا ٌءوس اّنم مَّدقت دق ناك اذإف .ةبكنب انيلثبا :ةلئاق ماحلا حايص عمسيف .زابلا

 ًةاجانم عمسي .ةحاقولاو ةءارجلا حانج كّرحن نلو ىرخأ ًةرم كلذ لعفن نلف

 بيجيو «ةمحرملاو ًةبيلا زابلا بلق يف يقليو ءاهّضعب صّلخي .زابلا بلا يف اهحايص

 توصل ُكْلم هلي ل ء[78 :ماعنألا] 4 أوُداعل أود ْوَلَو إ# لوقلاب اهّضعب
 ؟ ناو

 اًعيمج ءامّسلا لهأ نإ يأ ١5[. :حتفلا]# ُهَمَي نم َبّرَعِيَو اني نمل َرِفْمَي

 امهيلع ٌليربج ىفطصملا لأس امدنع ٌتدح الثم .ضرألا ٌلهأ كلذكو «نوفجتري

 ىرخأ ٍةعاس يفو .يحانجل هّلك ٌدوجولا عسْني ال دعاس يف :لاقف «هلاح نع مالسلا

 كيدل اذامل :مّلسو هيلع هللا لص ىفطصملا لاقف .ةمظعلاو ةبيحلا نم ٌةوُعَص يّبسحت

 اراض كسلو ةزاخالا نيشللا دنا قبو لطم ربو ف هن لفع كناو فوح

 ةبعلب "””ليزازع ٌمَّره يذلا مظعألا كلذل ٌةمظعلا كلت :لاق  ؟ةيرصنعلا ةعيبطلل

 رثب يف امههسبحو كَّلَقلا جوأ نم ةدحاو ةركفب تورامو ٌتوراه ٌلزنأو «ةدحاو

 ٌتوراه ىقلأو «ةسوسولا ٍةمدمد ىلإ حيبستلا ٍةمزمز نم سيلبإب ىتأو «لياب

 .[14 :ملقلا] * َنوُميلَت رهو َكِيَر ني ٌفيََط اع ٌفاَطَن 2 رخّسلا ةجلجل يف تورامو

 اًئيح لالضلا لبق سيلبإل ٌمسا هنأ ىلعو هائيح تورامو توراه ثلاث هنأ ىلع َوّصلا ثارتلا يف دري كّلم مسا *



 ورلا نيدلا لالج انالوم ٌلئاسر نفل

 ناتسب يف ةبحألا عم ٌقوشعملا هيف ناك يذلا ُناكملا كلذ

 روسنلاو موبلل اًنطو ادغ «بلاعثلاو بائذلل اًناكم راص

 ريوس لع اناوحإ ) انئيب عمجو ءربكألا عزفلا نم اننّمأو مكاّيإو هللا انمصع

 ٍدَشَب ْنِم َتيَمْلأ لرمي و اهقاقحتسا لبق ممّن يطعي هّنإء[ 47 :رجحلا] 4 َنيِلِدَمَتُم

 .[78 :ىروشلا] 4( أ قام

 ٌةلمج ءانه نمو ؛مالّسلا مكيلع نوؤرقي اًدحاو اًدحاو ٌتاوخألاو ُناوخإلا

 .مالّسلاو ؛مكيلإ نوقاتشم مهو ءمكيلع نومّلسي تاوخألاو ٍناوخإلا

 كارمن ةسواسلاةلاسرلا

 ةيصوتلا يف رودصلا 950

 [ةلاسّرلا يف هٌّمسا ركذي ل صخشب

 عاض ءاًريثك ُبلقلا لمحو ءبّجعتلاب زجعلاو ةرورضلا لّكوم أدب امدنع [4]

 ءوجرملا .ليلجلا مّركملا كلذ بانجلا اًريبك اًجاعزإ ٌبّلجو «كلامتلاو ربصلا طيخ ٌُسأر
 رابكلا عبط يه يتلا ,مهرشك رْبَجو نيكاسملا ةياعرو شيواردلا ماركإ ةداعل اًمفو

 هللا مادأ ديرفلا كلذ دهع يف ةموسرمو ٌةدوهعمو «نيقداصلاو نيقباّسلاو نيلوبقملاو

 ْنإف ءرثكو داز دق يعاّدلا جاعزإ نأ مغربو .اًركاذو اًركاش يعاّدلا ىلإ هّلسري نأ ؛هٌولع

 ٍِفْلأ ٌةئمو «ٌةحاقولا هذه هيف نوكت يذلا ٌّرمألا «ةّمحلا يلاعلا عم هللا دمحب  لماعتلا



 رحبلا كلذ هل لعجي ال كامسألا ءاقستسا ّنإو .رحبلاك عساولا هبلق َمامأ اًقروز ءاهقوف

 ٌلَعِجو «ناسل لك ىلع هناسحإ َرْكِؤ هللا َمادأ .:جّرح الو رحبلا نع ٌثّدح» ٌةلولمم
 .نيملاعلا ٌبر اي ؛نيمآ.حور لك يف ةياهخ هل سيل يذلا رش

 وه يذلا كلذ ٌةموادم بيجعلا ريغ نم «هيف |مب حضري ءانإلا» ةلوقم ىلع ءانبو

 «تاماركلاو تاريخلا ئشنمو «نينيحملا ٌمامإو تاريخلا يف رباكألا ٌسيئر «ملاعلا ٌديرف

 ضّرحيو «ملاعلا يف ةحئاّرلا كلا هّصالخإ رشتني يكل «نمايألاو ءارمألا كِلِمو

 اماذإو ٠١[. :فصلا] 4 كيش رمت َلَع يلدأ لَم ]ف يلا لامعأب مهبغريو نيرخآلا
 اًعيرس ةيلاعلا ٌةّمهلا تظقيتسا تاريخا ىلإ ةقباسملا يف  هللاب ٌذايعلاو  ٌوهس ٌتّدح

 ٠١١[, :فارعألا © َنوُرِصبُم مه اذِإَف أورَكحَدَت ٍنطِيََشلا نم ٌفيتط ْمُممَتَم اإل

 «رافغتسالاو ةمادنلا 1 اًيوق اًقلعت تقلعتو بلقلا بييالتب اًميرس تكسمأو

 لاهمإلا كلذ ردصم نعو «لساكتلاو لفاغتلا كلذ ببس نع صخفتت تذخأو

 نئايك نم ٌنيمكلا كلذ تكرادتو َةَمْلُلا كلت تّدسف ؛لالجلا يذ ةعاط يف لقاثتلاو

 ديري] ُدبعلا َدَقَع امدنعو .ةنتفلا هذه لثم نم ًةنمآ كلا ٌراد نوكت يكل ؛ناطيشلا

 لّمأ ىلع هتعاطو رشكلا رباج ةمدخل ٌساسألا ٌمضوو «ةرضحلا كلتب ٍلَمألا َدَقَع [هّسفن

 جئاتن رمثت ةليسو ذَختُي يذلا قاطنلا  ةمدخلا ٍقاطنب ٌقطتناو «لاكلاب رفظي نأ

 الو ,ٌفوخلا عقي نأ نم ّدب ال «ُدبعتملا هب قطتنا يذلا ٌقاطنلا اذه فعض امدنع «لوبقلا

 .كلذ كرادت نم دب

 ةرئارمٍلالحناب اكيشو ىعادت ٌهَدَقَع لحنا َكِلْبَح نم ٌفّرط اذإ

 ضئارفلا يف ثوابت لصحيو ؛ضئارفلا يف ُناطيشلا عمطيف ةّنّسلا يف نواب لصحي



 يمورلا نيدلا لالج انالوم لئاسر نيل

 .ناريإلا يف ُناطيشلا عمطيف

 ٌراَغِص ّنِسادبَرابكلاَنإ ورابك ّلِبق رّشلا ٌراغِص ْرَّدحاف 31

 حيبق ٌءيش َةَرجآلا كلامهإف ةدحاو ِةَرُجآ نم ةرانملا ُهْدَب

 ناكمإلا ٌردق رمألا كرادت نم دب الو ١١[. :ىحضلا] 4 ْتِدَسَف كير ٍةَمَعنباَمأَو +

 يف ٌرثكأ ةمدخلا كلت ْنأ مغرب اذه ءطّسولا ىلع ةمدخلا ٌقاطن ديدج نم مكحُي يكل

 ٌتيِقبل «[ءارقفلا] كدّملا ةميخ لثم قاطن ةئم ٌتدقع ول كْنأ ةجرد ىلإ «ةليضفلا

 .ءانثلاو ركشلا يف اًرّصقم َتيقبل اًناسل ٍةرعش لك تدغ ولو ِ؛اًرّصقم

 ارّصقمٌناكك نم رْكْشلاًئسل ٍةرْكَّشَتِن لك ينيلنأؤلو

 - هّرلع هللا ٌمادأ  ريمألا كلذل رينملا ريمضلاو ءرْدَّصلا كلذ ٌرْدِص ىلاعت هللا نّيز

 يف هترضحل نيصلخملل  هلالج لج - صالخإلا ُباَّمو هافخأ يذلا ءصالخإلا رونب

 ءضْرَّملا ٌنيعو ٍنيع صرف وهو ءاهل ّدح ال يتلا هقوقح ًءاضق لعجو «بيغلا ةنازخ

 ىزاجُي نل يذلا ناسحإلاو عانطصالا كلذ ةازاجم يف اًئاد ىقبي يكل «ءارقفلل اًماركإ

 .ةازاجملاب
7 0 

 لصحف «يعاّدلا اذه ىلإ بيغلا يف يل هٌمارتحاو زيزعلا كلذ ٌةلاسر تلصو دقو

 .رورسلا كلذ نم

 قححلاملا ةحيضارلا يحستتت فلا !ةكيستكارا

 رهاط حور نسم الإ ةحار قلخلل نكميالو



 5١ لئاس ّرلا

 لاَعَقلا ٌفيطللا كلذ ىولح ِرْدِي ٍفلأ َةئم خبط دقو

 ةرمح سأك يفلأ ةئم ٌمتفملاهنمذخأو

 كلا رمل” علاسلااسرلا

 لالجب ةيصوتلا يف ٌرتعم نيّدلا جات ىلإ

 [نيّد نأش يف رهاظلا يف ؛نيّدلا

 اًدابع هلل نإد :مّلسو هيلع هللا لص ّيبنلا لاق .اننيب نم َدْعُبلا عفريو ءانّئيب عمجي هللا

 عقو نإو هربا جرخأ بلا ىلع عقو نإ :رطملا لحمك ضرألا يف مهّلحت [141] اًداجمأ
 هلل ٌدمحلا .«هلايعل مُهعفنأ هللا دنع مُهَُلضفأَف «هللا ٌلايع ٌلخلا» .هّرّدلا جرخأ رحبلا ىلع

 ءاشنإو ءارقفلاب ةيانعلاو ءالضفلا ماركإو دابعلا عَن يف هيلإ ٌراشُلا ءروّدلا اذه يف ٌمويلا

 ٌرْخف «كللا ماظن ءمظعألا ٌروتسدلا ؛ءارمألا كلم وه  هنم هللا  لّبقت تاريخلا

 «ماعنإلاو يدايألا لو ءّىقتلا ُريمألا «قالخألاو لاعُملا ٌفيطللا ,قارعلاو ناسارخ

 ّرلع هللا مادأ  نيّدلاو ّنحلا جات ؛مالسإلا ةضيبو نيّدلا ميرح نع [ميصخلا] َباّذلا

 عزفلا نم هتّمأو «هتائّيس نع زواجتو .هتانسح لّبقتو «هتبقاع ّنسحأو همركأو

 .نيملاعلا بر اي .نيمآ«ربكألا

 قئاقحلا ءاقل ىلإ ٌقايتشالاو ءبجاولا نم امه نيذللا ءءاعّدلاو مالّسلاب ثعبأ

 َمعّنلا يطعملاو ءبعص لكل ُلُهسملاو ,ريسع لكل ٌرّسيملا هللا ٌرَّسي .ثعابو ٌبلاغ

 «هجو نسحأ ىلع ءاقّللا ّبابسأ  هلالج لج  ناسحإلا ٌميدقلا ءاهقاقحتسا لبق



 يمورلا نيدلا لالج انالوم ٌلئاسر نصف

 ٌةلاسر بتكُت نأ ًطابترالاو ٌقايتشالا ّبسان نإ هنأ يلاعلا يأرلا ىدل ٌمولعم

 الو ؛بولقلا ُءاقتلاو قئاقحلا ٌعامتجا هّنكل .ةديدج ًةلاسر ديدجتلا لع موي ّلك ٌتبتَك

 كلتل ُبتكأ ءءاّرعألا ُبلطُي امم هّنكل ؛ةلاسّرلا ةءارقب ٌريزعلا كلذ جعزأ نأ ديرأ
 .«ماحّرلا ريك َبْذَعلا برشملا» َنإف ٌروذعم اًضيأ كلذ يف وهو ٌةركذت ةرضحلا

 ٌلالج «نّئفتملا ٌلضافلا هلاعلا ءءابطخلا جات .نيسّردملا ُدّيس ءٌصِلخملا ٌريزعلا بالا

 اًئاد  ماركلا هفالسأ نعو هنع هللا يضر  مامإلا نبا مامإلا نبا ٌمامإلا ,نيّدلاو ةّلملا

 :مكركشب ناسّللا بطر وهو ءهماركإو هتيبرتو ميظعلا كلذ ناسحإل ٌركاذو ٌركاش

 رظنو ةيانعو ٍناسحإ ٍديزم لكو .اًدج هيلع ٌريزعو يعاذلا اذه ُببرق هْنأ نآلا مّلعُيو
 دق نوكي ةقيقحلا ىلع ٌناسحإلا كلذ ّنِإ لب «هل تمم يعاّدلا اذه نوكي «هنأش يف ّيكلم

 - نيدلا ّنكر ءلضافألا َكِلَم ًعوحرملا «ريبكلا ٌرْدَّصلا ّنِإو .يعاّدلا اذه ىلإ ّلَّصو

 لك نمو مكنمو هنم هللا لّبقت .يعاّدلا اذه ىلع ةعّونتم قوقح هل  هتمحرب هللا هَدّمْعت

 :[14 :ميرم] 4( ايش َكْيَر نك امو 9 ءالمع ّنسحأ نم ىسني ال هللاو ءنسحم

 َمنتغا نمل ىبوط .«ةرخآلا ٌةعرزم ايندلا» «[7 :دوه]4( ٌمَلْضَم ٍلْضَت ىذ لع تو

 ةيلاعلا مكتنه ّضاهتناو مكبلق ةظقي ْنإو .هل هفعاضيف اًئّسح اًضرق هللا ضرقأو َعّرزو

 .تاضيرحتلا كلت نع ٌةينغتسم تاريخلاب مكقفشو
 ايضامناك نإواجاتحم ملا ىلإ ِهِذْخَس دعب نم َفيَسلا ُتيأر ْنكلو

 قوف الوبقو هديدست قوف اًديدستو «قيفوت قوف اًقيفوت هللا ٌدلابحو ءاًنسحم تمد
 .نيملاعلا تر اي «نيهآ .لوبق



 كاره رايلالاسرلا

 «ءاطعلا بحاص يلع نيّدلا رخف ىلإ]

 ىلإ شاتترهك يخأ هاقناعخ ضيوفت بلط
 [نيدلا لامج خيشلا

 «ّيقيقحلا كلملا ماظن ,نامّزلا فِصآ «ءارزولا ِكِلَم ِلْدَع ّلظ هللا طسب [54]

 عبنم «تاريخلا ئشنم «ميركلا ٍلّضفملا «لداعلا اعلا روتسد ؛مظعألا ٍبحاَصلا

 هٌولع هللا ٌمادأ  نيّدلاو حلا رخف ءاضّرلا نم دّيؤملا «ءامّسلا نم قفوملا «تاماركلا

 هرَّشي ىرسيللو هّرّصنو هدّيأو «هتائّيس نع زواجتو ؛هّيانسح لّبقتو «هتبقاع ّسسحأو

 .بيجم ميرك هن

 ىلإ ٌقايتشالاو ءِضْرَملا ُنيعو ٍنيع صرف امه نيذللا ,ءاعّدلاو مالّسلاب ثعبُي

 امدنعو .ةّراَسلا رابخألل ٌمّسنتمو ٌقِشنتسم ماودلا ىلع ينّْنإو «رفاوتم زيزعلا هئاقل

 يف ةبغر ٌرثكأو «ناسحإلاو ريخلا ىلع اًصرح ٌرثكأ موي لك يف هْنأ يعمس ىلإ ىمارتي

 بيجم نم هل ٌبلطأو ءاّرورسم ودغأ «نيّدلا قئاقحب اًنيقي رثكأو «ةحلاصلا لامعألا

 .كلذل ُهللا ٌباجتسا .لوبقلاو ىضّرلاو دييأتلاو قيفوتلا ٌديزم  هّلالج لج  تاوعّدلا

 ٌةأفاكم ٌتلحأ ؛ةباتكلا نع ٌرجاع َمّلقلا ْنألو ؛مكناسحإ ٌركش لججسأ نأ ديرأ

 .ىفاكمو ِزاَم ُريخ نإ هلالج لج  ىلاعت ٌنحلا ىلإ كلذ
 هَدْيَأ - نيّدلا ٌلامج .كّسنتملا عناقلا ٌحلاَّصلا ٌحيشلا ءزيزعلا ُنبالا «ةلاسّرلا ٌلماح

 ةرثكو لائم ٍةَلَق يف شاع ةديدم ِةَدلو .تاولخلاو داروألاب ٌلختشم ءزيزع ٌشيورد هللا

 «نيمذدقتملا شيواردلا ٌةريس تناك املثم ههتلبِق ةعانقلاو «هّتفرح َربَّصلا لعج ىتح ءلايع



 يمورلا نيدلا لالج انالوم لئاسر ا

 ملو ؛نورخآلا هنم هّدخأ .هتدهع يف ناك يذلا هاقناخلا نأ ةجرد ىلإ ؛مهنع هللا يضر

 مهيدل سيلو «هلايع دادزا ّنآلاو .هتعانق طرف نم .هسفن نع عفادي ملو اًدحأ عجاري

 هتفطالم ةداع ىلع ههّنأ ءارزولا كلم ةمححر نم ٌدظتنأو .ربّصلاو ًةعانقلاو ٌةعاّطلا

 لامج خيشلا ىلإ هللا همحر  شاترهك يخأ هاقناخ مّلسيو هتنطلس لوازي ءشيرارّدلل

 مكلتل هؤاعدو .مكل اوعديو هتعاطو ّنحلا ةمدخل هّئايعو وه غّرفتي يكل ؛نيّدلا

 ذإ «ةميظع ٌهّنِم يعاّدلا اذه ىلع نوكتسو ؛باجتتسمو نَسح ّرمأ ةلودلاو ةداعّسلا

 اًمّلطتم اًئاد يعاّدلا ُبلق ٌنوكيو ءيعاّدلا اذه ةحلصمل ّناسحإلا كلذ َلَعف دق ٌنوكي

 هتدعاسمب ٌةقّلعتم طاوخلا نوكت نأ هقالخأو ٌةنسحلا ٌهلاعفأ ٌقحتستو «هلاوحأ ىلإ

 ةرجش لظ تحتو «نيقحتسملاو شيواردلل اًدّقفتم (ًئاد ءارزؤلا كلم ناك دقو .هنوعو

 نيّدلا ُلامج ٌريزعلا ٌحيشلا نوكي نأ ُلّمؤملاو .ريخلا لهأ نم ٌديثك حارتسا ءارزولا كِلَم

 .نيملاعلا بر اي «نيمآ «ريخلا لهأل اًدالم تمد .ناسحإلا كلذل اًركاذو اًركاش

 كلا رع” عمأسلالاسرلا

 ركش راهظإ يف «نيّدلاو ةّلملا سمش ىلإ]

 [هناسحإل لجألا دّيسلا

 :ةقلخلا ّيكلملا ,لداعلا ملاعلا .ٌلَجألا ريمألا ةقباسم موي لك هللا داز 3

 ٍبْعاَّرلا تاريخا ىلع 1 رحلا .قارعألا رهاّطلا «قالخألا ميركلا «ةبقاعلا ىلإ رظانلا

 هقفوو هّولع هللا مادأ  نيملسملاو مالسإلا ِءايض ءنيّدلاو ةلودلا سمش «تانسحلا ىلإ



 اوقف لئاس رلا

 ٍتانسحلاو ٍتاريخلا ىلإ ”هّئردابمو هّتسفانمو هّتعراسمو «راودألا مداقت ىلع  هدّدسو

 مالّسلاب ُتعبأو .ىرسُعلا هبّنجو ىرسيلا هل هللا ٌرّسي !تاوامّسلا ّبر ةاضرم ٍبّلطو

 .ءاعدلاو

 اديدج لازيال ٌمالَس ْنكلو عدو م ٌمالسال ْمُكيلع ٌمالَس

 «موي لك دادزت تاريخلل هلعفو هلّتبتو ىلاعت هللا ىلإ هَهجوت نأ انعامسأ ىلإ ىمارتي
 «فئاطللاو ةاساوملا عاونأ ٌةنِّمضتم ةزيزعلا ٌةفّرشملا تلصو نأ ىلإ «رورّسلا دادزيف

 ام لك ىلإ ققوي ىلاعت هللا ءاش نإو ؛كرابملا مزعلاب انْمِلعو ءبلقلاو حورلاب تلبقتساف
 .دشرم ٌنسحأو ٍداه ٌديخ هّنإ «ىلاعت هللا يجتسن .ارخآو اَلوأ عفنأو ٌنسحأو ٌلمجأ وه

 لاكشاو 1ةسعاو مهنملا رك ٠ ْنإف ؛مكناسحإ سني مل يعادلا نأ ٌمولعمو

 ؛ىلاعت ٌّقحلا ةرضح ىدل مكل اًعيفش نوكتس ريخلا لهأو ءارقفلل تمّدُق يتلا ةاساوملا

 ةرفغتسم اهّلعجيو ةنسح ٌةروص ريخلا لامعأ نم لمع ّلك يطعي ىلاعت حلا نأ كلذ
 .[14 :ميرم] 4 اًيِض يم َناكاَمَو لَريخلا كلذ ّلَعف يذلا صخشلا كلذل ًةيعادو

  هتكرب هللا َمادأ - تاريخلا ىلإ قفوملا «ّبيسَتلا بيسحلا «ّىقتلا ٌلَجألا َدّيسلا َّنِإو

 ةحلاصلا تاينلاو تاريخلا يف مكداهتجاو مكتريس نسح نع ثالحتو مكترضح ٌرَكش

 يف كلذ هللا لعج .ركّشلا انْمّدقو انّرورس دادزاف ؛وه ُنيرقلا َمْعنو «ةبيطلا دصاقملاو

 .!دايدزا

 .[مجرتملا]ةرقفلا علطم يف «ةقباسم» ىلع ةفوطعم ٌتاملكلا هذه *



 يمورلا نيدلا لالج انالوم لئاسر ضف

 ل ب

 كلا رعبورساعلاةلاسرلا

 ةمارغ فيفخم يف رودصلا نم ٍدحاو ىلإ]
 [فسوي نيّدلا رخف ديسلا

 باستكاب ءانتعالاو رورّسلا بابسأ ءانتقا يف «ّيكلملا يلاعلا سلجملا ًةايح هللا دم

 .نينّسلا نم ىصحي ال ام ّددع «ماهتلا ىلع ةلودلا دصاقم ريسيتو 1١٠١ ] نّسحلا ركذلا

 ماقرأب ةموقرم ةداعّسلا ةفيحصو ؛«ةيلاعلا ةلوّدلا روفوب اًموظنم يلاعملا ٌكْلِس ٌلعجو

 اًنورقم كرابملا ّدهعلاو ءاعمتجم ةمعنلا ٌجوفو ءاًعفترم ةمشحلا َجوأو «ّيهلإلا لضفلا

 .ةداعّسلاو طاشنلاب

 يلو ءاقل ىلإ ٌقايتشالا اهب حرشي يتلا ةيفيكلا يف اًدج رّكفتمو ٌدّيحتم يعاّدلا ّنإو

 ٌراذتعالاو ةميسجلا بهاوملا كلت َرْكَّش اهب دّهمي يتلا ةغللا يفو ؛يدايألاو ماعنإلا

 اهحرش يف ةّصق احل ايف» «ميركلا بانجلا نم هيلع تضاف يتلا ةميمعلا فئاطللا كلتل
 و

 .«ٌلوط

 كلذ نع ديلا تفك ْنأ ىري ؛ُنانبلاو ُنايبلا هنع زجعي كلذ َحْرَش ّنأل نكلو

 ٌتاذلا كلت ىلاعت هللا داز .باوصلا ىلإ ٌبرقأ ةيلاعلا ةلوّدلل ءاعّدلاب ٌلاغشنالاو

 .اًرلع «يلايللاو ماّيألا ةنيزو يلاعملا ةوسك ٌرارط يه يتلا ؛ةفيرشلا

 نيذلا  ءاّزعالا شيواردلا نم ةعامج نأ ضَرَعُي ءاعّدلاو مالّسلا داريإ َدْعِبو

 دّيَسلا نأش يف ًةعافش صلخملا يعاّدلا اذه نم اوسمتلا - باجتتسم ةرضحلل مهؤاعد

 هّنإف .ميدقلا ذنم همرك ٌقيتعو ءارزولا كلم مَعِن ٌقيرغ وه يذلا ءفسوي نيّدلا رخف

 نأش يف مكترضح نم لجخ دقو «ريبك ٌررض هب قحلو اًريثك ىذأت مايألا روج ببسب



 لهأ ىلإ نآلا لصت  هّولع هللا َمادأ  هّبهاومو ءارزولا كلم ٍتاقدص ّنإو «ةمارغلا

 ناسحإلا كلذ ٌةأفاكم ّلصت يكل ؛هنع ئضاغتُيو هتّمذ يف ام فُقْحُي نأ ٌلّمؤملاو .ايندلا

 ىلإ كلذ ٌمضنيو «يعاّدلا اذه ىلع ٌةّنم نوكتو ؛ٌةفعاضم اًفاعضأ نيملاعلا ٌبر نم

 .مالّسلاو .ةقباسلا لاضفألا

- 0 

 ةمارعل رست واما لاسرلا

 ةيصوتلا يف .كب ياو نيذلا فيس ىلإ]

 «تاريخلا سسّسؤم ءلداعلا ملاعلا َلَجألا ريمألل يلاعلا سلجملا ًةايح هللا ٌلَعِج

 يفيس «ءارقفلا ٌبحم «ءايلعلا يبرم «نيمولظملا ٍنيعُم ةَمّلّظلا عاق «تانسحلا مّدقم

 يلاو «ةّمحلا يلاعلا ّيقتلا «[كرابملا ميظعلا :ىنعمب ةيكرتلاب] غلتق غلا «نيذلاو ةلودلا

 هللا ناك !رورّسلاو قيفوتلاو ةداعّسلاو ةلودلاو لابقإلا ”ةنيرق  هّولع هللا مادأ كب

 .هلآو دّمحم ٌّقحب ءانيِعُمو اًرصانو اَدّدسمو هل اقفوم ءرّضحلاو رّفَسلا يف «ىلاعت

 ْنأ ملعيو ,ءىوهو ةّبحم ٍروفوو ٍءالوو ٍقدص نع ةءانثلاو ًءاعّدلاو َمالَّسلا ٌعلاطي

 .لاف نسحأو لاح نميأ ىلع ءاقللا ٌبابسأ هللا أّيه .رفاو كرابملا هئاقل ىلإ قايتشالا

 ٌرهظَأ تاولّصلاو تاقدّصلاو تاريخا ىلع زيزعلا كلذ صرح نع ٌعمسأ امدنع

 لكلا حاجنلا نوكي نأو قيفوتلا كلذ ٌديزم ىلاعت قحلا نم ٌبلطأو 7١11[ ٌرورَسلا

 .[مجرتملا] ةرقفلا علطم يف ؛ٌلَعِج» لعفلل يناثلا لوعفملا *



 يمورلا نيدلا لالج انالوم لئاسر "184

 .ةماركو اّنمُي هللا هداز .صلخملا بيبحلا كلذل اًلصاح

 ٌركش  هّرومأ هللا مظن - نيّدلا َماظن ءٌصِلخملا ٌريزعلا َنبالا ,ةّيحتلا ٌلماح نإ

 .ةفعاضم اًفاعضأ نيمولظملل مكتياعرو مكتاساوم ىلع ىنثأو .مكل اعدو مكترضح

 ةوجوم وعام لكو .نيذلا ماظن ةلاخب دج قلعتم نقيوارتلا رطاخ نأ كينل ٌءولعمو

 .ءارقفلل نبا وه اذه سانلا نامز ىلإ ةلوفطلا ذنمو .ءارقفلل ًءادف وه نيذلا ماظن ىدل

 راص يذلا تقولا اذه يف اًصوصخ .ءارقفلا لجأ نم لعُم دق نوكي هل مَّدقُي ام ٌلكو

 َّنإف اذه مغربو ؛ررضلا ءارو ٌررََقلا رهظ ٌعفنلا لّمُأ ةيحان لك نمو ءاًعاونأ ىذألا هيف

 :اًرْسُي رْشسَع لك ءاروو ءاًعافترا.ضافخنا لكل

 ضوجنراثولادعب نم رهذللف ُعّيضٍرهدلا ىلعالأ نّبسحت الف

 مغ دعب ٌرورسو.ءانعدعبٌةحار 2:ناك نأ ذنم لاعلا ُنأش ناك اذكه

 ىلإ لوؤي وهو ؛هيلإ ٌحّرفلا يتاي نأ ىلإ ٌريصي نأ ىلع ٌةردق ناسنإ لك ىدل سيل هنكل
 ميظعلا ّىقتلا ريمألا لثم ءيذلا ناسنإلا كلذل ىبوط نكلو .اذه يف ٌةبوعصلا ؛جَرَفلا

 .ىلاعت هللا لجأ نم ءمهفطاليو نيعزاجلاو ٌنيكاسملا ٌدعاسُي  هّولع هللا َمادأ كب يلاو

 ؟لاحلا هذه نم هوعفرتو نيّدلا ماظن نأش يف هومتأدب يذلا َفطَللا اولمكُت نأ لّمؤأ

 يف مكتلود لعجيو مكءادعأ يمعُيو مكءاّبحأ هللا ٌّرْمَيو ءيعاّدلا اذه ىلع ّنَنِم نوكتل

 .ةرخآلا كلت يفو ايندلا هذه يف اًريمأ نكت يكل ؛ةرخآلا

 هذه يف .مظعلا ىلإ ُنيكَسلا ّلّصو دقو «ٍةقفش ٌثقوو ءَآَقر ُناوأ اذهف «هللا هلل

 ناسحإلا ىلإ ٌمضنيو ءباسح نود نم ٌباوثلا نوكيو ءاّقلأ ٌدحاولا نوكي ةعاّسلا



 اًضيأ نحو .هالخخأ ا ريخلا نمو «هاعرو هألكو هديأو هد هللا هقفو  قباسلا

 .ريخلاب هل ءاعدلل نوّدعتسم انناوخإو انؤاّبحأو «هل ءاعّدلل نوّدعتسم

 اعّدلاو مالّسلاب مكيلإ ثعبي «نيذلاو حلا ٌماسح «نامزلا ٌدينَج «خياشملا ٌرخف
 و

 .مالّسلاو .مكيلإ قاتشم وهو

 كرا عل رس ةرئللالاسرلا

 يف .لحاوسلا ريمأ نيّدلا ءاهب ريمألا ىلإ]
 [يبلج ملاعلا ريمأل ةدعاسملا بلط

 مركملا .هلل يقتملا ِيناّبَرلا ّياحوّرلا ةّمملا يلاعلا ّيقتلا ريمألا َماَيأ هللا ٌمادأ [؟7٠]

 5 «ءلحاوسلا كلم «نيطالّسلاو كولملا ّصتخم ءنيمولظملل ٍثيغملا .شيواردلل

 ىلع ٍقفشملا «هللا رمأل مّظعملا» ءميركلا ميلحلا ءبقاوعلل ٍلّمأتملا ءلحارملاو لحاوَرلا

 «ريخلا ”طشبب يف ولع هللا َمادأ - نيملسملاو مالسإلا ريهظ «نيِدلاو ةلوّدلا ءاهب «هللا قْلَح

 هٌوادعأو نوروصنم هؤايلوأ .ٌقحلا ةّصاخ ةسلاجمو هللا ةيشخو «نيمولظملا ةياعرو

 نأ ٌمولعمو .ءوسلاب ٌةراّمألا انُسفن وه انّودعو انّلقع وه انّيلو ّنأ ٌةقيفحلاو .نوروهقم

 يلاعألا ىلإ هلمحتو ٌحيّرلا هفطتخت يذلا ِبارَثلا لاثم ىلع ةعفرلاو ةلودلا يف ناسنإلا

 بالا كلذل ىبوطف .ضرألا ىلإ لَجألا ضيضحب هلزنُت مث ««ةعاس اينّدلا» ذإ دعاس

 اًيارُث لازي ام هنأ ملعيو ءهّسفن ىسني ال حيرلا بكرم ىلع ىلعألا ىلإ عفتري امدنع يذلا

 .[مجرتملا] ةرقفلا علطم يف «ًمادأ» لعفلاب ناَّلعَم انه رورجملاو ٌراجلا *



 .ةّيراع حيّرلا هذهو َعافترالا اذه ْنأو ءمَدَق الو هل ديال

 لع

 هلك رمعلاةانبّتيقلأ حبّرلا ٌقوف

 ؟حيّرلا قوف اًنباث نوكي نأ ءانبلل نيأ نمو
 اي :لوقيو هّسفن اقراع نوكي عافترالا اذه يف وهو يذلا بارّتلا كلذل ىبوطف

 اذه يف انأو ؛كل ٌعافترالاو بر كنآ ٌمَّلعأو يسفن يف ئطخأ مل ءِباَرَّلا ُنيع انأ ير

 امدنع ؛كلذك نوكي امدنعو .اًدْضَق يبارتب نيع ّيأ ُبِعَنَأ ال ؛كل ٌدبعو ٌليلذ عافترالا

 «هرون َداوج اًيطتخم ىلاعت ّقحلا هلعجي اًيشام ودغيو حيّرلا بكرم نع ُبارتلا اذه لزني
 ةلودلا كلت َطْرُق نإ :هنذأ يف سمهيو ءداشرإلا َروُن حيّرلا بكرم نم الدب ؛هيطعيو

 .[777 :ديدحلا] 4( َُتاَقاَم لع اوَسْأَتاَلَتِحَل وه

 آس 4( َنيِلِدَقْنُم روس ل انَوَحِإ )ل ءاننيب هللا َعَمج» .قايتشالا ُمّلعيو «ءاعّدلاو َمالّسلا أرقي

 ما م #2

 .[78 :ىروشلا]  ُرِيَِق ٌءآَمَي اَذإ َمهِمْمج َلَعَرْمَو 9[! :رجحلا]

 كلذ ناسحإل نيركاّذلاو نيركاشلاو نيعاّدلا نم «ٌصِلخملا َنبالا «ااعلا َريمأ نإ

 [لئاقلا] بانج نم وجرن .ماركإلاو ُكِلملا كلذ اهمّدق يتلا ةمدخلا اًريثك رّكَش .ّذفلا

 2م جس سل يع كسلا ع اس م وتم
 و ع 4« اًميِظَع اًرْجأ ُهنْدَل نم ٍتْوْيَو اَهَمِمْدَصَي ةَئَسَح كن نِإَو ْوَرَد َلاَثْ ُمِلظي اَل هَلأَنِإ

 :نارمع لآ]4 َةَمَعَسَمُم اًهدَمْضَأ + ناسحإلا كلذ ةازاجم رخّدي نأ 4٠[ :ءاسنلا] ير

 ُتْفَلَح اَمَو 9 ةدابعلا لجأ نم ماعلا َريمأ ٌّقّلخ دق ىلاعت ٌقحلا نأ يف كشالو ٠٠[.
 -«قفر مس + م

 عقو ناحتمالا ليبس ىلع هّنكل ([707] [01 :تايراذلا] « وُ الإ سنإلاَو َّنْل



 ٌدَبعو ةّيدوبعلا هذه يف ماَيأ ةّدعل  مالسلا هيلع ٌقيِّدّصلا ٌففسوي عقو املثم ؛ةّيدوبعلا يف

 ؛كلت ّقحلا ةمدخ ىلإو هلصأ ىلإ داع مث ءاناحتما كلذ ناك .قولخملا َمّدخو ٌقحلا ريغ

 ةدعل مكيدل ٌفيَضو ٌبيرغ هنألو .«هلصأ ىلإ مجري ءيش لك» نإف ٍتاقولخملا ٌكّرتو

 اًريخ مكيّبحمو مكلاّتعو مكتايعأو مكئاكرأ هب نوصوت ءرصم زيزع لثم «ماَيأ

 دعب ىلاعت قحلاو 1١[. :فسوي]4( ادّلو مدخن ؤأ انمقني نأ تسع هنوثم يركأ )

 - قيّدّصلا فسوي ّنح يف هّلَعف يذلا فطألا اذهل رصم زيزع ٌركش يكحي نورق ةّدع

 ّدفلا كلذ قالخأ مراكم نم لّمؤيو .« ُهَبوْعَم يرَكحأ» الئاق هب ىّصو ذإ مالّسلا هيلع

 لظ طسبيو َناطلسلا لمعتسي نأ شيواردلل هتفطالمو هلل هتدابعو هقافشإ ٍنْسُحو

 نم اًلظ ةمايقلا سمش يف ودغي يكل «لاعلا ريمأ سأر قوف ّيوبألاو ٌيِدايَسلا فطّلا

 .ءافعضلل اًمِرْكُم تمد .هسأر قوف ةمحرلا

 - ٠

 كيرلا رعب رسم كلل كلاسرلا

 دلاو ؛يمليدلا نيّدلا بّذهم ريمألا ىلإ]

 [نيّدلا سمش فيظوت بلط «هناورب

 ردّصلا يف ةينابّرلا تاماهلإلاب روصنملاو ٍنرتفملا رينملا ريمَصلا كرادم هللا ٌلَعِج

 - نيدلاو ةلودلا ٍبَّذهم .دعسألا رممألا نسيحملا ؛لداعلا ملاعلا «لَجألا ريمألل كرابملا

 تفيراصتو «ةدِعاسملا ةّيدبألا ةداعسلا ٌلَعِجو .رونأو ىفصأ موي لك  هٌرلع هللا َمادأ



 ,مورلا نيدلا لالج انالوم ٌلئاسر نورف

 هلابقإ ةضبق يف ٌةرَخسمو َةلّلذم «ةلودلا ءادعأ يصاونو ءرورّسلل ةفعاضملا نامزلا

 اًراردم «ةمارك ىنسأو ةمعن ٌمظعأ وه يذلا ؛تاريخلا ىلإ ٌقيفوتلا لَعِجو .هتداعسو

 .لاّعفلا ةرضح نم عطقني ال

 ىلإ ٌقاتشم ينثأب ٌمّلعيو ؛يعاّدلا اذه نم ةانَّئلاو ةّيحتلاو َءاعّدلاو ٌمالَسلا ٌملاطي

 ١[ :صصقلا] 4 تدّريسَصلا الإ آهنَّقَي اَلَو + ««ٌمورحع ٌصيرحلاو» ؛لاصولا كلذ

 ٌةوعدو «ةباجإلا لو هّنِإ ءاهضّيقو ةافاوملا ٍتاودأو ةاقالملا بابسأ ىلاعت ٌئرابلا رّسي

 .ةباجتسم نيقاتشملا
 شسمش «قالخألا ُنَسحلا ٌلضافلا ُدِقتعملا ,يفاكلا ٌريزعلا ٌنبالا «ةلاسّرلا ٌلماح

 ديريو «ةمدخلا ٌقاطن دقع دقو .هئانبأو يعاّدلا اذه ءابرقأ نم  هّثداعس تماد  نيّدلا

 ايجار اًدري مل مكناسحإو مكناطلُس َّنِإو .ةرضحلا كلت ماَدحُم ةلمج نم نوكي ٠١[ 5] نأ

 ّلظ هيلع ُطَسُي نأ ٌلؤملا .اهيدان نع ىّشاحو ايبيدايأي كلذ ٌقيلي الو ءاًمورحو اًبئاخ
 دقو .مهيهابيو هّئارقأو هناوخإ ٌرخافي يكل ؛ءافعضلا ةياعرو ءارقفلا ماركإو ةمحّرلا

 هتمدخ نيب ريبك ٌفالتخا كانهو ؛تامدخلاو لامعألا يف ٌدْلَج هنأ ةبرجتلاب تبث

 ٌلضف كلذ» و .لوبقلا كلذ ىدل اًلوبقم ودغي نأ ُلَمألاف .نيرخآلا ةمّدمْلا تامدخو

 نوركاذو نوركاش نيلّمؤملا ّفالآ نأ (لثم ءاّركاذو اًركاش دوعي ؛ءءاشي نم هيتؤي هللا

 َنيِدَلأ َمَم هَّنأَّنِإ ) ««هلايعل مهعفنأ هللا ىلإ ساّنلا ٌبحأو ه هللا لايع ٌقْلَخلاد .مكناسحإل
 7 و

 اّدلا ىلع بِ كلذب نوكيو :[178 :لحنلا] < توُبِسْح مُه َنيِدَلأَو أوه

 !اًمسحم
“2 

 تمد .



 ارذوفوا لئاس ّرلا

 يلا عن ورسم نازل كاسل
 دانسإب ةيصوت .هنوارب نيّدلا نيعُم ىلإ]

 [نيّدلا سمش ىلإ لمع

 لاعلل نّيزملا يلاعلا يأرلل اهضّّيقو ةينابّرلا ٍتاماركلاو ةيوامّسلا ٍتاداعّسلا هللا َرَّسي

 يلو «نيتلوّدلا بحاص «سانيإلاو بْرَقلاب صوصخملا ءٌّصاوخلاو ءارمألا ِكِلم
 سنؤم «ةينّدلا ةعْدبلا عماق «ةيدّمحملا ةلملا ريهظ ءناسحإلاو لْدَعلا رشان «نيتداعَسلا

 4« وألا َنب كَل هيلو ديدستلاو قيفوتلاب دّيؤلا ؛ءالعلا ترم «ءارقفلا
 هالكو هّرَصنو هّدّيأو ؛هٌولع هللا َمادأ - نيّدلاو ةلودلاو حلا ٍنيِعُم ؛.[4 :ىحضلا]

 نم ريثكلا ًءاعّدلاو مالّسلا علاطي .هابقعو هترخآ ّنسحأو .هالخأ ال ريخلا نمو هاعرو

 (ًئاد هللا هلعج  ةزيزعلا هتاداعسو هتامارك ىلإ قايتشالا نأ ُمَّدعيو ءصيلخملا يعاّدلا اذه

 أّيهو هللا َّرَّميو .ثعابو ٌبلاغ - اًءِشِبت ٌرِدبتسمو ىلاعت هظفحب اًظوفحم عاطقنا نود نم

 و يحس ل ا مرش رت يتلا بابسألاب هئاقل ىلإ ٌقيفوتلا

 يف اهب لّضفتي يتلا بيغلا ظفحو ةيكلملا ٌلاضفألاو ٌفاطلألا ّنإو .ريسفتلاو نايبلا

 ٌركشو .ناسل ٌتاجهل اهبعوتست الو اهَحْرش ٌمَلَق عيطتسي ال .فيعضلا اذه ةاساوم

 «ٌبيرقلا ٌبيجملا معنو «نيرصانلا ريخ ةرضحل ناضّوفمو ٍنالوكوم هتأفاكمو كلذ

 هللا هازج  اهقاقحتسا دعب هب كنظ |مف ؛اهقاقحتسا لبق محلا يطعملا .ناسحإلا ٌميدقلا

 .نيملاعلا بر اي ءنيمآ .اًنسحم هب ىزج ام لضفأ

 سمش «ةيافكلا ّلماكلا «َدَقَتعملا ٌلضافلا «يفاكلا زيزعلا َنبالا «ةلاسّرلا لماح نإ



 «نيديلا ٌرْفِصو ٌقحتسمو ٌليعُم وهو :مكترضح ىلإ ٌةّجوتم  هّتداعس تماد - نيّدلا

 كلذ فرّشب رفظي نأ ديري وهو .ةمدخلا يف ]٠١4[ ٌدْلَجو ٌِفَكو .قالخألا ٌنَسحو

 رخافيو «ةرضحلا كلت ةمّدح ةلمح نم َدَعُيو ءْذفلا كلذ ةمدخب فّدْتُي نأو «لوبقلا

 ضهتنم  هولع هللا َمادأ  ميظعلا كلذل ّيكلملا مّركلا ّنِإو .مهيهابيو هئارقأو هئاوخ]

 ماركإو ّيكلم ماعنإب هيلع لّضفتي نأ ٌوجرملا .نيجاّرلاو نيجاتحملا تاجاح زاجنإل

 ناك امو )ف ةميدقلا تاناسحإلا ىلإ ّمضْيو ؛يعاّدلا اذه ىلع َةنم كلذ نوكيف ؛ّناطلس

 !قئالخلل اًثيغم تمد .[14 :ميرم] 4( اًيض كير
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 كلا رع ورسم "ساما كلاسرلا

 «هناورب نيدلا نيعم ىلإ رهاظلا يف]

 «نيّدلا ٌدْعس هّمسا مولظم لفطب ةيصوت

 [نيذلا جاتل ءاضقلا لئيم بلطو

 . هّولع هللا َمادأ  ماعنإلا لو ءارمألا ِكِلم ٍنامز ةنيرق نيراّدلا ًةداعس هللا ٌلَعِج

 اهب لّضفتي يتلا شيواردلا ىلإ ّناسحإلاو ةاساوملا ٌقئاقدو ٌفاطلألاو َماركإلا ٌلعجو

 4* ري ريح َوَرَذ لاَفْتِم ُلَمَعَي نَمُف )+ :لئاقلا ةرضح ىدل ًةروربم َةلوبقم

 الق قنا مُكيْوْأَم 2 تاريخلا كلت ٌتارمث لصت بيرق نعو «[ا :ةلزلزلا]

 .[/ :ءايبنألا] 4 ٍبوُلِسْمَتْمَت

 لفط وهو «يعاّدلا اذه ءابرقأ نم «نيّدلا ُدعَس ءٌصِلخملا ٌنبالا «ةلاسّرلا ٌعفار



 معو لئاس ّرلا

 ُةَمَدَخلا ىّصوي نأ ُلّمؤملا .مكب نوقّلعتملاو مكلافطأ هناتسب فصن ىرتشا دقو .مولظم

 لهأ ىلإ ّيكلملا مكفطُلو مكثيانع ٌّلصت نآلاو .مكتمّدَح نم ٌدعُّيو فطُلب هيلإ رظنُي نأب
 تابيطلا نم لاضفإلا كلذب قيليو ًٌءاركإلا كلذ ٌبساني ام مكل حلا رخّدا دقو ءايندلا

 «ناك امثيح «يعاّدلاو ١٠١[. :ةبوتلا]  َنيِِيَحْمْأ ربل ٌميِضي ا هنأ كرِإ ]+ «عّلخلاو

 ريدم .هناسحإل ٌدكاشو زيزعلا كلذل ريخلاب ءاعّدلاب ٌنيدم وهو ءءاعدلا اذهل ٌدعتسا

 يلو .هيلع اّبجاو ءاعّدلاب قوقحلا كلت ٌءاضق نوكيو ائيدم لظي ءدجوو بهذ اننيأ

 ّبلقلاو َريمضلا هتمدخل ُثعبأ يتّتكل هّباعزإ يلاعلا بانجلا نع ُدِعِبَأ مئالم ُديغ ٌدسج

 .فيفخلا

 ءلْصََولا حير كيلع مارح :هل لقف كانه يبلق َتيأر ْنِإ

 هّسيلج (ًمئاد تنأو ءانتكه ٌروجهمانأ

 ّبر اي ,نيمآ !قئاقحلا ناتسبل اًنيرقو قئالخلل اًثيغمو قيفوتلا َلَلُح اًيدترم تمد
 .نيملاعلا

 اليلق ٌكارأ يننأ نظتال

 نْيَعلا جاعزإ نود نم نكلو ءةظحل لك يف ٌكارأ

 «نيروهشم اراص دق يعاّدلا اذه مكماركإو مكتيانع َنأل ءاذه عمو ]٠١1[

 نأ  هّلضف هللا َمادأ نيّدلا ات «ةاضقلا ٌريخ ملاعلا لجألا ٌمامإلا يعاّدلا ىدل عفشتي

 ريخلا لهأل صلع الو أجلم ال هنأل ؛ءاضقلا ُبصنم هيلإ مّلسيو ؛ىرخأ ٌةّرم مّركُي

 ؛يعاّدلا اذه ىلع ةميظع َةَنِم كلذ نوكيسو .نيعملا هل هللا ىقبأ ؛ميظعلا كلذ ريغ َمويلا

 .ىلاعت هللا ءاش نإ «ةقباّسلا ننملا ىلإ مضت



 كرا رع رس سوانا كلاسرلا

 بلط «هناوري نيّدلا نيعم ىلإ]

 [ةمّيسلا نيّدلا ماظن لاح حالصإ

 لجخلا ةياغ يف يننأب ٠٠١[  :ءاسنلا] 4( اًميِلَع هلأ َقَكَو 9 يلع ىلاعت حلا

 «ملِعلاب ينّرشملا ؛ءارمألا ِكِلَم ةرضحل تابتاكملا جاعزإ نم «ةياغلا نم رثكأ يف لب

 ناطيشلا ٍرهاق ءّيبنلا ةريسب يدتقملا ,قّلخلا فيطللا ,قلك لا ٍنَسحلا .مّلجلاب نّيزمل

 «بدألا عبنم «نيدراولا يقاس «نيدراشلا سئاس «بويعلا رتاس «بولقلا جارس «يألا

 «ناسنإلا لْسَت ةصالخ «ناسحإلا لو «دادولا عوبني «داؤفلا حايترا ءبّرألا حجنُم

 ريغلا نم ٌسّرحو «هتعفر ماّيألا ةمالس يف َدّلَخو ؛هّولع هللا ًمادأ  نيّدلاو ةلودلا ٍنيعُم

 ىنسحلاب متخو «هلوخ اهيف دازو ءهّمَسِقو هّبهاومو هّمَعِنو هّئاسحإ هيلع ٌرهاظو .هتلود

 .هّلَمأو هّلْؤس نيَراَدلا ريخ نم هاطعأو ؛هّلمع

 ماعّفلأكُديع كيلعداعو  ٍرورُْسيف كر ْفع هلا َلسطأ

 ماجا ٌروذحم كنعلَقحت سانأ نسم ٌسوفن تلازالو

 «هبيبط ىلإ ليلعلاو «هبيبح ىلإ بيبحلا قايتشاك اًقايتشاو «ةّيحتلاو ٌمالَسلا ٌعلاطي

 ئرابلا رَّسي .هناجشأ ٌمواقُت الو «هتاتك نكمي ال ةيضرملا هقالخأ و هتيؤر ىلإ اًناقوتو

 هّنكل «ةفاطللا يف ةآرملا ٌةفص يدنع سيل .لاوحألا نميأو نامّزلا عرسأب ءاقللا ىلاعت

 - هّلالج لج هللا لجأ نم هّنأل «ُلمآو .جاعزإلاو ةحاقولا يف ةآرملا ُهجو اًمامت ّيدل

 ءاج ام اذإو ءاًجعزم اّليقث فيرّشلا زيزعلا رطاخلا ىلع يتأي ال نأ ءاّصلخم اًصلاخ



 انام لئاس ّرلا

 قوم هّنِإ ؛يهانتملا ريغ باوثلا ةازاجمو ةيملإلا ةمحّرلا ةّفخ ٍلَمأِب [7007] هكبسي «كلذك

 .قيفوتلا بر نم

 يذلا  هرومأ هللا مظن  نيّدلا ماظن صلخملا نبالا ٌةلاح ؛يرخأ ٌةّرم ءضَرْعُي

 ناك ولو -اهبلاخت نم مّلْست نأ اهريبدتب ٌلوقعلا عيطتست ال يتلا ةئّيسلا تاقافتالاب تبا

 ناطْلُسو ءالقعلا ناطلُسل لَقَعلا ٌقلاخ لاق امل ررَّملا نم ٌزارتحالا لقعلا ريبدتب اًنكمم

 َبيَمْلا ملأ ٌُتنُكَوََوُدَأ كام اَلِإ اَرَساَلَو اَمْنَن ىِيَْنِ ُكَِْأ دل لق 9 :لقعلا

 نوكت امدنعو ؛[188 :فارعألا] « ُهوُسلأ َضَسَم اَمَو ِرْيَمْلا َنِي ُترْيَكَتْسَل

 اذامو ٌةّرذلا لوقت اذام ءبانجلا كلذ يف ٌرضلاو عفنلا يف ةبرطضمو ًةزجاع سمشلا

 ؟يعّدت

 ديَرُذ + لب ةعتطصملا ٍةراعتسملا ال ٍةليصألا ةيرطفلا قالخألا مراكم نم ُمقوتملا

 دامتعالاو ةمحّرلاو مّركلا ةفص ثاريم ريثأتب 11 5 :نارمع لآ] 4 ضْمَب نس اًهُسْعَب

 نم ةبيّطلا تايّرذلل ٌثراوتم وه يذلا تاربخلا ٌميدقت ؛هيلع لّكوتلاو ٌقحلا لضف ىلع

 يف ةيكلملا ةيانعلا ٌرظن َدَمُي نأو «[7 ١ :روطلا] 4( متي مب انََْلَل 9 ةرهاطلا اهوصأ

 يعاّدلا اذه ىلع نوكتو «هؤايحإ كلذ يف نوكي يكل ؛ةجعزملا ةبرطضملا هلاوحأ نأش

 ىلإ ُمّلطتأ .رغّصلا ذنم ةّوَنُبلا قوقحو ةمدخلا ٌقوقح هل زيزعلا َنبالا ّنأل ؛ةميظع ٌةَنِم

 ناسحإلا نوري ال نيذلا صاخشألا نع اذه دعب اًينغتسم ميظعلا كلذ ٌمّرك هلعجي نأ

 رمعلا ةيقب يف نوكيل ؛[4/ :ةبوتلا] 4 اًمَرْمَم ُقْفُس ام ذِي )© اَلاَعف هللا لجأ نم

 نم اعلامارعو ةارانع لإ تانارغلا هل لغو :ةليفازتملا تامارعلا نه ملح اهئرع



 .نيرخآلا نيعاّدلا عم نيراّدلا ةداعسب مكل ءاعّدلاب رمعلا َمتْخَيلو ؛مّعْنلل قولا كلذ

 ةلْبَق لاز ال  مراكملا عبنم بانج ىلإ هذه ٍبَلّطلا ةلاسر لاصيإ ةدارإ ىلع ٌتقو ّرم دقو

  ةيوامّسلا ٌتاداعشلا اهثبحاص  ةكرابملا ُباكّرلا عجرت نأ ىلإ كلذ فّقوتو  نيبيآلل

 .ةداعّسلاو نُمّيلاب

 لوقعلل اًحّرفمو حابشألاو بولقلل اًرّشبم زيزعلا كلذ ٌعوجر راص هلل ٌدمحلاو

 .حاورألاو

 هلها ىو حلاَعججردق  ِهلضشقةلعشّدنحلا

 [1 :ًابس] 4 ٌروُكََشلاَىِداَ نم ليلو اركش دوا لاء اوُنَمَعَأ زج

 كيلا دع رسم تعال ةلاسرلا

520000000 ّْ 

 وأ ةريبكلا ةسردملا يف سيردتلا ضيوفت

 [نيدلا جارس ىلإ ريبكلا هاقناخلا ةخيشم

 ًماركإو تاقدّصلا َريفوتو تاريخلا ىلإ ٌقيفوتلا ٌلَعِج يذلا ىلاعت هلل ٌدمحلا

 ةنيرق ءريخلا يف َريكفتلاو بقاوعلا ىلإ ٌرظنلاو ]٠١4[ هللا ةدابعو شيواردلا

 يدايألا نو «نيسحملا ميركلا ءرصعلا اذه يف ٍديرفلا كلذل رهاطلا بلقلا

 1 .هللا هداز  ماركإلاو

 ةماركلاو ريخلاب مكل ءاعّدلاب لغشنم وهو .َمالَسلا ٌصِلْخملا يعاّدلا مكغُلبي

 راثيإلا نم هب متلّضفت امم لجخلا ةياغ يف انأو .تاولخلاو تاولصلا ةلاح ؛ةمالسلاو



 لّبقت  ءازعألا كئلوأ ٌجاعزإ أشي مل يعاّدلا اذه نأ ًةقيقحلاو .ناسحإلاو ةلّصلاو

 يف َدّدملاو َديزملا ٌلَعِجو «ةيهلإلا هتنيزخ نم ةفعاضم اًفاعضأ مهضؤوعو ءمهنم هللا

 4( اًميِلظَع اَرجآُهّنْدَل نم ِتْوُيَو )» ءازعألا كئلوأل ةرخآلاو اينّدلاو ةلوّدلاو نيّدلا

 .[4 ٠ :ءاسنلا]

 يلو ٌفراعلا «دباعلا َدِهاَّرلا ملاعلا ءٌصِلخملا ٌريزعلا َنبالا نأ كلذك مّلْعُيو

 وأ ةريبكلا ةسردملا سّردم نوكي نأ ددص يف  هتكرب هللا َمادأ  نيذدلا ٌجارس «هللا

 نكلو .ايندلا نع عطقناف «هتعاطب هتلغش حلا َةَرْيَغ نكل «ريبكلا هاقناخلا خيش

 ةفرعملاو ملعلا رايث ْنأ ةّصاخ ؛ةفيعضلا ةرجشلاك ٌفيعض ناسنإلا مسج ْنأل

 ىلإ ةجاتحم يهو «ةرجشلا كلت ٌعرفأ رّسكتن نأ ىشُْي ؛هيلع لّزنتت ةّيبيغلا دراوملاو
 ةداعّسلا ةرجش ةمدخ ىلإ قيفوّتلاب رفظي هلل دبع ٌلكو .ةمئاق لظت يكل ٍتاماعد

 نوكي ُريخلا كلذو ءالبقم اًدبع نوكي ءاهتجلاعمو مئاعدلاب دانسإلاب اهتياعرو هذه
 يفّسلاك ةقدّصلا ّنأل كلذ ؛ىرخألا تاقّدّصلاو َجحلاو مايّصلاو ةالّصلا قوف

 صضرأ ىلإ اهب تأت نأ نم ٌريخخ راهزألاب ءيلم ضور ضرأ ىلإ ءاملاب يتأت نأف .ءاملاب

 ريبكلا ماقملا كلذلو .ريبك قرف كانه نكل ءاًضيأ ّيرورض ٌكوشلا نأ مغرب ءٍكاَش

 فلأ ٌةئم ٌرهظت يكل - هّتكرب تماد - نيّدلا جارس ّرعألا خبّشلا ءاطعإب ٌةحلصم

 .مالّسلاو .اًنتمم يعاّدلا اذه نوكيو «لوبقو ةمحرو ةحار



 يمورلا نيدلا لالج انالوم لئاسر ا

 كرار رسم را كلاسرلا

 يفيبلج اعلا ريمأ نيّدلا رفظم ىلإ]

 [يبلج نيذدلا ماس مارتحا ةياعر

 ماودلا ىلع ٌةكحاض كتتفشو ٌرضخأ ٌكَسأر هللا لَعج

 ماوّدلا ىلع كب ٌةرورسم ايندلا لهأ ٌبولق لَعجو

 نبالل ٍنامزالم ٌنامُح هعم سيل يذلا ٌرْكَّسلاو ٌراثِع هعم سيل يذلا ٌرورّسلا

 «ساّنلاو ةّنجلا نم ٌودع لك ]7١4[ ىلع هللا هرفظأ ءنيدلا رّفظم «نينبلا رخف «زيزعلا

 .ىضريو بحي امل هقفوو هّدشرأو هّدّدسو هّدّيأو

 َّنَسْحْلا قولا ٌريزعلا َنبالا نأ ُمّلعيو ءقاتشم يننأب ُمّلعيو «ةّيحتلاو ٌمالَسلا أرقي

 ال ريخلاب ٌدابلاو» ةناعإلاو ةمدخلا يف ريثك ٌّقح كيلعو َلع هل ءنيّدلا َماسُح ؛دهعلا

 بسحي الو ضارغألا باحصأ لوق ين هعم ُشقانتي ّنبالا كلذ نأ عمٌس دقو .«أفاكي

 ُلوق لوقلارداننبا وهو ٌدّمتعمو ٌنيمأ نيّدلا ٌماسُح ّنإو ؛اهُعمسي الو ءايشألا ضعب

 ىلاب ئّدهيو ةعلخب هُدِعَيو هيساوُي بألا اذه بْلَق لجأ نمو .«نيميلا عم نيمألا

 يف بش دق نيّدلا ماس نأ مكل ٌمولعمو .دلاولا اذه عم لِعُف دق نوكي ٌفطَللا كلذو

 ىلعف «رخآ ٍناسنإ ّلوق ناك اذإو مكّنظ ناك اذإف .ادّيج هئْسُحو هءوس فرعي وهو ءانفنك

 اوسيقت الف ؛ةبيطلا ةدارإلاو ةحيصنلا يف رّضق دق نوكي نأ هنم ٌدعبتسم اًعيمج لاوحألا

 كلذو .[7١؟ :تارجحلا]4 نإ يظل صعب كرإ # ّنظلا اذه اونظن الو سايقلا اذه

 .مثرلا ىرتو مدنت كلعجت يتلا نونظلا ليبق نم نظلا



 نيخ لئاس ّرلا

 ٌحووصت قبل ينتآأٌعلعتو 2 يريفغ ٌتبٌرج اذإ ينقرعتس
 اذه لب «ةغلابلاو فّلكتلا ليبق نم هنأش يف اياصولا هذه َدْعَي ال نأ ءهللا هللا

 ٌةبولطم ةشقانملاو ةبلاطملا هذه يف ٍةدايز ٌّلكو .فلألا نم ٌدحاوو ريثك نم ٌليلق

 .افورعم نوكي يكل ءررضو ٌةراسخ ةقيقحلا ىلع يه ام ءاهب ٌعومطمو نبالا اذه

 ريخ ناك اًضاخ اًداوج هٌداوج َحِرُج لتاقمل ىطعأ َكِلملا نأ نم ليق ام ُلْثِم اذهو

 ٌداوجلا اًضيأ َحرُج ةّرِغ نيح ىلعو .داوجلا اذه لتاقملا بكرف ؛لبطصالا لويخ

 داوجلا نع ٌلتاقملا َلَّزن لاحلا يفو .هافسأاو :لاق نأ اَلِإ كِلملا نم ناك ايف .يناثلا

 زيزعلا يحورب ّنضأ مل انأ :لاقو هّلوبق صفر رخآ اًداوج هل مّدق كلملا نأ مغربو

 تلق اهاَيِإ ينئيطعأ ِةّباد لجأ نم َتنأو ؛هافسأاو :لقأ ملو كتدارإ ةرصُن يف

 ريبخ ىلإ ٌرهوجلا اذه لمحأو ,يحور َردق ملعي كلم ةمدخل ٌُبهذأس ؟هافسأاو

 نم كلذ لوصحو رومألا ةماقتساو ٍةداعَسلاو ريخلاب مكل ٌءاعدلا اًمأو .رهاوجلاب

 ءانيلع كاذف 0[ :قالطلا] © ٌبِستحي ال ُثَح ني هَقْدريَو # نوعقوتت ال ثيح

 .انيلاوح ةّيفيك الو فيك الب نوعلاو ٌثوغلاو «هللا نم ٌةباجإلاو

 يقلاخ ىلإي رمت ِضّوفو يل ُهلََس قب ٌُتيِضر
 يقبايفُنِسِسحُي كلنك ىضما يف ُهللاٌَرسحأذقل

 كرورُعنميه َكيلعَةَدش لك [0]
 ًةلهس يضم لهاستلاًة يح َنِإْفالإو
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 مكَرْكُش نيّدلا ماسح نم عمسأ مل اذإو .مالّسلاو .مكيلع هللا فّتخي اوفّمخ

 اًيظع الأ [اتأسف

 .[9 :رجحلا] 4( َتوُظِهحل م َنِإَو َرْكَذل الر نحعاَّنِإ +

 لا رع ورسم سأنلا كلاس

 «هناسحإ ركش يف ءّرتعم نيذدلا جات ىلإ]

 [نيّدلا سمشب ةيصوتلاو

 هللا مادأ ١78[. :لحتنلا] 4( رويس مه َنبدَلأَو ْاوقّتأ نبأ مم هلا َنِإ )

 ةيكلملا تامامتهالاو ةكرابملا يعاسملل كحاضلا لابقإلا َحورو ةديدجلا ةلودلا ّبلق

 «قافشإلاو يدايألا ّيلو «قافآلا يف روهشملا ؛مّركملا روتسدلا ءمظعألا بحاصلل

 «نيّدلاو ةّلملا جات «ةمحّرلا رفاولا ءةّمحلا يلاعلا ّياّبرلا ٍدباعلا ,قالخألا ّيدّمحملا

 ماوعألا مداقتو مايألا رم ىلعو . هٌولع هللا َءادأ  ليمجلا ليصألا ءبيسنلا بيسحلا

 دّمحم ٌقحبنورورسم ٌبابحألاو ٌءايلوألاو .فعاضتو دايدزا يف نيفوتلا ٌدادمأ نوكت

 .رونلاو ىدحلا ٍلهأ ىهلآو

 ّدح ال كرابملا ءاقّللا ىلإ ٌقايتشالاو ديدجتلا ىلع ءانثلاو ةيحتلاو مالّسلاب ْثَعبُي
 .تقو نميأو نمز عرسأب ءاقللا بابسأ ٍتاوصألا ٌعماسو ٍتاتّشلا ٌعماج َرّسي .هل

 «ةاجنلل ةليسوو تاجرّدلل اًببس «ةكرابملا ٌتاَّذلا ٍتنحتما يتلا ٌضراوعلا ٌلَعِجو

 .يوقعيلا صالخلاو ّيوُيألا باوثلل ًةبلجتسمو



 ٌدِقتعملا لبقملا ٌريزعلا ٌنبالا ,مكتمعن نابل ٌعيضرو ٌميدقلا ٌمداخلا ,ةيحتلا ٌلماح

 لاضفألا نيدْعمو لامآلا ةبعك ىلإ ىرخأ ٌةَّرم هّجوت  هّتداعس تماد  نيّدلا سمش

 .ةمدخلا كلتل ٌدعتسا دقو «لاجّرلا لاحر طحعو

 ماحّزلا ُريثك ُبْذعلا ٌبَرْثملاَو

 هترضح ىلإ ُماَدُخلا دوعي امدنع يذلا لصألا كلذ نم وه َمظعألا َبحاَّصلا ّنإو

 مهو ؟«لطابلا يف يدامتلا نم ٌديخ ّنحلا ىلإ ٌعوجّرلا» نودّدري رخآ اًذالم نودجب ال نيح

 ٌبحاّصلاو ؛ديدج نم نيسوؤرملا ىلع قافشإلا يرات نوؤدبيو ءىضم اع نوفعب

 :لصألا كلذ نم مظعألا

 ارقّصلا بشي نأ رقّصلا نبا ىلع ٌّقحو [111]

 نم عقوتملا .[1 :ميرم] 4 اًيِضَن بر ُهلصٍجبأو بوُقْمَي لاء ْنِم ُثِريَو ين

 ٌرظنو ةمحرملا لظ ىرخأ ةّرم ّلذبي نأ «ثوروملاو بّستكملا نم عومجملا ءرفاولا ماركإلا
 .[15 :ءارسإلا] 4( اًروُفَع تيل ناك مهَّنإَف 8 يجاّرلا اذه نأش يف ةفطاعلا

 ٌمرجملايجتس يو ُدوليْنَمبف  ٌنِسحناَلِإ لو جريالناكذإ

 يبٌّكِيلي اثم .إهج نم كلذ ٌتلعف

 ميركلابب ٌقكيليام لفمفاف «ٌميرك ٌتنأو

 بر هب ىضري امو تاحلاّصلا لامعألاو تانسحلاو ٍتاريخلا ىلإ اًثاد هللا ٌكَقْفو

 .نيملاعلا بر اي ؛نيمآ .تاوامَسلا

 «ناسل نايبو ٍمّلق ٌريرحت اهركش ىلع ٌردقيال مّدقُتو تمّدُك يتلا ٍناسحإلا ٌعاونأ

 1١17[« :ةرقبلا] | يباَسح ياتي ص قري إل ْنَم ةرضح نم الإ اهئأفاكم رّوصنُت الو
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 ٌئرابلا ٌلَعِج ١178[. :لحنلا] 4 توُميْحُت مه َنيِدلأَو أومن يلا مم َهَنأ نإ

 نم اهل ةيابن ال يتلا ةنازخلا يف اهرخّدا يتلا راونألا كلت نم ديرفلا كلذ ةأفاكم ىلاعت

 4٠[. :ءاسنلا] *( اًميِظَع ار ُهْندَل ني ِتَوْيَو © !هيدل نيلوبقملا لجأ

 لاو نلورسصلا لاسر

 ةلودلا دجم) هناوري نيّدلا نيعم ىلإ]

 دمحم نيسّردملا جاتب ةيصوتلا يف (نيذدلاو

 [نيدلاو ةّلملا

 نايلس ىلإَنايلس ُكْلُمَلَصوو اينّدلا ىلع ةةداعّسلا ٌحبص ّعَّلط

 ىروش نموت نإ كنودٌرمأللف اروشنمّتؤوت : مل نإو ُريمألا ٌتنأ

 «يهتني ال يذلا ٍديبأتلاو قيفوتلاو ةّيهلإلا ةمصعلاو ٍتاماركلاو ِتاكربلا ُدادمأ

 ندعم ؛كلملا ماظن «نامزلا ِفِصآ «ءارزولا ديس مّظعملا ريبكلا ردّصلا مارمل ٌةضّيقم

 سنؤم «نسيحملا ٍلداعلا ملاعلا فاصوألاو [717] توعنلا ب يفيرش .فاصنإلاو لْدَعلا

 مالسإلا ءالع «نيّدلاو ةلودلا ِدْمع «نيتلودلا بحاص «ءالعلا برم «ءارقفلا

 ققحو .هّلابقإو هولع هللا ًمادأ  نيقيلاو ىدهلا مّلع «نيطالّسلاو كولملا بأ نيملسملاو

 هألك .[اذك] اًرصاق هلالج نع لامكلا نيعو اًءصان هل ُدعَسلا لاز الو «هّلامآو هّوجرم

 .هايندو هنيد َمراكم َمتأو ؛هالخأ ال ريخلا نمو ءهاعرو هللا

 ىلإ قايتشالا نأ ٌملعيو «قاتشملا ٍصيلخملا يعاّدلا اذه نم ةّيحتلاو مالَّسلا ٌعلاطُي



 اا لئاس ّرلا

 ٌعمشو نيمولظملاو نيجاتحملا ديع لاله يه يتلا «ةديعسلا ٍةدهاشملاو كرابملا ءاقللا

 «دبألا ىلإ ّدتمي ٍةعاس نميأ يف عْنَج ّمركأ اننيب هللا َمَمْج .ضّرحعو ٌبلاغ «نيلضافلا عنج

 ِضْعَبِل ْمُهّضَعَب موي ُهدَلِحأْلا 9 ىلاعت هللا لاق .عطقني ال هنإف .هللو هللا يف اًعامتجا

 اًضعب مهّضعب سلاجو اوللاخت نيذلا ينعي «[117 :فرخزلا] * تيِفّتَمْلأ اّلِإ ٌوُدَع 1

 اينّدلا يف ال عطقنت ال حق انا راسا اهدا سا ونس هناك ل رت

 كد :مالّسلا هيلع ٌئبنلا لاق .اهبيس ماودب مودتف «عطقني ال اهببس نأل ؛ةرخآلا يف الو

 امهئعضو ةّوخأو ٌبسنو ءانأ هتعضو ٌببس يأ ؛يببسو يبسن اّلِإ عطقني ببسو بسن

 َةبيَغ تاريخلا ىلع ُهّبحاص امهّدحأ نيِعُي هللا يف ٍنابحاّصلا .عطقنت ال هللا نذإب ءانأ

 هبحاص امهّدحأ مّلكف ءامهاحور ىقالت اينّدلا نم اجرخ اذإف .هلاقمب اًروضحو ؛هلايخب

 ٌحورلا دّرجتي مونلا يف هنأل .رهظأو لب «مانملا يف ُحوّرلا ملكتي امك ءحوّرلا ناسلب

 حورل ّحوَّرلا لوقيف «ملظملا ةّيداجلا ليقثلا يسانلا فيثكلا مسجلا نع ُفيرشلا
 .نالوقي ام رخآ ىلإ .. ةرخآلاو ايندلا يف َتنأ يل ُبحاَّضلاو ألا َمْعِن :هبحاص

 .«رديبلا فيرعتل يفكت ٌةنفحو ٌةراشإلا هيفكت لقاعلاو»

 جات «بيسنلا ٌبيسحلا «نّئفتملا ٌلضافلا ٌمامإلا ءٌصِلخملا ُنبالا «ةّيحَتلا ٌلماح

 هفيرعت ىلإ ةجاح الو  هنم حورب هدّيأو هّلضف هللا َءادأ  نيّدلاو ةّلملا دم ءنيسّردملا

 رظني هْنِإف نمؤملا ًةسارف اوقّنا» ءابرغلا رئامض ىلع ٌعلطم يلاعلا رظنلا ْنأل .مكترضحل

 #* مههوُحو يف َمُهاَميِس إف هل يعادلاو هّبجو هليلخو هبيبح لاوحأ ةّصاخ «هللا رونب

 «مكيلإ يرق هللا هداز  ةميركلا ةفيرّشلا هلاصخ ىلع ّلدت هنّ يف هنالكو «[74 :حتفلا]
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 ةكرابملا هذهب ءاج دقو .مكترضح ىلإ ”””اًهجوتم ناك  اًنطابو اًرهاظ مكنيب قّرف الو
 ٌلماح ّنألو .نيملاعلا ّبر اي ,نيمآ .ماّيألا ّرم ىلع ًةمادتسمو ٌةباجتسم هللا اهلعج «هعم

 رصتخملا اذهب ىفتكي «تيبلا لهأ نمو ةرضحلا كلتل ءامدقلا نيصلخملا نم ةلاسّرلا

 .مالّسلاو .ةهفاشم ةرضحلا ىلع ضرعُي يقابلاو ؛بوتكملا

 رلاو نوورسصلاو واح اسر
 يفهترازو نامز يف نيّدلا دجم ىلإ]

 [نيّدلا ماسخ نب نيذلا رشّصي ةيصوتلا

 روتسدلا كّلملا ماظن «نامزلا ٍفِصآ «ءارزولا ِكِلم َماَيأ اًثاد هللا لَعِج []

 ةلودلا دم ءناسحإلاو لضفلاو لْذَعلا رشات «نيطالسلاو كولملا بأ ءمظعألا

 هللا َمادأ - نيدّرمتملاو ةاغبلا عماق ؛نيمولظملا ٍتيغم ؛نيملسملاو مالسإلا ءالع ؛نيذدلاو

 ىلع ٍةقفَّشلاو هللا رمأ ميظعتهو تانسحلاو ٍتاريخلاب ًةفورصمو 090ه رغتسم - هٌولع

 كلت ءايلوأ .هلل صالخإلاو هلل عنملاو هلل ءاطعإلاو هلل ضغبلاو هلل ٌبحلاو ءهللا قلخ

 - هلالج لج - هللاو .نوروهقم ةرضحلا ٌءادعأو ءنوروصنم ِلابقإلا كلذو ةلوّدلا

 يفو اهلك لاوحألاو لاعفألا يف روكشو ٌروفغو ٌدّدسمو ٌدِشرمو ٌظفاحو ٌبحاص

 .هلآو دمحم ٌقحب_رْفَّسلاو رضحلا

 .[مجرتملا] ةرقفلا علطم يف «لملح» ل رخلا عقوم يف ةئمجلا هذه *

 .[مجرتملا] ةرقفلا علطم يف «ٌلَعج» لعفلل يناثلا لوعفملا **



 ّنإف قلتملا جئاوح لجأ نم تالسارملا ريثكت نم لمي الو «ةمْدِخلاو َمالَّسلا ٌعلاطي

 ماحزلا ٌريثك بذعلا َبَرْدملا

 ةبعكو لامجإلاو ناسحإلاو يفطّللا يف نانّبلاب هيلإ ٌراشملا اًدبأو اًئاد هللا ُهَّلعج

 .لاَجّرلاو نابكّرلا

 نبا  هّردص هللا حرش - نيّدلا ٌردِص ؛نتفتملا ٌصلخملا َنبالا ؛ةّيحتلا لماح نإ

 ٌقحلا ماسخ .قئاقحلا سمش .بولقلا ٍنيمأ .تقولا ديزي يبأ :نامزلا دين خياشملا ٍدّيس

 نم لَمألاو .مكترضح ىلإ ٌةَجوتم  هئاقب لوطب نيملسملا عّتمو هّتكرب هللا مادأ  نيّدلاو

 اًققوو شيواردلا ةفطالم يف هتداع ىلع ؛ءارزولا كلم روهشملا مّركلاو روسيملا فطللا

 ردص نبالا ىلإ ةّيدايَسلا ٌةفطالملاو ةّيكلملا ٌةنواعملا مّدقُت نأ ءفيرظلا فيرشلا هرصنعل

 «حوّرلاو بلقلا ميمص نم ٌركشلاو ٌءاعّدلا لصحي يكل  هّردص هللا ّحَّرش  نيّدلا

 ٌءايض ةنيدملا هله يف يعاّدلا اذهل هّنِإف ريبك نانتما صلخملا يعاّدلا اذه ىلع ٌنوكيو

 ةرضحلا نم دوعي نأ ُلَمألا .ةليبقو ٌبيرقو ّمغلل ليزمو راهنلاو ليّللا يف ٌسنؤمو

 ُلَكَم ) ةأفاكملاو ةازاجملاو ليزجلا ٌباوثلاو ٌليمجلا ٌءانثلا لصحي يكل ءاّركاذو اًركاش

 مس لك ىف ٌلياَكَس َمْبَس ْتَسبَْأ ٍةَّبَح ٍِلَشَك ل َنوُقِفَنُي نذل

 ىلإ ٌناسحإلا اذه 1 الو 117١[. :ةرقبلا] 4 مامي نَمِل ُفِعنَصِي ُهّلأَو َمح يي دقي

 تاماركإ عاونأو رتألا ةياعرلا عاونأ لثم َدَعُي الو رحألا ناسحإلا 0 بناج

 يف هللا رارسأ رداون نم هنأل كلذ ؛«ِلَدْئَدَجو دّمحم نيب َناَنش» رحألا شيراردلا

 لثم مانتغا نم ٌدب الو .دبعلا اذه لاثمأ نم ٌدحاو ماع ةئم سم لك يف يتأي نأ ءضرألا

 هرصبي يبو ءعمسي يب ىتح اًناسلو اًرصيو اًعْمَس هل ٌتنك اًدبع ٌتببحأ اذإ» .رطاخلا اذه
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 ١8[. :توبكنعلا] * تيل للا الإ يِفوُسَرلا َلَع امو ]+ .«شطبي يبو ءقطني يبو

 قئاقحل ٌةكردملا هللا رونب رظني ٌنمؤملا» ديبأتب ٌةدّيؤملا ءارزولا ِكلمل ٌةبيطلا ًةسارِفلا ٍتماد

 اريد قوأ دَقَف ةمكححل توي نمو # .اهقئادحو اهقئاقدو ةيوامّسلا ]7١54[ مكجلا مدع هد كف ه2 2< ع م جم ل

 .[119 :ةرقبلا]4 اريك

 هيرو نورس اوما ةلاسرلا

 «بيبطلا نيّدلا لمكأ ىلإ]

 [يبلج ملاعلا ريمأب ةيصوتلا يف

 ٍراختقا «ءامكحلا كِل حاّيَسلا حاَبَسلا حورلا ٌراثن ةفرعملا رحب ٌرهاوج هللا َّمادأ

 ٌقحلا لمكأ ؛نمحّرلا بلاط «نامَّرلا ةردان «ريبدتلا ٌنوطالفأ ءلضفلا ٌسونيلاج ءءاّبطألا

 ْملَع تنم نيا طم © ميقَتممْلا طرت ١ عيهم يف هّلعجو «هّرلع هللا َمادأ  نيّدلاو

 ةيناحورلا حابرألاو مئانغلاو تادارملابو ءاّقئاسو اقباسو اًيدتهم [7- 1 :ةحتافلا]

 :هلآو ددحيمب افعال

 ىلإ لصت اًعابت اهب ُلَضفتي يتلا ُفاطلألاو بْيَملا ظفحو ؛ةاعّدلاو َمالّسلا لبي

 :اًنيحم هب ىزج ام ٌريخ هللا هازج  يعادلا اذه

 يخلاباينتلا يفَركِذُهلالعج  ريخلابانركذينتللك
 ٍنّركذ نمو .يسفن يف هتركذ هسفن يف نّركذ نم ؛[اذك] هل ةنسحلاب ءاج نمد ٍناويد نم

 يزجأ ْناّيَدلا انأ ؛هنم ريخ الم يف هّثركذ الم يف ينّركذ نمو ءيلام يف هّركذ هلام يف



 8 لئاس ّرلا

 اهلعج اهُسرغي ريخ ٍةليسف ٌلكو اهعرزي ٍةرهاط ٍةرذب لك .«ةئّيسلا نع وفعأو ةنسحلاب
 تاذلا كلتل تاجاعزإلا رتاوت نم ٌلجخ يْنأ مغرب .ةيوتسمو ًةرمثمو ٌةَلَمكتسم هللا

 ىلوأ ٌمِتاحو «ماحّزلا ُريثك ٌبذعلا ُبَرْثملا :ٌنكلو ءذحلا تزواجت يتلا تافصلا ةنّسحلا

 .ماركإلاو ِلْذَبلاب

 حّرتقُت نأ مكفطل نم رظتني هللا هدعسأ اعلا َريمأ «زيزعلا َنبالا نأ ضَرْعُي

 ِفِصآ ءلْدَعلا كْلُم ماظن «ءارمألا ِكِلم ةرضح ىلع هتشيعم نأش يف ٌةنوعمو ةيانع

 يلاعلا ريبكلا ءرارسألا ّيكز ءراكفألا فيرش .ناسحإلا رشان نمايألا ٍراختفا «ةيافكلا

 هالوأ نم اًريخ هابقع لَعِجو هّولع هللا َمادأ - كب هناورب «ّلاعلا ذاعم ءدباعلا «ةمحلا

 ؛اهفرعي يتلا رْذْعلاو ركّشلا ٌعاونأ يعاّدلا اذه نم ضرعُتو .هايند نم اًريخ هّترخخآو

 زجنت نأ ٌرظتنملا .هّلك كرتُي ال هلك كَردُيال امو» «ضْرَعلا ىلع ٌيصع كلذ نأ مغرب

 ةفطلتملا ةّيخسلا ءارمألا ِكِلِم [؟16] ٍدّيبو كرابملا مكيعسب اعلا ريمأ ٌةّمهم

 لايع اذ راص دقف  هّولع هللا َمادأ  نيتلودلا ٍنيكَم «نيتداعَسلا بحاص .؛شيواردلاب

 .تاولّصلاو تاولخلا يف ءلاب غارفب ةلودلا كلتل ًءاعّدلا ولتي يكل كلذو ؛هقافنإ رثكو

 .«هلايعل مهْعفنأ مهّلضفأف هللا لايع ُقْلَملاد

 ربنعلاو كسلا نم اًلوبجب نكي اكلم كَرالا ٌنوديرف نكي
 نوديرف نكتهّلّْذبّ تنالُذبف لاجلا كلذ كردأهلببو

 نم ٍنْصْعِب كسمتسا نمف ءاينَدلا يف ٌةيَلدتم اهئاصغأ ةّئجلا يف ٌةرجش ُءاَحَسلا»

 .«ةنجلا ىلإ هعفر اءاصغأ

 اهئاصن َّمتٍلاملاةاكز لثمك اهتأبهلعاوواجلاًةاكز ٌدأف



 ورلا نيدلا لالج انالوم لئاسر موع

 ىلإ نيجاتحم ريغ مهو «ٌراثد َماركإلاو «يلاوملا كئلوأل ٌراعش ٌناسحإلا نأ مغربو

 ؛ةيصولا

 ايضام ناك نإو اجباتحمٌرهلا ىلإ 2 ٍوِيُحش ٍدْعب نم َفيسلا ٌتيأر ْنكلو
 مل ب س2

 ِكِيَلَع قسم َهْلْخَتلا علمي ِكْيَلإ ََرُهَو 7 «ٌتاكرب تاكرحلا يفه ُةَنسلا يه هذه

 .[16 :ميرب] 4 اً بطر

 ٌمارِكلا انلُطمي نيح ُبتكنو انيس ئاذإءان راب ركن
 ُمالغلا تكس ْذُم قافشإلا ىلع اتالغغِي يا مألاَنإف

 ,[00 :فارعألا] © َةَيْفُحََو اعرض كك اوُعَدأ )+ :للاعت انّير لاق اذهلو

 .اًنسيحم تمد .[47 :ماعنألا] « أوُعَرَصَت انسأب مهتاج د اَلْولَم )+

 ل ى4 4 7

 راو نورس اولا امرلا

 (؟)يئنجنك نيّدلا سمش ىلإ]

 [رك هتخير نيّدلا جاتب ةيصوتلا يف

 نَسحلا «مركملا منملا ٍنسحملا ريمألا نامزل اًراثَ املابقإو نيراَدلا ًةداعس هلا َمادأ

 ؛ءارقفلل ريجملا .ناسحإلل ٍفرتحملا ءريخلاب رّكفملا .[7517] داقتعالا رهاطلا «ةريّسلا

 ٌنسحأو هؤولع هللا ًمادأ - نيّدلا سمش «نيطالَسلاو كولملا زيزع ؛نيمولظملل ٍنيعملا

 ىمسأو «تاداعّسلا ٌريخ يه يتلا ؛تاريخلا ىلإ هقيفوت دازو «هنم حورب هَّدْيَأو هتبقاع



 .تاماركلا

 ٌمالس» «قايتشالا ديدشب ٌمَّلعيو ءصلخملا يعاّدلا اذه نم َءاعّدلاو َمالَسلا ٌعلاطي

 .«هُرُكِذ َرّضحو هّصخش باغ نم

 ريمضلا يف كال 4ك يع ملأ

 رضاح بلقلا يف َتنأف «نيعلا نع اًبئاغ تنك اذإو

 يضاقلاو تاوصالل ٌعماَسلاو تاتّشلل ٌعماجلا «ىلاعتو كرابت ٌئرابلا رّسي
 .ةباجإلا لو ِهّنِإ ؛نآلا مركأو لاحلا ٍنسحأ ىلع ءاقللا بابسأ «تاجاحلل

 ,راّجتلا ٌرْخف ءنيّدلا جات ؛مركملا َمِهنملا ٌزيزعلا َدّيَسلا «ةّيحتلا ٌلماح نأ ُمّلعُي

 .ةيساحن تاودأب مكيلإ يتأي  نامزلا هراكم نع هناصو هولع هللا عادأ رك هتخير

 مهَديأو مهّرلع هللا ّمادأ  كولملا كئثلوأ تارضح ىدل ةبوغرم تناك اذإف

 .رخأتُي الو اهنايثأ لاصيإ يف لّجعُي نأ لمؤملاف ءتيرّتشاو - نيَراَدلا يف مهّرَصنو

 اهثمث هيلإ لصي نأ لجأ نم فطَللاو ٌمركلا نورهظُتو ٌليمجلا ّيعسلا نوَعْسَت

 .ةلودلا كلتل وعديو هدارمب دوعي يكل ءريخأت نود نم اًعيرس

 نوؤرقي ءاّزعألا مكؤانبأ .مكنع نولأسيو مكيلع نومّلسي اًعيمج ءانبألا ءانه نمو

 انلعجيو اننيب نع َدْعُبلا عفريو انتيب عمجي هللا  قايتشالاب نوملعُيو ؛مالّسلا مكيلع

 دلخلا دئاوم ىلع مكاّيإو هللا انعمج .[41 :رجحلا] * َنيِلَِمْتُم ريّرَس لع انوْحِإ 8

 4 ةَئيع هيب دير لإ نينا © ةئيتلتللا شنتلا هلك » نيدلاخ
 .[58- ؟ا/ :رجفلا]
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 ٌةعرزم اينّدلا»ء[7 :ةلزلزلا] 4 مري ْرْيَح َِوَدَد لاكقْتِم َلَمْمَي نَمَف )
 و 2 5 5 2 0

 ٌديفت الو ,داصحلاو رديبلا َناَبإ مّدني عرّزلا َّناَبِإ ُفعضيو ٌلّساكتي نم لك .«ةرخآلا

 ٌردك كسافنأ نم سمت لك ّنإف ؛منتغاو َناوتت ال َكديب ٌرومألا ذإ نآلاو .ذئدنع ةمادنلا

 ني ُسَمْنأَي اَُهّنِإ 2 طنقت الو «عاطتسملا ردق ىلع هتعاطو ّقحلا ٍرْكذ يف هفرصاف ءايميكو

 04 2 5 نال "-00- سارا يس عم وسم  ىككإ عم هد
 ةداعسو مايك مو لك هللا كداز .[41/ :فسوي] # تورفكلا مولا الإ ِهَّنَأ حرت

 .اقيفوتو

 رورو او“يئارلاةلاسرلا

 ةّدوم ةلاسر.رصيق نيّدلا مّلع ىلإ]

 [ةظعومو

 رخف «ةريرسلا ّيَقّتلا «ةريسلا ٍنَسحلا ٍدَقَتعملا صلخملا ٍنبالا ًءايح هللا عادأ [[ 1

 ردص حارشناو رورس يف  هنم حورب هّدْيأو هتداعس ثماد  نيّدلا مّلع .دالوألا

 يف هلاوحأ ىلع ّيملإلا لضفلا ّلظ ًطسبو ؛ميقتسملا طارصلا ىلإو ةعاطلا ىلإ ٍقيفوتو
 !نيراذلا

 ىلاعت ئرابلا أّيه .قايتشالاب ٌمّلعيو ؛يعاّدلا اذه نم ءاعّدلاو ٌمالَسلا ٌعلاطي

 لوبق تامالع .لافلا ِنَميأو لاحلا نسحأ ىلع ةافاوملا طئارشو ةاقالملا ٌبابسأ

 يلاتتلا ىلع تاريخلا ىلع ٌّصرحلا ٌبذتجتو ىرخألا ٍتاعاّطلا عبتتست نأ تاعاطلا

 4« ُضَرَأْلاَو ُتوَمَسلا اَهْضْرَع َةَّنَجَو مكبر ني َوَرِيهْمَس لإ أوُعاَسَم »



 اندر لئاس ّرلا

 .[ 17 :نارمع لآ]

 ّبوحهوملا ُلَجألا ّدعأي نأ لْبَق

 ءاطعلاب ةريدج ٍةيطع ّلك ّيطعُت نأ نم دب ال

 يفو ٠[. :فصلا] 4( كت َرَرَمت رع لع يلدا لَم تاريخلل ٌةيماح ٌقوس اينّدلا

 النوم هما قولا :اهف اهيف ةمادن ال ةرخآلا قوس لجأ نم راجت يأ ءايندلا قوس

 رثكأ ٍرتشأ مل اذامل [الئاق] (ٌمدان يرتشي نمو «ٌمدان ريخلا ٌعاتم يرتشي

 نوفغررفتم ريس حنو ةنتاف ٌءانسح ايندلا يف

 نوحاص ٌنيحنو ةعرج حَّدلا يفو

 بييحلاب نيكسمم لظنس ءاًدعاصف نآلا نمو

 انيذأ قابيل ةفلص لظحس انعاتهت نآلا نمو

 لجخلاو ا يحل اتع ٌليزتل رض مااَيه

 ٌةراتغ ضرالاهة هَعيرْنإف

 اًقوسش جازملا ة نزلا سفئسلا نإ

 .مكيلع مالّسلاو

 ُمكيداوبامويلحْنَقمو ٌمكيدان لمهأ ل عٌمالَس

 .نيملاعلا بر اي «نيمآ
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 كرا ورسم او” ةلاسرلا

 ةباجإ يف .كب يئابوس ىلإ]
 [هناسحإ ركشو «هتلاسر

 ريمألا لابقإ ةيصان ىلع ٌبوتكم مالك ««ّسانلا عفني نم سمانلا ُريخ» [؟514]

 ىدهلا رصان ءنيّدلا ٍنالف ءدهاجملا روصنملا ءدّيؤملا ٍلداعلا ملاعلا ءريبكلا ٌلَجألا

 ميعز قابلا عماق ءارقفلا سنؤم «ءاملعلا برم «نيملاعلا يف تا رشان «نيقيلاو

 ٍلطبلا ريبكلا كلرابم «نيطالسلاو ِكولملا ٍدّضع «نيدهاجملا ريصن «ةازغلاو شويجلا

 قفوملا رّهطملا سّدقملا مكبلق ىلع ٌبّيكو ءهٌولع هللا َمادأ - كب ىيشابوس ءمظعألا

 وهو .كلذب َنيموسوم مكلعجو :[77 :ةلداجملا] © َنميِإلا ْمِوُلُم ىف بك
 اليل تاريخلا ٍديصب ٌرفظيو ٌدهتجيو .ةرخآلل ديص هلآ هذه اينَدلا ةلود َّنأ اًمح ٌملعي

 الو هرج كس دير ال هه هول ٌيَتِيلَت اَمنإ + هللا هجول كلذ يف اًضِلع اًلامو اًسفن اًراهنو

 هلآ امه ناذللا ُلاملاو ٌبِصنملا هنم ْذَحْوي امدنع هنأ لجأ نم [4 :ناسنإلا] 4« ارش

 يه ةعاّطلا ّنأ يف ٌكش الو .ديّصلاب رفظأ ملو حفلا بهذ اًلئاق هيلع رحتي ال ديّصلا

 سلا ٍةََسحْلاب هاج نم 9 ةعاطلا نم ٌريخ ةعاطلا نع اًضوع هب رفظيس ام ّنكل ؛ءايشألا ُريخ

 ؛يقابلا ٍذخأت ينافلا ٍطعأو ؛ ؛ٌرّدلاب ٌرفظت ")هلا طعأ 9 :لمنلا] 4 اهني يح هَل

 يف ديرفلا كلذل ٌةنيرق ىمظعلا ةيحلالا ةيانعلا نأ هلل ٌدمحلا .ّئحلا ٍذخأت َتيملا ٍطعأو

 .رفصألا ٌساحْنلا *



 :ُلاملا لوقي» :مكل نوعدي نوتماّصلاو ,مكل نوعُدي نوقطانلا !اًمود هللا اهّداز .ااعلا

 [ةيلعلا نم ٌةلاسرلا] ٌةف ّيشملا ِتَّلصو .«يتتيذأف اعئاض ٌتنكو «يتّئيقبأف اًيناف تنك

 اًلوبقم هللا هّلعج .تقولل اًدج ٌبسانم هب متلّضفت يذلا ٌناسحإلاو ٌةفيرَكلا

 .نيملاعلا بر اي .نيم!ءاّروربمو

 ا 2 زور اوةسداسا امرا

 يف ءيفوتسم وأ ياطرق نيّدلا لالج ىلإ]

 ىلإ نيّدلا ءايض هاقناخ ميلست بلط

 [نيدلا ماسح

 ٌردصلا اذه «كرابملا هسمنو هّمَدَقو هّمادقإو ّلجألا ريمألا َمودق هللا فّرص

 ءةحّرلا ُلماَشلا ءةّمحلا يلاعلا «لآملا يف ٌرْكفملا ءهلل يقّتملا «ُلداعلا ؛لاعلا «كيبكلا

 هيدل اقحو  ةمئاّدلا ةيقابلا فاصوألا بلاط «ةيلاعلا ةفيرشلا باقلألا ٌبحاص

 ّرعألا حألا  ينافلا بقّللا نم ٌلجخيو يقابلا ٍبَقَللا ىلع َحلُي هّنأ وه ٌنَسح ٌبَقل

 اًمئاد  هّولعو هّلضف هللا ٌمادأ  ىفوتسملا لضفلا وذو يفوتسملا .كلامملا يف نالف

 ؛تابيطلا ٍتاكرابملا ٍتاحلاّصلا ٍتايقابلاو ٍتاريخلا يف ءاّرابنو "اليل 31

 ٌلوح ٌفوطت نيدبآلا دبأ ىلإ اهُجئاتنو اهئارمثو تاريخلا كلت ٌراثآ لظت يكل

 كلت يف َكمَدَقِب انلوح َتْفّط ءرهاطلا ٌحورلا اهّيأ :ةلئاق «ةمداخ رهاّطلا هحور

 .[مجرتملا] ةرقفلا علطم يف «فّرص» لعفلاب قّلعتم انه نم اًمدب ُمالكلا *



 يمورلا نيدلا لالج انالوم لئاسر قادما

 .كلذ قح دّبألا ىلإ ةروّصلا هذه يف نحن يّدؤنسو ءانل اًبلاط ٌتنكو ةروّصلا

 يه يتلا ءيفاّصلا انبلق ةفيحص نم لب ءانقّرو ةفيحص نم ةءاعدلاو َمالَسلا علاطي

 يذلا ريصقتلا نِإَو .[؟؟ :ةلداجملا] < َنميإلا ْمِيوُلُف ف بككح ل ةباتك لحم

 سنن مو «لسكو ٍنايسن نع اًئشان سيل هنأ رارسألا كاع ٌمّلعي ةرايزلا موسر يف لصحي

 .[15 :ميرم] 4( ايي كير َناَكاَمَو ) ةقباسلا قوقحلا
 خيشلا ىلإ ٌضّرفم هللا همحر - ريزولا نيّدلا ءايض هاقناخ َنإف تقولا اذه يفو

 هللا ًمادأ  نيّدلاو قحلا ماسح هللا فو «نامزلا ديَنُج ءبولقلا ِنيمأ ءريبكلا لَجألا

 دبع نأ لجأ نم ىنبُت اّنإ اينّدلا يف ىنبُت يتلا ريخلا ةينبأو هاقئاخلا نأ ٌمولعمو  هّتكرب
 «لاملا قشاع ال لاصولا ٌّقشاعو ؛ةعصقلا قيفر ال ةّصاخلا ٌقيفرو ءٌقَّدلا دبع ال ّقحلا

 اذهب ظحلا نسحل ةفداصم اًموي ٌرمي ءزبخلل لكآلا شيوردلا ال ّيوقلا ٌسيورّدلاو

 هنين تليق موحرملا نيّدلا َءايض نأ يعاّدلا اذه ِمِلَع ّنآلاو .هيف ميقي نأب عمطيف «ءانبلا

 ُمَلعي هٌحور نوكي ثيح كانهو «دبعلا اذه لثم ىلإ ّيريخلا ٌعورشملا اذه ضَوُف نأ يف
 نم ةنبل ٍةنبل لك عضوم يف َعَضول ُمّلعي ناك ولو ءاذبب ٌرورسم وه مك حاورألا بر

 مكحب نوضري الو «ناكملا كلذ يف نومّكحتي رظنلا راصِق نم اًضعب َنإف ّنآلاو .بَمّذ

 علاطي امدنع هنأ ٌلَمؤملاو .همكح عم لماعتلا ىلع مييدل َةقاط ال هّنأل ؛نيّدلا ءايض

 ءالؤه َّنأل كلذ .ًةّحو ٌةّرخأ ّقحلا لاجر نم لجرلا كلذ نع مهتديأ ٌففكي مكمل

 .ٌرَسْيو هُبلق هب ىضري ام ققحتي نأ هللا ُلأسن .ريوزتلا لهأل نيعضاخ اوناك نيرّرزملا

 نم ٌنوكتل .اذه نع نايضريس نيّدلا ءايض برو نيّدلا ًءايض نأ ٌنماض يعاّدلا اذهو

 -تقولا ناطْلُس ةرضح نم ُدَحْويو .باحصألا ةعامج ىلعو يعاّدلا اذه ىلع َةْنِم كلذ



 نادي لئاس ّرلا

 نّئملا ىلإ ٌَمِضْيو مكل هلك اذه ٌباوث نوكيو .ىضتقملا اذه ّقفو ٌمكُح  هتلود هللا مظع

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ءازجلا مويل ًةريخذ نوكيو «ةقباّسلا

 كرلاو نورسصلاوتعباسلا لاسر
 نيّدلا جارس يضاقلا ىلإ رهاظلا يف] |

 [ةذوملل ٌراهظإو ٌركش
 رْدَصلا حْرَشب ةّيرْذّصلا ٌقحتسا يذلا ةاضُقلا يضاق ءانالوم ٌردِص هللا حرش

 عبنم عرّولا عرابلا «يقتملا لداعلا ٍلضافلا ملاعلا ءريخلاو [؟١7] لْضَفلا ةعاشإو

 ؛هجئاوح ىضقو «هّدارم ٌمتأو هّلضفو هّولع هللا َمادأ  ةّنّسلا يبحم «ةعدبلا عماق «ةمكحلا

 رم يصرع ارنا ايل سجس نيج ربح يل را سس حر 00 0(

 مونو تومي مويو دلو موي ِهيِلَع مللسو 8# هتلزنم نيراذلا يف ًمركأو «هتبقاع ّنسحأو

 1١6[. :ميرم] 4 كة

 مكترضح ةرايزل ٌقاتشم اًئاد نإ هللاو .يعاّدلا اذه نم َمارتحالاو َمالَسلا لبق

 «ءاشي فيك اهبلقيو» انالوم ىدل فراق ىعاذلا اذه ٌراذعأ نكل ءهنم ةدافتسالاو

 [59 :ماعنألا] « ٍضْرَأْلا ٍتَمَلظ يف َةَّبَحاَلَو اَهُمَكَمَياَّلِإ ٍةَقَرَو نم طقس اَمَو
 و

 ٍ لإ ُلّدتناَمَو لل «[5 :قراطلا] 4 ظؤاَح اَيلَع اك يفت نإ
 و م

 دع
 نيب ام .هل كير م ع 5

 سيل ُبلقلا «قارفلاو يقالتلا اذه ىلع ءاّمح نكل .[14 :ميرم] 4( اَنَفْلَح اَمَو اًنيِْ

 .كرابملا هلايخ نم ٌةيلاخخ تسيل ٌنيعلاو ءهرْكِذ نم اًيلاخ سيل ٌناسّللاو «هتّيحم نم اًيلاخ

 .اًدبأ ىست ال «ةيدايسلا فاطلألاو تايانعلا نم ؛هذه ٌلبق تلصو يتلا مَحّنلا ٌقوقحو



 يمورلا نيدلا لالج انالوم لئاسر نك

 ديزيو هروجألاو ضاوعألا رفوأ نم هتأفاكمو ُهَّرجأو كلذ ٌباوث ىلاعت ٌئرابلا َلَعَج

 .ا(ًيظع اًلضف هندل نم

 كرا و عروس اوما كلاسرلا

 اهل ءافشلا بلط يف ةديس ىلإ تبتُك]

 [صضرم نم

 ءريمضلا ٍةقرشملا ,بلقلا ةّيحلا ءتافّصلا ةّيكلملا «قالخألا ةنسحلا «ةنالف ٌةَّحص

 هللا َمادأ  ءارقفلل ةنيعملا «ةبقاعلا ىلإ ةرظانلا هلل ةفراعلا ءداَهّزلا ِنْيّر هداّبعلا رخف

 -ّقحلا لأسأ 4١[ :ءارعشلا] « نيِفَميَوُهَف ٌتْضْرَم ادِإَو )9 اهتمارك دازو اهّتمصع

 ال يذلا ّيملإلا همّرك ةنيزخ نمو مئاّدلا ٍفطَللا ةيلديص نم لِسرُي نأ - هلالج لج
 ؛نيّدلاو بلقلاو دسجلا ةّحصل ٍءاودو ِءافش َةَبْرَك ةزيزعلا ةديرفلا كلت ىلإ هل ةياهن

 قيرطلا يكلاسل ٌداشرإو شيواردلل أجلمو ءارقفلل ٌسنؤم زيزعلا اهدوجو ْنأل كلذ
 اهعسو يف ناك امو مّدقلاو سفنلاب تعس دقف .نوعلاو ةظعوملاو ةحيصنلاب حيحصلا

 ٌعيضَي ال نم ةرضح يف .ةاجانملاو تاوّلخلاو تاوّلَّصلاو تابيطلاو تاريخلا يف اًيئاد

 لبجو ءالَّبِج ِتاَّنسحلا ةّرذ لعجيو ءاّديأ هبانج دنع ةّرذ لاقتم ىسنُي ال ءٌسْفَت هدنع

 لقعلاو ٌرمعلا مهئيطعأو دوجولا ىلإ مّدعلا نم قئالخلاب ٌتئج :لرقي ذإ ةّرذ ريصقتلا

 ريغ لامعألاو ةحلاصلا لامعألا ةراجت يف مهنم عفتنأ يكل مهطعأ ملو «بابسألاو

 ينم اوعفتني نأ لجأ نم مهّتقلخ لب ؛عافتنالا نع ٌهرنم يننأل كلذ ؛اهتعارزو ةحلاّصلا



 ترهظ دق يناعملا هذه نأ هلل ٌدمحلاو .ةيدبألا ةداعّسلا ىلع اولصحيو ةدايّسلاب اورفظيو

 دنع وه امو .باجح نود نم اّنايِع اهينيع َّمامأ ثفقوو «ةديرفلا ةدّيسلا كلتل 3

 لبُت امدنع هّنكل .نيقيو ٌقيقحت اهدنع وه ؛ةرخآلا ةلود نم ّنظو ٌديلقت نيرخآلا

 .نسحأ ةروص يف اهيلإ كلذ يتأي «هللا ىلع ٌةعاضبلا ُضّرُعو ٌرئارسلا
 نمو «هللا ديب اهلك ريداقملا ّنأل كلذ ؛ٌمولعم مكل ةلاسّرلا ةباتك مدع ببس ْنِإو

 لام ريدقتلا رحب يف قلل ٌلاثم َّنِإو .اًنكمم ّسّقن ىّتح نوكي ال ّقحلا ةرضح نذإ نود

 يف ضما «ةنيفسلا اهَتْيأ :ّتنأ حرصت .ةرّيحتم .حيّرلا ديب ٌةرّْخسم ءةبرطضملا نفَسلا
 نم تأت ءرحبلا حير مْكُّحب ةموكحم انأ :لاحلا ناسلب ٌةنيفسلا بيجتف ؛ةهجولا هذه

 مل َتنأ اذإو .فلخلا ةهج نم وأ مامألا ةهج نم وأ «نيميلا ةهج نم وأ راسيلا ةهج

 ةذفان ْنِمف .كدارم سْكَع ىلع يرجت يتلا رومألا فالآ ىلإ رظناف كزجعب قّدصت

 .قالطإلا ىلع رداقلا ىلإ رظنا زجعلا عاونأ ٍةذفان نمو .هلك ملاعلا ْرْجَع ىلإ ُرظنا كزجع

 َمامز ّعَضو اًسراف هِي ىلع نأ ٌداوجلا مهفي يكل ةظحل ّلك مامّزلا بذي َكِلملا ّنأل كلذ

 طنا ةيخطو للا ةلودشو اطيب تددابحأ نيرعتل

 هاو نورس او توسأنلاكاسرلا

 ٌةلاسر ؛نيطالسلا دحأ ىلإ]

 [ةينافرع تاكن ةنّمضتم ةّدوم

 لبقُيو ؛ٌبلاغ قايتشالا َّنأب مّلْمُيو ؛ءانثلاو ٌركشلاو ُءاعّدلاو ُمالّسلا أرقي

 ّنكل ؛مكبانج ةرايزل انثحل ّيملإلا ريدقتلا ديب سيل رايتخالا َنانِع ْنأ ولف ءٌراذتعالا



 يمورلا نيدلا لالج انالوم ٌلئاسر ما

 .حايرلا رظتنت ءارحصلا طسو يف ٌردايبلاو «حيّرلل ٌةريسأ رحبلا ٌمضخ يف تادارملا َنَفُس

 هللا سيسل هاجلا لوح لوؤحم نأول

 ءاوهألا فالخ ىلع لاوحألا يراجم تناك امل

 مهّرشو سانلا ريخ ٍنانِعل ٌبذاجلا ره هللا نإ ءىلب
 أطخ اهّلك قل ا ريبادت نإف ببسلا اذ هو

 ُثاهآ الإ انيديأ يف سيلف ؟يواهّسلا ريدقتلا حير فّرصي املثم رومألا رودت

 اذهو يناعملا هذهو ؛قاّلخلا كِلملا مكحب قارفلاو ٌلاصولاو .ةّبحملا ٌثارفزو قايتشالا

 لّوحم نوري الو مهاوحأ نوري .َقْلَملا بلغأ ىلع ٌةّيفخ ُداسفلاو ُنْوَكلاو ُنئَملاو ُْيّرلا

 .مهّدارم نوكردي ال مهلعجي ْنَم نوري الو ؛مهّدارم فلاخ ام [171] نوري .مهلاوحأ

 ٍدْمَحِبو .[5 :نيفقطملا] 4( َنوُبوُمََم مَمَأ كلو ٌظي الأ )+ نوّتظي ةدحاو ةّرم مهتيل

 ميظعلا ةرضح ةيحان نم نايتأي داقتعالا اذه ٌرثأو مّلِعلا اذه ةبّيطلا ةحئاَرلا ْنِإف هللا

 «بلقلا َريَثلا ٌكِلملا كلذ هب فصأ ٌفصو ّيدل سيلو .قالخألا ْيكّلملا ةّمهلا يلاعلا

 تلمعّتسا دقف  هّولع هللا ٌمادأ  نيطالّسلاو كولملا ٌرْخَف ؛ميركلا َميلحلا ,حورلا ٌرّونملا

 لمعتسُي ال رحبلا نأ مغرب اذه «تابطاخملاو لئاسّرلا يف عيفّرلاو عيضولا يف ٌباقلألا

 :لئاقلا لوقي |لثم ءصخشلا يف ةقيقح

 بابُدلا نم موصخلا ٍنْعَطل لح وهو كسلا ُلْدِع وه َكَقَطُت نإ

 ؟رْكّسلا لْدِع ًةميق ٌبابَّذلا كلذ ٌضفخي ىتمف
 «ماكحإب كيت ؛ٌةمكح ٌةَوق هللا هللا.هباب ةبتعبو ميدقلا لابقإلا كلذ لحمب َكّسَع

 مفرو ؛هنليي كنيمأ وعلا هدب كنت نم لكو:ةّرقلا هذه ٌلاطبإ ٍدحأ رودقم يف سيلو



 اعلا اذه يف كنأل كّرَظن كرابو َكَتَمم هللا كراب .هّلك ملاعلل اَنيِعُم لِعُجو «ىلعألا ىلإ 0-28

 لب ءسوه لاو ىوه لا جاومأ لك ىلإ كَسفن مِلْسُت مل رحبلا اذه يفو جاعزإلاب ءيللا
 لع اقيفوتو «ةوق ىلع ةّوق اًئاد هللا كداز .ماكحإب اهب ٌتقلعتو حو ةنيفسب ٌتكسمأ

 ةالص ّلك َبِقَع انيلع ٌضْرِف ٌءاعّدلا اذهو .ةمحر ىلع ًةمحرو ءددم ىلع اًددمو «قيفوت

 .ٌتّسلاو ٌسْمَحْلا ٌرواجت انّلمع ْنِإ لب ء.سمخلا تاولّصلا نم

 ةرورَّض بلقلااذه ةكرحب كّربحتو 2 ٌةرورض ينيع ٍناسنإب كّرورم

 بلاط ّيأ ٌمِجرُي ال ٌبولطملا كلذ .ربخلا كلذل ٌبلاط كّنأل هربت نأ ُلومأملا

 ْمَلعُي مل اذإو ؛ٌقشعلا اهنامجرت َماْيَت ْنإف اننالك مُهَفُت مل اذإو .سّدقتو ىلاعت  اًمورح
 لكل رّهظُي ال عمدلا كلذ ّنكلو ؛عمذلاو ٌرفصألا ةجولا هيلع ُلاَدلا هٌَراََغ نإف انءيمض

 .سأر لكل ىقسُي ال بارّشلا كلذو «دسحلا ةيشخ نيع

 مالكلا ٌليطأ كئيدح يتأيامدنعو سانلا عم َءالكلاٌمّرحأ

 مفو ٍناسل ّيأو ؛ناسّللاب هراهظإ ّرعي هدوصقم ّنأل َمالكلا ُناسنإلا ٌليطي

 الو يئامس ينعسو امه ٌءامَسلا الو ٌضرألا ال هل عستت ال يذلا ٌمالكلا كلذ بعوتسي

 .«يضرأ

 ةهكاف ىأرو «ةبيجع اقاروأو اًعرفأ ىأر ٌةرجش ٌريزع َّدجو تاقوألا نم ٍتقو يف

 مل «ةهكافلا هذه عونو ةرجشلا هذه عون نع نيتناتسبلا نم ٍمَكأس نم لك .ةبيجع
 هذه فرعأ ال تنك اذإ :لاق .اهسنج الو اهّمسا اوملعي ملو ًةرجشلا هذه اوفرعي

 ٍنْيَرِصَن يحورو يبلق لظي ةرجشلا هذه ىلإ ٌرظنأ تمد ام ينثأ ٌفرعأ ينّنإف ةرجشلا

 .ةرجسشلا هذه لظ يف ُسلجأل اًيهف ءِنْيَفرشم



 يمورلا نيدلا لالج انالوم لئاسر ضف

 هل سيل اًضيأ ٌءاعّدلاو «ءاعّدلا ىلع رصتقأس  ؟بتكأ اذامو ءُلوقأ اذام [77]

 ةبذاج «ناولألا ٌةدّدعتم «ةفلتخم هتامحر ّنألو ؛ةمحّرلا ُبَّلط وه ءاعّدلا ّنأل كلذ ؛ةيابن

 ال ًءاعَّدلا .حورلا ميمص نم اًديدج ًءاعد ةظحل لك يف ٌفطّللا كلذ ريثي .بلقلل

 ناسنإلاو .[47 :مجنلا] 4 نَهتَسلا َكْيَر َلِإَنَأَو ) .نوفقوتي ال نوعاّدلاو .فقوتي
 طسو يف ٌصّقلاك هحور يف ٌرقتسيو هل ىهتنم ال يذلا ىهتنملا كلذ ّتوص عمسي يذلا

 ميرك ِهّنِإ ؛نيفوتلا هللا فعاض -راثتلل اًمّدقمو اًثحابو اًلئاس كلملا ّلْثِم نوكي ؛متاخلا

 4«( َناَءْرّمْلا مَلَع(2) نحيل )+ بوتكملا َريغ ّيقابلا ّيكلملا ٌقرشملا هُريمض أرقيو .بيجم
 .[7- ١ :نمحرلا]

 ِتادارُم رّسيو ءاّعفنو ةكرب رثكأ رَّفَسلا نم ًةدوعلا ٌلَعِجو ءاّكرابم اًرّمس هللا هّلعج

 لصحيو ؛ٌلح لا لضفب قّلْلا ةّنِم نود نم لّصحي هنوجرت امو .ةريثكلا هِيابغرو بلقلا

 قولخت يأ هيلإ لصي ملو ْنذأ هب عمست ملو ٌنيع هرت ملو مكرطاخب رمي ملو هنوجرت ال ام
 .همهفو

 هسأر رم كتافانه ىلإ م َّلقلا ل َّصو

 هحانج ٌرس كتاف ءانه ىلإ ٌيطلا لصور

 انمد امو ؛انرظن يف ٌةريقح تراص نيرخآلا ًةفرعم ْنِإف كب ٌةفرعم انل تماد ام

 امو ءاندنع ًةدساك مهؤافوو نيرخآلا ةّبحألا ٌفاطلأ تراص دقف ؛كءافوو كّفطل ىرن

 كلت .بعلو ٌسوّه نيرخآلا تاداقتعا ْنإف ءاّرون يطعي مكنيقيو مكُداقتعا ماد

 نإ ةُةَبَسَحَوهَف ولأ لع لكوني مَو ج لمتكتس مكل ٌةراشب هللا اهاطعأ يتلا ٌةليضفلا 0



 انراوكرا لئاس ّرلا

 .[* :قالطلا] 4 ادم ءْىَش ٍِلكْل هلأ َلَعَج دم ورم ُمَِِب هَل

 ةلماعم ثلموعو ءٌركّشلا ٌتّدحو تئرقو ٌةزيزعلا [لئاسّرلا] ٌتاف َدشملا تلصو

 لقنُتو ءلصت ةبوتكملا ٌريغ لئاسّرلا تناك كلذ َلَّبَق هنأ مغرب .ىقّرلاو ذيواعتلا

 لعجي م بلقلا ىلإ بلقلا نم» هنأل ؛ٌةلاح ةلاح ةكرابملا مكلاوحأ نع لئاسّرلا

 - هماركإ نم نيدبآلا َدبأ ٌمطقني ال ءاقل ؛ٌفيطل ٌميرك هّنِإ ؛ءاقّلل اًعيرس اًبيس ىلاعت حلا

 .ىلاعتو كرابت

 مه 2

 لاو نولاللالاسرلا

 لوبق بلط «يبلج نيّدلا ماسُح ىلإ]

 [باحصألا ةّصاخ دحأ ةرعد

 ٌيرّطلا دْرَّولاك حاف ٌمءالَس َينسلاِرْث بلاك حال ٌمالس

 ّيِيجلاب َطّرلاك باطٌمالَس ىمازئملاك اًرشن ٌقرٌمالس 13

 « ُهَّنأ َدِهَس )ل دْعَوب ُملعا ينأ مغرب .هدهشأ بويغلا ُماَلع ىلاعت ٌقحلا

 نذألا يف ًةصاخ ءهتقو يف ٍءيش لك لع دهشي يداهشإ نود نم هنأ [18 :نارمع لآ]

 يف لمعلا لماكلا مّلِعلا ٍلِماكلا ّيكذلا ٍظقيلا بفيطّللا عيمّسلا كلذل ٍروُتلاب ةئبلملا

 ِفيِرَّشلا ءميركلا ميلحلا ,ءقرشملا ءيضملا «عماللا عماسلا ؛هلاوحأو هلاعفأو هلاوقأ

 يرَّصبو يرون ءاّعم يبأو ينبا وه يذلا ءيِدَحألا ّيِدبْألا ءرظانلا رضاحلا .فيرظلا

 لوطب نيملاعلا عّنمو هّتكرب هللا َمادأ  نيّدلاو قحلا ماسح ءاعم يرظنو يروظنم ءاعم



 يمورلا نيدلا لالج انالوم ٌلئاسر نضل

 ةيحتلاو مالّسلاب تعبأ عاطقنا نود نم ًءاسمو اًحابص ني ولعو هرمع

 .ابّصلاو ميسّنلا ِدّيِب ةيؤرلا ىلإ قايتشالا ضْرَعو
 ءاّشلاٌفةسهلوسَتيالا ٍهِيظع نمهُْرِع يذلاهللاب

 نايا نايس امكه عشت أل نانعبسفالا فراش

 اًئيحو ارم ائيح ءاثيزح اًئيحو اًضيرم ائيح نوكي «لّلِعلاب ءيللا اذه مسجلا بكرم ّنكل

 اًداوج اًنيحو مئاوقلا ٌريصق اُلَمَج اًنيح .اًدبأ بلقلا دارمل اقفو يشمي ال جرعأ اًرامح

 مالّسلاب ثعبأ نأ ٌديرأو .ةّحصلا لبقي الو ؛ٌثومي ال .ًةرْبِد ائيحر َةلبق اًنيح ءاّعيرس

 ببسبو ةصرفلاب رفظأ نأ يف اًعمط ْنكلو ؛دّدجتي يذلا ٌرذعلا يدبأو «ماوّدلا ىلع

 .يسفنب يمالس ةعلس ٌرِضحأو ءاّرجفو اليل يسفنب ينآ ءزجاعلا يعبط

 اننفا عاهد تاهيهسشا» ٠.0 .يتسوشألا تافر كت ظل ع انور

 «مانألا بر ةريغو مايألا ةفآ ببسب ؛مالّسلا يفو ءيجملا يف هّنإف ىلاعت هللا ٍدمحبو

 نم ٌعلّطم رينملا هَريمض ّنإو .لاحلا فرحي ِرْذُعل ٌديهمت كانه سيلو ءريخأت ٌةئم ٌلصحي

 اهداحتاو اهججازتماو حاورألا لاصتا ْنأل كلذ ؛لالدتسالا ءارو نمو ديلقتلا ءارو

 نحنو .لاصتالا لاكشأ ءارو ءلكش نود نمو فْيَك نود نم وه يذلا ءاهطالتخاو

 كلذ عطقي نل .بابسألا لكل َمطاقلا ءتوملا فيس ْنأب «ىلاعت ٌقحلا لضف نم ءنوقثاو

 اهبقل دقف .ةمايقلا ٌنافوط هبّرخِي نلو ءدحألا لضفب دحّللا ةملّظ هيلي نلو ٌلاصتالا

 .[57 :فهكلا] ٌتنَحِلَّصلأ ٌتَيِقبْلاَو ل :[لاقف] باقلألاو ءاسألا ٌقلاخ

 .[مجرتملا] ةلاسّرلا علطم يف «ٌدهشأو هلوقب قّلعتم *
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 نم َّرفي ٌريزعلا كلذ ْنأ مغربو ؛وعدي ناك اًصلخُت ْنأب نوعمست ماّيألا هذه يف

 هروضح نود نم نوكي نأ ديرأ تنك ام ينتكل ءجازم فطلو ٌةقر ءتاوعّدلا روضح

 .«بلقلا روضحب الإ ةالص الد كرابملا

 اندوجو نود نم ٌليمج وه يذلا كلذل ٌدبع انأ 53

 ليمجهةحووه يذلا كلذ ٌمغل نيرق

 ؟نييتاو لاو سعت محملا :لاحتتتب

 لييمج هءافج نإ كلذ ب يلَهْلِعال

 تماد ام يفي ناك يذلا ؛ءافولاو ءافّصلا ٌنِدْعم وه يذلا كلذ يف ءافجلل لحم يأ

 ذإ «مويلاو .اًراهنو اليل فيعضلا اذه نواعي لظو .همسجو هندب يف ًةدوجوم ةّرقلا

 :لئاقلا اهيف لوقي يتلا ةفّصلا هذه ىلع كرابملا هور ىوقتساو هنم مظعلا َنَهو

 بيبحلا لضو ٌلُئياكرابمادغ لصف هنإ

 بلقلا حابصم ءاضأ ءدّسجلا توم ْنمو

 .هتنواعم ٌفاطلأو هّتنواعمو فيعضلا اذهل ُهّبدعاسم ٌلصت ءسُْدُقلا حور دييأتب ِهنإو

 .«بجاو معنملا ٌركش»

 ىلع هدغ ٌدْعبو اًدغ :ٌلوقأو «ةوعّدلا بحاصل ِتاَلَِتلاو ٌريذاعملا ٌعنطصأ تنك

 كلت ٌنوكتو ةكرابملا مكتروص روضحب ٌرورسلا ٌلصحي نأ ًءاغتبا ؛كرابملا مودقلا لمأ

 امدنعو ؛ٌبيصن كانه نكي ملف .بذعلا وُلُخلا مكمّسِبتو مكروضحب ةغئاس ٌةوعدلا

 .ريذاعملا تمهّتاو بيبحلا كلذ ٌبلق رسكنا تاّلعَتلاو ٌريذاعملا ترثك

 فيرّتلا فيرظلا فيطللا لايخلاب عنقن نأ نم ّدب ال ناك ءٌرمألا لاط امدنعو



 يمورلا نيدلا لالج انالوم ٌلئاسر الملل

 .زيرعلا كلذل

 اّميتاّروهطًةامذجي ملْنَمو هلك ٌرع ْنِإ شيعلا ضعبب انيضَر

 «لايخلا كلذ لايخب نحن انعنق دقو .ةميظعلا ةقيقحلا كلتل ٌلايخ مكتروص َّنإ

 هدي الو احل ّبلق ال يتلا ٌةليلقلا ٌثاملكلا هذه تبتُك دقو .اًيئاد اًدبأ لايخلا اذه هللا ىقبأ

 كرابملا هريمض يف ّيدل هنأل ؛راذتعالا ىلإ ةجاح الو .ةلمث الو ةيحاص تسيلو

 ٌقدصأو ٌحصفأو ينم ٌلضفأ وهو «يل رذتعي ٍةطساو نود نم كانه ٌدفاح ٌصخش

 .اًماهجا لقأو

 لّوألا نم ىلعأ مْ عمج لك ًءارو هدنعف هدنع نم اَعْنَج عْمَلا ءارو اننيب ٌعمجي هللا

 جاعزإلا ٌةفآ الولو .نيملاعلا ّبر اي «نيمآ .ةياغ الو هل ةيابن ال ام ىلإ ىلحأو ىنسأو

 بوتكملا ريغ أرقتلف ؟؛لالهلاك باذملا بلقلا ٍلاوحأ فْضَو يف ٌثبتكل لالمإلا ٌفوخو

 .اًدبأ اًئراق نكف ؛لالجلا يذ هجو ٍتاحبُس رونو دييأتب

 هه 5
 "لاو نونازملاوة.واحاكلاسرلا

 ةلاسر «يبلج نيّدلا ماسح ىلإ]

 [ةّدومو نافرع

 ةحرابلا هنأ ءيبلقو يحورب لصتملاو ىلعملا يالوم ةرضح ىلع ضَرْعُي [!؟7]
 نكلو اًدكؤمو اًدقعنم معلا ناك .دوصقملا نع ِمْزَعلا َنانع دسجلا ٌفْعض ىَن

 ُنُفَّسلا يهتشت ال مب ٌحايّرلا يرجت



 دهاء وه الإ ٍةَبآَد ني ان )9 قلاخلا ةضبق يف قولخم لك ةيصان نأ ٌمولعمو

 ةّرذ لك ُنانِع كلذكو ءِسمّشلا ُنانِع اًضيأ هتردق ةضبق يفو .[27 :دوه]4( ًآيدَيصاَن

 .اًدوجوم لاز ام فعَّضلا كلذ ٌرثأ اًضيأ َمويلاو .ةدارإلا يراجمل اقففو نوكي نأ نكمي

 ةفيرّشلا تاذلا كلتب جامدنالاو قلعتلاو ٍداحتالاو ةّبحملا رهوجو ةّدوملا جازم ين هنكل

 كانه نكي مل  ةيهلإلا اياطعلاو ةيوامّسلا تاماركلاب اًعّنمم لاز ال  ةفيطللا ةفيرظلا

 ٍنْيَس ورحم ٌةقيقحلاو ٌغامّدلا نوكي امدنع هنأل ؛نوكي نلو ءفعضو روتف يأ هللا دمحب

 .هتوقو غامّدلا عاعش نم ةحّصلا ىلإ دوعي ٌرهاظلا بيصي يفعض لك َنإف «تافآلا نم

 ةّبحم ُلزنم وه يذلا .هريمضو يعاّدلا ةقيقح ميمص يف ٌلّلخ لخدي نأب هللا حمس ال

 .اينّدلا لبقأ الو ًةايحلا ٌديرأ ال كلذ دعبو ؛بوبحملا كلذ

 سقتلا كلذ َمدآ نمٌدوصقملاو ُمَدآلاعلاَّنرمٌدوصقللا

 حراوجلا ٌماظتنا حوّرلا نم ٌدوصقملاو ؛حورلل اًماوق نوكي نأ مسجلا نم ٌدوصقملا

 ٌةّدوم بلقلا نم ٌدوصقملاو ؛بلقلا لاك ٌساوحلاو حراوجلا نم ٌدوصقملاو ؛ٌساوحلاو

 يف كرابو هئاقب لوطب نيملاعلا عّتمو هّتداعس فعاضو هّولع هللا دم - صلخملا كلذ

 اذه ىرأ ؛هنع اهؤافخإ نكمي ْنَم ّلك نع رابخألا ءافخإ نم هب يصوأ امو .هسافنأ

 هل ٌءارغإ هعم ًةرباكملا َنِإف ءينوؤش ىلع علطملا صخشلا كلذ نع اَمأ .اًمز ال ًءافخإلا

 ريغ ينع كءافخإ نأ ْمّلعا «علطم يننأب ْمّلعا :يأ ؛راهظإلا يف َدجِي ذإ ءراهظإلا ةدايزب

 .هنع يفخأو هيلع كِحْض هنأو «لهجلا هيلع تبثيس لهاست اذإ هنأ نظيو .نكمم

 ال نأ لجأ نم لب «ةفئزملا ةلمٌعلا لجأ نم سيل رومألا يف نومواسي قّلَخلا ٌبلغأو

 كلذ ؛ٌمْلِع مهيدل سيلو ِسْفَن حش اًضيأ اذهو .ءاكّذلاو لقعلا يف اونبغُي الو ءاوبّلْعُي



 يمورلا نيدلا لالج انالوم ٌلئاسر م4

 .لقعلا كلذ رهظي نلف «ءاكّذلاو لقعلا اذه نع ّلختت مل اذإو ءرخآ ءيش ّلقعلا ّنأل

 .يلاعلا يأرلل ٌمولعم اذهو .كلذ يف اًلهاج ُنوكتسف اذه يف اًلهاج تسل َتمدامو

 مكريمض يف يدل نإ ؛اضيأ فاك اذه نم لأ مكقمو .راذتعالل فاك اذه ّنِإف نآلاو

 يقض نيل لغد ةهيدل نم لكوح م بح هلخاتلا نمد لس امل

 .ائسحم تمد .ٌيجراخلا ٌرذعلا هذديفي ال ؛هل رذتعي ٌبقارمو

 مه 5 5

 ةملاو نولالسلاو لالا ةلاسرملا

 ىوكشلا ين(؟) مظعالا بحاّصلا لإ]

 [نيئارملا ةيفوصلا نمو نامزلا لهأ نم

 ِكِلم فاطلأب رطاخلا ٌحامتجا دّدجتو «ٌقلقلا ٌبهذو ؛بلقلا ٌغارف ّلمتكا [؟177]

 نم َبولقلا اوغرفأف ؛مكعم يتيانعو يمامتها ْنِإ لاق يذلا  هباقلأ هللا مَظع  ءارزولا

 رخآ ٍناسلب مظعألا روتسدلا ةلودل ًءاعّدلا اًبجاو ادغو .مهدّسحو ءادعألا ِرْكَم

 مغرب «كانه اًيقم سيل يعاّدلا نأ نم ٌرهظأ امو .تاولصلاو تاولخلا يف رخآ عّرضتبو

 نم ماّيألا بلغأ يف ٌتنك دقف .ةّدملا هذه يف يعاّدلا اهب ماق يتلا ةديدشلا ةمزالملا

 اًضيأ وه ءجرخأ تنك اًضيأ رصعلا ةالص تقو يفو «كانه اًبقارم ءاسملا ىتح ىحضفلا

 مهّلثم َعيمجلا نوّدعَيو حلا ةّذلب مهيدل ّمْلِع ال نيذلا ,مهنوطب داّبُع نم فن ٍدَسح نم
 حخويشلا اهنع ُلأسُي ةّدملا هذه يف اهب ٌثمق يتلا ٌةمزالملا كلتو .دقحب نورظني كلذلو

 ناك هنأل نكلو .هَعْبُر وأ كلذ فصن اولعف اوناك نإ :ِيلْبَق ماقملا كلذ يف اوناك نيذلا
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 هُسفن يعاّدلاف هلك اذه مغربو .مالكلا اذه نم ءيش نكي مل ءضعب سنج نم مهُضعب

 َّى كعَم وُهَو 2 يعم لغاشو ؛لغاشو لمع ُّيأ ايندلا يف ّيدل سيل هنأل ؛ٌمزالم

 ٌدعامج اهلك سمخلا ٍتاولَّصلا يدؤأ موي لك يفو ؛يعم ٍناكد ؛[ 5 :ديدحلا] 4 مْثُكاَم

 دياكملا نورّبديو للعتلاو ةلطاملا نع نوفكي ال مهّتأ نوري كلذكو هرخآ اًدْرِو نيرشعو

 ال ّقحلا ُدابِعو .مهودبعي نأ مهنم نوديري .رخآ ءيش مهدوصقم نأ اوملعت يكل ؛دئاصملاو

 4« ةآيزأ قود ني ىِداَبِع ْاوُدِجّشَي نأ اَورَفَك َنيِذَلا َبِيَحَفَأ + مهتدابع نوعيطتسي
 .مهتبحٌصب مهوُئّرلي نأو ءيدابع اوعدخي نأ نوديري ٌةلّهجلا كعلوأ.[7١٠ :فهكلا]

 عامتجا ةيحان ىلإ ماقم يف ٌليمأ تنك اذإو . ”ادبألا ناطلسب مهُّتعدخ دقف ؟مهنوعدخي فيكف

 طفل اكد يدي دوك روزا نانو مع نت كلنا, ءاراسلا نما

 قيرطلل ٌقاَفّرلاو ءلزنملل ٌقيرَّطلا :ءايكذألال اقام ل مجأام

 ّجحلا قيرط نأ ملثم .قيفرلا ددع ةرثك ىلإ ٌةجاحلا تدادزا ٌقيرطلا مّظع اّلكو

 ىتح اذكهو .جَحلل ريمأو نيريثك قافرو ةريبك ةلفاق نم دب ال ناكف ٌبعصأو ٌمظعأ

 ةريثك اًبجح كانه ّنأل ؛هللا ةرضح ىّتح «قافّرلا ءالؤه ٌلْثِمو قيرّطلا اذه ّلثم هللا ٍتيب

 .؟ٌقحلا عم ٌلماعت هل لوسر لكو ٌقافرلا ٌمزلي فيكف .قيرط عاطقو اَلابجو ءارحصو

 4ه رك ملا ياي ةولخلا عّد «قافّرلاو باحصألا ٍبلطاو ضما ال :لبق

 .كّلملا لجأ نم ال ,ةكم ٌرصاحيو ّنوصحلا ُحتفَي ناك كلذ لجأ نمو «[7- ١ :رثدملا]

 .[مجرتملا] هناحبس ٌقحلل ملكتملا ريمضب ةيآلا لولدمل انالوم نم حرش انه ىلإ ةيآلا ىهتتم نم *



 يمورلا نيدلا لالج انالوم لئاسر ني

 ِتاّرم هيلع ضرع دقو .ضرألا [؟78] كْلُم نم ٌرثكأ ءامّسلا كْلُم نِإَف نكي ايهمو

 ٍناسنإ نيب ٌقرف كانه .[17 :مجنلا] « يابو ٌرَصبْلا َعاَراَم ]إل رظنب ملف «لّبقا :ةريثك

 نيبو ءربقلا ىلإ اًدغو ةياقّسلا ىلإ لمحمي ّمويلا «زبخلا ةمقلب اًعمط ًةيوازو ًةعقب بلطي

 مهضعب ةّوقب ةرخآلا ٌقيرط اوعطقيو «ريخلا ُلهأ اهيف عمتجي يكل ًةعقب بلطي ٍناسنإ
 اذهو .اذه ٌتحرشل رطاخلا ٍلالم ٌةيشخ الولو .حوّرلاو زبخلا نع اوّلختيو ءاًضعب

 هتبغرو ِهِلّْيَمو مظعألا بحاصلا ىدل ّيقنلا داقتعالا لاك ىلع اًدامتعا بتُك اًضيأ ٌردقلا

 .نيملاعلا بر اي ؛نيمآ .ٌّقحلا لهأل اًيبرمو اًنيِعُم تمد .ٌقحلا لهأ لاوحأ ىلإ هقوشو

 لاو نوثاللاو لالا كلاسزلا

 بحاص يلع نيّدلا رخف ىلإ رهاظلا يف]

 عوضوم يف .هتيكباتأ ءانثأ يف ءاطعلا

 [شاتوي نيّدلا سمش مرح نم هجاوز

 :؛صاوخملاو ءارمألا كلم دهعل ًةنيرق ةينابّرلا ًةيانعلاو لضفلاو َةحّرلا هللا ٌلَعِج

 . هولع هللا ًمادأ  نيملسملاو مالسإلا ثيغم ؛نيطالّسلاو كولملا بأ ءمظعألا ِكباتألا

 هرّكف لك نوكتل ؛ةكرايملا هريبادتو هرّكِف ٌقيفر داشّرلا ّعْمَشو ةيادهلا ٌجارس لَعِجو

 ميتاوخلا ًةدوعسم بقاوعلا ةدومحم هريبادتو

 .راجضإلا نع راذتعالا ٌلبقيو ءصلخملا يعاّدلا اذه نم َءارتحالاو َمالّسلا لّبقتي

 ةعوطقم ال ؛هتلود ىلإ بيرق نع هب موقي ليجبتو يعَس ّلك ٌرايث لصتس هللا ءاش نو
 .ةعونغ الو



 ةيروكنا ىلإ رفّسلا نم ّلّصو دق ُنوميملا ٌباكرلا نوكي نأ َلّْبَق يعاذدلا ْنإو

 سمش موحرملا مّرَحِب الاصتاو ٌةبارقو ًةرهاصم دقع دق ءارمألا كلم ْنأ َممَس ««ةرقنأ)

 دقو «يعاّدلا ٌءانبأ مهتإف ءأبتلا اذهب ٌتررُس دقو .هتمحرب هللا هدّمغت ءشاتوي نيدلا
 ٌدمحلاو .«ىطخي ال ٌلضالاو» هللا مهمحر  نيلداعلا َكولملا مهَّلصأو مهُبَسن ناك

 يفو ؛اهّبحيو ءارمألا ُكِلِم اهيضتري يتلا ةبوبحملا ةبيطلا تافّصلا كلت ىلع مه هلل

 .دهزلاو لقعلاو ةبيطلا ةعمّسلاو ءافولاو ةّمحلا ٌولعو ىوقتلاو ةراهطلاو فافعلا

 ال ُدحبلاو ءاقح ٌةيِد هيلع ءاًدسح كلذ فالخب ٌتّدحتي نم ّلكو .مهفصو ّرعي

 امل هسفن نع لخت ولو ؛هسفن نع ّلختي ال دوسحلا ّنكلو .بّلكلا ناسلب ثّولتي
 نيديعب اوناك ًءايشأ مهيلإ اوبسنو ءايبنألا يف اونعط لب .راهطألا ءايبنألا نم لان

 يف كش الف .ههجو ىلع الإ هُقاصُب لزني ال [114] ءامسلا ىلع قصبي نمو .اهنع
 ءايبنألا ىلع ٌرمألا رصتقا ولو .مهّرس اوقرحأو دوجولا نم مهَسفنأ اوحم دق مهخأ

 ءيسُي يكل ًءايشأ لالجلا يذ قلاخلا ىلع اورتفا نأ مهٌدَّسح غلب دقف ءالهس ناكل

 نورهاظ ٌسانأ لّوألا :ناعون ُداَسحلا كئلؤأو .مهقلاخب ْنظلا هذابعو هللا وّبحم

 رس نِم مه رت نوراوتم نورخآ ٌسانأو .مههاوفأ نم ٌرانلا ٌجرخت مَدآ ءانبأ نم

 - 4 :سانلا] 4 سياتتلأ ٍروُدُص ف ُسوْسَرُي ىلا © سياّكفأ سياوْسَوْل
 كلذ َدُعَب ءضعبب ّنظلا مهّضعب نيّدلا ٌهَبحأ ءيسي يكل اًرَكِف بلقلا يف نوقلُي 0

 «ةيكلملا ةيانعلاو ّيكلملا ماحلإلاب .هللا ٌتلأس دقف .ءارمألا كمل يلاعلا يأرلا نع

 كلذ «هنذأو هنيعو هرطاخو ءارمألا ِكِلم بلقل اًظفاح نوكي نأ ءاًليلو اًرابن

 تافآلاو سواسولا لك نم ٍنامأ يف نوكي يكل ,ةعاطلل يّمنملا ريخلاب لغشنملا



 يمورلا نيدلا لالج انالوم ٌلئاسر ضف

 .ىلاعت هللا ءاش نإ  ةيلخخاذلاو ةيجراخلا

 لوقي ذإ ؛تجعزنا «ترخأت ةكرابملا ةرهاصملا هذه ّنأ ٌثعمس امدنعو

 َكِلِم ّنِإو .تافآ ريخأتلا يف ّنإف ؛«رحخؤي ال ٌيخلا» :مّلسو هيلع هللا لص ىفطصملا

 «ءنامزلا َديَنَج .داّبْعلاو داّهزلا رخفم ءّيقّتلا عرولا عرابلا ؛لادبالاو خياشملا

 دقو .ربخلا اذه نم ققحتلل مكبانج ىلإ يتأي  هتكرب هللا ًعادأ  نيّدلاو ةّلملا َعاسُح

 طْرَف نم ٍتاّرم يعاّدلل لاق ءارمألا َكِلِم نأل نكلو ءهعم ءيجملا يعاذلا ءاش

 يعسو يف سيلو «ينعدا ٌرمأ كانه ناك اذإو ءكّسفن بعتُت نأ ديرأ ال :هنّيدتو هعضاوت

 ُكِلم هلوقي ام ّلك ّنأ هترضحل ةريثك تابسانم يف ٌتحضوأ ءّدحلا اذه ىلإ ٌلوصولا اًضيأ

 نوكي آر ْنَم لك .اننيب قرف ال «يلعف وه هلعفي ام ّلكو ءيلوق وه ءنبّدلا ٌماسُح خياشملا
 نيستا وإ: هرعا وا تن لات نم لكروت ب عم سلخ لع ةزكي هعم نكك نه لكرة قاذف

 لوبقلا عْمَسِب ءارمألا ُكِلِم عمتسا اذإو .يعم كلذ َلَعف دق نوكي ؛ةقيقح ةقيقح ءهيلإ

 ؛نْيَراَدلا ةداعسل اًبيسو رخآلاو لّوألا يف اًريخ كلذ ٌدَعو نأش لك يف ةكرابملا هّتاراشإ

 لوقي ذإ ؛ةاجانملاو تاولّصلا باسح نمو .,تاقدصلا باسح نم نوكي كلذ ٌنإف

 .«ةنس هللا َدَبع (ّنأكف اًموي هللا دابع نم اًدبع َمّدخ نم» :مّلسو هيلع هللا لص ىفطصملا

 نوكيو ءامهيف ينامألا لوصحو نيراّدلا ةداعس ديزمل اًببس كلذ َّنوكي نأ ءاغتبا

 رونب اًدّيؤم تمد .داقتعالا ينّسحو هل نيحصانو نيقداص انّدَع دق ءارمألا ُكِلم

 .نيملاعلا ٌبر اي «نيمآ.قيفوتلا



 ارخغز لئاس ّرلا

 كلاو نوثاللاو ةنارلادلاسرلا

 ؛ءاطعلا بحاص يلع نيّدلا رخف ىلإ]

 ةريشع نم نيّدلا ماوقب ةيصوتلا يف
 [ررّضلا ْضعب هباصأ دقو«نيّدلا ماسح

 ٍةدمع «مظعألا ِكباتألا ٌراثن يناّبرلا فطّلاو َةّيوامَسلا ةيانعلا هللا ٌلَعج 3

 ٍذالم «نيملاعلا يف لْذَعلا رشان «نيطالسلاو كولملا نأ «ةكلمملا داع ؛ةنطلَسلا

 يف هّمركأو هّولع هللا َمادأ  نيّدلاو ةلودلا رخف «نيكاسملاو ءارقفلا برم نيمولظملا

 ًءاّبحأ لعجو .لاح لك يف ةكرابملا هترضحل نيمزالُم لابقإلاو ٌةداعَسلا لَعَجو ءَنْيَراَدلا

 .هلآو دّمحم ّقحب ؛نيروهقم هايندو هنيدل نيضغبملاو ء.نيرورسم هتلود

 ٌمولعم ريصقتلا ببس ْنإو .قايتشالا ُمّلعيو ًءاعّدلاو َمارتحالاو َمالَسلا ٌملاطي

 .ريدقتلا اذهل نوموكحم نحنو ءانبئاغرو انلامآل ٌمكاح ينابّرلا ريدقتلا ْنِإف ؛مكل

 مهثأ مغرب ؛نيموكحم مهَسفنأ نوّدعَي ال نيموكحملا ضعب ْنأ يف لثمتي ٌفالتخالاو

 ءمكحلا َْحَمِل ٌريسأو موكحم هنأ ملعي يذلا ٌرئاطلا .نوموكحم انّْنِإ :مهتتسلأب نولوقي

 زجعو ٍفوخ نود نم يتلا ءٌوجلا رويطل ًةرهاظ حفلا كلذ يف رئاطلا كلذ ُلاوحأ نوكت

 ىلإ اًدبأ لوقي ال ُديسألا ٌرئاطلا .ناكم ىلإ ُلَمَحُم وأ صفق يف لمي :ةّيَرْحِب ةقّلحُم نوكت

 ُكلطملا ٌمكاحلا ؛ىلاعت ئرابلا مركأ - ؟لمأ نيأ ىلإ لوقي لب ريطأ نيأ ىلإو بهذأ نيأ
 .دابعلاب فوؤر نإ .قيفوتلابو خفلا اذهل ةظقيلاب ةبحألا ءرشبلا حاورأ رويطل

 ٍرهاطلا يفاكلا لضافلا ءبيسنلا بيسحلا «ليلجلا زيزعلا ٍنبالا ُلاوحأ ُضَرْعُ

 «ءارمألا كِل نيصلخملاو نيجاتحملا نم ِهّنِإف  هّدارم هللا لّصح  نيّدلا ماوق «داقتعالا



 ناك نوميملا مكياكر انيلإ لصي نأ لبقو .مكمّركل اًركاذو اًركاش ناك ناك نأ ذنمو

 ناك دقو .هحورو هبلق قارعأ نم مكقالخأ ىلع ينثيو مكركشي اًئاد نيذلا ُماوِق ُنبالا

 - اًولع َديِز  ءارمألا كلم ٍةمحر ىلع «ىلاعت هللا لضف دعب «دامتعالاو ءاجرلا ٌةيَلك هيدل

 هنأل «مّتخم ُديغ هنكلو «هئعاطقإ تعطُق تقولا اذه يفو .نيمولظملل هتياعرو هتفطاعو

 اححوتفم هتبانعو هيمحرمو ءارمألا كلم ناسحإ باب ٌلظي ؛قلغأ دق بابلا كلذ نأ مغرب
 لوقي .«بصخلا نع سانلا ينغُي ٍلداعلا ِكلملا َلْذَع» نإف ءنيّبحملاو نيجاتحملل اًمئاد

 ّطحق َساّنلا رضي ال اًيحرو الداع ُكلملا نوكي امدنع هّنِإ هيلع هللا ٌتاولص ٌلوسرلا

 .ةجتنملا ضرألاو رطمملا باحسلا نم سانلل ٌعفنأ كلملا ةمحر نإ يلا ٌمادعناو ةئّسلا

 .هدوُجو هّنَمِب ءدييأتلاو ةرصنلا لسرأو قلل ىلع َةمحّرلا هذه ىلاعت ٌيرابلا ٌمادأ

 ماوِق نبالا نأش يف ةمحرملاو ةيانعلاب لّضفتي نأ ءارمألا كِلَم ةمحر نم مقرتملا

 نم تأت ال ةمْدِخلا ّناسحإو ّلضفلاو ًةحيصنلاو اهب موقي يتلا ةمدخلا نأل كلذ ءنيّدلا

 يف هللا ةّصاخ «بولقلا ٍنيمأ «نامزلا ةردان ,خياشملا دّيس ُبيرق هّنأ ةضاخ ؛نيرخآلا

 هنأش يف هب لّضفتي امو .هتكربو هّلْضف هللا مادأ [؟1١1] نيّدلاو ٌّقحلا ماسُح ءضرألا

 ناسحإلا بورضو نّنملا عم ٌلصاوتيو ءصلخملا يعاّدلا نأش يف هب لّضفت دق نوكي

 علطي ال هنأ مغرب ءريثك ىذأ نيّدلا ماوِق نبالل ثدح دقف .اهب لّضفت يتلا رتُألا

 .نيملاعلا ّبر اي ءنيمآ .نيمولظملل اًثيغم تمد .مكنم الجخ هيلع مكترضح



 انض لئاس ّرلا

 كرلاو نولالملاو سئ لاسرلا

 يف.ءاطعلا بحاص يلع نيّدلا رخف ىلإ]

 نباء«نيّدلا ردص لاومأ ةرداصم نأش

 ْ [نيذدلا ماسح

 ءمظعألا ُكباتألا اهيّدؤي يتلا داقتعالا ّنْسشحو ِتاقَّدَّصلاو ٍتاريخلا هللا ٌلَعِج

 ُميلحلا «ةيعّرلل يعاّرلا «يقّتملا ٌدباعلا ٌرهاَزلا «ٌلداعلا اعلا ُءيمألا ءءارمألا كلم

 -نيّدلاو ةلوّدلا ٌرْخف ؛مالسإلا لهأل الملا ؛مالسإلل يّرقملا «ةبقاعلا يف ٌرُكفملا ٌميركلا

 نَم )8 لئاقلا ةرضح ىدل 2©ةلوبقم  هنم حورب هّديَأو هتبقاع ّنَسحأو هّرلع هللا ٌمادأ

 ال يذلا ٌروّتلاو ةيانعلا ٌلَعجو ١1١[. :ماعنألا] 4 اهِلاَثَمَأ ٌرْمَع هلق كسل هج

 ءيش لك ىري يكل ؛هدويقو هدّقْعل ناحر: ةريدتو هنارو كراملا هركفل اكان ةباهت

 ل اذامل ءأطخ ُترظن اذامل :[اًلئاق] اًمدان رِخآلا يف يتأي ال يكلو ءاطخ امنود حيحص

 .رظنلا لمكأ

 اهب لّضفتي يتلا ؛عرّولا ريمألا فاطلأ ةّبحألا نم ٌعمسأو ءاعّدلاو مالّسلاب ٌعبأ

 .قحلا ىضفر لجأ نم ٍلاضفألاو يفاطلألا كلتب لّضفتي هنأ مّلعأو «يعاّدلا اذه ىلع

 يف لح انيأ يعاّدلا اذهو .ىرخألا كلت يفو اينّدلا هذه يف هّيادارمو هتاجاح هللا رّسي

 .ريخلاب ءاعّدلاب ٌلوغشم تاولّصلاو تاولخلا

 .[مجرتملا] ةرقفلا علطم يف «لّمج» لعفلل يناثلا لوعفملا *



 يمورلا نيدلا لالج انالوم ٌلئاسر نإ

 نيّدلا ٍرْدَص ؛عّروتملا لضافلا يفاكلا ٍلبقملا ٍنبالا رمأب ىنتعُي نأ سمتلا اذه َلّبقو

 ةّدم ذنمو .هدراوم تعطُق ريصقت نود نمو مرُج نود نم هّنإف «تاجرّدلا هللا هغّلب

 .عرولا ريمألل ةيكلملا ةمحّرلا رظتني وهو

 ةريخذو نامألاو نمألا ماود ةهج نمو ةلوّدلاو هاجلا َةَقَّدَص ةيحان نم ٌوجرملا

 ةنيدملا هذه يف َدَحَأ ال هنأل ؛ةريثك ٌّنَنِم كلذ نم لصحي يكل ؛هٌرطاخ بِّيطُي نأ ؛ةرخآلا

 ا لكو .دبألا ىلإ ةعاسلا هذه نم «ىندأ الو ٌبرقأ الو يعاّدلا اذه ىدل هنم ٌّرعأ

 يذلا مويلا كلذ ينو .يعاذلا اذه ىلع هب ٌلّضفتي اّنإ هنأ ائيقي ُمَلْعَي هيلع هب ٌلَّضفتي

 ًةصرف دجأ ملو .ةيصوتلا هذه اًدصاق ٌثئج اَّنإ هللا هّدْيَأ  ّيَقّتلا ريمألا ةرايزل هيف ٌتئج

 ّدهش ُتيأر امدنع :ُريمألا لاق .ءاّرعألا ٌرعأ نم هّنف اًبناج ِهْحن :ٌتلق يذلا ردقلاب اّلإ

 ةئم هللا لَعِج نآلاو .ّقحلا ًءايلوأ رّوصت امل [7177] اًرّونم ريمألا ُبلق نكي مل ولو «يبلق

 هذه دهش يذلا ةفّصلا ّيكلملا شيواردلل يعاررلا ّيقتلا ريمألا بلق ىلع ٍةمحر فلأ

 فاعلا ةلاعلا لمكألا لجالا يلا ةيقرعياام لك نا لمآ: لد نع ىلا ةذاوعلا

 هّلوقي لاوحألا نع  هتكرب هللا َءادأ  نيملاعلا يف هللا لو «نيّدلا ٌماسُح «تقرلا ُدِيَتُج

 ةمالا سوو ةلوق ذك لب يعاذلا د4 ةلاسرزو الرق هنكتو:ةلاتر قا ةظيفيي لأ ةينان

 - ءارمألا كلم ةداعس الإ ةداهشلا هذه يف ٌفده يعاّدلل سيلو .سقتو ىلاعت حلا

 قيرط مْطَقب ماق دق نوكي اذه فالخ مكترضحل ٌُلوقي نم ٌلكو .قيفوتلا راونأب هللا هدُيأ

 ّنحْلا لهأب هفيرعت ٌبُجوف وحلا ٌبئان وه ئيمألا تقولا اذه يفو .دسحلا ببسب نيّدلا

 هللا بانج ىلإ ناسحإلاك ءايلوألا ىلإ ناسحإلا ْنأل كلذ ؛هنع نيروتسم اوقبي ال يكل

 دقف مكآر ْنَم :لاقو قّلَحْلا نيب نم َموقلا ءالؤه راتخا ىلاعت ٌنحلا َنإف ؛طيسو نود نم



 اسفي لئاس ّرلا

 كلمل ةعفان ٍتاملكلا هذه هللا ٌلَعِج .يناذآ دقف مكاذآ نم ٍ؛نِّرعأ دقف مكّزعأ ْنَم ؛ينآر

 .«نيحاّصلا هللا دابع ىلعو انيلع ٌمالّسلاو» ؛ءارمألا

 مالكلا ٌليطأ كثيدح يتأيامدنعو ساّئلاعمَءالكلاُمّوحأ

 وه يذلا اذه َلِْم ةّصاخ ؛ءاملا َرْكذ ُناشطعلا رثكُي ههّرْكِذ رثك اًئيش ٌبحأ ْنَم»

 .قحلا ءاّبحأ نع عطقني ال يذلا هل ةياهن ال يذلا شعنملا يقابلا يَّرألا ّيدبألا ةايحلا ٌءام

 .ىلاعت هللا ءاش نإ لابقإلا كلذ ىلإ نولصي ٌنحلا ءاّبحأ لايذأب نوقلعتي نيذلاو

 همه 5

 لاو نو البلاوةسدالااسرلا

 ةيصوتلا يف زتعم نيّدلا جات ىلإ]

 [هُمسا ركذُي مل صخشب

 بيرشلا «قافآلا روهشم «ءارزولا ِكلم لم ءمظعألا بحاّصلا ٌلابقإ هللا ناص

 «لامآلا ِةبعك «ناقيإلاو راثيإلا ندعم .ناسحإلا رشانلا «قارعألا رهاطلا «قالخألا

 «مانألا ثيغم م «تاريخلا يب سس ؤم «ءارقفلا سنئؤم .ءاملعلا ى يبرم «لاضفألاو يدايألا لو

 ثنا و دريل © رش لعل َمادأ  نيّدلاو ةلوّدلا جات «ناسارخ رْخيف

 اهل نونئاخلاو هتلود ٌءادعأو «نورورسمو نوروصنم هتلود ٌءايلوأ .راذغلا ماعلا

 .هتايآو نآرقلاو هّيايارو دّمحم قحب_نوروهقمو نولوذخمو نوموزهم اهودقتتمو

 .[مجرتملا]ةرقفلا علطم يف هَناص» لعفلاب ناَّلعتم انه زورجملاو راجلا *



 يمورلا نيدلا لالج انالوم لئاسر 0/4

 مّسنتأو ءامهب ٌدّهعتأ ءيعاّدلا ىلع نابجاو امه ناذّللا ريخلا ءاعُّدو ّمالَسلا

 كلت ماظتنا ٌرابخأ عمسأ امدنعو .دراولاو رداصلا [؟1*7 نم ةّراَسلا ٌرابخألا

 َنإف ؛ىلاعت ئرابلا ٌركشأو .حرفأو ٌجهتبأ نينئاخلاو نيضغبملا مازهناو ةلودلا

 نبل # ««ديزملل ُتبَهأت ركّشلا توص ٌثعمس اذإ» ««معّنلل ٌديصو ٌديق ٌرْكَشلا»

 َكلهأو ءايئاد ًةداعسلا كلت هللا ّداز .[7 :ميهاربإ] 4 مكَتَديِرَأَل ٌرْثْرَكِحَس

 ةكرح ءطب نم دوصقملا نأل كلذ ؛تاقوألا لك يف تاريخلا ىلإ كتفوو .ءادعألا

 يف ٌدجلاو تاريخلا ٌمانتغا ءفيصلاو ءاتشلا يلاوتو راهنلاو ليّللا بيلقتو اعلا

 يكل ؛اّرون هنيقي نع هللا َداز ءميظعلا كلذل ٌمولعم وه (لئم ءريخلا روذب ةعارز
 ْنَم» ْنِإف ةفلك نود نم هّتادارم قّقحتت نأ ًءاغتبا ,ةرخآلا مهب اًقّرغتسم هّبلق لعمجي

 ىلإ ٌهّجوتم ءاّنالف ءّنبالا ْنِإ .«همومه ٌَرئاس هللا هافك اًدحاو امه مومحلا ّلَعج

 .ماحّرلا ريثك ٌبذعلا ٌبّرْثملاو .مكترضح

 ىلاعت ّقحلا ّنأل نكلو «عاقّرلاب يلاعلا بانجلا كلذ قياضأ ال نأ يونأ ينّنأ مغرب

 ىلإ هّجوتلا نم لصملل صانم ال تاجاحلا َهلبِق ّيكلملا هّمطلو هقّلُح َنْسُح ٌلَعج
 اذه يف ٌباجتسم ءاعّدلا َنإف ؛ةبعكلا ةقْلَحب ُكَسممو بن :نونجملل اولاق املثم .ةلّبِقلا

 عفر كلذ دعب .وعدأو «ةبوتلا ٌبلطأ ىتح .نيمآ :اولوقو مكيديأ اوعفرا :لاق .تقولا
 :نونجملا لاقق «مهّيديأ هبراقأ

 ُبرنْآ لا ترئاكتذقفُتِينج اَممْنامخَرايٌبوتأ َكِيلِإ

 بولا الإ فاهترايز يبحر يل ىوهنعالإو



 انو لئاس ّرلا

 :لّمألا يدانم لوقي

 ُحِقولا كلذاهب هقي مل ينلا ُييبادعلاو ُلَيلاام

 هتئالبزمٌرفأنلهللاةزعةزعب
 ةايحلا ءام نم طق ناش طع ٌرفي ملف ْ

 ٌناهربو صوصرم ٌناينب امه نيذللا «هكاردإ ًءافصو ٌرهاطلا هّداقتعا هللا ّلَعِج

 ٌبر اي «نيمآ «نيملاعلا بر قيفوتب «نيذلا قيرط يف موي لك خسرأو َتبثأ ءصوصخم

 دحأ َنبا ٌبئّذلا ففطتخا 4٠[. :ءاسنلا] 4 ْوَرَد َلاَقْثِم ُمِلَظَي اكل َهَنأ َّنِإ 9 نيملاعلا

 هنم ناك ايف .زبخ فيغر ٌبلطو ءُشيورد ٌمّدق ةعمعملا هذه يفو [174] .صاخشألا

 ذئدعبو .بدجو طحق َةنَس يف «رونتلا نم نخاس زبخ تفيغر شيوردلل مّدق نأ الإ

 اًربق هل لمعيو ناكم يف اهنفديف «هنبا َعاظع كرت دق بئذلا دجي هلعل لّبجلا وحن هّجوت

 نع باغو خرصف .اًناس لبجلا نم طببي ناك يذلا هّنبا ىأر ؛مّدقت امدنعو .هدنع يكبي

 .هلاوحأ نع َدَّلولا لأسي ّدخأ احص امدنعو .هدلاو يَمَدق كّرفي ُنبالا ّدخأف .يعولا

 .فرصناو «ةمقّلب ٌةمقل :لاقو اًكاس ينامرو قيرطلا ةعراق ىلإ ٌبئذلا يب ىتأ :لاقف
 هذه َمامأ سأيلا هب ٌدبتسي ال نمل ىبوط .ريخ ٌةَرذ نيّدلا قيرط يف ٌعيضت ال هنأ ُنَقيتسملاو

 لك يف ريخلا ىلإ عاس ّىقتلا ريمألا كلذل كاّردلا لقعلاو ّيقنلا ٌرصنعلا ْنأ |ملثم «ةبتعلا

 1 .لاوحألا



 كرلاو نوثاطسلاو تباتلا كارلا

 ةّدوم ةلاسر «هناورب نيّدلا نيعم ىلإ]

 [هتوعدب رورسلا راهظإو

 رباكألا ِةلبِق اعلا يف ءارمألا كلم مزعب مالسإلا لهأ شويج ِتايار هللا مقر

 قرشم «قيالخلا أجلم «ناروّدلا ةبوجعأ «نامزلا ةردان ؛كلملا ماظن ءمظاعألاو

 ِثيِغُم «نيّدلا يف مّلِعلاو لقعلا ٍلماك «نيتداعّسلا عماج «نيتلودلا بحاص ؛«قئاقحلا

 ةلودلا ٍنيعم .خساّرلا ٍدوُطلاو رخافلا زنكلاو رخازلا رحبلا «نيكاسملاو ءافعٌضلا

 نامزلا هراكم نم هللا هظفح كب هناورب «نيملسملاو مالسإلا ناكرأ ماع «نيذلاو

 طاسب ّيطو نامزلا ضارقنا ىلإ  هئايلوأل هّديأو هئادعأ ىلع هّرّصنو «ناثدحلا قاروطو

 سمش ةّعشأب ًةرونمو ٌةنّيزم حوّرلاو لقعلا ٌنيع ٌلعجو .اًروصنمو اًيظع هّلعجو ءايندلا

 .هتمركمو هفطُل حئاوفب ٌةرطعمو ٌةفّرشم ءامّسلاو ضرألا ٌعاشمو ءهتمحرمو ِهلْذَع

 ٍلَلَخ الب نيد يفومانألا نيب اهئساحم ث مع ٍةلود يفَّتْلِزال

 عيبر ةصْرَع يف ومنت يتلا رحّسلا ٍةولخ ٍناتسب ٌةروكابو ءانثلاو ءاعّدلا ُفحت

 نانا نياك ودق رونا و رك مرتم ماعلا قل
 عيرّسلا بلقلا ديرب ِدّيِب ؛ءامّسلاب ةهيبشلا ةبتعلاو ةالعملا ةرضحلا كلت ىلإ لَّسرُت «[5

 .ةيطملاو دازلا ُنادقف هٌعنمي الو راحبلاو ٌرافقلاو ُلابجلا هّقوعت ال يذلا

 بلقلا ل ثم.قافآلا يف َناجرلا ٌرفاسي

 لامجلاو ةجرشألاو لزانملاب نيدّيقم ريغ



 نكح لئاس ّرلا

 اًسورحمو اًنوصم نوكي نأ نم دب ال هَّلظ ٍبَْقلا "مه هيلع يقلُي نم لك [*]

 ضعي نم لكو «ثداوحلا باَقُع ٍبلْخي باقِع نم اًرورحمبو ؛تافآلا سمش ءايض نم
 لج « ٌّقحلا ّنأل كلذ .اًبوكنمو اًروهقم ودغي نأ نم ٌدب ال بْلَقلا بحاص بلق نع
 اذهب ٌقطان ىفطصملا ثيدح ّنإو ءهفْطُنو بلقلا رْهق عاعّسب راّثلاو نجلا رّيغ دق  هلالج

 .:يران أفطأ كرون َنِإَف ؛ٌئمؤم اي ْرُج» :ىنعملا

 كقامعأ يف ٌرظناف ,َكَمم ٌكَرانو كَتج نإ

 كنانَج يف َنانجلا ىرتو «كدبك يف َنارينلا َدَت يكل

 وه يذلا كلذ يه بولقلا لهأ ةّبحمب ًةفوصوملا َتاَّذلا ْنإف ؛نامزلا اذه يفو

 هلاعأو ءسدُقلا حورب هللا هَدْيَأ ةلودلاو نيّدلا شرع ُناميلسو ّيرشبلا رصم ُفسوي

 لقعلا حش هب طيحي ال دوجولا اذه لثم نأ يف كش الو .هّئاش اع هّئأش ظفحو

 انْنِج ْوَلَو # ؛هاّدبأ هٌحئادم ٌمتنالد أدبمل اًمفو ٌرِصّتخا اًئيقيو .هل ةياهن ال هُفصوو هّطْبضو

 ٠١9[. :فهكلا] 4( ادم ءِدِلْنِمِ

 ٍنارمقلا َكِئادعأ نمناكنإو ٍناسللكبٌمومذم ردع

 «كرابملا مكبكومو نوميملا مكباكر ةدوعب اوجهتبا مالسإلا ّلْهَأ نأ هلل ٌدمحلا

 .فاصنإلاو لْذَعلا ةسنكمب نامزلا طاسي نع ةنتفلا ٌرابُع ضفّنو

 اًناطيش مؤشلا نم راص ّبرطضا يذلا ُكّلملا

 موا هو ساو كرو 1 7 2 4 3 و
 .[ مجرم لا] اًضيأ ءحلبلا» ىمسيو اكْلَم حبصي هلظ هيلع عقي نم لك ءسرفلا دنع فار رئاط املا *



 يمورلا نيدلا لالج انالوم ٌلئاسر ناد

 كلذك اًثاد هللا هلعج «ناميلس فّرصت يف راص ٍديدج نمو
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 كللاو نولاللاو املا ةلاسرلا

 «ءاطعلا بحاص يلع نيّدلا رخف ىلإ]

 مّركلا لعهل ٌتحو ةّدوم ٌةلاسر

 [ناسحإلاو

 ءاكتاب ةدايّسلا ناويإ ةكيرأو ةرازولا ٍناويد َدنْسَم اًناد َنّيزو َّمّركو هللا فّرش

 يف نامزلا متاح «تانسحلا ٍرِهظُم ؛تاريخلا رشان «مظعملا روتسّدلا .مظعألا بحاصلا

 ِفِصآ .فاطلألاو مراكملا رحب ءفاصنإلاو لْدَعلا ٍنِدْعم «مّدقملا ءارزولا مّتاخ ءمّركلا

 هللا هَدَيَأ  نيطالسلاو كولملا بأ «نيّدلاو ةلودلاو ّقحلا رخف «كّلملا ماظن «نامزلا

 ىروتلاب َنيعلا َنّيز امك  ةلماش ٍةمكِحو ةلماك ٍةلودو ّيدبأ ٍرْمَعو ّيدمرس قيفوتب

 ةبعك يمرُع ٌمزمز وه يذلا ءبْذَعلا همّركو هناسحإ ٌبّرْدم ٌناصو .رورّلاب ٌرْدَّصلاو
 .هلآو دّمحمب ؛روصقلا رّدكو روتفلا ىذق نم «لالّرلا ءاملا نيع ٌةريغو لامآلا

 مصألا ٌرخفم يلاعملاب يذلا تنأ43

 مّركلاو ٍناسحإلاو ففقألاو ٍلْذَعلا يف
 اع نم ناريثكلا ءانثلاو ُةّيحتلاو ءامه ءاهتنا ال ناذللا ٌءاعّدلاو ٌمالَّسلا ُتععِبُي

 ةلودلاو نيّدلا ٌعبنمو ٍناسحإلا ُنِدعم وه يذلا كلذ ىلإ ءناسّللا نم ال حورلاو بلقلا

 ماقملاو ةمظعلا يقرت ءالملاو الخلا يف هلالج لج  ّنحلا نم ٌبَلْطُيو ؛ناصقن نود نم

 مّدقي امدنع ناسنإلل ٌةمظعلاو ٌةعفرلا لصحت ةقيقحلا يفو .ةرضحلا كلتل هاجلاو ٍةعفّرلاو



 نادل لئاس ّرلا

 يف راطخألاو لاعفألاو سافنألا ٌبوبح ٌرذبيو «نيقيلاو نيّدلا لهأل ةيامحلاو َةياعّرلا

 .ٍناحوّرلا طالتخالاو جازتمالاب نيقثاللا باحصألا عم ُنوكيو ةعاّطلاو ريخلا ةبرت

 َمدني ال يكل ..ءارقفلا اوطلاخو العلا اومّظع» :مّلسو هيلع هللا ّلص ٌّيبنلا لاق

 امال ذأ ول تل ٌقَْبوي ]+ :لوقيو نباغتلاو رّسحتلا دي ضعي الو ّومنلا َناَبِإ رسخيو

 .[78 :ناقرفلا] 4( اًلِيِلَ

 ٌةتوعنمو ٌةفوصوم ًةفيرشلا ٌتاَّذلاو ءدوجولاب ٌءِيلم دوجولا كلذ َنإف هلل ٌدمحلاو

 يف نيدلا ةياعرو مّركلاو لْدَعلا طاسب طِسُّي دقو «ةيفاصلا فاصوألا هذبب ةثوعبمو

 :ةطيسبلا

 ثا ا مح يم 0 2 ا اور كل
 عيطتست ام ردقب َرْذَبلا اذه ٌمرزاف 20ومنتو تبنتس اهتعرز ٍةرذب لك

 كرلاو نوثالماو ةعسأناكاسزلا

 [اهل ريخماب ءاعد «تادّيسلا ىدحإ ىلإ]
 ٌةعيسولا .رذقلا ًةعيفرلا «قافآلا ٌةكلم ءةلوّدلاو نيّدلا ٌبضقو «ةمرٌملا وذ ُمّرحلا

 ٌةيقتملا «ةبقاعلا يف ٌةرّكفملا ءةّمحلا ًةيلاعلا ءاهّير ءاقل ىلإ ٌةقاتشملا «ٌةميركلا ٌةميلحلا ءردّصلا

 ءاهّولع هللا مادأ  نامزلا ٌميرم «0ناَرّوَدلا ٌةجيدخ ءرْضَعلا ٌةمطاف ءَنيدلل ٌةيعاّرلا هلل

 .[مجرتملا] نامزلاو رهدلا نارود يأ *



 يمورلا نيدلا لالج انالوم لئاسر مم

 نئيناحورلا 1 اهّمأل 26 تاعاطللو َهلْبِق تاريخلل اهلعجف ءاهومس دازو

 دّمحمب  نامزلا ثداوح كْنَق نم ٍنامأ يف رهدلا دبأ ىلإ هللا اهّلَعِج :نيتوامّسلا ٌةعلقو
 م

 .هلآو

 كللاو نوعنرألاةلاسرلا

 «هتلاسر ةباجإ يف كب نيّدلا دعس ىلإ]

 [هناسحإ ركشو هئاقل لإ قوشلا راهظإو

 َكْذَيَو  ءامس يف لابقإلا ُسمش يرجت يذلا  ىلاعتو ٌكرابت ٌقلاخلا لَعج 3

 ءادعأ ِرْهَق فيس  همكُحو هرمأب ١ ١5[ :نارمع لآ] © ساّنلَآ َنْبِب اَهُنِواَدث ُماَنيَأْلآ

 ءركح ولو هك ِنيدلأ َلَع ُءَرهظِل 8 لكما نسحأ ِةّلِم زازعإو ّيدّمحملا نيّدلا

 ٍنانِعو مْزَعو مْرَحو ٍتاوّدغو ٍتاوَّرغ"”نيرق [37 :ةبوتلا] 4< تَركِرْتُمْل

 «ليمجلا ليصألا ٍدهاجملا .روصنملا رمظملا ءرَفوملا مَّظعملا ئاقلا ريمالل كرابملا باكرلا

 «نيقيلاو نحلل ماظن «نيّدلاو ةلوّدلا ٍدْعَس مَعْنلاو يدايألا ّلو ءمركلاو ءاخّسلا ندعم

 يعاّرلا هلل يقتملا «ةّمهلا يلاعلا [ملاعلا كرابملا ميظعلا :ىنعمب ةيكرتلاب] اكلب غلتق غلا

 نم ٌرِصنَو # براغمو قراشم يف  هّولع هللا ًمادأ كب «نيدلا بحاص «ءشيواردلل

 .[مجرتملا] ةلاسرلا حتتفم يف «لعج» لعفلل يناثلا لوعفملا *



 نان لئاس رلا

 .راوطألا دّدجتو راودألا مّدقت ىلع 117 :نارمع لآ]4 4آك5 نم ُلْذّشَو مك

 تفعاضف .صلخملا يعاّدلا اذه ىلإ «ةفيطللا ٌةفطالملاو «ةفيرشلا ٌةفّدشملا ٍتَلصو

 ٌقداص نوميملا كرابملا هئاقل ىلإ ٌقايتشالا نأ ملعيو .ةفّلؤم االآ ٌجاهتبالاو ٌرورشلا

 .ءاقللا ىلإ قشاعلاو «ءاملا ىلإ كمّسلاو ءءافّشلا ىلإ ضيرملا قايتشاك ءٌبلاغو

 ٌميعُمهاقلت رشي نمُنَسحأو هٌركِؤِءاملاو ءابهّصلانمُّذلا
 م

 لآ هم

 عمج نّلأ نضال ُبَسْحيَأ + عماجلاو عناصلا وه يذلا - ىلاعتو كرابت - ٌئرابلا

 اّنإ ]ل وه هٌرشاحو هّرشانو هيبحُحو تافّرلاو ميِمّرلل ٌمماجلا ذإ «[7 :ةمايقلا] 4 .ُهَماَظِع

 وه ءايفوألا حاورأل سيدقتلا ةعلجي سيلُمو ١7[« :سي] 4( :ًروملا يحن نحن

 اًرنك ٌتنك» لْدَعلاو لضفلا راهظإ لجأ نم وه ةاغّطلا حاورأل سيندتلا سابل ٌسِيلُمو

 :ةمحرلا فاق لج اهل هل ءافولا قف نس: زذ لك نأ ىفق ف دعأ نأ ثييحاق اًينغ

 فاق ِلبُج ىلإ هلصويو اعل ٌزاتجملا ""”َعْرْميّسلا كلت ريخلا ةّرذ بحاص ٌلعجيو

 «ةيرشبلا هتهادم يف هبعي ّيفخ ركمب قافّتلاو رفكلا ّعُس قرس نم ُلكو ,برَقلا

 4« قالا تملي ادإ لك + ءهقْلَح يف ةكوش رمألا ةبقاع يف َمُّسلا كلذ ةرارم هللا ٌلعجيس

 انسلو كلت ناسحإلا ةّرذ نع نيلفاغب انسل انَنأ ايندلا لهأ ملعي يكل ؛[77 :ةمايقلا]

 «نونفلا ّلك نوصلخملا ُدابِعلا ٌرهظُي يكل انلَهمأ انثكل «نايغطلا نم ةّشقلا كلت نيلهاج

 ببسب نوئيحملا فقوتل ًءاطغلا انْفشك ول انّْنإف .مهروج لك نورورغملا بكتريو

 .[مجرتملا] ةيبرعلا انتفاقث يف ءاقنعلا هلباقيو ««فاق» هّمسا ّقارخ لّبجج يف شيعي ؛ةّيسرافلا ريطاسأللا يف قار ٌرئاط *



 يمورلا نيدلا لالج انالوم لئاسر نيا

 نع ةسايسلاو ةباهملا ببسب نوغاطلا فقوتلو «ناسحإلا نع رْكّشلاو روّرسلا

 يفو ةرخآلا كلت يف نيقفوم مكءاّبحأو مكَءاقدصأ ىلاعتو كرابت ٌىرابلا لعج .ةءاسإلا

 .ايندلا هذه

 لاو نوع رألاو واح لاسرل ١

 نيذدلا ردب) نيذدلاو ةّلملا ردب لإ

 [نيّدلا نالفي ةيصوتلا يف (شاترهك

 َلابقإلاو ؛ةينافلا ةداعّسلا ةروص ءارو يه يتلا ًةداعّسلا ضّيقو هللا ٌرَسي 3

 ٍدسأ «شويجلا مّدقم «لداعلا ملاعلا بيسنلا بيسحلا ءلَجألا ريمألل «دلاخلاو يقابلا

 . هولع هللا ًعادأ  نيملسملاو مالسإلا ِءايض «نيذلاو ةّلملا ِرْدَب ءَنِْنَرَّشلا يذ «ىغولا

 نحب ءالّهسمو اًرسيمو اًرصانو اًظفاح ءراطخألاو لزاوتلاو قياضملا لك يف هللا ناكو

 .نيرهاطلا نييّيطلا هتيب ٍلآو دّمحم

 ٌةقادَص» ٌبلاغ ٌقايتشالاو ءىوحلا روفوو ءالّولا طف نم ٌءاعّدلاو ُمالَّسلا ُتعُِي

 هدّمْغت  ديهّشلا ٍديِعَسلا «لجألا رْدّصلا نم ٌةزيزع ىركذ انل متنأ .«ءانبألا ٌةبارق ءابآلا

 يف ُبْضحلا اهيلع يتأي ال َنينس ةطيسبلا هحو ىلع ىركذلا هذه هللا ىقبأ .هتمحرب هللا

 .نيملاعلا ٌبر اي «نيمآ داعملا مويل دادعتسالاو تانسحلا ِرْشّنو تاريخا ىلإ قيفوتلا

 اًريثك اًركش مكترضح ٌركش .هتجاح هللا ىضق «نيّدلا ُنالف «ةلاسّرلا ٌعفار

 مّركملا كلذ نم موي و «ٌرطضم ٌمويلا وهو .هنأش يف اهب متلّضفت يتلا ةقباسلا لاضفألل

 َمامتإه ْنإف ؛ةبهوملاب اًضيأ ءاهتنالا يف لّضفتي نأ ؛ءدبلا يف مّحرتو نوعلاب ٌلّضفت يذلا



 انيندم لئاس ّرلا

 :«ةثاذتبا نم ةينغ فورغملا

 ٌكرابمو ليج هّنَأ مغرب «ٌلالهلاف .«ثويألا الإ متي الو ِدَحأ لك هيف عرش ُريخلا»

 اًرذِب ودغيو ٌلمتكي امدنع ,باسحلا أّدبم وهو نانبلاب هيلإ ٌراشمو ٌنّسحو ءالألو ٌدنممو

 مكدنع ةمحرملاو ريخلا لمع ّنِإو .بيجع ننورب ٌرفظيو «بفلأب هنم ٌدحاولا نوكي الماك
 ءاّروكذمو اًروكشمو اًزيزعو اًرّدقم ىلاعت ٌنحلا دنع نوكي ةيادبلا يف «لاثملا اذه ىلع

 4( هوْفلَح َنِمَو ِْيَدَي نب ْنِم ]9 رذّبلاك نوكي ُريخلا كلذ لّمكُي امدنع هنكلو

 نوكي ال ءجارّسلا ٌرون الو رمقلا ٌرون الو ٍسمّشلا ٌرون ُنوكيال موي :[7 ١ :فاقحألا]

 لاف ذهب حل 1ع 07) كرو قاعي 2) قل كسك > لمعلا ونال
 .[4 :ميرحتلا] 4( اََروهاَنَل حمتأ اسير ج١ ٠ - 8 :ةمايقلا] 4 (2)

 لع ٌنوكيو ءامهل ّدحال ٌءانثو ٌباوث ٌرْخَدُيل ؛ٌةعافشلا هذه لبقُت نأ ٌوجرملاو ٌعُفوتملا

 .نيملاعلا براي ؛نيمآ .اًنسحم ّتمُد .ةميظع َةَنِم يعاّدلا اذه

10000 
 لاو نوعنرألاو ةمئالا ةلاسرلا

 ردصب ةيصوتلا يف (؟) ءارزولا كلم ىلإ]
 [يبلج نيّدلا ماسح نب نيذلا

 رْكّشل ُتاّيتو اًدْرِو هتلودل َءاعّدلا ٌتْلعِج دقو .مارتحالاو َمالَسلا ُلَبقتي 1

 ءافعضلاب فّطلتملا هّماركإو هّماعنإ ةّصاخ ؛«بجاو مهنملا َرْكّش نأل «هماعنإو هيدايأ

 ِفاّصلا هّبلقو .هلل وه َمّرجالو .للاعت هلل صلاخ وه يذلا ءلالم نود نم ٌرمتسملا



 يمورلا نيدلا لالج انالوم لئاسر 184

 هازج .ةلالملا ٌرثأ رهظُي الو ؛جئاوح ا ضْرَع ةرثكو جاعزإلا رتاوت نم لمي ال ءامسلاك

 ّنسحأو «هتلود فعاضو «هلابقإ ٌناصو «هّيْغس ٌركشو ءانِسحُم هب ىزجام ّنسحأ هللا

 يأر ىلع ضَرْعُي .سمتلملاو ٌلوؤسملا َمْعِنو سدقتو ىلاعت  ميدقلا هلضفب هتبقاع

 «مظعألا ٍبحاَّصلا ؛ءارزولا ِكِلم «ملاعلل نّيزملا تالكشملل لاح ا تاجاحلل يضاقلا

 نبالا «نويعلا ِةَّرق ؛ةمدخلاو مارتحالا عفار ٌلاوحأ  هّرْكِؤ هللا لعأ  تاريخلا ٍدِّيشم

 رارسأ ٍنيِمأ ءنامزلا دين «خياشملا رخف نبا هانم هللا هغّلب  نيّدلا ٍرْدص ءنّفتملا لبقملا

 ىدهلا سمس ءنيّدلاو ّقحلا ماسُح ؛ىقتلا مامإ «قلخلا ىلع ّنحلا ةّجح .شرعلا

 هّلظ هللا مادأ - «قوّطلا نع وّرمع لج» ءفيرعتلا اذه نع هّلئاضف ةينغتسملا ؛نيقيلاو

 ٍءايإو ففعتو ٍةَمه ٌرلْعِبو ةولخلا يف ديرفتلاب ٌلغتشم اًئاد وه يذلا  هّسافنأو هتكربو

 الإ َىِرْأ ْنِإ )+ :لاق ْنَم ٍةعانق ةيواز يف ناكو ءبصانملاو ظوظحلا بّلط نع َمنتما

 اًلغشنمو ءيصالخاإب ةعاربلل اًسيلجو ةعاطلل اَسيِنأ اهّرتعمو [/7 :سنوي]# هَ َلَع

 .مهنع هللا يضر  فّلّسلا خياشم ُةْنُس تضم اك ؛كلذ نع لّوحتي و ةلودلل ءاعّدلاب

 بلاطل ىنغ الو ليصحتلا بّلط ددص يف وه يذلا نيّدلا ٌردِص ٌريزعلا َنبالا ّنكل

 لظ يف ٌةيافكو اّلانم اولان اًعيمج ٌئيبكلاو ُريْغّصلا َمويلا هلل ٌدمحلاو «ةيافكلا نع ملعلا

 ةيانعلا كلت فطلب رفظي اًضيأ وه ”هلعل هلع هللا فعاض - ءارزولا كلم ناسحإ

 ةيانعب رفظي امدنع هنإف «هيلإ ٌةبسن ًةليلق اهّبَلط يتلا ةعاطقإلا كلت نأ مغربو .لظتسيو

 .[مجرتملا] ؛...زيزعلا نيالا ْنكلو :هلوق ةّمنت *



 انايحلا لئاس ّرلا

 رباكألا ءاطع ّنِإو .هُليلق هل لاقي ال َكُليلق» .اًريثك كلذ نوكي فّئشيو ءارزولا ِكِلم

 ئرابلا فطل لثم «قازرألل اًيساقو ٍتاجاحلل اًيضاق َتمُد .فّلعلل ال فرّشلل بّلطُي

 .نيملاعلا بر اي نيمآ ؛همركو

 لاو نون ألاو أملا ةلاسرلا

 هتلاسر باوسج يف نيّدسلا دعس ىلإ
 [ءركشو

 ىرخأ ةلاسر |[ 31

 .حتفي هللاوءّرمألا قلغُي هللا

 ٌتقو يتأي ذإ ؛ةيانع فلأ ةئمو ًةدحاو ًٌةرظن ضرألاو تاوامّسلا ديلاقم نم ٌرظتنأ

 .رظنلا كلذ

 بيسحلا ءٌصاوخلاو ءارمألا رخف ءصلخلا ٍنبالا ميركلا زيزعلا ٌةفّرشم ْتَلَصو

 مادأ نيّدلاو ةلوّدلا ٍدعَس «هللا ليبس يف ٍدهاجملا .شويجلا ميعز ؛ىغولا ٍدَسأ ءبيسنلا

 ضرألا يف نم ْمَحَرا» ّذفلا كلذ ىدل ةقفّشلاو ةمحّرلاو نّيدتلا طْرَق ٌمولعمو .هّرلع هللا

 مكتاذ يف نيكاسملا ٌةياعرو ًةمحرلاو ًةفأرلا هتيانعب ىلاعت ٌنحلا ٌقّلخ .«ءامّسلا يف ْنَم كري

 ةرخآلا يف ةلوّدلاو ةداعّسلا ةمالع ّنإو .مكيف اهّعدوأو ,مكدادجأو مكئابآ تاوذ يفو

 نم ةريبكلا ٌبونذلا ىري نأ يه ٌةَحّرلاو.ءافعضلاب ٌةمحر دبعلل ىلوملا يطعُي نأ

 .نيريثك ليلقلا ًءافولاو ةليلقلا ةمدخلا ىريو ؛ًةريغص نيمرجملا



 يمورلا نيدلا لالج انالوم لئاسر نك

 لاو نوعنألاو ةعارلا ةلاسرما

 ةئنهتلا يف (ءارزولا دحأ) كلملا ماظن ىلإ] |

 [ةاغطلا ةميزهو رصنلاب

 ٌرْكَفملا فرشألا َرطاخلا اهب ٌبُغرو ةلوبقملا تانسحلاو تاربخلا ىلإ ٌقيفوتلا هللا َرَسِي

 «نيتلودلا بحاص .كلملا ماظن .باؤوَنلا ِكِلِم ءريمألل رظنلا يلاعلا ريخلا يف

 .هتانسح لّيقتو هّولع هللا مادأ  ناسحإلاو لْدَعلاو لضَفلا صئاصخب سصوصخملا

 اهب ٌةوصقم كلا حالصإ َريبدتو مّلِعلاو ريخلا طنبو ٌلُدَملاو ةفيطّللا لاوحألا ّنألو

 نع :لوؤتسم مكلكو عار مكلك» ذإ ءءافعضلا نع ِتّنعلا ٌعْفَدو شيواردلا ٌةحار

 ىلع ظافحلا لجأ نم يعاّرلا اهب موقي ءارحصلا يف مونو ٍةركفو يغس لك َنإف ««هتّيعر
 ٌرهاظمو تاعاّطلا كلت ْنأل كلذ ؛ نْيّمفاخلا لهأ تاعاطب ىلاعت هللا دنع لياَقُت ةّيعّرلا

 هللا لّبقت .نيغاّطلاو نيلّلسمملا هعفدو هتسارحو هيعس لْضَقِب اهب ٌمايقلا نكمي نامألا

 .فارطألاو روغثلا ىلع ظافحلل يعّسلا ينو رْمَّسلا اذه يف مهةانعو انرباكأ بعت ىلاعت

 ةيصوتلا يف شاترهك نيّدلا رذب ىلإ]

 [نيذدلا جاتب

 لاو نروعنرألاو ساحا لاسرلا
 0 0 ا

 ؛ةّمحللا يلاعلا لداعلا كاعلا ريبكلا لَجألا ٌريمألا ردّصلا ْنباو ٌردَصلا لبه 31

 ٌرْذَب ءنيظفحتسملا ُدّيس ءءافعَضلا ُذالم ؛ءارقفلا برم «ةبقاعلا ىلإ ٌرظانلا «هللاب ٌفراعلا



 50 لئاس ّرلا

 ٌبحملاو صلخملا يعاّدلا اذه نم ةّيحتلاو َمالَّسلا  هّولع هللا مادأ  نيّدلاو ةلودلا

 ملعّيو ««ثراوتُي ضغبلاو ثدراوتي ٌبٌحلاو «ىءاتبألا ٌةبارق ءابآلا ةقاَدََصَ» نإف «ميدقلا

 بيحب هّنِإ ءاّميرس اًببس ءاقّلل ىلاعت ىرابلا لعجي .قداصو ٌثعابو ٌبلاغ ٌقايتشالا نأ
 :عيمس

 ٌتبايسأ اهب فتييلما يتلا ؛ريخلا لاصخ ءايحإو ةنسحلا ء ٌةريسلاو ٌةَراَسلا ٌرابخألا

 ًةرتاوتم اهعمسن ««هللا قلخ ىلع ٌةقفّشلاو هللا رمأل ميظعتلا وه» و «ةرخآلا ةداعس

 يف نُككَتف لدرَخ ْنِّم َمََّح َلاَقْنِم كت نإ هن » ««ىفخي ال ٌريخلاو» ٠ ؛مكل ٍتاريخ

 ْمِظْي اك هَّمأَّنِإ زج ١7[. :نامقل]4( ُهَّشَأ ايت اب ِتْأَي ٍضرَألا ف وأ ِتونَمَملا يف وأ ٍةَرْخَص

 4 اًميِظَع اًربَل ُهَتدَل ني ِتْوْيَو اَهْنِمَصُي ٌدكَسَح ُكَك نإَو َوَرَد َلاَقْنِ
 .اقيفوت هللا مكداز .كلذ لوصحي ٌحرفنف  هقيفوت هللا داز_-[5 ٠ :ءاسنلا]

 ةلودلا كلت يّبحع نم - هللا هّرعأ  نيّدلا جات «زيزعلا ُنبالا «ةّيحتلا ٌلماح

 ٌلَعَجو «ناسحإلاو مّركلا ةبعك مارحإ ًءادر ىدترا دقو .ةرضحلا كلتي نيقلعتملاو

 ءناسحإلاو ةيانعلا رظنب هل مّلطتُي نأ لّمؤيو .يلاعلا بانجلا كلذ ىلإ ٌةليسو ّيعاّدلا

 ةّيلصألا ةّلبجلاو ةميدقلا قالخألا نم يه يتلا ,ءءافعضلاب بفطّللاو ءارقفلا ةيبرتو

 كلذل نيدصاقلا نيرخآلا نيدراولاو نيرداّصلا ىلع لّضفتي املثم «زيزعلا كلذل
 ضرألا يف نم ْمَحِرا» .ليمجلا ءانثلاو ليزجلا باوثلل اًبجوم كلذ نوكيل ؛بانجلا

- 

20 ٌضِرَفُي ىْلَأ اذ نم + ««ءامَّسلا يف نم كري
 داعم أ رس سس ل سا ممم امنع 1

 .[1145 :ةرقبلا]4“ ريك



 يمورلا نيدلا لالج انالوم لئاسر نكد

 سقنلا كلذ مَدآ نم ُدوصقملاو ُمَدآ اعلا نب ٌدوصقملا

 ٌوِي َرَرَت َلَع وذ لب له ]+ ءاهدخو ًةدهاشملا سيل ايندلا هذه قوس نم ٌدوصقملا

 لصت يكل سْفنلاو ِلاملا َلْذَبب ٌةراجتلا وه ٌدوصقملا ٠ :فصلا] ه( ملأ ِباَدَ ْنَي

 ةيابن نود نم ١١١[ :ةبوتلا] * رم هنأ َّنإ )+ يرتشم نم ٌةفيرشلا ٌصاوعألا

 َّنأل «ةيضاملا ناسحإلا بورض ىلإ كلذ ٌمضنيو «يعاّدلا اذه ىلع ةريبك هم ّنوكتو

 ناك اًرُذِب راصو َلُمكو مت اذإ ءاّقينأ ناك نإو ُلالهلاو ««هئادتبا نم ريح فورعملا مامتإ»

 هللا داز [17 :فاقحألا] © اوُسَعَتَسأ مث هم اني ولاَ َنيِدلأ نإ # .لمجأو ّنسحأ

 .نيملاعلا براي نيمآ موي ّلك مكيّبحم ىلعو مكيلع قيفوتلا ٌدادمأ

 لاو نوع رألاوةسداس كلامرلا

 ةوعد ءيزيربتلا نيّدلا سمس ىلإ]

 [هل ةدّدجم

 لاعت هدارملاودَجلاة ياغ كلاعتٍداؤفلا يف ٌروْنلا اهم 173

 لاعت :وابعلا لع قيمت ال .:كيديب ائايح يردت ٌتنأ

 لافت :يانتعلاو ٌدصِتلا نسغ لخحل ١ ..قوفحلا انتا :قشعلا انت

 ٌلامتءداقتنالاب لش فتف  كلُدهادحلا يزن «ُنايلساي

 لاعت .دادولاًةتودص مكنه ٌثتقبس يذلا لباس لا اهتأ



 انادذنا لئاس ّرلا

 لاعت .داوجلاٌةداعاذكه افررعملاٍلذباو ءبِيلارتسا

 ّلاعت .هفصنأامإولاعتاَّمإف لاعت؟ َيسرافلا ُنوكياذامو

 لاعت ءداسك نم هّيجعأ اف ءتأت مل نإو 2! دارٌمو ٍةداعس نم اهّلمجأ اهف َتيتأ نإ

 لاعت «كاركذب يبلق تحتف مجعلا ًذابُقاي .برعلا َحْيَقاي

 لاعت ءٌدوجولا ءاج كدوجو نم ْنَمايو ٌلاعت :كللوقييلخادنَماي

 لاعت «دالبلابوايحميب اًرمقايدالبلاٌكيفٌتفط

 لاعت ءداعبلابعائيرقاي ثأنو ٌتندذإ سمّشلاك ٌتنأ

 كلاو نوع رألاوتناسلالاسرلا

 ؛ّيزيربتلا نيّدلا سمش ىلإ]

 [قشعلاو ةبحملا يف

 ٌكيديب يتحك صو يئاد نإ ٌكيلع ٌمالس «لاعلا فيرظ ايآ1؟ 1

 ٌكيتف شنمٌتقزرولٌةلبُق ىلق هيِبَملاٍةَلِعءاود وكي اذام

 ٌكيدلُداؤفلاو ٌحورلاامنإ يندي ٌكبانج ىلإ له صأ نإ

 ؟َكِيتلِب اًنيلمالاعلا راص اذهلف فرح نود نم ٌباطخ َكيلإ لصي مل نإو

 كاتم: كمل لرصعي دكش لاو, يلد قت لويسي سستسشلا

 ٌكيلإو كفن ثاغتسملا أ ريفنباَصيأ ٌكِلإيتآّكن



 يمورلا نيدلا لالج انالوم ٌلئاسر نال

 هىلاو نوعنرألاو ماسلا لاسر ١

 يلاهعلا ٌردِّص لا شاع

 لابقإلا لهأل دورس ةئبسن لك [؟44]

 ةوالحلاب ٌءيلملا ٌيفاذلا هّسلجبم

 بيغلا باب دنع ٌةقلطملا ٌناجلا

 ٌلاِقإلا راسيو ونيمي نسع
 حورلاو مسجلا ٍناتامسملا ٍناتيالولا

 دقت ٌلاِبقإ ّيزيربتلا اًسمش نإ

 ةّبحملا يف «ٌيزيربتلا نيّدلا سمش ىلإ]

 [قشعلاو

 يلاسراكو ائًففاح هللا ناسك

 لاحلاو ٍتقولا َدَقَت هدنع هللا لج

 درابلا ميدتلا نم هللا هالخأ

 ! داجسلا موسرك ةدّيقم هدنع هللا اهلعج

 هلامش ينو هبونج يف اًضيأ هللا هّلَعج

 اهيلعااوو اًكيلم هللا هّلَعَج

 هريغل الآم هللاهّلَعج ءًفاكوهو

 لاو نوترألاو تدمانلاةلاسرلا

 ٍبُلَقاَلأ هٌّيزيوبتلا نيّدلا سمسش ىلإ]

 [قشاعلا

 اموّيقواًرداقو (ًيلعواّيح كّرألا يفناك يذلا هللاب ُميقأ

 ًةمولعم رب يفلأ ٌةئم تراص ىّبح قّْشيلا ٌعومش هرون لعشأ

 موكحملاو مكاحلاو ٍقْدِعلاَو ٍقشاعلاب اعلا التماهل يحاو مُكُح نم

 اموتكم هبئاجعع ريتك راص يرخينارملا سوحس متلو



 04و لئاس ّرلا

 عمّش لاك ةوالحلا نع انذيبأ ترفاس نأ ةظحل نم هنإفز3]

 لّسعلا نم نيمورحمو هرانب نينرتقم مشتل ةهلبا لس قرتستعت

 موُيلاك هيف ٌحورلاو ٌبِرَخ ٌمْشِح اتنلراصهلاّجٍقارفويفو

 شيعلا ٍلِيِفل موطرخلا ظلغأو اِنيلإ نانِهلا كلذ ٌبذجلاف

 ناطيشلاك اًموجرم ُبّرطلا راص دقو الالح عامّسلا ٌنوكيال ٌءلروضح نود نم

 ةموهفملا ٌةفّرشملا كلت ُثلصو نأ ىلإ ٌكنود نم ٌدحاو ُلَرغ لَمْب ل

 ٌتسيو ٍتايلزغ سمح َمِظُت كتلاسر عيَس دوب نئسكلو
 موٌّرلاو نمرألاو ماسلا ٌرْخف كب ْنَماي اًقرشم اًحبص كب ايل هللا َلَعَج

 راو نوما ةلاسرلا

 هل ءاعّدلا يف .بوكرز نيّدلا حالص ىلإ]

 [ءافشلاب

 هللا ّدم  نيّدلا حالص «نْئئوكلا َبطق ءبْلَقلا ٍلهأ كِلمو ِبْلَقلا كلم ٌركذتأ

 هافاع  ةديدع ِتاّرم ةكرابملا هرفاظأ يف تنّكمت يتلا ةّداملا كلت نم وكشي يذلا  هَّلظ

 .نيعمجأ نينمؤملا ٌةافاعم هتافاعم يفف «ىلاعت هل

 .ىنع رمأ ْنِإ يفلألاك ٌدحاو[؟ 11

 فيرخلا ٌحير ٌَكيلإ تلصواال «رتخبتملا ٌوْرّسلا اهّيأ
 نيدساحلا ُنِيعأ ٌكيلإ ثتلصو ال ماعلا ٌنيعاي



 يمورلا نيدلا لالج انالوم ٌلئاسر انك

 ضرألاو ءامْشلل ُحوَرلاََت لن ْن ماي

 ةيحارلا الو ةبعتلا الإ كبور لإ لسمو أل

 اضّرِعدنع نوكأ نأ ٌلهآتسأ اضرّمدق ىضّرممْنأب ُتربسخ

 اضرراَيسعنواًمالسواًَدرَب ([اذكلاضرملا نوكي نأ ءيههلإ ؛كلأسأ

 انجاورأل ٌةحاّرلا ٌتنأ ْنَماي دسجلا1أ َكنع هللا دعبأ

 ةريصبلا انئيع ٌتنأ ْنَماي .دسحلا َنيع ٌكنع هللا ٌدعبأ

 ٌرمقلااهتأ ءلاعلا حورل ٌةحص َكتَحص نإ

 انلةايس ٌرمقلااهأ ءكيسج ُةَحِص نكتل
 «حوّرلا ٌهةفص هل كُمسج ْنَم ايءٌَكِيسجل ةيفاعلا هللا ىطعأ

 انقوف نم كِفطُت مظُهْلا ص قتأال
 ةحفتألا لإ كنتي 1و ةمحتتتت ور هلا فوم

 انل ٌءرحصو ٌةرضحخو ءبلقلل ىعرم ابهئإف
 كيسج يف ناك الءانحاورأ يف كدسج ين يذلا ألا هللا ّلَعَج

 انجاورأل نّيزملا ٍلَقَملاكلألا كلذ ًنوكي يكل



 لاسر ىفاوركون يذلا صا





 :(مامإلا) نيّدلا ٌرايتخخا ١

 كّلفلا رّوصملا ِكَلملا» :تارابعب صخشلا اذه نع ٌيكالفألا ثّدحتي[؟ 7

 نيب هّلعجيو «(١07و 7/94ص )2١1« «ناكماللا رحب رهوج ءّيفخلا لولا هرّونملا

 نيتحفصلاو ءاهسفن تاحفصلا) ٍتاياور هنع لقنيو «(577ص) رابكلا باحصألا

 رخآ يف ءاذه نيذدلا ٌرايتخا .(73760ص) «مامإلا انالوم»م بقلب هلّجبيو ١-١151(.

 .هيلع أكتا دق انالوم ْنِإ ىّتح ,هسأر دنع ناك «هتايح يف موي رخآ يفو انالومل ٍلالتعا

 دقو .(5817-084ص) انالوم ةايح تاظحل رخآب ةطبترملا رطاوخلا ٌمهأ هنع لقُن دقو

 ايؤر ىلع ينبم ةّيولوملا ةيعدأ نيب ٌمويلا ٌجردنملا ٌءاعّدلاو .(241ص) انالوم لَسَغ

 .(50”7 ص) نيذلا رايتخال

 نم هنأ دلو ناطْلَُس ابص ةلحرم نع ٌرطاوخ نيّدلا رايتخا ةياور نم رهظيو

 اًثفارم ناك «هدنرال يف ءلاحترالا ءانثأ ينو .انالوم بأ ؛ءاملعلا ناطْنُسِب نيقلعتملا

 .ءايلعلا ناطلسل

 دق «هناورب نيّدلا نيعم ىلإ تبتُك يتلا ءنيّئّسلاو ةثلاثلا ةلاسّرلا يف انالوم دجنو

 ليصحّنلاب نْيَلغتشملا ءِنيَّدلا دامعو نيّدلا رابتخال ةبّثرملا ةليلقلا ّمهاردلا نأ ىلع هّعلطأ

 نم لّوألا رطّشلا يف هنأ ةلاسّرلا هذه نم رهظيو .ةدعاسملا َبَلطو «تعطُق دق ؛ّيملعلا

 ةرجه تقو يف هنأ ودبيو .بابشلاو ليصحتلا ّينس يف نيّدلا ٌرايتخا ناك ءانالوم ةايح

 لحم ناك ذإو .بابشلا َناوفنع زاتجي ناك هنأ وأ ءاَنَدح ناك ءانالوم ِدلاو ءاملعلا ناطْلُس

 .ةرجهلا يف ءاملعلا ٌناطْلُس اوبحص نيذلا صاخشألا نيب نوكي ّبر ؛همامتهاو انالوم ةيانع

 ٌدامع رِكُذ «رابخألا ةرماسم» باتك يف ؟ نيّدلا رايتخا مامإلا ٌقيقش نيّدلا ٌدارع له



 «فاقوألا رومأ ةرادإ يف َنّيَع دق ٌصخشلا اذه ناك الو .(0١5١ص) َناجْنّزلا نيّدلا

 ؛ ةلاسّرلا يف رِكُذ يذلا هّسفن ٌصْخّشلا وه لهف .ءاملعلا نم ناك هنأ دب الف 13

 .نأشلا اذه يف ّيعْطَق يأر ٌراهظإ رودقملا يف سيل

 :شاترهك يخأ

 ركُذ يذلا َنيّدلا رْذَب يخأ ىّمسملا كلذ نوكي نأ نكمي ال ٌصْخّشلا اذه

 شاترهك هَنِإ لقي مل اذه نيّدلا ٌرْدِب ْنأل كلذ .ةيلعلا نم لجر عيمشت مسارم يف هّمسا

 .(79١1«١؛نيقراعلا بقانم)

 «ءاطعلا بحاص نيّدلا رْخَف ىلإ تبتُك يتلا «ةئملاو ةنماثلا ةلاسّرلا يف انالوم دجنو

 .نيذلا لامج خيشلا ىلإ شاترهك يخأ هاقناخ ٌميلست َبّلط دق

 بيسّنلا بيسحلا لَجألا ريمألا» ىلإ ةثملاو نوعبرألاو ةيداحلا ةلاسّرلا تبتك دقو

 يفو .«...نيّدلاو ةّلملا رذب «نْيِقرشلا يذ ءىغولا ٍدَسأ ءشويجلا مَّدقم ؛لإاعلا ملاعلا

 رْدَّصلا» نم اًراكذت يعدو انالوم دلاو ةّبحأ نم هنأب نيذدلا ٌرذِب فّرَع ةلاسّرلا هذه

 .ركذُي مل هّمسا ّنكلو ؛هب صاخشألا ّدحأ انالوم ىصوأ دقو ؛«ديهشلا ديعَسلا لجألا

 «يانبألا ٌةبارق ءابآلا ٌةقادص» :انالوم بتكي ةئملاو نيعبرألاو ةسماخلا ةلاسّرلا يف

 .«زيزع ُنبا» :هّنِإ لاق «نيّدلا ٌجات» هُّمسا صخشل ًةدعاسم ٌُبلطيو ؛«ثراوتُي ٌبحلا

 شاترهك نيّدلا ٌرذِب وه اذه ّيوبألا َقيدّصلا نيّدلا ٌرذب نأ يف كش الو

 م115-174) ذابقيك نيّدلا ٍءالع ناطلّسلا برم وه يذلا رادزد (شاترهوك)

 ناطْلُسب ٌةلص هلو «ميلعتلا ةمدخ يف الغشنم ناك طالبلا فو .(م1-9١١١1155/ه



 6١ لئاس ّرلا يف اوركُذ نيذلا صاخشألا

 « ١«ّيكالفألا) هدالوأل ةسردملا هذه َفّقوو «ةسردم هل ىنبو ءانالوم ِدلاو ؛ءاللعلا

 نيّدلا ءالعو دّلو ناطْلُس ناتي نأش يف ّيكالفألا ٌةياور تّحص ام اذإو .(5 47-5ص

 «( نامّرَق ) ةدنرال يف دّلو َناَطْلُس فّرعت نيذدلا رْدَب ْنأ مِلَع «نيّدلا رْدَب ديب يبلج

 .("٠”ص) نامّرَق يف ٌتاطابترا اًضيأ هل ناك اهّبرو

 يه يتلا «بوكرز نيّدلا حالص ٍِةنبا «نوتاخ ةمطاف نع ّيكالفألا ٌلقني كلذك

 اليل دّلو ٌناطْلُس هأر سمش داهشتسا َرِْإ هنأ .يبلج فراعولوأ ٌمأو دّلو ناطْلُس ٌةجوز

 يفو هباحصأ صّلخ نم ةفئاط عمجف .اذك عضوم يف ٌمئان انأ :لوقي وهو مانملا يف

 يناب بناج ىلإ ءانالوم ةسردم يف هتفدو ءرئبلا نم هّدّسج جرخأ ليللا فصتنم
 ىلع يوطنت ةياورلا هذه ْنكل .(١١07-١٠7ص) شاترهك نيذلا رْدَب ريمألا «ةسردملا

 :اهعفر نع ىنغ ال ةيلاكشإ

 رع ٌرف نأ دعب هدجن ؛سواكيك نيّدلا رع ىلإ اًراحنم ناك شاترهك نيّدلا رْذَب َنأل

 نيذلا ءاربكلا دادع يف «لوبناتسإ ىلإ م177-١1111 /ه 176 94ةنس يف سواكيك نيذلا

 لتُك دقو .لوغملا شيج دئاق «نيون قاجنلأ ىلإ هناورب نيّدلا نيعُم ةهج نم اوبهذ
 «يب يب نبا ؛؟15 5ص .تسفأ ةعبط «ةيئالعلا رماوألا) .اًعيمج [1 54] ًءاربكلا ءالؤه

 ءزجلا «يناثلا سواكيك ةّدام ليذ «ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد ؛؟5 94ص ءامستوه ةرشن

 ىلإ لسير دف نيدلا ردي دمج ناك اذإ «ةيعرلا هذه نقر 51ه

 .سمش بناج ىلإ نِفد دقف «ةّينوُق
 ٌرذب َنيمألاو «ةئملاو ةنماثلا ةلاسّرلا يف رِكُذ يذلا .هاقناخلا يناب «شاترهك نإ

 نوعبرألاو ةسماخلاو «ةئملاو نوعبرألاو ةيداحلا :ناتلاسّرلا هيلإ تهجو يذلا ءنيّدلا
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 .شاترهك نيذلا ِرْدَب ّنيع نوكي نأ دب ال «ةئملاو

 دق ناك شاترهك نيّدلا رْدَب نأ دلو ناطْلُسل اًنيب رشع ةسمخ نم ةديصق نم ٌرهظيو

 هلمع ىلع اًباَقِعو ؛««بيجن» اهبَّصَغ كلذ دعب مث «ةّيولوملل «نالسرأ ارق» ةيرق َفَقو
 ناويد) ٌرتعم نيّدلا جات نم ةيرقلا هذه ًةداعإ بلطي دّلو َناَطْلُّس دجتو «رشألا يف َمَقو

 ٌبيجن وه «ةديصقلا هذه يف رِكُذ يذلا ءاّبيجن» ّنأ ٌُبسحنو .(157ص ءدّلو ناطْلُس

 لِيُق «ةنطلسلا ٌريرس نالسرأ جيلق نيّدلا نكر ءالتعا دعب «يذلا يفوتسم نيّدلا

 .(77؟و5 ٠ ص «رابخألا ةرماسم) .ءاربكلا نم ةعامج ةبحصب

 :(بيبطلا) نيّدلا ٌلمكأ 9

 «بيبطلا نيّدلا ٌلمكأ» يمس يذلا ءصخشلا اذه ةايح ىلع فاك ٌعالطا انيدل سيل

 نّمضتيو .اًنيب نيعبرأو ٍدحاو نم ٍةديصق يف دّلو ٌناطْلُس هّحّدم دقو .ةبابطلا يف هلمع ببسي

 دّيؤم نيذلا لمكأ مسا ْنِإ يأ «حيشوتلا َةعْنَّص ةديصقلا هذه ةيادب يف اَنِب نورشعو نانثا

 «ناويدلا) .نيرشعلاو نينثالا تايبألا هذه تايادب فورح نم هيلع لصحُي يناوجخنلا

 ««ءاّبطألا ٌناطلس» ىعدُي ناكو ناوجخن لهأ نم ناك هنأ ملعن نحنو 775١-1777(. ص

 .(176-١61١ص «ناروت ناهثع «ةيكرت ةقجالس) «ءاّبطألا َكلمد و

 بهذي ناكو ءانالومب نيطبترملا نم ناك هّنأ [انالومل] ؛هيف ام هيف» باتك نم نّبتيو

 .("٠ةص) ًيتاد انالوم ةرايزل

 بقانم ةمّدقم) انيس نبال نوناقلا باتك ىلع اًحرش نيّدلا ٌلمكأ ّبتك دقو

 .(نيّتسو عبرأ  نيتسو ثالث ص ؛ةيكرتلاب نيفراعلا



 تحل لئاس ّرلا يف اوركُذ نيذلا صاخشألا

 تءاج دقو (0١١-5١1١يرابب تحدم ةعبط) نيتليضف هنع رالاسهيس لقنيو

 .(73517و177201-111) ّيكالفألل نيفراعلا بقانم يف اًضيأ امهنيع ناتليضفلا ناتاه

 رخآ ٌبيبطو نيّدلا ٌلمكأ ّلظ ءاًضيرم انالوم ناك امدنع :اًلئاق رالاسهيس بتكي

 امدنع «ةزانجلا ةالص يفو .(يراهب تحدم١ 5 ؛ص) هل ٍنْيَمْزالم ,ءيرفنضغ همسا

 [؟00] ّبدألا َعِرا :نيّدلا ٌلمكأ لاق «خياشملا كلم بقلب نيّدلا ٌرذص ٌفّرعملا فّرع

 .(151-1596١ص) انالوم الإ خياشملا ُكِلم سيل

 انالوم عامس سلاجم يف كرتشي ناك نيّدلا لمكأ نإ الئاق ّيكالفألا بتكيو

 باتك نم دافتسيو .(47و0-5٠54 ٠ ؟ص) انالوم ةرايزل ءيجي ناكو (”94ص)

 اهتنراقم نكمي ال انالومب هتقالع نكل ءانيس نباي اًمهم ناك هنأ اًضيأ ّيكالفألا

 نبا «نوناق» لع اًحرش فلأ هنأ نم ّليق ام عم ّيكالفألا ٌةياور قفّتتو .ركألا هتاقالعب

 يذلا م1117 /ه7137/7 دعب شاع اًضيأ هنأ ةياوّرلا هذه نم مّلعُيو .(0 ٠٠ ص) انيس

 .انالوم ةافو ماع وه

 .نيّدلا لمكأ ةلاسرل ٌباوج ةرشع ةعبارلا انالوم ٌةلاسر

 هّمسا اًصخش نيّدلا ٌلمكأ نّيعي نأ ٌبّلط نّمضنت نوعستلاو ٌةثلاثلا ةلاسّرلا

 صخش ؛«َيكالفألا بسح ءاذه نيّدلا ٌمصفأو .ياطرق ةسردمل اًسّردم نيّدلا حصفأ

 حصفأ َنيع ٌصخشلا اذه نوكي نأ يغبنيو .اهآر ايؤر بقع انالوم يديرم ىلإ ٌمضنا

 .(١١7صء«١) ديعملا نيذلا

 حالصإ نأش يف نيّدلا لمكأ ىلإ هجوم اًضيأ ةثملاو نورشعلاو ةيناثلا ةلاسّرلا

 نيعُم ىلإ انالوم نم اًلّسرم نيّدلا لمكأ بهذيو «يبلج اعلا ريمأ ءانالوم نبا ةشيعم
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 .ةمهملا هذه ىهنُيو .هناوري نيذلا

 :يبلج ملاع - يبلج اعلا ُريمأ -4

 رهوج ىلوألا هجوز ةافو دعب ءانالوم نِإف .نيّدلا لالج انالومل ٌرغصألا ّنربالا

 ةكلمو يبلج ماعلا كيمأ ةأرملا هذه نم هل دِلّوو ءنوتاخ اًرك نم ةَينوُق يف جّوزت «نوتاخ

 عبرأ دعب يقوت هنأ ملعن انّتكلو «لاعلا ُيمأ هيف دلُو يذلا ماعلا فرعن ال .نوتاخ

 م1117 /ه5037/7ماع ةيناثلا ىدامج نم سداسلا مويلا يف يأ «هيبأ ةافو نم تاونس

 ْنأ انرّكذت ام اذإو .(هرازل ّيرجحلا شقنلا 550 7ص ءانالوم دعب ةيولوملا :رظنا)

 ماع ناضمر نم رشع ثلاثلا يف يأ .هتافو نم اًماع رشع ةسمخ دعب تيقوت هتدلاو

 / هنأب مكحن نأ انعطتسا ؛(اهسفن ةحفصلاو ءهسفن باتكلا) م1 95/ه١0

 .اليوط رّمعي

 «7) يبلج اعلا َريمأ نيّدلا ٌرفظم نوتاخ ارك تدّلو امدنع هّنأ ّيكالفألا يوري

 :اذكه هٌعلطم اّلزغ انالوم مظن 06

 هجولا ّيرمقلا ٌبوبحملا كلذ ءاج دقف «قاّشعلا هيأ اولاعت

 ناضحألا نيب ٌبيبحلاف «جاهتبالاو رورّسلل اوّدعتسا

 بتكيو .(188-189 21هسفن) ةريثك اياده تعمجو ؛ماّيأ ةعبسل عامّسلا سلجم ٌرمتسا

 1)اًنزاخخ لغتشاو ةموكحلا ةمدخ يف لمع يبلج اعلا َريمأ نإ الئاق اًضيأ ّيكالفألا

 .( امم ]561[4١199

 .انالوم حيرض نم ّيمامألا مسقلا يف يبلج ماعلا ُريمأ نيّدلا ٌرْفظم َنفُد دقو



 1غ لئاس ّرلا يف اوركُذ نيذلا صاخشألا

 :يه هربق ىلع ةيبرعلا ةباتكلاو

 نبا اعلا ريمأ نيّدلا رّفظم يلاعألا قرافملا جات يلاعملا قراشملا يسمش ٌةبرت هذه

 .نيسحلا نب دّمحم نب دّمحم «نيذدلاو ٌّقحلا لالج «نيبوبحملا ناطلس انالوم

 لمكُيو لفسألا ىصقأ يف عّضوتي يذلا «رازملا رجح نم رخآلا ٌمسقلا

 :وحنلا اذه ىلع ,ةقباّسلا ةحوللا

 سداّسلا يف رورّسلا راد ىلإ رورغلا راد نم لِقُث ,مهّرِس هللا سّدق ءّيحْلَبلا

 دعب ةّيولوملا) مهّبحمل هللا ٌرفغ ءة؛ثم ّتسو نيعبسو ّتس ةنس ىلوألا ىدامج نم

 .(3 65ص ءانالوم

 عوضوم يف هناورب نيّدلا نيعُم ىلإ نوثالثلاو ةيداحلا ةلاسّرلا تبتُك دقو

 .يبلج ماعلا ريمأ ةدعاسم

 ةقفشلاو ةيانعلا لظ يف اًئاد ناك» نإ الئاق ةلاسّرلا هذه يف انالوم بتكيو

 ةاناعم هشاعم فيرصت يف ترهظ دقف ,ديدج نم هب ىنتعُي نأ بلطيو ««ةياعّرلاو

 .ةبوعصو

 ةدعاسم لجأ نم «نيذدلا ءاهبم ريمألا ىلإ تلسرأ ةئملاو ةرشع ةيناثلا ةلاسّرلا

 هباتج نم رِفظو َريمألا كلذ ٌراز اعلا َريمأ نأ ةلاسّرلا هذه يف رِكُذ دقو .لاعلا ريمأل

 هجاو اًريخأ هّنكل .هتدابع لجأ نم اعلا َريمأ قلخ دق هللا نأ كلذك رِكُذو .بيصنب

 .شيعلا يف ةبوعص
 . يبلج ملاعلا ُديمأ نيّدلا رّفظم وه ةئملاو ةرشع ةنماثلا ةلاسّرلا يف ُبطاخملا

 نيّدلا ماسح ٌلداج بابسألا نم ببسل يبلج اعلا ٌريمأ نأ ةلاسّرلا نم نّييتيو

 خدع
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 هلضفو ةميظعلا يبلج نيّدلا ماسح ةلزنم انالوم دّكأ دقو .اليلق هجعزأو يبلج

 نأو نيّدلا ماسح لداجُي ال نأ يبلج لاع نم َبّلطو «لاعلا ريمأ ىلعو وه هيلع

 .هنم جعزنيس انالوم نإف الإو هّتّدوم بسكي

 ٍةلاسر ٌمهأ «نيّدلا دجم ىلإ تبتُك يتلا ءنيسمخلاو ةعباّرلا ةلاسّرلا نأ ىلع
 َدَعُت يتلا «ةلاسّرلا هذه يفو .يبلج اعلا ريمأ ةايح نأش يف ٍتامولعم انل مّدقت

 ةقرحي سبلو ايِنَّدلا نع ضرعأ اعلا َريمأ نأب رْشُب «نيذدلا دج ةلاسرل اًباوج
 هذه ّنكل .نيّدلا دجمل همالس ْغّلبيو ءشيواردلا ّيِز يف لحتدو نلَحو ةّيفوّصلا

 مكمالس ضرع :اهيف ٌبوتكم هنأل ؛هيفن انالومل تسيل ُلْبق انلُق املثم «ةلاسّرلا
 .«انالوم ةرضح ىلع

 تايرخأ يف امّبر ءانالوم ةايح يف يبلج اعلا ريمأ نأ طبنتسُي اذكهو [101]

 .ٌقحلا قيرطل نيكلاّسلا قيرط َكَّلسو ةّيموكحلا لامعألا كرت «هتايح راودأ

 :ليئاكيم نيّدلا ٌنيمأ 5

 نقحي ناك هنأ ينعي يذلا ءافيتسالا بصنم لتحا يذلا «ليئاكيم نيّدلا ٌنيمأ

 :ةنطلسلا ةباين بصنم ىلإ نيّدلا رع ةنطْلَس نامز يف يقر دقو «ةيلاملا رومألا يف
 نيّدلا ٌثايغ جّوُت امدنعو .م17178/هآ51/ ةنس ىلإ بصنملا كلذ يف يقبو

 ٌنيمأ فصُو دقو .هبصنمب اًظفتحم ّلظ «م1747/ه744 ةنس يف اكلم ورسخيك

 بولقلا ٌمهرمو نيرّبخلا رارحألا أجلم َدُعو هراقولاو ملجلا يف لّيج» هّنأب نيّدلا

 ىعس دقو .ةبّيطلا هقالخأ ىلع ينثأو «نيَلتبملا دجنُمو سانلا ماقسأ حالعو ةمولكملا



 1 لئاس ّرلا يف اوركُذ نيذلا صاخشألا

 .قفوي مل هنكلو «ةنتفلا عنمي نأ ىلإ نيِينامّرَقلا نايصع ءانثأ يف ٌصخشلا اذه

 «ةبقاعلا يف ريكفتلا ىلإ فرصناو «هب قحتلي مل ءلوضانألا ىلإ سربيب فحز امدنعو

 لخد امدنع ,م1778/ه71لال ماع يفو .هراقوب ظفتحاو هرمألا ةياهن يف لّمأتو

 هلاومأ ناكم ىلع ّلدف ؛بيذعتلل عضخو تاقوُت ىلإ هرارف ءانثأ رسأ «ةّنوُق يرْخج

 نبا 4174:1186 111-01717 :41/ 284 57-45 صءرابخألا ةرماسم) لتقو ءاهّلك

 .0737 هوا ٠١ ص «4 يب يب

 .(47 و 47 ص) انالوم عم هُثيداحأ تتبثأ ءانالومل هيف ام هيف» باتك يفو

 .(1717 ص )20١« موقلا رابك عم انالوم ةرايزل يتأي ناك هنأ ّيكالفألا ركذيو

 يّدؤيو ّنهعم ثذدحتي انالوم ناكو ءءاسنلا سلاجم ىلإ انالوم وعدت هّجوز تناكو

 نأ ىورُيو -491١(. 590) انالوم سأر ىلع َدْرَّولا عضت ٌةدّيسلا هذه تناكو «عامّسلا

 78١(. ص)اًضيأ ّيزيربتلا نيذلا ٌسمش ىقتلا دق ٌبئانلا

 ءارمألا كِلَم» باقلأب هبطاخم «ةرشع ةنماثلا ةلاسّرلا يف ءانالوم فصيو

 ال ءفاصوألا هذه ىلإ اًرظنو .«...بئاتلا هللا روتب رظني ,نيمولظملا ثيغُم ءسصاونخلاو

 .نيّدلا نيمأ لجأ نم تبتك دق ةلاسّرلا هذه نوكت نأ نم ّدب

 رِكُذ ةلاسّرلا هذه يفو .ليئاكيم نيّدلا نيمأ ىلإ اًضيأ تبتك اًضيأ نوّتسلا ةلاسّرلا
 انالوم هاعد دقو هتلوفط ذنم ةينيدلا مولعلاب اًلغشنم هلعج «نيّدلا لاح هٌّمسا ٌصخش

 [؟08] هتلوفط يف يذلا سور نيّدلا جات مسا رِكَُذ «نيفراعلا بقانم» يفو .«هّنباد

 يذلا بيقنلا نب نيّدلا جات مسا كلذكو 27١((« ص) ياطرق ةسردم يف مْلِعلا َبّلط

 ةيكباتألا ةسردملا يف اًَديعُم ناكو ١*6 ؛؟) هل ةّيعابر يف يبلج فراع ولوأ هّحّدم
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 نيّدلا جات و .(877) يبلج فراع ولوأل اًقفارم قيذال يف ناكو ؛((844 ؛هسفن)

 .نيصخشلا نيذه ّدحأ نوكي دق ةلاسّرلا يف ٌدوجوملا

 نيّدلا لامج نوكي نأ لمتحُمو .بئاّنلا ىلإ اًضيأ تبتُك نوّتَسلاو ٌةيداحلا ةلاسّرلا

 يرمق نيذلا لامح نع هرمأ بيئرت نع ثَرحتو ةلاسرلا هذه ف ةمنشأ ءاح يذلا

 .(785 27) ءاملعلا ةرمز يف ؛نيفراعلا بقانم» يف ركُذ يذلا [ديعملا نيّدلا لامج وأ]

 :نيذدلا ءام- 1

 دعب هّنِإ مث ؛«ءارمألا كِلَم» هيٌّمسي صخش ىلإ ةرشع ةيناثلا هتلاسر انالوم بنتك

 سري وهو .نيّدلا ءاهب هُّمسا صخش ّرمأ بّتري نأ هنم َبّلط .هب ماتتهالا راهظإ
 ةوعيو «ةيانع لحم نوكي نأ وجرأ :لوقيو نيّدلا ءاهب هُّمسا صخش ديب اًضيأ ةلاسّرلا

 .اًركاشو اًيضار

 .بيترت ىلإ هّرمأ جاتحي يذلا نيّدلا ءابب نع اًئيدح ةّيخيراتلارداصملا يف دجن ملو
 لك مسا ناصخش كانه «نيفراعلا بقانم مالعأ يف ةدوجوملا نيَّدلا ءاهب ءامسأ نيبو

 :ةيصوتلا هذهب نيلومشم انوكي نأ لمتحي ؛نيذلا ٌءاهب (مهنم
 ىَمسُي «يونثملا ادع انالوم ٌراعشأ هخْست ببسب يذلا يرحب نيّدلا ٌءا امهّدحأ

 ةاور نم دحاو وه يذلا ءٌّصخشلا اذه ّيكالفألا ركذ دقو .«رارسألا بتاك» مساب

 نم مَّلْعُي كلذك ١184(. ص 7 ؛مالعألا باب :رظنا) اًعحضوم رشع دحأ يف «هتاياكح

 اًمامإ نِّيع ةقحاللا راودألا يفو «ةّينانويلا فرعي ناك صخّشلا اذه ْنأ ّيكالفألا باتك

 .(1747-517037147 ص (ء١) حيرضلل
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 فراع ولوأ نامز يف حيرَضلا يف اًمداخ لمع يذلا طاّيخلا نيّدلا ٌءاهِب وه يناثلا

 .(0258 ص "7) ىبلح

 .نيصخشلا نيذه ُدَحَأ هب ةيصوتلا يف ًةلاسر انالوم ّبتك يذلا نيّدلا ءاهب ّلعل

 :لحاوسلا كلم نيّدلا ءاهم

 كولملا ّصتخم» ةئملاو ةرشع ةيناثلا ةلاسّرلا ةيادب يف ةدوجوملا باقلألا نم دافتسُي

 ىلإ تهّجو دق ةلاسّرلا هذه نأ «لحارملاو لحاوّرلا نيمأ ءلحاوّسلا كلم «نيطالّسلاو

 .لحاوّسلا كلم

 ىلع نالسرأ جيلق نيَّدلا نكر سولج دعب َةّمهملا هذه نيّدلا ٌءابب لو ]

 يرْمج ةروث يف ءم ١717/7 / ه 71/1 ةنس يف نيّدلا ٌنكر قنخ نأ دعبو .ةنطلسلا شرع

 نيا 199 الا ىض :ةاروت نوع ةردن هانخالا ةزماست) ةّئيرُث ف مدعأ :نيئادّرَملاو

 .(3776-77355 77 4 1" ص ءايستوه ةرشن «يب يب

 )١: انالوم ةرايزل اوؤاج يذلا ءاربكلا نيب اًضيأ ٌصخشلا اذه ّيكالفألا ركذيو

 .(1854 ص

 :(ىضاقلا) نيذلا جات

 ثّدحتيو .صخشلا اذه ٌباطخ انالوم لئاسر نم نوثالثلاو ةثلاثلا ةلاسّرلا

 اذه ّنكل ءءاضقلا ٌبصنم ةينوُق يف ّلوت يذلا اشملق نيّدلا جات نع ّيكالفألا

 .(م 115١-1588 / ه ا/1-14١/79) يبلج دياع ريمأ نامز يف شاع صخشلا
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 بقانم) انالوم ةلاسر يف ّبّطاخملا نوكي نأ نكمي ال ةّنوُق يف اًيضاق ناك هّنألو

 .(48/8 ص ءا «نيفراعلا

 «يبوخ نيّدلا جات يضاقلا ركُذ «رايخألا ةرياسمو رابخألا ةرماسم» باتك يفو

 ماع يف ةنطلسلا شرع ىلتعا يذلا ؛ثلاثلا ورسخيك نيّدلا ثايغ نامز يف ناك يذلا

 يفو 4١(. ص «ناروت نامثع ةرشن) راصحارق يف اًيضاق ,م 1186-1773 /ه 4

 تقرع هسلجم ةشهد نم ٌسمشلا» :ةرابعب ىرخأ ٌةّرم هّسفن يضاقلا ركُذ هسفن باتكلا

 .(١؟١ ص) «عباَرلا كلفلا قوف يهو

 لبق هنأ ةلاسّرلا يف ٌبوتكم .يبوخ نيّدلا جات ىلإ هّتلاسر ّبتك انالوم نأ َنظنو

 هنم ٌبلطي كلذ دعبو .رحب نم ٌةرْطَق هثلق امو .مكنع يبلج نيذلا َماسُح ٌتئّدح ءاذه

 .يبلج نأش يف هاطعأ دق ناك ٍدعوب يفي نأ

 :(ٌرتعم) نيدلا جات 4

 لوخملا هذفنأ .ءاشمزراوخ نيّدلا لالج ةاضقلا يضاق رهاط نيّدلا يبحم نبا وه

 ْنأل نكلو «ةقجالّسلا نيطالسلا نويد ءادأل جارخلا ةيابج لجأ نم لوضانألا ىلإ

 مكقيرط يف :هنِإ هل لاقو اًقئال الابقتسا هلبقتسي مل يناثلا سواكيك نيّدلا رع ناطلّسلا

 نيرخآ نْيَئوعبم ةبحصب نيّدلا جات بهذ «هب ةبلاطملا اوؤدبت مل اذامل نيّدلا ٌنكر ُناطلَسلا

 نكر دنع ناك يذلا «هناورب نيّدلا ٌنيعم لبقتساف .عباَرلا نالسرأ جبلق نيّدلا نكر ىلإ

 ىلإ اوؤاج دق اوناك نيذلا ؛لوغملا ٌدنج َعزه دقو .مارتحاب نْيتوعبملاو نيّدلا جات نيّدلا

 يذلا «نالسرأ جيلق نّيعو .لوبناتسإ ىلإ نيّدلا رع ّرفو «نيّدلا رع َعابتأ ءلوضانألا



 14١ لئاس ّرلا يف اوركُذ نيذلا صاخشألا

 «ةرقثأو ةينومطسق يف ةيلاملا رومألا ةرادإ يف نيّدلا جات ءعزانم ريغب اًناطلس ناك [165]

 جيلقب مدطصا «ةرتف دعب ّمث .اًضيأ ةموكحلا لامعأ يف نيردتقملا لاجّرلا ّدحأ حبصأو

 .هيلإ زاحنا ءريطخ دّلو ةروث يفو .نيّدلا جات لْزَعِل نيّدلا نيعُم عم اذه دحّتاف .نالسرأ

 .كلذ نم هُنَمذ تئّرُب ءلوضانألا ىلإ ّيرصملا شيجلا ءيجم ةلأسم يف مهنا هنأ مغربو

 .اهّترادإ جات ىلوت يتلا دالبلا يف رارقتسالاو ٌءودحلا داس هنأ خيراتلا بتك يف حرص دقو

 ةنس يف اقابأ اوقفار نيذلا ءارمألا نيب اًضيأ نيدلا حات ناكو .هتلادعو هترادإ ىلع ىنثُيو

 كانهو ناجنزرأ ىتح َناخلا قفار دقو .لوضانألا ىلإ هئيحم ءانثأ ءم 17778 /ه 1/1/

 248 249 357 50 ص «رابخألا ةرماسم) ُهّينملا هتفاو اقابأ فارصنا دعب مث ء«ضرم

 .( ١182016-61

 ةعبط «يب يب نبا) مزراوخ نم ناك ٌرتعم نيّدلا جات دلاو نأ يب يب ُنبا ركذيو

 .(8:7 ص ءايستوه

 ةبحصب بهذي .ةفلتخم تابسانم يف ٌرتعم نيدلا جات ركذُي .نيفراعلا بقانم فو

 نوبهذي اوناك نيذلا ءارمألا ةلمج نم وهو «(« 23٠١ ص ١. ج) انالوم سلاجم ىلإ هناورب

 ديريو ((7579 ص) ؛ينطاوُم» هوعدي ناكو هب متهم انالومو ”١7(« ص) انالوم ءاقلل

 هذه يف اَلَّرَغ دشنُيو ضفري انالوم ّنكل ءانالوم يّبحم لجأ نم «قاّشعلا راد» ئشني نأ

 ءصخشلا اذه ينبي اهدعبو .(1717 لّرغلا 20 ص :4 ج ءسمش تاّيَلك) ةبسانملا

 - 74١ ص نيقراعلا بقانم) ةسردملا رهظ يف تارُجُح َةّدع دلو ناطْلُس بلطب

 ناكو 70١(« ص «؟) دوقنلا ٌّضعب انالول لسري ناك ةنيفلاو ةئيفلا نيبو 2(

 .(76 4 ص) نيّدلا ءايض هاقناخ اًخيش يبلج نيّدلا ماسُح نيبعت مسارم يف اًرضاح
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 ةّيرّصيق يف ًةسردم أشنأ دق ٌرتعم نيّدلا جات ْنأ ّيكالفألا باتك نم انل نّيبتي كلذك

 .سّرردملا نيذلا فرش لجأ نم

 نأش يف ٌرتعم نيّدلا جات ىلإ ٌةلّسرم انالوم لئاسر نم نورشعلاو ٌةيناثلا ةلاسّرلا

 انالوم هبقلي ةلاسّرلا هذه يفو .يبلج نيّدلا ماسُح رْهِص «نيّدلا ماظنل ةدعاسم بّلط

 .«قارعلاو ناسارخ رخف» ب

 رخف» ةرابع نم هنكلو ؛«مظعألا ٌبحاَّصلا» هيّمسي نيسمخلاو ةنماثلا ةلاسرلا فو

 دجن ةلاسّرلا هذه يفو .ٌرتعم نيّدلا ات ةلاسّرلاب بطاخملا ْنأ مَلْعُي ءقارعلاو ناسارخ

 .نيدلا فرش دّيسلا هّمسا [157] صخشل ةدعاسملا بلطي انالوم

 رهص «نيّدلا ماظنل ةدعاسملا بَّلط نأش يف ٌةلّسرم نوسمخلاو ةعساتلا ةلاسّرلا

 .وفع بلط اهّتأك ةلاسّرلا رخآ يف ٌةدوجوملا ٌةياكحلا .يبلج نيّدلا ماسح

 هّلعل) رخآ هاقناخو نيّدلا ءايض هاقناخ ضيوفت ٌبَّلَط نوعبسلاو ةسماخلا ةلاسّرلا

 .يبلج نيدلا ماسخ ىلإ (نيذدلا ءايضل فوفوم اًضيأ

 «نالسرأ ارق ٍدجسم يف ظعولاو ةمامإلا ٌميلست بلطُي نيناثلاو ةئماثلا ةلاسّرلا يف

 نيدلا ردص نع ثذدحتيو .نيدلا ردص ىلإ ءيدنجنخلا نيّدلا سمش ةرسأل يفوقوملا

 نيذدلا ٌماسح «هئبا .يبلج نيّدلا ماسح نبا وه ٌصخشلا اذهو .هزيزعلا ّنبالا» هفصوب

 ه ا/47 ماع لاوش نم نيرشعلاو عساتلا يف ٌقوتم وهو .انالوم ةبرت يف ٌنوفدم ءنسح

 .(780/ ص ءانالوم دعب ةّيولوملا «يلرانيبلك يقابلا دبع) م1757 /

 نيفراعلا بقانم ينو .ءدّمحم يخأ» هُّمسا صخش نع وفعلا بلطُي ةثملا ةلاسرلا يف

 ساويس يف اًيقم ناك يذلا ملكتملا نيدلا دَسأ خيشلا ليملت هناويد هم ىخأ» ركذُي



 و لئاس ّرلا يف اوركُذ نيذلا صاخشاألا

 هل ٍبَنرُت تناكو ؛يبلج فراع ولوأ نامز ىلإ ٌصخشلا اذه شاع .(597 صا ج)

 ص) ةرسألا كلت دارفأب اتهم ناكو ءانالوم ةرسأ عم ٌةقادص هل ناك .عامّسلا ٌسلاجم

 .هّسفن ٌصخشلا «دّمحم يخأ» نوكي نأ لمتجيو .(877 و 8685-06

 .ءاملعلل ةدعاسم نيّدلا لالج ٌبلط ةئملا دعب ةعباسلا ةلاسّرلا

 .نيدلا سمش هُمسا صخشب ىّصوي ةئملاو ةرشع ةعساتلا ةلاسّرلا يفو

 .ةلاسّرلا لماحل ةدعاسم ٌبلط ةئملاو نوثالثلاو ةسداسلا ةلاسّرلا

 :ياطرق نيّدلا لالج- ٠

 ذابقيك نيذلا ٌءالع مهقتعأ نيذلا نامللغلا نمو لصألا ٌنانوي ٌصخشلا اذه

 ورسخيك نيدلا ثايغ هنّيع «َنيّدلا ءالع ةافو رثإ ,م 17121 / ه 57 ةنس يف .لّرألا

 يغاط هسوك ةكرعم دعب ."هناخ تشطلا يف ةمدخلاو ةّضاخلا ةنازخلا بصنم يف يناثلا

 رع دهع يف .شاتوي نيّدلا ردب ةبحصب ةنطلَسلا رومأ ةرادإ يف َلِمَع نيّدلا ثايغ ةافوو

 زعل ةكرتشملا ةنطلسلا نّمأو ناطلّسلا بئان بصنم ىلإ ّلصو يناثلا سواكيك نيذلا

 يف قوت «جوأ» تاناخ ةنتف دمخأ يذلا ءياطرق نيّدلا لالج ّنإو .هيوخأو نيّدلا

 .مما4 / ه 5805 ماع يف ةيرصيق

 ماعطلا لوانت لبق هيف هيدي لسغي ناطلسلا ناك يذلا ناكملا ىلع هناخ تشطلا مسا قلطي «ةقجالسلا نامز يف *
0 3 2 

 تشطلا رومأ ىلوتي ناك يذلا صخعشلاو .رخآلا همزاولو هؤاذحو هسابلو ناطلسلا فيس هيف ظفحُت ناكو «هدعبو

 .[يسرافلا ققحملا] .راد تشطلا ىّمسي هناحخ
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 «ضرألا يف هللا لود :رماوألا تحت عقوي ناك ءانّيدتم الجر ناك هنألو ["6]

 .(57 ىلإ 5١ نم تاحفصلا «ةيكرتلاب نيفراعلا بقانم ةمّدقم)

 انالوم ْنِإ اًلئاق بتكيو «ةريرّسلا رهاطلا «ةريّسلا نود باقلأب ّيكالفألا هركذي

 اًضيأ هتافو دعب هنأ فيضيو «ءانياطرق» ب هبطاخي ناكو ءاّريبك اًمارتحا هل نكي ناك

 .(؟18١5 ص )١« هتبرت ةرايزل انالوم بهذ

 ءاًضيأ ناونعلا نم رهظي املثم ءانالوم لئاسر نم نورشعلاو ةئلاثلا ةلاسّرلا

 فسوي اهتبثأ ؛نارهط ةعبط انالوم لئاسر يفو .يفوتسم نيّدلا لالج ىلإ ةبوتكم

 .(587 :نارهط ةعبط) ياطرقل أطخ نيمأ نيسحمالغو روي يديشمج

 ةسداسلا ةلاسّرلا ناونع سفن امل نورشعلاو ةئلاثلاو نوناشثلاو ةثلاثلا ناتلاسّرلا

 ءءارمألا دّيس راتخم» هنأب هبطاخم انالوم فصي «ةلاسّرلا هذه يفو .ةئملاو نيرشعلاو

 ريخلا نِدْعَم .فاصرألا بورك ءقالخألا يكلم «ممهلا يلاع «ءاربكلا رخفم

 نمو ؛«...نيّدلاو ةّلملا لالج ءءافعٌضلا أجلم ؛نيطالسلاو كولملا ّصتخم .فاصنإلاو

 .فاصوألا يبوّركو قالخألا ّيكلم» فصو نأ ىرن باقلألاو فاصوألا هذه نيب

 .ياطرق نيّدلا لالجب ّنئال ؛ةصاخ

 ةئرو هارتشا يذلا ناتسبلا نمن ُهْيقب عفدُت نأ ةلاسّرلا هذه يف انالرم بّلط دقو

 :(ريمألا) يفوتسم نيدلا لالج ١١

 بصف ىريكتك نيذلا تابع ناطلسلا نامز:ىف دوم نيدلا لال لوت



 ككل ل لئاس ّرلا يف اوركُد نيذلا صاخشالا

 نيدلا ثايغ ةبحصب ةّيرّصيق ىلإ بهذ ؛م777١ / ه1/8 ماع يفو .ءافيتسالا

 رّرُح هّتكلو دّرمتلا اذه يف ريأف .ريطخ دلو ضفتنا ماّيألا كلت يفو .ورسخيك

 «لوغملا مكاح ءاقلل بهذ دق ناك يذلا ؛نيّدلا ٌلالج ريتخاو .لوغملا شيج هدعاسمب

 ةماقتسالاو لوقلا يف قدّصلاب نوخّرؤملا هفصو دقو .لرغملا نم بلطب ناطلسلل اًبئان

 «يب يب نبا) بيترتلاو ميظنتلاب هنامز يف ترفظ دق ةّيلالا رومألا ْنأ اوفاضأو «لمعلا يف

 2٠١ قال ص «رابخألا ةرماسم ؛ا"5 1م لش١٠ ٠" ص ءايستوه ةعبط

 7 ١(.

 نيذلا صاخشألا يماسأ نيب ,دومحم نيّدلا لالج مسا ّيكالفألا باتك يف َرِكُذ

 ٌرضح اًضيأ انالوم ْنأ هسفن عضوملا يف ءاج دقو .(177” ص )١1« انالوم ءاقل ىلإ اوبهذ

 .(06 ص) هذعأ دق ناك يذلا ةفايضلا سلجم يف

 دنع ثيدحلا مّلعتب نيلغشنم اوناك نيذلا صاخشألا ٌدحأ هنأ ملعنو [144]

 ناك هدلاو نأ ريخلا اذه لع يوطني يذلا ردصملا نم رهظيو «ّيوينوقلا نيّدلا ردص

 .(1 مقر ١17« ص «قولزوأ ذفان ملقب ءانالوم لئاسر ةمّدقم) «جاحلا ٌريمأ»

 «يقوتسملا نيّدلا لالج ىلإ تلسرأ انالوم لئاسر نم نورشعلاو ةثلاثلا ةلاسّرلا

 .نيّدلا ماظن نم بلُط يذلا ّلاملا ذخأي ال نأ اهيف بلّط دقو

 تتبثأ دقف «فوعسملا ىلإ تبتُك دق ةثملاو نورشعلاو ٌةسداسلا ةلاسّرلا تناك نإو

 يف اًيلاخ كرت مسقلا اذه نأ لمتحملا نمو .َِلصألا مسالا عضوم يف «نالف» ٌةملك

 هذه يفو .يلاخلا عضوملا يف «نالف» ةمثك تبتُك ءكلذ دعب .خاسنتسالا يف مث «ةدّوسملا

 ةيواز ميلست مامأ ليقارعلا نوعضي نيذلا صاخشألا ةقياضم ٌةلازإ بلُّط ةلاسّرلا
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 .يبلج نيدلا ماسح ىلإ ريزولا ءايض

 :نيدلا لامج- ١1

 ةلاسّرلا يف رِكْذ ِهْنَأ ةهج نمو .صخشلا اذهل ةّيعطَقلا ةّيوهلا نييعت عطتسن مل

 .نيسّردملا نم اًدحاو ّدعُي ناكو ءاّياع ناك هنأ ودبي ««نيديعملاو ةمئألا رخف» فاصوأب

 ءاهقفلا َّنأ بيكو ءاًضيأ نيّدلا جارس يضاقلا ٌمالس غلبأ ةلاسّرلا هذه يفو

 .اًدج ليوطلا قارفلا نع ٌتيدح ءاجو ؛هئاقل يف نوبغري شيوارّدلاو

 لاج هّمسا صخش ىلإ اتلسرأ اًضيأ ةئملاو ٌةسماخلاو ةثملاو ٌةعبارلا ٍناتلاسّرلا

 هذه يف هّنكل .ءاقللا ىلإ قايتشالا ٌرمأ ضرع اًضيأ ةثملاو ةعبارلا ةلاسّرلا يفو .نيّدلا

 ةسماخلا ةلاسّرلا يفو .اًضيأ هلاجرو ريزولا ىلإ بطاخملا قيرطب ُمالّسلا ّْلبُي ةلاسّرلا

 نم يأ يف تأي مل هنأل ءنكلو .ةلاسّرلا بحاص ىلع ناوخإلا ٌمالس ضرعغ ةئملاو

 نيتلاسّرلا ْنِإ ُلوق اًمطق نكميال ءنيّدلا لامج سيردت نع حيرص ٌتيدح نيتلاسرلا

 .هسفن نيّدلا لامج ىلإ اتبتك دق اًضيأ نيتريخألا

 ؛ْخّرَق نيّدلا لامج هُّمسا ضاق كانه ناك «لّوألا سواكْيَك نيّدلا رع دهع يف

 مل هنأل ءٌصخشلا اذه نوكي نأ نيّدلا ٌلامج نكمي ال ؛ةينامز رظن ةهجو نم «نكلو

 نكمي الو «نيّدلا لامج ٌدّيسلا سيل صخشلا اذه ْنِإف كلذ ىلع ًءانبو «هتدايس ىلإ رّكُي
 لامج نوكي نأ رّدقُن الو .ٌيراكّشلا نيّدلا لامج و يتلا نيّدلا ٌلامج نوكي نأ ٍلاح يف

 نأش يف) باتك خسَتب ةيلاطنأ [1159] يف لغشنا يذلا «ّيكلفلا نباب فورعملا نيّدلا

 /١4(. ,85ا/- 07548 ص «ةيكرت ةقجالس :ىلإ عجرا صاخشألا ءالؤه

 ةثملا ّنس يف وهو يذلا يفوتسملا نيّدلا لامج ٌصخشلا اذه نوكي نأ نكمي ال



 ع لئاس ّرلا يف اوركُذ نيذلا صاخشألا

 اًروهشم ناك يذلا هّسفن وهو ءهلاومأ اوبهنو هوبّذعو نايوُت نيجنريإ ُلاجر هّتّجس
 1٠05-0707. ص رابخألا ةرماسم) شوماخ هجاوخ نيدلا لامج خيشلاب

 .انالوم باحصأ نم يرمق نيّدلا ُلامج هُّمسا ٌصخش كانه «ّيكالفألا باتك فو

 رعُي ملو ءانالوم اًرئاز اًموي ءاج يناثلا سراكيك نيّدلا رع ْنِإ الئاق ّيكالفألا ٌبتكيو

 يأ :انالوم لاقف .هظعي نأ انالوم ناطلَّسلا لأسو .اًريبك اًماتها ٌّناطلسلا انالوم

 دمت تنأو اًيماحو اًظفاح كودّع ؛اًبئذ َترِصف ءاًيعار ْنك :كل اولاق ءابب كّظعن ةظعوم

 ناطلسلا جرخف .ناطيّشلا مالكب ٌلمعت تنأو اكلم ٌنمحّرلا كّلّمِج ؛ةقرتلا يف َكّدي

 لقني .ةقباّسلا هلامعأ نع بات هنم جرخ يذلا ةسردملا باب يفو «ةسردملا نم اّيكاب

 ِرَهْظَم ءباحصألا ٍةصالُ» ب هبقليو يرمق نيّدلا لامج نع ةياورلا هذه ّيكالفألا

 ٍتقو لبق قوُت نيّدلا لامج خيشلا ْنأ رهظي ءهيلع مّحرتي هسا رْكؤ دعب هنألو .«روتلا
 5147 01)م 1767 /ه ال55 ماع يأ ؛هباتك فيلأت يف ّيكالفألا لاغتشا نم ليوط

445 

 «ةمخض ًةسردم ىنب شمغدنالسرأ ٌكباتألا نأ هيفن هنع ّيكالفألا يوري كلذك

 نوكي ال نأو ءاهيف اوسّردي نأ يغبني مهّدحو فانحألا ْنأ اهفْقَو باتك يف طّرَّشو

 اذهب ةطبترملا ةدئافلا ةوجو َّنإ :لاقو ًطرَّتلا اذه انالوم ٌضفرف .اهيلإ ٌليبس ةّيعفاشلل

 ظععولا انالوم مّدقف ؛هظعي نأ انالوم نم نيّدلا نيعُم ّبَّلط كلذك .ةلوبقم ريغ طرّشلا

 .(5560- 555 .هسفن) هباحصألو هل

 َبّتك اذهلو .هتجوزو دّلو ناطْلُس نيب عقو اًراجش ّنأ ّيكالفألا ٌركذي كلذك

 ةلاسّرلا ّلقن دقو .يرمق نيّدلا لامج ةطاسوب اهّلسرأو نوتاخ ةمطافل ةلاسر انالوم
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 هذهو .(715 15 ,؟) باتكلا اذه يف نوسمخلاو ٌةسداسلا ةلاسّرلا يهو ءاّضيأ

 .44 مقرلا ٌتاذ ةلاسّرلا يه قولزوأ ةعبط يف ةلاسّرلا

 يوذ ءاملعلاو باحصألا ٍءاسؤر» ةرمز يف يرمق نيّدلا لامج ّيكالفألا ٌركذي

 .دّلو ناطْلُس ةلوفط ناَبإ يف شاع هْنِإ لوقيو «بابلألا
 و 151١8 / اه ا/ه4 و 14 نيب ؛نيفراعلا بقانم» هّباتك ّيكالفألا فلأ دقو

 نوتاخخ ةمطاف ىلإ تلسرأ يتلا ٌةلاسّرلاو .(1 ص ء١ ءيجزاي نيسحت ةمّدقم) م1161

 .م1788 /ه57067 ماع دعب يأ .بوكرز نيّدلا حالص ةافو دعب تبتُك

 .دّلو ناطْلُس ةلوفط ّدهع اوأر نيذلا صاخشألا نم اذه نيّدلا ٌلامجو [؟110]

 ناطْلُس ةفالخ ًةلحرم كردي مل يرمق نيّدلا لامج ْنأ فيلآتلا هذه عومجم نم رهظيو

 باتك يف دجويالو .ةريصق ٍةَذم دعب قوت دقف ةلحرملا هذه كردأ نكي نإو .دّلو

 ًةركفلا ٌةيضقلا هذه دّيؤتو ؛دّلو ناطلس نأش يف صخشلا اذه نع ةياور ُهْيأ ّيكالفألا

 .هّسفن ٌصخشلا وه انالوم ٌبّطا ّنأ ىرن نحنو .ةقباسلا

 نأ ءاطعلا بحاص يلع نيّدلا رخف ىلإ اهبتك ىتلا ةلاسّرلا يف انالوم َبّلط دقو

 .صخشلا اذهل شاترهك يخأ هاقناخ مّلسي

 :ريمأ يجاح ١١

 اًضيأ :نيفراعلا بقانم» يفو .ريمأ يجاح ىلإ تلسرأ نوعبرألاو ٌةعساتلا ةلاسّرلا

 نيّيقيقحلا نّيبحملا نمو َةيِنوُق يلاهأ نم ناك هّنِإ ريمأ يجاح هُّمسا صصخش نع لبق

 دقو .ةراجعتلا يف بطاخملا لمع ىلإ رَّشُي مل ةلاسّرلا يفو .ءارثلا باحصأ نمو انالومل



 511 لئاس ّرلا يف اوركُذ نيذلا صاخشألا

 يف ٌبطاخملا نوكي نأ نكميال كلذ ىلع ءانبو .ءدهاجمو دهعلا نّسح» ب انالوم هفصو

 رِكُذ رابخألا ةرماسُم يفو .«نيفراعلا بقانم» يف روكذملا ريمأ يجاح ةلاسّرلا هذه

 صاخشألا ٌدحأ ٌصخشلا اذهو .يناثلا سواكيك نيّدلا رع دهع لاجر نيب اباب يجاح

 ةريخألاو ةيناثلا ةّرملل ُكِلملا كلذ أحل امدنعو .نيّدلا رع ةبحصب ةينيطنطسقلا ىلإ اوٌّرف نيذلا

 .(77 و 5” ص «ناروت ناىثع ةرشن) هعم اًضيأ صخشلا اذه ناك «ةينيطنطسقلا ىلإ

 ةيرّصيق ىلإ لقتنا هنأ وأ ةيرّضيق يف نكسي ريمأ يخأ يجاح نأ دّلو ناطْلُس ركذي
 هّلعلو .(44 45 تيبلا «5 07 ص «ناويدلا) انالوم يّبمم نم هْنأو بارطضا باقعأ يف

 .هّسفن صخشلا اذه نوكي

 ةهجولا هذه نمو .ءاقّللا ىلإ قايتشالاو قارفلا نع هتلاسر يف انالوم ثّدحت دقو

 .ةطنزيب ىلإ تلسرأ ةلاسّرلا هذه ّنأ ضارتفا نكمي

 :يبلج نيذدلا ماسح - 4

 «نيّدلا حالص ةافو دعي ءانالوم هفّرع .هتفيلخو هيلإ انالوم يديرم ٌبحأ وه

 هعياب انالوم ةافو دعب .هلجأ نمو هتبغرل اَقيقحت ّيونثملا انالوم مظن .هئفيلخ هّنأب هيديرمل
 ماسح قوت [711] .انالوم ُباحصألا هيف ىأر هتافو نامز ىلإو دّلو ناطْلُس هئبا

 م 1١-1185 -178 /ه 747 ماع نابعش نم رشع يناثلا ءاعبرألا موي يبلج نيدلا

 - ١90 ص نيّدلا لالج انالوم باتك يف هّئريس أرقا) انالوم ةريقم يف ىرثلا ٌعدوأو

 ١9-58(. ص ءانالوم دعب ةيولوملا باتكو ٠«

 هّتقالع انالوم زربأ ةلاسّرلا هذه يفو .هل ٌباطخ نوعبسلاو ةعساتلا انالوم ٌةلاسر
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 نيغليإ ءام ىلإ ٌةّرم ةنس لك يف بهذي انالوم ناك .هئاقلل هقايتشا نيو هل هتبحو هب
 .دمألا ريصقلا قارفلاو رّفَسلا اذه ءانثأ يف تبتُك ةلاسّرلا هذه لعلو .نخخاسلا

 ماسخ ىلإ ناتهّجوم اًضيأ ةئملاو نوثالثلاو ةيداحلاو ةئملاو نوثالثلا ٍناتلاسّرلا

 صلُخلا دحأ نأ ىلإ اًنمض راشأ دقو ؛هضرم نع انالوم َبخأ لوألا ةلاسّرلا يف .نيّدلا

 ىلإ بهذي نأ ِلَمأ ىلع اًدغو مويلا ٌرظتتم هنأ نّيبو «هيلع اًميض لحي نأ هنم بّلطو هاعد
 ٌملقو :ةوعذدلا ىلإ بهذ سئي امدنع ةياهنلا يفو .نيذلا ماسح ةيحصب ةفايضلا هذه

 يف ٌةياغ ةباتكلا بولسأو قمعلا ةهج نم ةلاسّرلا هذهو .هلايخ ةيحّصب اًرطضم

 .ىرخأ ةروصب هب هطابترا انالوم نّيِب اًضيأ ىرخأ ةلاسر يفو .ةعوّرلا

 :(خيشلا) نيّدلا ديمح_ 6

 هذه نستستلا اه ذيب ةناورو ويدل نكت ل[ كلسرأ نوتيلا ةنئادلا ةلاثهإلا

 ترضُن هاقناخ ٌميلست اهيف بلطُي اًضيأ يبلج نيّدلا ماسح ٌمالس نّمضنت يتلا ةلاسّرلا

 .نيذدلا ماسح ىلإ نيذلا

 يلع نيّدلا رخف :رظنا) ِّلع نيّدلا رخف ءاطعلا بحاص ُنبا اذه نيّدلا ترضْنو

 جات هيخأ ةبحصب نّيع دق ناك «يناثلا سواكُيَك نيذدلا رع نامز يفو .(ءاطعلا بحاص

 رخاوأ يف التُق امهالك ٍناوخألاو .امههعباوتو رهش قآو ةيهاتوك ةرامإ ىلع اًريمأ نيّدلا

 «رابخألا ةرماسم) ءجوأ» ماكحو نيّينامّرَقلا ةنتف يف م 1١10-1778 /ه 7175 ماع

 .(١5١؟وا/5 ص

 يف تبثأ دقو .ةّينوُق يف ُهاقناخ ريزولا نيّدلا ترْصُت دنع ناك هنأ ّيكالفألا ركذيو



 دو لئاس ّرلا يف اوركُذ نيذلا صاخشألا

 .(545و 541 ص ء) ةيفوّصلل ٌعامتجا هاقناخلا اذه يف دقع دق هْنأ نيعضوم

 هّمسا خيش كانه ناك هنأ ءدلو ناطْلُس نع الن ,ّيكالفألا باتك نم نّيبتي كلذك

 :يدلاول تلق ينّنإ دلو ناطْلُس لوقيو .انالومب طابترالا ٌديدش ناك نيّدلا ٌديمح حيشلا

 يف دجوي :انالوم لاقف .ةّينوُق ىلإ انعم هدخأنلف ّدحلا اذه ىلإ ٌميشلا اذه بحت تمد ام

 ءاج هنألو 17١5(. :7) دحاو ميلقإ يف ناعمتجي ال ٍنادَسأو «نيّدلا ٌحالص خيشلا ةّينوُق

 ةداهش دعب ٌلّضح ٌصخشلا اذه انالومءاقل نأ ئءازتي قشمد نع [؟55] ثيدح

 وأ لوألا ةّرملل قشمد ىلإ بهذ دق ناك ذإ م1141 /ه715465 ماع دعب ينعي ءسمش

 ماع دعب ةّينوُق ىلإ ءاج دق ناكو هّسفن ّصخشلا وه ُينعملا خيشلا ناك اذإو .ةيناثلا

 ىلإ تلسرأ دق نوكت ةلاسّرلا هذه ّنإف ءنيدلا حالص ةافو دعب يأ م1708 /ه5

 مالَس ْنأل ,ٌحيحص يأرلا اذه نأ انيأر يفو .روكذملا خيراتلا دعب هناورب نيّدلا نيِعُم

 .اهيف جردأ دق اًضيأ نيّدلا حالص
 وه رابخألا ةرماسم خياشم نيب هّمسا عد يذلا يديمح خيشلا ْنأ لمتحملا نمو

 4١(. صد) هّسفن صخشلا

 :ناهج هجاوخ 5

 سيل ناهج هجاوخ ّنأ ٌمولعمو .ناهج هجاوخل ٌباطخ نوعبشسلاو ةعبارلا ٌةلاسّرلا

 يحاوض يف «مويلا دجوتو .هب رهّتشا ّبَقل وه لب ءصخشل“ 'اًصّلخت وأ اًضصاخ اًسا

 «هب صّلختي يرعش مسا رعاش لكل ذإ ؛رعاّتلل ّيرعشلا مسالا هنم دارُي ٌحلطصم ّيسرافلا رعشلا يف صلختلا *
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 .ةيرقلا كلت يف ٌةدوجوم ناهج هجاوخ ةّبُق ّنأل .«ناهج هجاوخ» اهُمسا ٌةيرق «ةّينوُق

 .قودنص وأ ٌحيرض اهلخخاد يف ىرُّيالو خيرات ةّبقلا كلتل سيل نكلو

 .ناسحإو ماركإ يف اًمئاد ناهج هجاوخ نإ الئاق ةلاسّرلا هذه يف انالوم بتكي

 «نامزلا رخآ ّيدهم ؛نيطالسلا ٌرْخف حوّرلا ٍفاَضلا ُناطلَسلا» هّنأب اًفوصوم هركذيو

 لئاسر نيب ةعّجسم ٌةلاسر طقف هذهو .....لاجّرلا رظنو هللا ةيانع علاط بحاص

 رهظي ةلاسّرلا هذه نمو .درف يف روصحم اثم ُرتَلا اذهو ءىرخألا ةروثملا هِّبُكو انالوم

 .اًبيدأو اًياع الجر ناك ناهج هجاوخ ْنأ

 ٌصخش رِكُذ نكلو ؛ناهج هجاوخ مسا دري مل ّيكالفألل نيفراعلا بقانم ينو

 ةئيلم قيدانص مّدقي عامّسلا سلاجم يف ناك يغارملا نيّدلا دجم هجاوخ هّمسا رّيخو ّيرث

 هجاوخ لهف .(7017 )2١ نيدشنملاو نيفزاعلل اًراثن ...ةيذحألاو مئايعلاو ةسبلألاب

 .؟هسفن ٌصخشلا وه ناهج

 .م1594 /ه7١١٠٠ ماع يف هدد نيمأ هبتك ءبقانملا ٌبئاغر» هناونع ٌباتك كانه

 تعمُج نكلو «نيّدلا ردص ْخيّشلا بقانم ٌليجست باتكلا اذه فيلأت نم دصُق دقو

 نيفراعلا بقانمو رالاسهبس ةلاسر يف انالوم ٌبقانم ءرخآ صخش يأ نم رثكأ «هيف

 .ناهج هجاوخ ٌجسا ركُذ باتكلا اذه يفو .نيّدلا رْدَّصِب ًطابترا اهل يتلا «ّيكالفألل

 هدنعو .نيّدلا ءالع دهع يف شاعو اًّدج يرث ٌصخش اذه ناهج هجاوخ و

 .عّرَصلا ضرمب ٌباصم ناج يلعو .ناهمسأ هّمأ مسا .ناج يلع :دحاو نبا ]1

 .[مجرتملا] يزعم :ىناقاخ «ءيكدور :لثم

/ 



 ةفف لئاس ّرلا يف اوركُذ نيذلا صاخشألا

 نيّدلا ردص خيشلا ىلإ ناهج هجاوخ بهذيف .هتجلاعم نع اًرجع ٌءابطألا رهظُيو

 .لفطلا دْضَع ىلع اهطيخيو ةذيوعت هل بتكيو لفّطلل نيّدلا ٌرذِص وعديف .هجلاعيل

 هيطعيو هكلتمي ناك ٍناتسب لخاد يف اًمساو اًلزنم ناهج هجاوخ ٍلْخْيف .ٌلفطلا مصيف

 وه ههاقناخو نيّدلا ردص ربق مضي يذلا ناكملا ّنإف َمويلاو .هل اًماركإ «نيّدلا رْدَّصل

 21411١ مقر «لوبناتسإ ةعماج يف ةيكرّتلا تاطوطخملا) ناهج هجاوخ ٌلزنم هُّسفن

 ةميدق ٌةخسن كانهو .ةديدج ٌةخسن ةقرو 1١7 ىلع يوطنت يتلا ةخسنلا هذهو ؛08-

 .(ةينوق يف انالوم فحتم ةبتكم يف باتكلا اذه نم
 .اهُسفن ةخسنلا هذه يه ناهج هجاوخ نأش يف اهيلع انلصح يتلا ٌةطوطخملا طقف

 ّمّكح يذلا نيّدلا ءالع َنإف ءانالوم ةلاسر ىلإ اًدانتسا «ةطوطخملا هذه اندمتعا ام اذإو

 .لوألا ورسخيك نيذلا ٌءالع وه ,م1719-11177 /ه7174 ةنس ىلإ 517 ةنس نم

 :نيذلا حارس ١١١

 نيدلا جارس ءزعألا حألا «ديرفلا َمامإلا» ةثلاثلا ةلاسّرلا يف ٌصخشلا اذه يعُد

 «سلخملا ٌريزعلا َنبالا» ةثملاو ةرشع ةعباسلا ةلاسّرلا يفو ««ٌقحلل َبلاطلا ٌدهاجملا

 رِكُذ يذلا «ةلاسّرلاب ٌبطاخملاو .ءنيّدلا جارس «هللا ّلو «فراعلا «دباعلا دهازلا كلاعلا

 «.«ةيحاتلا كلت ةيقف» و ءنيسّراملا َكِلم» يّمُسو ةفلتخم ٍيفاصوأب نيفراعلا بقانم يف

 ءاضيأ يجزاي نيسحت ذاتسألا سّدَح وه اذهو) يرتتلا نيّدلا ٌجارس نوكي نأ يغبني

 نيمأ نيسحمالغو روب يديشمج فسوي ٌيأرو 17ص «ةمّدقملا «نيفراعلا بقانم ةمجرت

 .4(2 ص ءأطخ



 يمورلا نيدلا لالج انالوم ٌلئاسر ْ +”

 [ةيسرافلاب  ناخيونثم] ّيونثملل َدِشنملا نيذدلا ٌجارس ٌفصي ّيكالفألا نأ مغربو

 «1717-1717 ص )١« هسيردت ىلإ ريشي ال ينادمّصلا ٍففراعلا «ّيفخلا ّقولاد فاصوأب

 كش الفم ىالالال التل ىللما للعم للا لالا محال لك سبل" لكلا

 .(480 ل١

 هترجح ىلإ بهذي انالوم ناكو .انالوم دنع نيبّرقمللا نم ّيرتتلا نيذلا ججارسو

 .هشارف نع نيذلا جارس دعتبي مل ءانالول ضّرم رخآ يفو .سمش نع هعم ثذحتيو

 ؛543:196 58945170191199 ء١ج) انالوم ةرضحل ةياغلل نيّبحملا نم وهف

 ةيئاعذلا ًةرابعلا هنأش يف لمعتسا هركذ املك ّيكالفألا ناكو .(7/85 .770 0417 ء”ج

 لبق قوت دق يرتتلا نيّدلا مارس نوكي كلذ ىلع ءانبو .(875 ص) ؛هتاجرد هللا ىلعأ»

 م1870 -17214 /هالا 4 ماع

 .بّطاخملا ىلإ نيّدلا جارس ٌمالس ةثلاثلا هتلاسر يف انالوم غلبأ دنو [74]

 نوكي نأ ددص يف ناك نيّدلا جارس نأ اًضيأ ةئملاو ةرشع ةعباسلا ةلاسّرلا يف بتكيو

 هتاذب هتلغش ّقحلا ةريّغ ّنكلو «ريبكلا هاقناخلل اًحيشوأ ةريبكلا ةسردملا يف اًسّردم

 م يتلا «ةريبكلا ةسردملا يف اًسّردم هنّيعي نأ انالوم ديريو .ايندلا نع هتعطقف ةّيلعلا

 .اهُمساركُذُي

 و

 :(ىضاقلا)َيوَمْرأْلا نيّدلا حارس -

 دقو .اهئالعو ةّينوق ءاربك ّدحأ انالوم نامز يف دومحم نيّدلا حارس يضاقلا ناك

 رِكُذ باتكلا اذه يفو .ةّينوق يف ءاضقلا بصنم ّلوت هّنأ رابخألا ةرماسم باتك يف ءاج



 هل لئاس ّرلا يف اوركُذ نيذلا صاخشألا

 «ةقيرطلاو ةقيقحلا طيحم زكرمو «ةعيرشلا ءاس سمشو «لئاضفلا رحب» ِتارابعي

 ص «ناروت نامثع ةعبط) «لوقنملاو لوقعملا يف اعلا ءاملع نم قّبَّسلا بّصق فطتخمو
 «يب يب نبا)اًضيأ هتمكاحم يف كرتشاو هيلع سانلا راثأ ءيرمج ةروث يفو . 22١

 .م1187 /ه1417 ماع يف فوتو .(774 ص ءاستوه عبط

 - 7717017١ ص «يرابب تحدم ةمجرت) ةبسانم لك يف هنع رالاسهبس ثّدحتيو

 نيّدلا ٌرْدَص خيشلا مي نأب ىصوأ دق ناك انالوم ْنأ مغربو 84 ١15 -١47(.

 .نيذدلا حارس يضاقلا ساتلا يف لص هيلع يمغأ امدنع هّنإف «هتزانج ةالص يف ّسانلا

 ج) رالاسهبس تاياور نم ُهَلَقن ام ىلع ًةدايز هنأش يف ةيفاضإ ٍتاياور ّيكالفألا ٌلقنيو

 ت1 ل ل ل للا ل

 هذه عومجم نم دافتسيو .(797 0و 595 ص١ جا!454 4٠-415041١

 ٌجارس ْنأ ««يناثلا ّيعفاشلا» ٌيكالفألا اهيف هيّمسي يتلا تاياوّرلا نم ًةصاخ «تاياوّرلا

 كلذ دعب هتكلو ءانالومل اًفلاخم «نيّدلا ٍرْدِص خيشلا ةبحص يف هرمأ لّوأ يف ناك نيّدلا

 يف ّلص نيّدلا حارس نأ تبثُي مل ّيكالفألا نأ مغربو .اًديدش اًطابترا انالومب طبترا

 .نامزلا مّدقتلا ةهجو نم رالاسهبس ةياور لبقن نأ نم دب ال ءانالوم ةزانج يف سانلا

 ةبرت ةرايزل نيّدلا حارس يضاقلا ءاج ءانالوم ةافو دعب هّنإ الئاق ّيكالفألا بتكيو

 :نيتيبلا نيذه التو هحيرض ٌمامأ ٌفقوو ءانالوم

 .كمّدق لَجألا ٌةكوش ثكاش يذلا مويلا كلذ يف

 ! كالحلا فيسب يسأر تبرض اينذلا دي ّتيل

 كنود نم اينذدلا ٍتأر مويلا كلذ يف ينيع ٌنوكت الثل [؟75]



 يمورلا نيدلا لالج انالوم لئاسر 2

 يسأر ىلع بارتلا ٌرينأ ٌكِتِبرُت سأر ىلع اذنأ اهف
 داع يضاقلا هّمسا نبا هل نيّدلا جارس يضاقلا نإ الئاق اًضيأ ّيكالفألا ٌبتكيو

 .(778 -1/77* 2” ج)يبلج نيذلا ماسحل َنيديِرُم هانباو وه ناك دقو «نيذلا

 اذه ىلع ّيكالفألا هنّيب نيّدلا جارس ّيضاقلا وه يوقرألا نوعان تيضأر

 انثطاوم وه فيك :انالوم يبلج نيّدلا ماسح لأس ممايألا نم موي يف هنأ كلذو «وحنلا

 ىلع ٌفقوتمو ءضوحلا لوح رودي ءبّيط ٌلجر ِهْنِإ :لاقف - ؟نيّدلا جارس يضاقلا

 51١-517(. ص١ ج)ّلَمألا دّدجي لب ءسأيي ال نأ ّوجرملاو .ةدحاو ٍةلُكَر

 يف نيّدلا جارس ىضاقلا ىلإ ٌةهّجوم انالوم لئاسر نم نوثالثلاو ةيناثلا ةلاسّرلا

 ةقيرط نأش يف انالوم ّيأر نيذلا ٌجارس ّبلط دقو .يبلج نيّدلا ءالع هنبا ثاريم نأش

 نيذلا ٌجارس انالوم بطاخف .نأشلا اذه يف هتديقع نع ٌرّسفتسا دقو ثاريملا ميسقت

 «نأشلا اذه يف يأر ّيدل سيل نإ ًالئاق هيلإ بّتكو «هلضفل اًريدقت ءانالوم» هل لاق نأب

 .نيّدلا ءالع ءازإ ردّصلا ّقَّيض ناك هنأ كلذ نم دافتسُيو .ماتيألا ٌقح ظفح طقف ديرأ

 فراع ولوأ نأ اًضيأ ّيكالفألا يوري كلذك .ءانبأ هيدل ناك ءالع نأ ىلإ اًنمض راشيو

 يف ناك ,م 1770 /ه !/14 ماع ةجحلا يذ نم نيرشعلاو ثلاثلا يف يفوت يذلا «يبلج

 نيذدلا ٌءالع ناكو .ّيرهشريق نيّدلا ٌءالع هُّمسا صخش عم ُلداجتي مايألا نم موي

 مامتهالا كرتل ىنعم ال هّنِإ ؟اًبيرغ ينارت اذاملف انالوم لْسَت نم اًضيأ ينْنِإ لوقي ٌبيرقلا

 نم تنأو ءانالوم ةرضحب ةقالع يأ كل سيل :يبلج هباجأف .بألا بنذ ببسي نبالاب

 .ةكرابملا ةرجّشلا كلت نع كْعْرَف َّمِطُق دقو ءتّيملا وضعلا مْكُح يف ةرسألا هذه

 انأ :يبلج لاقف  ؟لع حيجرتلا دشنتو ينفّرعت ىّتح َتنأ نم :نيّدلا ٌءالع باجأف



 دف لئاس ّرلا يف اوركُذ نيذلا صاخشألا

 ٌفيَسلا انأ ءال :يبلج لاقف .مؤش فيس تنأ ال :نيّدلا ٌءالع لاقف .انالوم فيس

 .(4175-417 ص 7 ج) [ةّيسرافلاب  مّوس] ُثلاثلا

 ءالع رازم رجح نم نّبتي اك هنأل ؛انالوم نبا نوكي نأ نكمي ال اذه نيّدلا ٌءالع

 هّدع دقو .هيبأ ةايح يف ,م ١757 / ه 57١ ماع لاّوش رخاوأ يف قوت ءاًضيأ نيّدلا

 يف أطخأ دقو ءدّلو ناطْلُس اخأ نيفراعلا بقانم يماسأ تسرهف يف يجزاي نيسحت

 «يبلج نيّدلا ءالع ىّمس ّيكالفألا نأ أطخلا اذه ٌردصمو ١114(. ص .؟ ج)كلذ

 يذلا ٌصخشلا نأ ودبيو .(4 58 ص ١ ج)ّيرهشريق نيّدلا ًءالع اًضيأ ءانالوم نبا

 ديفح هنأ حّصألا ٌلاهتحالا لب «يبلج نيّدلا ءالع ُنبا وه يبلج فراع ولوأ لداج

 ٌيكالفألا نأ ىلإ اًرظن ءانّنإف كلذك .هّدج مسا ذخأي َديفحلا نأ ٌرثكألاف ؛نيّدلا ءالع

 نيدلا ءالعل ناك دق هنأ نظن .«ّيرهشربق» هنأب يبلج نيّدلا ءالع فَصو [3]

 .رهشريق ىلإ تبهذدق هّئرمأ نأ مّلعُي اذكهو ««رهشريق» ب ًطابترا

 صخشب ةيصوتلا دْضَقِب تبتُكو «ضاق ىلإ ٌباطخ اًضيأ ةرشع ةعباّسلا ةلاسّرلا

 نيطبترملا نم ناك دق نوكي ؛«نبالا» ب بطوخ نيذدلا َدْمع ّنألو .نيذدلا ٌدْمم هّمسا

 باتك يف اورِكُذ نيذلا «نيّدلا دْم» مهؤاسأ ْنَم ٌدحأ ٌصخشلا اذهو .انالومب

 ءافلخ نم ناك هنأ ودبي يذلا كيب هريمأ خيشلا وخأ اذه نيّدلا َدْع ّلعلو .ّيكالفألا

 راّجتلا نم ناك يذلا يغارملا نيّدلا دن وأ .(897 - 4947 ص ء” جالانالوم

 بّطاخملا يضاقلا مسا بتكُي ملو .(هدال_ه٠6 0/7 15670791-760 ج)

 .ةلاسّرلاب

 هذه َنألو .«لضافألا ذاتسأ «ةاضقلا ىضقأ» :ناونعب أدبت نوتّسلاو ةيناثلا ةلاسّرلا



 يمورلا نيدلا لالج انالوم لئاسر 24

 ب ةلاسّرلاب ٌبطاخملا بطوحُمو نيثالثلاو ةيناثلا ةلاسّرلا يف تتبثأ دق باقلألا

 ةلاسّرلا هذه نأ حضاو وحن ىلع كردن «ةقباسلا ةلاسّرلا يف لاح لا يه ا «ءانالوم»

 ّيضاقلا ةلاسّرلا هذه يف انالوم ىصوأ دقو .نيّدلا جارس ىضاقلا ىلإ تبتُك اًضيأ

 تاك نورد رطب كيدعأ دقووشلا هترخس ةداغإ "كو ,ركب وبأ همسا صخشب

 1 ج)انالومب اًدج نيبيرقلا نيّمتهملا نم وهو يراسكين يقلوج ركب وبأ رِكُذ ّيكالفألا

 تبثأ اًضيأ [نيذدلا لالج انالومل زيربت سمش ناويد] ريبكلا ناويدلا ينو .(245 ص

 1٠١18(. تيبلاو :458 تيبلا ١. ج .سمش تاّيّلك :الثم)يبابرلا ركب يبأ مسا

 .نيصخشلا نيذه ّدحأ ركب وبأ نوكي نأ لمتحُمو

 نأ ىلإ انتظ يف ريشُي ««رودّصلا ٌرخفم» وهو ؛نيتسلاو ةعساتلا ةلاسّرلا ناونعو

 .نيّدلا جارس ىضاقلا ىلإ ٌةهجوم اًضيأ ةلاسّرلا هذه

 دق نوكت نأ ُلامتحا نكمأل ؛ةثملاو نيرشعلاو ةعباسلا ةلاسّرلا تاناونع تيئرولو

 دق هدجن ام هئاقلل باهذلا عطتسي مل انالوم نألو .نيّدلا جارس يضاقلا ىلإ تهجر

 .هل رذتعا

 :(ريمألا)نيدلا فيس 9

 يذلا «نيتّسلاو ةيداحلا ةلاسّرلا يف ٌبطاخملا عطاق وحن ىلع فرعن نأ عطتسن مل

 .07 1-81 57 ص ء«يب يب نبا مالعأ تسرهف :رظنا)نيّدلا فيس ديمألا وه

 :(]اعلا ريمأ) ءاّمح نيّدلا فيس ٠



 درا لئاس ّرلا يف اوركُذ نيذلا صاخشألا

 بتك دقو .ةرشع ةسماخلا انالوم ةلاسرب بطاخملا ٌصخشلا وه ْنَم اًمولعم سيل

 رودص نأش يف اًبلط اومّدق اعلا ريمأ ءامح نيّدلا فيس ريمألا ءانبأ َنِإ هتلاسر يف انالوم

 ىلع عِلطُي كلذلو .مهرطاخ يذؤي نأ ديري ال انالوم ْنأو [؟171] «مهيبأ نع رفع

 ماسح ّنأ ىلع هتلاسرب بطاخملا علطُي هسفن تقولا يفو .نيّدلا فيس ريمألا ءانبأ بّلط

 ماسُخل ًةدعاسملا بلطي وهو «هناتسب طئاح ريمعت يف ةريبك ٌةقفن لمح يبلج نيّدلا

 .نيدلا

 انالوم غلبي ,نيدلا فيس ريمألا نع وفعلا ةبسانمب ؛ةرشع ةسداّسلا ةلاسّرلا ينو

 ريمألا كلذ ةّصاخ نأ انالوم فيضيو «هترسأو ريمألا كلذ ءءانبأ ٌركش هناورب َريمألا

 .نيعلا يأرب هل دودح ال يذلا َناسحإلاو ّيكلملا َفطَللا كلذ اودهاشي نأ يف نوبغري

 ةسماخلا ةلاسّرلا ْنِإ ّليق ام اذإ أطخ كانه نوكي ال امّبر ةلاسّرلا هذه ىوتحم ىلإ رظنلابو

 .هناورب نيّدلا نيعم ىلإ اًضيأ تبتك ةرشع

 :نيذلا عاجش ١

 اذه لهف .”رالاسهبس ودبي ايف ناك يذلا ءصخشلا اذه ةّيوه ٌديدحت عطتسن مل

 نب نمحّرلا دبع نيّدلا عاجش ُنيع وه ؛نيرشعلا انالوم ةلاسر يف ٌبطاخملا ءٌصخشلا

 وأ - ؟(737/ 7717 ءاا/ ص ءايستوه ةعبط) يب يب نبا باتك يف ركُذ يذلا ينيوزقلا

 نكر ناطلّسلا باكر ّبحاص ناكو نامّرَق يلاو ىلإ ءاج يذلا يسانيآ ٌعاجش وه

 .شيللا دئاق *
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 مسورلا «قولزوأ ذفان نوديرف ةرشن ءلوضانألا يف قوجلس لآ خيرات)؟نيّذدلا

 .(4 5 ص ةمجرتلا .15ص

 رهص نيّدلا ماظنل ٍةدعاسم َبَّلط نّمضتت يتلا ءاّضيأ نورشعلاو ٌةعساتلا ةلاسّرلا

 .صخشلا اذه ىلإ ةهّجوم «نيّدلا حالص

 ةرسأل اًسُسؤم ٌصخشلا اذه نيمأ نيسحمالغو روي يديشمج فسوي َدَع دقو

 ٌةرسألاف .(587 ص «نارهط ةعبط ءانالوم لئاسر)مات أطخ وهو ءكجوك رل هبعش

 لودلا) م110١ ١١944 /ه١0 ماع يف ديشروخ نيّدلا ٌعاجش اهسّسأ ةروكذملا

 216غ ص «ةيمالسإلا

 :(دّيسلا)نيّدلا فرش -

 هيدل ناك .ةّينوُق رباكأ نم وه يذلا ءنيّدلا فرش ُدّيسلا ركذُي ّيكالفألا باتك يف

 اذإ ين لوقي ناكو ءانالومب اّدج اًلعتم ٌُدَلولا كلذ ناكو .نْسُحو ٍلامج ٌبحاص ّدَّلو

 نيّدلا فرش ُدّيسلا بّتري كاذ ذإو .يسفن لتقأسف انالوم يديرم ةعامج ىلإ مضنأ م

 ٌدِهاشي يذلا ءاًضيأ ٌدلاولا .انالوم ديرم ُدَلولا حبصي عامّسلا دعبو .عامس سلجم اًرطضم
 ١1717-118(. ص١ ج)انالوم يديرم ىلإ هّسفن وه ٌمضني ءانالوم ًةمظع

 [؟148١]و ١١5 ص ءا)انالومل فلا رخآ نيّدلا ٌفرش دّيس انيدل «كلذ ادع

 .ةلاسّرلا يف روكذملا نيّدلا فرش نوكي نأ نكمي ال صخشلا اذهو .(488 - 487“

 يف نيمأ نيسحمالغو روب يديشمج فسوي تاقيلعت يف ءاج يذلا ٌحيضوتلاو

 .ةيخيراتلا ةهجولا نم بيصم ٌريغ 584 ص «نارهط ةعبط ءانالوم لئاسر



 فل لئاس ّرلا يف اوركُذ نيذلا صاخشألا

 :نيذدلا سمش 7

 هتايح رخاوأ يف يذلا زتعم نيّدلا جات ٌبئان ءيئجنك نيّدلا ٌسمش نوكي اّبر

 ةنتف يف هتايح يف مهما هنأل نكلو .فّرصتلا كلس يف مظتناو ةّيموكحلا لامعألا نع ّلخت

 ه 717/1 ماع دودح يف دهشتسا دقف ؛نّيماشلاو ةعامجلا كلت عم ةكراشملاب ريطخ نبا

 1١4(. و ”٠١ ص «رابخألا ةرماسم) م1717 /

 ةلاسّرلا َّنأ رهاظلاو .صخشلا اذه ىلإ تهّجو ةئملاو ةعساتلا ةلاسّرلا نأ ٌرظنو

 .اًضيأ هل ٌباطخ ةئملاو نيرشعلاو ةثلاثلا

 ..كأإإ ثا.
 :نيدلا سمش 5

 شاتوي نيّدلا ٌسمش هنأ ّنظنو .صخشلا اذهل ٌباطخ نوعستلاو ٌةنماثلا ٌةلاسّرلا

 ةثلاثلا ةلاسّرلا تاحيضوت «ءاطعلا بحاص لع نيّدلا رخف :رظنا)كيب رلكيب

 هتأل ؛ٌرتعم نيّدلا جات لإ تهّجو دق نوكت نأ نكمي ٌةلاسّرلا هذهو «ةئملاو نيثالثلاو

 .(هل ٌمالس ةلاسّرلا يف ٍبِتُك

 :نيدلا باهش 6

 «هناورب نيّدلا نيعُم ىلإ ٌةهّجوم انالوم لئاسر نم نورشعلاو ٌةسداسلا ةلاسّرلا
 و

 نم ؛ةراجتلل ساويس ىلإ بهذ يذلا ءَنيَّدلا ٌسمش ىفعُي نأ اهيف انالوم َبَّلط دقو



 .ةبيرضلا عفد

 اًضيأ رهظيو .انالوم ةئبا نوتاخ ةكلم جوز وه ٌصخشلا اذه نإ ّيكالفألا لوقيو

 لح 03 يف ٌةَسِي هيف تناك ءاَّدج اّينغ الجر ناك هّنأ مغرب ءنيّدلا باهش نأ ّيكالفألا هبتك ام

- 

 يف نوعمتجي اوناك هباحصأو انالوم ْنأب ّيكالفألا ربخي كلذك .(777 ص ١. ج)عبطلا

 .(5517/- 455 ص .١)نيّذلا باهش لزنم

 :نيذدلا حالص 57

 ةعبارلا ةلاسّرلا يف .صخشلا اذه باطخ يف نوتسلاو ةسماخلاو ةعبارلا ناتلاسرلا

 رْدَصلا عساولا «يناحوّرلا نئفتملا ءبلقلا ءيضملا صلخملا نبالا» تارابعب هيلع ينثي

 اهتهاركو اهتّدش يف قارفلا َماَيَأ دعَيو ؛نيفراعلا [154] و ءاملعلا راختفا ,ردقلا عيفّرلا

 خألا» تارابعب هحدمي نيّتسلاو ةسماخلا ةلاسّرلا يف .هئيحم بلطيو ءَنيِنَّسلا نم ٌلوطأ

 لهأ جات ؛ةمثألا رخفم «ققدملا ققحملا ءرودّصلا دّيس ؛مركألا لضفألا لَجألا ّرعألا

 صخش ىلإ اتهَجو امهيتلك نيتلاسرلا نأ طبنتسُي اذكهو .«...نيتلودلا بحاص َةَّفَّصلا

 وه كلذ ىلع ًءانبو ؛هتديقع ءانبأ نمو قيرطلا يف هناوخإ نم ٌصخشلا اذه نإ ذإ ٍدحاو

 .ءاملعلا نم هسفن تقولا يفو ةيفوصلا نم

 بتاك» بقلب رِكُذ هنألو ءيرحب نيّدلا ٌءاهب هّمسا ٌصخش ّيكالفألا ةاور نم

 حالص هنبا مسا .هراعشأو انالوم مالك ّبتاك نوكي نأ كلذل اًعبت دب الف ؛رارسألا

 نوكي نأ نكمي ال نيتروكذملا نيتلاسرلا يف انالوم َبّطاخم نأ ىرنو .(597 ؛1)نيدلا
 هّركذو َيطَلملا نيّدلا حالص نع اًضيأ ّيكالفألا ثّدحت .اًبسن ريغص هلأل ٌصخشلا اذه



 ع لئاس ّرلا يف اوركذ نيذلا صاخشالا

 ناك انالوم ْنِإ لوقيو .«نيّدلا حالص انالوم «يناعملا عوبني ءءالضفلا ةديز» تافصب

 ناكو «نامزلا ةيوبيس ةّيبرعلا يف هنأ فيضيو «نيّدلا ءاهب ميمحلا انقيدص» ب هبطاخي

 .(7609 و 7808 صا«ءابدألا كلم» ةفصب هركذيو .(119 «١)يبلج فراع ٌداتسأ

 نونف يف هّنِإ هنع لوقيو .(077 صا«ءالضفلا ةّمزأ كلام» ةفصب اًضيأ ٌةّرم هفصيو

 مّلعتي ناك ةسداسلا ّنس يف ناك امدنع يبلج فراع ْنِإ لوقيو ءنامّزلا ٌعيدب ةمكحلا

 لوقيو «باحصألا لمكأ» ةفصب هّركذ كلذك .(877 2.75 ج)نيّدلا حالص دنع نآرقلا

 يف اًضيأ يبلج ٌبِحصو 80١(. صالاشتنم ةيالو ىلإ يبلج فراع ةقفّرب بهذ هنإ

 .(515 ص!)مورضرأ ىلإ رْفَسلا

 , اثالوم نأ نابسحلا يف انعضو ام اذإو .هّسفن ٌصخشلا وه انالوم بّطاخ ْنأ ىرنو

 ةعفر ىلإ ريشت نأ نكمي ام ردقب ةلالجلاو ةّزعلا هذه نإف .«لجألا ّرعألا ّحألا» هاعد

 ٌرِهاّظلاف «ةيضقلا هذهب انمّلس ام اذإو .ّنَسلا يف همدقت ىلع اًضيأ لدت نأ نكمي هتلزنم

 ينس نم اًدج ةمدقتم نينس يف يبلج فراع ولوأ رافسأ يف ناكو ءاليوط رّمع هنأ

 .رمعلا

 ؛لاصولا َبّلطو قارفلا نع ثّدحت دق اههيتلك نيتلاسّرلا يف انالوم نأ ىلإ اًرظنو

 رَّمَّسلاب اًمهم ناك اًضيأ انالوم نامز يف ٌصخشلا اذه نأ ِمّلْعُي

 :نيذلا ءايض- ١"

 :ةيسرافلاب] «ءايض ناخ» هّمسا عضوم نع ْثّدَحُت «ةعباسلا ةلاسّرلا يف

 نيعبَسلاو ةسداّسلا ةلاسّرلا يف .(نيذدلا نالف تاحيضوت رظنا) [ايض ىارسناوراك
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 هنع لقتنا يذلا هاقئاخلا ٌةخيشم مَّلسُت نأ ءاطعلا بحاص لع نيّدلا رخف نم بلُط

 .(ءاطعلا بحاص لع نيّدلا رخف :عجار)يبلج نيّدلا ماسُح ىلإ نيّدلا ٌرْدِص خيشلا

 نيّدلا ءايض ]717١[ هاقناخ نأ انالوم نّيبي «ةثماو نيرشعلاو ةسداّسلا ةلاسّرلا يف

 هيلع ٌةطلس هل نوكت نأ ديري ناك مهضعب ّنكل ؛يبلج نيّدلا ماسُح ىلإ لس ريزولا

 ناك هانب يذلا هاقناخلا نأ ملعي نيّدلا ٌءايض «ٌموحرملا» ناك ول هّنإ الئاق انالوم بتكيو

 ذخأي نأ بلطيو «ّيبهذ ديمرق نم هّحّنص ناكل ؛يبلج نيّدلا ماسُح ىلإ مّلسُي نأ بجي

 .نيجعزملا صاخشألا ةقياضم عفدي نأو كلملا نم اًرمأ ٌبطاخملا

 نّيَع «نيّدلا ءايض هاقناخ خيش قوت امدنع هّنِإ نيفراعلا بقانم يف ّيكالفألا لوقي

 يف هنأ هسفن باتكلا يف أرقنو .(2008 ص ١ ج) هاقناخلا كلذ يف اًخيش يبلج ٌةرضح

 امدنعو .رخآ هاقئاخو نيّدلا ءايض هاقناخ ةخيشم نيب َعَمج يش كانه ناك انالوم دهع

 ١ ج) يبلج ماسُح ىلإ نيّدلا ءايض هاقناخ ٌرتعم نيّدلا جات مّلس يشلا كلذ قوت

 يف اًخيِش راص يبلج نيّدلا ماسُ نأ نع هُسفن ٌباتكلا ثّدحتي كلذك 7١6(. 4 ص

 .(70/ ص) مات لالقتساب ال ال هاقناخ يفو ءايض هاقناخ

 :ةينآلا يه نيفراعلا بقانمو لئاسرلا نم اهيلع لّصحُي يتلا ٌةصالخملاو

 نيّدلا ردص خيشلا ُديغ وهو «نيّدلا ءايض هاقناخ ميش ناك نيّدلا ردص ٌحيشلا

 هاقناخلا ةخيشم يف خيشلا كلذ ةافو دعب يبلج نيّدلا ماسُح نع دقو .ّيوينوقلا

 نيّدلا ماسح نامز نم ليوط ٍتقو لبق قوت نيّدلا ءايض نأ كلذ ىلإ فاضي .روكذملا

 .ريطخ ّنب نيذلا ًءايض وه سيل «كلذ ىلع ًءانبو .هسفن انالوم نامز نم ىتحو يبلج

 يذلا نالسرأ ارق نيّدلا ًءايض ٌريزولا اذه نوكي نأ ٌلامتحا يجزاي نيسحت ىريو



 ع لئاس ّرلا يف اوركُذ نيذلا صاخشألا

 ٌريمأءم1١١١-١١١4 /ه 501-517 لوألا سواكيك نيّدلا رع دهع يف «ناك

 .(نيناثو سمح  نينامثو عبرأ ص «ةيكرتلاب نيفراعلا بقانم ةمّدقم) ”ةاوّدلا

 :نيذلا ريهظ

 بطاخملا ُةّيوهو .نيّدلا ريهظ هّمسا صخشل ٌةعافش تبتُك ةسماخلا ةلاسّرلا

 ودبي «ةّيفوصلا ًةضايّرلا بطاخملا ةسرامم ىلإ ريشأ هَنأ ىلإ اًرظنو .ةفورعم ريغ ةلاسّرلاب
 انالومب نيطبترملا نم ٌدحاو وأ ؛خياشملا وأ ءالعلا نم هّلعلو «ءارمألا نم سيل هنأ

 .«نبالا» ةملكب بّطاخملا ةبطاخت نم اًساسأ ٌرمألا اذه رهظيو .هسفن

 للوتساذإ م 1750-1771 / ه ا/١٠ ماع يف هنأ نيفراعلا بقانم يف ءاج دقو

 .مهَّتودق ةاضقلاو ءاملعلا نم ٌددع هّلعج ءاهعباوتو ةّينوُق ىلع نابوج نب شات روميت

 فصوب ةّيرَصْيَق بيطخ «نيّدلا ريهظ مسا ءاج ءاملعلا ءالؤه نيب [171] نمو

 ةايحلا ديق ىلع ناك نيّدلا ريهظ نأ ًطابنتسا نكمي فصولا اذه نمو .اًضيأ ؛موحرملا»

 صخشلا نأ ٌنظنو .ةينملا هتفاو باتكلا نم ءزجلا اذه ريرحت ءانثأ يفو ه 7٠١ ماع يف

 نم لزع دق نوكي نأ لمتحملا نمو .هُسفن نيّدلا ُديِهَظ وه انالوم هل طّسوت يذلا

 .انالوم ٌمجار كلذلو ةمدخلا

 فسوي ٌسّدح ءانالوم لئاسر ىلع تاقيلعتلا يف هنأ ركذت نم اًضيأ دب الو

 ص ةيشاح)اهظفحيو ةصاخلا قاروألا بتكيو ريبكلا ناويذلا يف ًةاوَّدلا لمحي ناك طالبلا يف لماع ةاوّدلا ُديمأ *

 .[يسرافلا ققحملا]_ (ةيناثلا ةعبطلا ءنيفراعلا بقانم نم يناثلا دّلجملا 8
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 نيدلا ُريهظ وه نيّدلا ريهظ نم دارملا نأ نيمأ نيسحمالغو روي يديشمج

 نأل كلذ ؛حيحصب ٌُسذحلا اذه سيلو .(745 797 «نارهط ةعبط «لئاسّرلا)جّوتملا

 نكمي الو «ءارمألا نم سيل اًناونع ةلاسّرلا يف هّتعافش انالوم ّلَعِج يذلا ٌصخشلا

 نالسرأ جيلق نيّدلا رع سولج يف ركُذ يذلا «هناورب يليإ نيّدلا َريِهظ نوكي نأ اًدبأ

 .(م4-170١17 /ه5-6٠551)ةنطلسلا ريرس ىلع

 :(يضاقلا)نيّدلا رع

 ١157 /ه 308 785 ماع يف ةرازولا يف ّيوينوقلا نيّدلا رع يضاقلا ني

 ماع يف .ناطلسلا حبصأو هتوخإ ىلع يناثلا سواك نيّدلا رع بّلغت نأ دعب م161١

 قآ دودح نم برتقاو لوضانألا ىلإ ءلوغملا ٌدئاق ءوجيب ءاج م 1768 / ه 7

 يملا ٍمْرُه ةكرعملا يفو .لوغملا ةهجاوم ىلع َناطلَسلا نيّدلا رع عّجشف .يارس

 - 4١ ص «رابخألا ةرماسملوبناتسإ ىلإ ٌناطلسلا ّرفو ءنيّدلا رع لِبُقو .ّيقوجلسلا
47). 

 ص)ةيْنوُق يف ٌدجسم اًضيأ هل نيّدلا رع نأ نيفراعلا بقانم يف ّيكالفألا ركذيو

 /١(.

 ِثاريم نأش يف اًّليكو نيّدلا ٌردص انالوم نّيعي نيعبّسلاو ةيداحلا ةلاسّرلا ينو

 نيذلا رخف اذه نيذدلا ٌرْخف نوكي دقو .هرمأ بيترتو نيذلا ٌرخف هُّمسا صخش ٍتخأ

 ١ ج)رارسألا باّتك نيب نم هلعجيو «موحرملا» ةرابعب ّيكالفألا هركذي يذلا َيساويَسلا

 نأ بجي ةلاكولل ل يذلا اًضيأ نيدلا ردصو .(759و 7٠١ ؛778- 71 ص



 في لئاس ّرلا يف اوركُذ نيذلا صاخشألا

 دقو .الال نيّدلا ٌرخف اًضيأ ركذُي نيفراعلا بقانم يفو .يبلج نيّدلا ماسح نبا نوكي

 يذلا نيّدلا ٌرخف نوكي نأ لمتحُيو .يبلج فراع ولوأ َيرُم اذه نيّدلا ٌرخف ناك

 .اذه نيّدلا رخف َنيع هّنخأ تيفوت

 هنألو .نيّدلا ّرع يضاقلا ىلإ وأ ءنيّدلا رخف ىلإ ٌةهّجوم نوعبشلاو ُةثلاثلا ةلاسّرلا

 نبالا» فصو هيلع قلطأ يذلا «نيّدلا رخف ٌّقح ٌةداعإ بلطُت [71717] ةلاسّرلا هذه يف

 ال «نيعبّسلاو ةيداحلا ةلاسّرلا عوضومل ٌهباشم اًضيأ ةلاسّرلا عوضوم ْنألو ««زيزعلا

 .نيّدلا رع يضاقلا ىلإ ٌةهّجوم اهّنأ يف كش كانه نوكي نأ نكمي

 ص ١ ج) انالومل اًدجسم ةّينوُق يف ىنب نيّدلا رع ىضاقلا نإ ّيكالفألا لوقي و

 *٠-1١4(.

 :يناثلا سواكُيُك نيدلا رع ٠

 نأش يف نيّدلا رع ناطلسلا ٌةلاسر» :بتُك ةّينوُق ةخسن يف ىلوألا ةلاسّرلا شماه يف

 .«مّرخ نبا

 هذه ْنَأ اًنمض مهقُيو .«نبالا» انالوم هيّمسيو ِكِلِم ىلإ ٌةهّجوم ةلاسّرلا هذه

 هذه يفو .يبلج نيّدلا ماسخ ىلإ ةلّسرملا ناطلَسلا ةلاسرل ٌباوج اهّتأك ةلاسّرلا

 وه ناطلسلا اذه ّنأب انربخي اًضيأ وحنلا اذه ىلعو .«بألا» هّسفن انالوم يّمسي ةلاسّرلا

 انالوم لوقي اذه يفو ءشرعلاو جاتلا نع ٌةّدم ُناطلَسلا اذه دِعبأ دقو .هب نيلصَتملا نم

 .ةبرجت نم ٌرثكأ سيل وهو ءايندلا ٌرْدغ ْناطلَسلا كردي نأ لجأ نم ٌتّدح دق اذه نإ

 الدب ناطلّسلا شرع ىلع م1144 / ه 1457 ماع يف سواكيك نيّدلا رع َسّلِج



 يمورلا نيدلا لالج انالوم ٌلئاسر ل

 هيوخأ عم كرتشي نأ رّرقت م1559 / ه 351/ ماع ينو .ورسخيك نيّدلا ثايغ نم

 ءياطرق نيّدلا لالج ةافو دعب مث .ذابُقُيَك نيّدلا ءالعو نالسرأ جيلق نيّدلا نكر

 ببسب نكلو .لوغملا لتاقي نأ ىلع مّمص كلذ نيمأتلو َةنَطلَسلا رّرحي نأ ىلع مّمص

 ٌرف ءوجيب ةدايقب لوغملا موجه دعب مث .نيذدلا نكرو نيّدلا رع نيب ٌبرحلا تعقو «هتافو

 / ه 7868 ماع يفو .ةطنزيب ىلإ أجل كانه نمو «ةيلاطنأ ىلإ لوضانألا نم نيّدلا ّزع

 زع ناك .ةي ةيِنوُق يف ٌةَلقتسم ٌةنطلس «ةيناثلا ةّر «نييطنزيبلا ةدعاسمب أشنأ م 17

 ٌبيصن هل ناك يذلا نيّدلا نكر نم صّلختلا ًءاغتباو ءلوغملا ىلع سائلا ضّرحي نيدلا

 ىلإ م1509 311508 / ه 5681ا/ ةنس يف بهذ هناوري نيّدلا نيعُم تادعاسم نم

 لوضانألا تمسُق دقو .ةنطلسلا لالقتسا قيقحت يف قفوي ل هّنكلو هدادغب يف وكالوه

 رع ىلإ تمّلُس ٌةَيِنوُق اهُركرم يتلا ٌةقطنملا يهو «ةيلاطنأ ىلإ ةيرَصْيَق نم :نيمسق ىلع

 اًضيأ تضّوُف دق ءنوسمسو بونيس ىلإ ساويس نم ةّدتمملا ةيدنمشناد ةيالوو ؟؛نيّدلا

 يف تقولا ةيضمتب لغشناو ةينوُق نيّدلا رع كرت «خيراتلا اذه دعب .نيدلا نكر ىلإ

 ؛لوضانألا ىلإ اوؤاج ىرخأ ةّرم لوغملا ْنأب ٌرابخألا تءاج تقولا اذه يفو .ةيلاطنأ

 َبحاّصلا ّنأل نكلو .لوغملا ىلإ نيّدلا رخف َبحاَّصلا ّلسرأو َةَينوُن ىلإ ءاج كلذلو
 ماع يف ىرحخأ ٌةّرم رف ,لوغملا ةيامح يف ناك يذلا «نيدلا نكر ىلإ زاحنا اًضيأ نيدلا رخف

 ًءارمأ ّبتاكو أدبي مل اًضيأ كانهو .ةطنزيب ىلإ ءم 17٠9-1751 /ه 501 [713]

 رمأب نِجَسلا يف يقلأ ةياهّتلا يفو ؛ةطنزيب مكحب رفظلا نأش يف دالبلا كلت يف دودحلا

 قانتعال هيلع طغُض كانهو .م 1777-1754 / اه 3717 ماع ةطنزيب ةموكح

 نجلا نم ّرفي نأ م1114 / ه 774 ماع يف عاطتساو ءضفر هتكلو ؛ةيحيسملا



 ةرخأ لئاس ّرلا يف اوركُذ نيذلا صاخشألا

 يف اًدَعِبُم ناك امدنعو .م 1778 / ه 71/17 ماع كانه يفوت اًريخأو .مرقلا ىلإ بهذيو

 7/١ 77 ص «رابخألا ةرماسم)نيّدلا رخف بحاّصلا نم ٌتادعاسم هئلصو مرقلا

 سالو 1 لل[ 04 0 761 3777 ص ءامستوه ةعبط «يب يب نبا

 .(5147-548 ص 271 ءزجلا ةّيمالسإلا فراعملا ةرئاد يف ناروت نامثع ةلاقم

 نيدلا رع ةدوع دعب ةلاسّرلا هذه ّبتك انالوم ْنأ تاحاضيإلا هذه نم لدتسُيو

 +080 يتنس نيبو ه 705 ماع دعب يأ ؛ةّلقتسملا ةنطلسلا ءاشنإو َةَيِنوُق ىلإ ةطنزيب نم

 ُلوقلا نكمي «ةيكلملاو ةدايّسلا نم عونب هلّجب دق انالوم نأ ةهجو نمو .ه 5054و
 يذلا مّر نبا نأش يف اَمأ .ه 107 188 نيب ةرتفلا يف ترّرُح دق ةلاسّرلا نإ ًيعطق

 .«نيدلا مجعن» مسا تحت بتُك ام ْرظنّيلف «ةلاسّرلا يف هّمسا ركذ

 َمارتحالا ّنكُي نيدلا رع ناك «نيفراعلا بقانم يف ّيكالفألا هبتك ام ىلع ًءانبو

 دق ناك هّنِإ ىّتح ؛(755 4 ص)هترايزل بهذي ناكو ؛(735 ص ء١)انالوم ةرضحل قئاللا

 .ةلاسّرلا لاسرإ مايأ يف هّسفن انالوم اودجي مل لسرلا ّنكلو ةيلاطنأ ىلإ انالوم اعد

 1١7١(. ص :؟) ٌةيِنوُق نم جورخلا يعسو يف سيل :لاق «كلذب انالوم ربخأ امدنعو

 كلذ ْنأل تاقوُت يحاون ىلإ ٌباهَّدلا بجي» :انالوم لوقي هيف ام هيف» باتك ينو

 ال .مورلا نم كانه سانلا ةرهمج ّنكل «ةثفاد ٌةقطنم ةيلاطنأ ْنأ مغربو .ئفاد ميلقإلا

 ص هيف ام هيف) ءانمالك نومهفي نم دجري اًضيأ مورلا نيب هنأ مغرب .انمالك نومهفي

 ىدحإ يف اًضيأ انالوم ثّدحتي هسفن باتكلا يفو .(رفنازورف موحرملا قيقحتب 4

 نيذدلا ّرع ةوعدو ةيلاطنأ نع ثيدحلا نيب نأ ّنظنو ١١5(. ص) ةيلاطنأ نع تايسانملا

 .ةبسانم كانه نوكت نأ نكمي ةنيدملا كلت ىلإ انالوم



 يمورلا نيدلا لالج انالوم لئاسر فلفل

 رع ناطلّسلا ىلإ ٌةهّجوم نوثالثلاو ةنماثلا ةلاسّرلا نوكت نأ ٌلامتحا نكميو

 فسوي ةرضح قارف ىلإ ريشأو قارفلا نع اًضيأ ثّدحُت ةلاسّلا هذه يف هّنأل ؛نيدلا

 ةلاسرل ٌباوج اًضيأ ةلاسّرلا هذهو .هاّبأ» هّسفن انالوم اعد اًضيأ ةلاسّرلا هذه يفو .هيبأل

 ىدل مولعم ُديغ هنأ ةقيقح ىلإ ريشأ دق ةلاسّرلا هذه يف ِهْنِإ ىتح .[7074] .ناطلسلا

 ناطلّسلا نع رّوني نأ هللا لأسيو ءّصاخلا ٌدبعلا وه نم اًضيأ هناحبس ّنحلا ةّضاخ

 وه هنأ ىلإ ريشأو يبلج نيّدلا ٌماسُح رِكُذ ٍةقباس ٍةلاسر يف هنأ ةلأسم نم دافتسُيو .هّبأقو

 .ةروكذملا ةلاسّرلا َلْبَق تبتُك ةريخألا َةلاسّرلا ّنأ ٌلامتحا ؛ةلاسّرلا رّرح يذلا

 يف ريبعتلا اذه دجن الو .«دواد لآ راختفا» ب َناطلَسلا انالوم ّبطاخ ةلاسّرلا يفو

 تركذ دقف فّأؤملا ةلوهجملا قوجلس لآ خيرات بتُك اَمأ .رصعلا كلذ تابتاكم

 ردحنا ةوخإ ةعبرأ اوناك ءالؤه نإ تلاقو ؛ةقجالسلا وبأ وه يذلا ناقل ّنب ٌقوجلس

 يرغج نايلس ابأ مهرهشأ مسا ناك نيذلا .ةوخإلا ءانبأ نم نورشعو ةعبرأ مهنم

 نم 8 ص «قولزوأ ذفان نوديرف روتكدلا ةعبط ءانالومه لئاسر) دواد ىّمسملا كيب

 يفو ««ةيمالسإلا لودلا» هباتك يف مهدأ ليلخ دجنو .(ةمّدقملا نم ” ص و ءنتملا

 و ٠١87 /ه 4805 و 1/4 يتنس نيب كرت «ناميلس دعب «ةقجالّسلا نيطالس ةلسلس

 َّنأ يف كش الو .(م1471 «لوبناتسإ ةعبط) دواد رِكُذ غارفلا اذه يفو ءاّيلاخ م١

 .اذه ٌدواد ّدصق «دواد لآ راختفا» ب ٌناَطلَّسلا فصو امدنع انالوم

 هنباو نيّدلا سمش ٌبونذ رفغُت نأ نيثالثلاو ةعساتلا ةلاسّرلا يف انالوم ٌبلطيو

 ٌبنذ ام يردن الو .هّتعافش لبقُت نأ وجريو ةمدخلا ىلإ ةيناث ةّرم اداعُب نأو «نيّدلا رون

 .نبالا اذهو بألا اذه



 5١ لئاس ّرلا يف اوركُذ نيذلا صاخشألا

 دق نوكت نأ يغبني ءاهسفن تاناونعلا نّمضتت نيسمخلاو ةعباشلا ةلاسّرلا نألو

 َمداقلا لأسي اًتاد هن الئاق انالوم بتكي ةلاسّرلا هذه يفو .هسفن ناطلسلل تبتُك

 عضو نع اًئاد رسفتسيو ءهرْكّشو كلملا تاّيمت ىقلتيو ناطلّسلا لاح نع َبهاذلاو

 اذه ناك اذإو .هتمدخ يف نيّدلا ماسح :زيزعلا َنبالا» لخدُي نأ هنم ٌبلطيو ؛ناطلَّسلا

 .هب ةقئاللا هفاصوأب اًعبط هٌرّكذ نوكي هّنإف ءيبلج نيذدلا ماسح وه ٌصخشلا

 كلمه ب اًبقلم ّيساويّسلا راد هنييآ نب نيّدلا ٌماسُح ركُذ نيفراعلا بقانم فو

 ةفصب فِصْو يذلا «ٌّيوينوقلا راد هنيبآ دّلو نيّدلا ٌماسُحو ١5١(. ص ١« ج) «ءابدألا

 هنوك ىلإ ٌةراشإ اًضيأ تمّدقت يذلا نيّدلا ماسُح َنيع نوكي نأ يغبني ««ردانلا داّيّشلا»

 .(91 0١ص (7)ّيكالفألا مصاخي ناكو يبلج فراع ولوأ نامز يف شاع دقو .اًرعاش

 هيسامآ نايعأ نم ناك يذلا «يكب نيّدلا ماسُح خيشلا مسا ركُذ «هيلإ ةفاضإلابو

 ص «؟7) يبلج فراع ولوأ نامز يف شيعي اًضيأ ناكو ««رارسألا ٍباّتُك» نم اًدحاوو

 ءاج هنألو .(9ا/1/ ص) ةاضقلا نيب هّمسا ىرن ٌرخآ نيذلا ٌماسح اًضيأ كانهو .(7171

 نم ٌدحاو ةلاسّرلا يف دوجوملا نيّدلا ماس َّنأ ىرن ال «ةلاسّرلا يف هئاقدصأ نع ٌثيدح

 باتك يف ركُذ «مهانركذ نم ىلإ ةفاضإلابو .نيّدلا َعاسُح نيّمسملا [؟70] ءالؤه

 ص ء١ ج) «ّيفخلا ّقولاو ِناّبرلا بحاصلا» ب اًبقلم غاّيد نيّدلا ٌماسُح نيفراعلا بقانم

 مسا تبثأ دقو .(/84 ص ء3) ردنكسإ يذلا ٌماسُح كلذكو :(007 و يي

 ص)2نيدلا لامج هنأ ىلع «نيفراعلا بقانمل ىلوألا ةطوطخملا يف ريخألا صخّشلا

 نيذه نم اًدحاو ةلاسّرلا يف ركُذ يذلا نيّدلا ٌماسُح نوكي نأ لمتحُيو .5

 .نيصخشلا



 يمورلا نيدلا لالج انالوم ٌلئاسر 7

 يفو .سواكيك نيّدلا رع ىلإ ةهّجوم ءاهتاناونع لالخ نم ءاًضيأ نوناهثلا ةلاسّرلا

 ماسح ٌباحصأ يذؤي يلاولا ْنأ نيبو «ّبألا» هّسفن انالوم اعد اًضيأ ةلاسّرلا هذه

 يبلج نيّدلا ماسح َنأ َةلأسم ةلاسّرلا يف ضرعّيو «ملّظلا اذه عفر هنم ّبلطو نيذلا

 .ىرخأ دالب ىلإ بهذيو ةَينوُق كرتي نأ ديري ملّظلا اذه ببسب
 انالوم رذتعا ةلاسّرلا هذه يفو .ناطلسلل ٌباطخ اًضيأ نوعستلاو ٌةيناَدلا ةلاسّرلا

 .ناطلسلا ةدهاشم ىلع هتردق مدع نع

 ودبي ««ّنبالا» هاّس هنألو «ناطلّسلا ىلإ ٌةهّجوم اًضيأ نوعستلاو ٌةعبارلا ةلاسّرلا

 ريمأ نإ ةلاسّرلا هذه يف بتكيو .يناثلا سواك نيّدلا رع ناطلَسلا ىلإ ةهّجوم اهّنأ

 .بئارضلاب ءراجتلا نم وهو «نيذلا سمش ةبلاطم يف طرفي ساريس يف ةشداكألا

 يتلا نيّدلا سمش ءامسأ نيبو .اذه نيدلا سمش ةّيوه يف تبن نأ انرودقم يف سيلو

 ةراجتلاب اَلوغشم ناك يذلا راّطع نيَّدلا ٌسمش طقف كانه نيفراعلا بقانم يف تءاج

 نأ فورعمو .شيجلا يعماج َريمأ ناك ةشداكألا ٌريمأ و .(27 و 7718 ص ء١ ج)

 .(178-14 ص ةيشاح ءَنيّدلا لالج انالوم) تاليكشتلا هذه ُلْثِم اهيف ةيالو ّلك

 كراب ةلاسّرلا هذه فو .اًضيأ كلملا وه نيعسّتلاو ةسماخلا ةلاسّرلا يف ٌبطاخملا

 ٌبّلط اهيفو ءيبلج نيذدلا ماسُح نب نيّدلا رْدَص عم ةلاسّرلا ثعبو جاوزلاب ناطلسلل

 .نيذلا رذَصل ةدعاسم

 علطأ ةلاسّرلا هذه يفو .ناطلّسلا ىلإ اًضيأ ٌةهّجوم ةئملا دعب ٌةَناَثلا ةلاسّرلا

 ًةدوع نورظتنم عيمجلاو «ءاعّدلاب ٌلغشنم اًضيأ يبلج نيّدلا ماسُ نأ ىلع ٌناطلَسلا

 .ناطلسلا



 قر لئاس ّولا يف اوركُذ نيذلا صاخشألا

 .ناطلّسلا نم تلصو ةلاسر ٌباوج ةئملا دعب َةلاَثلا ةلاسّرلا

 :يبلج نيذدلا ءالع_١

 .ةدحاو ّمأ نم دّلو ناطْلُسو وهو .ّيموّرلا نيّدلا لالج انالومل يناثلا ٌنبالا وه

 ةنس يف (نوتاخ رهوك) ةديسلا كلتل نيّدلا ٌءالعو دّلو ُناطْلُس دِلُود :ّيكالفألا لوقي

 ةدالو خيرات اذه لهف .(791 0)1(ه 373) ةئم تس [7177] و نيرشعو ثالث

 الئاق ّبتك ّيكالفألا ّنِإ لب .نامأوت امبّنأ ىلإ ركب ل ؟يبلج نيّدلا ءالع وأ دّلو ناطْلُس

 دنس انربتعا اذإف ١7(. ص)ةدحاو ِةنسب دّلو ناطْلُس نم َربكأ ناك نيّدلا ًءالع نإ

 / ه 317 ِةنس يف دلو نيّدلا ٌءالع نوكي نأ ّلب الف ءدّلو ناطْلُس ةدالو ٌةنس ه 577

 يف هتافو دنع ناك دقف م ١777 / ه 77٠ ةنس لاّوش رخاوأ يف يفوت هنألو ؛م 5

 فيرا ةضالا وأ تعيرألاو ةعئاسلا دس

 رضحي مل ءسمش داهشتسا يف اُلَد اذه نيّدلا ءالعل نأل هنأ ّيكالفألا ىور دقو

 بهذ امدنعو .(75 63585 ص «7)ةزانجلا ةالص هيلع لصي ملو هتزانج انالوم

 :يتآلا تيبلا نيّدلا ءالع هنبا ربق ىلع بتك ؛هدلاو ةبرُت ةرايزل انالوم

 ”مرجملا ريجتسيو دولي ْنَمِبف يحن الإ هلوجري ال ناك نإ

 :ينآلا ّيسرافلا ٌتيبلا فاضأ ذئدنعو

 نيئالثلاو ةنماثلا وأ نيئالثلاو ةعباسلا ّنس يف ناك هنأ حضارلا ذإ ؛رمألا اذه يف أطخ يف ّيسرافلا ققحملا مقو #

 .[يرعلا مجرتملا]
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 ؟ميرك ىا كين زجب ىريذبن وت رك ميقل دلان اجك ؛درازاجك سب

 :يأ

 ؟ميركلااهيأءَبّيطلا الإ لقت ال ٌتنك نإ ميثللا ٌبحتني نيأو ٌحوني نيأ ْنكلو

 يناثلا ءزجلا ّنألو .(60 / ؟) يونثملا نم يناثلا ءزجلا يف ٌدوجوم ُثيبلا اذهو

 دعب هنبا ربق ىلع ٌتيبلا اذه بتك دق انالوم نوكي ه 777 ةئنس يف هّمظن أدب يونثملا نم

 :ةتافو قم نيم

 ةدحاو ةيعابر يف ةيثرم نيّدلا ءالع هيخأ ةافو ةبسانم يف دّلو ناطْلُس َمظن دقو

 ةقيقد ةتكنب ةيعابّرلا هذه يف دّلو رّكذو 07١(. ص «قولزوأ ةعبط ءدّلو ناطْلُس ناويد)

 ةافو نأش يف اًضيأ ىرخأ ةّيعاير هلو .(5 58 ص «نيفراعلا بقانم) اهّركذو هدلاول

 .(6ا/7/ ص «ناويذلا) نيذلا ءالع

 نأ هنم ٌبلطيو ««نيسّراملا راختفا» ةرابعي هّنبا ةعباسلا ةلاسّرلا يف انالوم ُفصي

 قبي مل هّنِإ لوقيو «هيلع نيمّلعتملاو هّديمالتو هءانبأ ٌللظيو نكميام عرسأي ةنيدملا ىلإ يأي

 كلت يفو .يبلج نيّدلا ءالعل ٌباطخ اًضيأ نيرشعلاو ةعباّرلا ةلاسّرلا نأ ودبيو

 .فاوه عبتي ال نأو ؛هلزنم ريغ رخآ ناكم يف ىقبي ال نأ هيلع نإ اًضيأ لوقي ةلاسّرلا

 لوقيو نيّدلا فيس ريمألا مسا ٌركذ يتأي كلذك ةلاسّرلا هذه يفو .هسفنل هءاذبإ نّيبيو

 .مهل ٌتعّرضتو ريمألا اذه لاجر ٌتوج.ر ينبا لجأ نم نإ

 يأف .نيدلا فيس مهؤاسأ صاخشألا نم ٌددع ةقجالّسلا خيراوت يف ىرُيو

 ُريغ اياضقلا هذه اًيلعفو  ؟هيلإ انالوم بهذ اذاملو [7717] ؟اذه نيّدلا فيس مهنم



 قم لئاس ّرلا يف اوركُذ نيذلا صاخشألا

 نأ لمتمُي «ْخّرف نيدلا فيس هُمسا صخش نع ٌتيدح يأي ؛هيفام هيفد يفو .ةحضاو

 .(17 هيف ام هيف) هّسفن ٌصخشلا اذه نركي

 .يبلج نيّدلا ءالع ىلإ تبتُك دق نوكت نأ يغبني اًضيأ نوتّسلاو ةعباسلا ةلاسّرلا

 بوبحم» ةرابع ْنأ ىلع .«نيسّردملا رخف» ٌةرابع تلمعّتسا اًضيأ ةلاسّرلا هذه يف هّنأل

 بألا اذه ةرجحلا كلت يف نأ ّنظ اذكه» :اًضيأ لوقي .ةقدلاب ٌةريدج اًضيأ «َنيباَوألا

 ءاذج نبك لاحالا انه ؟ٌسمش وه ةرجتلا كلت ف ٌسلالا ٌضفنعلا لف .هظعبو

 .نيّدلا دجم دّيسلل اًهافِش ليق اًضيأ مالكلا ىّضعب نأ فيضيو

 يفو .هئاريم نأش يف نيّدلا ءالع ةافو ّدعب تبتُك دقف نوثالثلاو ةيناثلا ةلاسّرلا امأ

 .ءيش ّيأب انالوم صوي مل لاجملا اذه

 .اذه هنبا نم اًّدج اًجيعزنم ناك انالوم نأ ىلإ ريشت اًعيمج ٌلئاسّرلا هذه

 :رصيق نيّدلا مّلع 7

 / ه 5837 )5357  ثلاثلا ورسخُيَك نيّدلا ثايغ رصع ءارمأ نم ٌدحاو وه

 صاخشألا نم وهو «ةريبك ةدعاسم مّدق ءيرمُج نايصع ةكرح يفو.(م 123871-15

 .(”3707 ص «ليرب .ج ١. «نديل ءامستوه ةعبط «يب ب نبا) نايصعلا اذه اودمحأ نيذلا

 عم ةقادّصلا ٌساسأ ّمّضو ءانالوم ٌحيرض يب امدنع هّنِإ الئاق ّيكالفألا بتكيو

 يف غلابي ناك يذلا ظعاولا ْنِإ لوقي كلذك .(7817 )١1: رامعملا ّيزيربتلا نيّدلا ردب

 ٌرفو لتقف انالوم ًةلزنم اًركنم اًصخش هبضغ نم ماّيألا دحأ يف ّمّكَل انالوم ىلع ءانثلا

 كلذ صّلخو رصيق نيّدلا مّلع ىلإ ًةلاسر انالوم بتكف .انالوم تيب ىلإ أجلو َةيِنوُق ىلإ
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 لئثُس .(584 ص) هلزنم يف انالومل عامّسلا ّسلاجم ٍبّنري ناكو .(4 54 ؛هسفن) ظعاولا

 ّبحُت لوّدلاو للملا ّلك ّنأ نم ٌمظعأ ةمارك ُهَيَأ :لاقف  ؟انالومل ٌتيأر ٍةمارك َةَيأ رم

 حيرض ءانب يف ريبك ريثأت هل ناك هنإ ّلوقلا ّيكالفألا فيضيو ؟(014 صالانالوم

 نم ةّيرّصيق يف اهانب يتلا ةسردملا حاتتفا ةبسانمب نيّدلا ٌنيعم ناكو .(797 ؟)انالوم

 هيلإ دلو ناطْلُس ةوعدل رّصيق نيّدلا مّلع ّلسرأ دق «يزاربشلا نبّدلا بْطُق لجأ

 .(م5١15-411)

 حَدِم ثالث دلو ْناطْلُس مظنو .م 1184 / ه 587 ةنس نم لاّرش يف لت

 نمو .هّتسردمو انالوم ٌحيرض ىنب نيّدلا مّلع ْنأ ىلإ اهادحإ يف راشأ دقو ءهمساب

 ِمَّلَع مساب رفظن «ةثلاثلا ةحّدملا نم ىلوألا تايبألا نم رشع ينثالا ىلوألا فورحلا

 «ناويدلا) ”حّشوملا عون نم ةروكذملا ةديصقلا نأ ينعي يذلا ٌرمألا ءرصيق نيّدلا

 كلذ ىلإ ةفاضإلابو .(116١١-5و 8520٠١ -4 ص «م ١45١ «قولزوأ ذفان ةعبط

 .(31ه ةّيعابّرلا 107 ص) هتاّيعابر ىدحإ يف دّلو ُناطْلُس هيلع ينثي 2.23

 ؛عطاقم وأ دونب ةينامث يف هتيثرم يف "””اًعيجرت دّلو ناطْلُس َعظن اًضيأ هلتقم دعبو

 باحصأ ٌمامإو انالوم ةرضحل نيّيقيقح لا نيّبحملا نم هنأب نيّدلا ّمّلع فّرع هيفو

 78٠(. 3775 ص)انالوم

 .رصيق نيّدلا مّلع ةلاسرل ٌةباجإ انالوم لئاسر نم نورشعلاو ةيداحلا ةلاسّرلا

 [مجرتملا] ءيش وأ صخسش مسا هيف تيب وأ عارصم لكل ىلوألا فرحألا عمج نم أشني ٌرعش سرفلا دنع حسّتوملا *

 [مجرتملا] ٌصاخ ّيور عطقم ّلكلو ؛عطقم ّلك دعب تيب رّركتي ثيح َّيسرافلا رعشلا لاكشأ نم لكش * *



 خي لئاس ّرلا يف اوركُذ نيذلا صاخشألا

 هل ٌباطخ اًضيأ ةثملاو نورشعلاو ٌةعباَرلا ةلاسّرلا .اًضيأ حئاصن ةلاسّرلا هذه ٌنَمضتتو

 .«دالوألا ّرْخف» اهيف انالوم هاّمس دقو

 :حاّوَتلا يلع

 ىوتحم نم نّبتيو .يئارملا دِشْنُي ناك دادجلا مسارم يفو ءاَحاْوَن ناك ٌلِجّرلا اذه

 انيديأ نيب سيلو .هلمع ببسب هيلع عل حاّوَنلا بقل نأ نيسمخلاو ةسماخلا ةلاسّرلا

 ُريغ ةلاسّرلا هذه يف ركُذ يذلا ءاندّمحم» نم دوصقملا َّنإف كلذك .هنأش يف ريبك ٌعالَطا

 .فورعم

 :نوتاخ ةمطاف "4

 نيّدلا حالَص ٍةنبا ءنوتاخ ةمطاف ىلإ تهّجو نوسمخلاو ٌةسداسلا ةلاسّرلا

 ءاهجوزو نوتاخ ةمطاف نيب ٌفالتخا زرب دق ناك هّنِإ ّيكالفألا بتكيو .بوكرز

 ةمطاف ىلإ يرمق نيّدلا لامج ةطاسوب اهلسرأو ةلاسّرلا هذه انالوم ّبتك .دّلو ناطلس

 .(775 174-2 ص 2؟) اهتيع ةلاسّرلا ّيكالفألا تبثأ دقو ؛نوتاخخ

 ًةثم اعلا كلذ نم ٌرهاّطلا هُحور علخي ؛مكتكربب» :ةلاسّرلا ةياهن يف بتكي هنأ نمو

 دعب يأ «نيّدلا حالّص ةافو دعب تبتُك ةلاسّرلا ْنأ مّلْعُي «ضرألا لهأ ىلع ةيانع فلأ

 .ما1 /ه 1615 ةنس

 :نيتاونلا ريخف .'"ه

 هيلو ةداعسو ؛تلاقلألا هده" ال ةدتس: لإ كيك قوكيرآلاو ةسداسلا ةلاسدلا

 ةيلاعلا «قّلخلا ةنّسحلا «ٌنهتمصعو نيتاوخلا رخف :ةدباعلا ةدهاّرلا ؛ماركإلاو ماعنإلا
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 .«...ريمألا ةنبا «كولملا ةليلس ءركّذلا ةبّيطلا ءريخلل ةطسابلا «ةبقاعلا يف ةرّكفملا ءةّمهلا

 ةايحلل يطعي ناك نيرخآلا ةّيفوصلاب ةنراقم انالوم ْنأب ملع ىلع نحنو

 ٌتاديرم هيدل ناكو «ةأرملا ةيّرح ىلإ زاحني ناكو «ةبسانملا ةيمهألا ةأرملل ةيعاتجالا

 نم عامّسلل ةًّطاخ سلام دقعت ليئاكيم نيّدلا نيمأ ٌةجوز [7374] تناك لب ؛تاريثك

 2١ ؛نيفراعلا بقانم) انالوم ىلع ٌدرولا رثني ناك سلاجملا كلت يفو ؛تادّيسلا لجأ

 نأش يف ٌتامولعم انيدلو .(751 - ”717/ ص ءنيّدلا لالج انالوم 444١

 كلت يف جار دق كيلستلا نم زارّطلا اذه ْنأ ىلإ بهذت ةّيولوملا ةايح نم ىلوألا ةلحرملا

 دقو .اًطوح تاديرملا ّضعب ءدّلو ناطْلُس ةئبا :نوتاخ:ف َبَك تعم دنق ءاًضيأ ةلخرملا

 ةقيرطلا ةعاشإ ىلع تاقوُت يف «ةّيولوملا ءافلخ نم يهو ««ءاقل شوخ» ٌةفراعلا تلمع

 .(5-5857 17ص ءانالوم دعب ةّيولوملا) ةيولوملا

 ةكلم ةنبا نوتاخخ يجركك «يناثلا ورسخْيَك نيّدلا ثايغ ةجوز ّيكالفألا فّرع دقو

 هذهو 1١7١5(. ص «7 «مالعألا تسرهف) انالوم يديرم ةّصاخ نم اهّثأب ءيجرك

 جاموك ْنإف اهيلإ ةفاضإلابو .(747 27) انالوم حيرض ءانب يف اًضيأ ٌدي اهل ناك ٌةدّيسلا

 تسرهف) انالومب ةريبك ٌةقالع اًضيأ اهل ناك ؛عباَرلا نيّدلا نكر جوز «ياقوُت نوتاخ

 ١5١(. 5 ص «مالعألا

 .نيتدّيسلا نيتاه نم ةدحاو ىلإ تِهُّجَّو دق ةروكذملا ةلاسّرلا ْنأ ّنظنو

 يهو ءاهئافش ةبسانمب تبتك ةدّيسل ٌباطخ اًضيأ ةئملاو نورشعلاو ةنماثلا ةلاسّرلا

 ةلاشزلل انيرقت ةياشم' وتقف تاقلآلا نأ ةيكيو: نمو فيرس نع لاؤسلل ةلافر

 .اهسفن ةدّيسلل تبتك اهنأ يظن «ةعباسلا



 8 لئاس ّرلا يف اوركُذ نيذلا صاخشألا

 اهخأ لمتحملا نم يتلا ءنوتاخ يجرك نأ وهو ّرمألا اذه انه فيضُت نأ انيلعو

 ءانالوم ٌقارف لّمحتت نكت مل اهنأل «لوغملا موجه ببسب ةّيرّصيق ىلإ ةرجهلا ٌديرت تناك
 ١ «نيفراعلا بقانم) اهلجأ نم انالومل ٌةروص مسري نأب ّشاقنلا ةلوّدلا َنيع تفّلك

 يف انالوم ةّبحأ نم ٍدحأ مسا ركذي نأ ديري دلو ُناطْلُس ناك امدنعو .(75- 05

 .(5 57 ص .دّلو ناطْلُس ناويد) اًضيأ ًةدّيسلا هذه ركذي ناك ةّيرَصِيق

 ةمطاف» ب تفصُو ةدّيس ىلإ ةئملاو نوثالثلاو ةعساتلا ةلاسّرلا تبتك كلذك

 نم رهظي اى ٌةدّيسلا هذه نوكت نأ لمتحيو .«نامزلا ميرم «نارودلا ةجيدخ ءرصعلا

 َبلطو «هاقناخ يف ٌةخيشملا ال ناك يتلا اهَسفن ةدّيسلا يه ءنينامثلاو ةيناثلا ةلاسّرلا
 .هاقناخلا اولخد دق اوناك نيذلا صاخشألا ٌجارخإ هتلاسر يف انالوم

 :(ريمألا) شمغدنالسرأ نيّدلا ٌرْخف "7

 مّلعلا لماح يغاط هسوك ةكرعم يف جنيوس نب شمغدنالسرأ نيذلا ٌرخف ناك
 نيذلا ٌرخف لشتنا «ةكرعملا كلت يف ةميزهلا دعيو [1801] .ورسخيَك نيذلا ثايغل

 لوؤسم ةفيظو يف هدم ثيمألا لظ .هتْمَسو همادنه رييغتب كالحلا نم هذقنأو َناطْلَسلا

 نيذدلا نكٌرو يناثلا سواكيك نيدلا رع نيب حلصأ دقو .[ةّيسرافلاب  روخآ ٍريم] ليخلا

 ىلإ اًلوسر بهذ ءَنيّدلا نكر عم اًعزانتم نيّدلا رع ناك امدنعو .عباّرلا نالسرأ جيلق

 حلاصتلا ىلع نينثالا نيذه ٌتحو «نيوخألا نيب َصْلّصلا تّبث ىرخأ ةّرمو نيّدلا نكر

 ىعس «لوغملا عم نيدلا رع ةكرعم دعبو ءم ١107 / ه 5405 ةنس يفو .ةملاسملاو

 جوأ تاناخ ةروث دامخإ يف هل ناكو ؛ةنطلسلا شرع ىلع عباَرلا نيدلا ّنكر ٌسلجأو
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 «يجزاي نيسحت ةمجرت «ةّيكرتلاب نيفراعلا بقانم ةمّدقم نأشلا اذه يف رظنا) ريبك ٌريثأت
 .(77-18 ص «رابخألا ةرماسم ؛الال الام 1467

 «ةيكباتألا ةسردم ٌةَيِنوُق يف ىنب شمغدنالسرأ نيّدلا ٌرخف نإ ّيكالنألا لوقيو

 َّنِإ اًضيأ لوقيو 70721١(. ج) اًسّردم ةسردملا كلت يف ينيدراملا نيّدلا ٌسمش لغتشاو

 نيب نم اوبختتُي نأ يغبني ةسردملا هذه يف نيسّردملا ْنأ طّرش دق ناك ةسردملا يناب

 ال ٍطرشب ةطورشم نوكت يتلا تاريخا ْنِإ لوقي انالوم نأ فيضيو «طقف فانحألا

 .(4586- 555 21) الماك اًريخ نوكت

 دق انالوم لئاسر نم نينامثو ةعبس مقّرلا لمحت يتلا ةلاسّرلا نوكت نأ حججرملاو

 .(«ءاطعلا بحاص نيّدلا رخف» تحت بتٌك ام :رظنا)» صخشلا اذه اًضيأ تبتك

 نأ انالوم هنم بلطيو .ٌصخشلا اذه انالوم ركذ نيعستلاو ةئلاثلا ةلاسّرلا يف

 و3 ملك نأو ءائيدح ةأشنُم ةسردم يف اًسّردم ينيدراملا نيدلا ٌسمش نّيعي

 نيّدلا لمكأ» تحت بتُك ام :رظنا) نيّدلا حصفأل «نيّدلا سمش لن دعب ءياطرق

 .(«بيبطلا

 :(ءاطعلا بحاص) ىلع نيّدلا رخف 1

 لمع دقو .ءاطعلا بحاص مساب اًريثك ّيموّرلا نيسح نب يلع نيدلا ٌرخف رِكُذ
 ىنب ندملا نم ريثك يفو .ةفلتخم تامدخ يف ةقجالسلا ةلود يف ةنس نيسمح نم اًبيرق

 لغتشا ناكو .[ءام براشم] اَلُبّسو [هاقناخ عمج] قناوخو «لفاوق تاناخو سرادم

 بئان بصنم ىلإ كلذ دعب لصوو ءءاضقلا لمعب سواكُيك نيدلا زع دهع يف



 6 لئاس ّرلا يف اوركُذ نيذلا صاخشألا

 سانلا نم اهنوذخأي اوناك يتلا لاومألا زازتبا نم ٌلوغملا عنمي نأ لجأ نمو .ةنطلَسلا

 ىلإ داع هتقفاوم بسك دعب مث «لوغملا مكاح ىلإ بهذ «ةّيلاملا لامعألا مّظنيو ءاّثاد

 نيذدلا ّزعو نالسرأ جيلق نيّدلا نكر نيب حلّصلا داجيإ لجأ نمو .لوضانألا

 وكالوه ىلإ [181] ءسواكيك ةبحصب م 1104 /ه 50801/ ةنس يف بهذ «سواكِيك

 نيذه نيب حلّصلا داجيإ لجأ نم ىرخأ ةّرمو .ةرادّصلل ريتخا ةدوعلا دعب مث .ناخ

 يقب كلذ دعبو .ةرازولا ىلإ نيّدلا نكر هلصوأو «نيّدلا نكر ىلإ بهذ «نيناطلسلا

 نيّدلا نكر لتقم دعب .مظعألا بحاصلا بقلب رفظ ناك يذلا ءبحاص نيذلا ٌرخف

 .قوجناثع ةعلق يف نجس ؛هناورب ةفلاخمل ذم ضمن ناك ذإو .هسفن بصنملا يف اًضيأ

 يف .مظعألا ٌبحاصلا ديدج نم حبصأو «لوغملا مكاح ىلإ بهذ «هحارس قالطإ دعبو

 دق تناك يتلا «عباّرلا نالسرأ جيلق نيّدلا نكر َةنبا ذخأ م117/ / ه 71/7 ةنس

 فو .لوغملا ناخ نوغرأ ىلإ «نيّدلا نيعُم ةبحصب «لوغملا دهع ّنو ةبيطخ تحبصأ

 .ناتسبلا يف دودحلا ٌرومأم ءريطخ نبا هثدحأ ناك يذلا بارطضالا يف ءراص ةدوعلا

 ىلإ اوبهذ دق اوناك نيذلا «لوغملا ماعط ُتاقفن تمّلُس م1787 / ه 741 ةنس يف

 اوناكو «ةيلام ةدعاسم هيأ ٌءاربكلا مّدقي لو .نيّدلا رخف ةدهعل «نييرصملا ءاقلل ناجنزرأ

 ٍناسنإ لك ؛هدهعتي نأ هيلع يغبني اًضيأ سيجا ؛همساب ٌرَدِصُت اهّلك رماوألا ّنِإ :نولوقي
 دق نيذدلا ٌرْخف ناك يتلا لاومألا َنإف وحنلا اذه ىلعو .اًضيأ هّدْحو اّيقتي ءهّدْحو لكأي

 وتافيك ءاج ,م 11875 / ه 31826 ةنس يف .اًعيمج اهفرص اًماع نيسمح دادتما ىلع اهعمج

 اًضيأ هدونج ىلع ٌةظفاحملا .يارس قآ ىلإ ءاج ساويس قيرطب كانه نمو ساويس ىلإ

 اًريثك اًضيأ ىمنأ يذلا يلع نيّدلا رخف َنِإف ةياهنلا يفو .نيّدلا رخف قتاع ىلع تعقو
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 ىلإ ينيوزقلا نيذدلا ٌرْخف لصوو «نيّدلا دجم هبيقر ديب يحن ءيرْمج ةنتف يف لامعألا نم

 قآ نم اًبيرق «ردان ةيرق يف ًءاوزنالا ءاطعلا بحاص يلع نيدلا ٌرْخف راتخاو .ةرازولا

 نيفراعلا بقانم ةمدقم) هسفن ناكملا يف قوت م 11848 / ه 541/ ةنس يف ّمث ءرهش

 كانا 25١ ص «نيّدلا لالج انالوم ؛نيعستو عبرأ  نيعستو نيتنثا ص «ةيكرّتلاب

 .(5 8 2" ص ءانالوم دعب ةّيولوملا "01

 دحاو نم ةعطق يف يلع نيّدلا رخف مظعألا ٌبحاصلا دّلو ناطلُس َحدم دقو

 .(187-1847 ص «ناويدلا) اًثيب نيرشعو

 .نونحو ءلْذَعلل ٌفرتحم بخ ٌلجر هّنأب يلع نيدلا َرْخف اهلك ٌرداصملا تفّرع دقو
 ص 7 جو 22144177017٠ ص ١ ج) ةفلتخم تابسانم يف ّيكالفألا هركذ دقو

 .(007 0170 ص ١ ج) «تاريخلا وبأ» ٍبَقَلِب نيعضوم يف هٌرُكذ دقو .(6

 ريمألا» ب هاّيِإ اًمصاو هيلع ينثُي انالوم لئاسر نم نيثالثلاو ةسداّسلا ةلاسّرلا ينو

 «نيمولظملل يعاّرلا «ةبقاعلا يف رّكفملا هلل يقتملا ءَقّلُخلا نّسحلا نّيدحملا ؛لجألا

 هتدعاسمب اوراص باحصألا نم ةعامج ْنِإ اًلئاق ةلاسّرلا يف بتكيو .«خألا» ب هبطاخيو

 ةتس وأ صاخشأ ةسمخ [؟87] ّنكل «تارداصملاو تابلاطملا نم لابلا يغراف

 .مهنع ىفعُي نأ بَلط دقو ؛جارخلاو ٌتاواتإلا مهنم بلطُي نآلا ىّتح نولازيام

 كلمو نيطالّسلاو كولملا بأ» تافصب هبطاخ اًضيأ نيعبرألاو ةعباّرلا ةلاسّرلا يف

 ٌباطخ اًضيأ «نبالا» ب ةيصوتلا يف تبتُك يتلا ةلاسّرلا هذه نأ انرظن يفو .«ءارزولا

 .هل ٌباطخ اًضيأ نيعبرألاو ةنماثلا ةلاسّرلا نأ ّنظنو .يلع نيذلا رخفل

 ماعلا ءلجألا ريمألا» ب ُبطاخملا فِصّو اًضيأ نيسمخلاو ةيناثلا ةلاسّرلا يف



 عمال لئاس لا يف اوركُذ نيذلا صاخشألا

 كولملا ّصتخم هللا قَّلََت ىلع قفشملا «هللا رمأل مّظعملا مَمّنلاو يدايألا لو «لداعلا

 .ءاطعلا بحاص نيّدلا رخفل تبتك دق اًضيأ ةلاسّرلا هذه ّنأ بسحنو .«نيطالّسلاو

 ىرخأ ةعامج نم ىكتشا مث شيواردلا حالصب ٌداقتعا اهيدل سيل ةعامج ْخّبَو اهيفو

 ْنأب ركذيو ةينوُق كرتي نأ ىلع ٌمزاع هّنأب دّده انالوم ْنِإ لب .ّقحلا ٌةبحاص اهَسفن رهظُت
 .ةّصْعو ةرارم اهيف لمجب بلطملا اذه نّيبيو ءكلذب حمسيال ةلاسّرلاب بطاخملا

 انالوم ٌّبّلط دقو .هيلإ تلسرأ اًضيأ نيعبسلاو ةسداسلا ةلاسّرلا َّنأ رهاظلاو

 «يبلج نيّدلا ماسح ىلإ نيّدلا ٌردص خيشلا هنع لقتتا يذلا ُةاقناخلا مَّلسُي نأ

 .هتايح ٌفورظ تءاس يذلا

 نبا ءنيّدلا ِرْدّصل ةّيلام ةدعاسم نأش يف انالوم اهبتك نوناثلاو ةيداحلا ةلاسّرلا

 رْدَص نبا ءنسح نيّدلا ماسح ْقوُت .هّسفن نيّدلا ٌردص اهّلمح دقو «يبلج نيّدلا ماسح

 ةيولوملا) انالوم ةربقم يف نفّدو «م 1747 / ه ا/4ال ماع نم لاوش يف دمحم نيدلا

 هل أشنُي مل نكلو .هسفن ناكملا يف نفد اًضيأ هابأ نأ لمتحُو .(”08 ص ءانالوم دعب

 أّيمُث مل نكلو «نيذلا ماسح ُنفدم ٌدعَأ كلذ دعبو .هيبأ ربق برق نفد هّنأ وأ ؛حيرض

 .هنبال ريق رجح

 نم ددع نع ةّيلالا تابلاطملا نم وفع بّلط يف نوناثلاو ٌةعباسلا ةلاسّرلا

 .نأشلا اذه يف كلملا نم ٌرمأ ذخؤي ٌرمألا مزل اذإ هنأ اهيف ءاج دقو ءشيواردلا

 يلع نيّدلا رخف يف تلمعّتسا يتلا ٌباقلألا نّمضتت نونامثلاو ًةعساتلا ةلاسّرلا

 ٌدّيسلا ّدخأ .هل تبتُك دق ةلاسّرلا هذه ّنأ يف كش ال ةهجولا هذه نمو .ءاطعلا بحاص

 ًءاقدصألا دعو ناكدلا اذه راجغتسا ءانثأ يفو ؛اًناكد ناطلّسلا لاومأ نم ىكز
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 نم انالوم بلطيف .اًديحو اًيكز دّيسلا اوكرت دقف لمعلا ةلحرم يف اَمأ ؛ةدعاسملاب

 يف ركذ يذلا هسفن ٌصخشلا وه اذه اًًيكز دّيسلا ّنأ رّوصتنو .هتدعاسم بّطاخملا

 ناطْلُس ٌةعضرُم بنُ ءانامارك ناتسب يفو .«لاّوقلا يكز دّيسلا» مساب نيفراعلا بقاتم

 مايأ ةثالثل ىقبيو ءسلجملا اذه يف لاّوقلا يكز رضحيف [187] .ءعاس سلجم دّلو

 ناك ماّيألا نم موي يف .(770 21ج) راعشألا دشنُي ؛باحصالا ةبحصب ٍلايل ثالثو

 هنإ نولوقيو برع نبا «تاحوتف» نع نوثذدحتي نيّدلا لالج انالوم سلجم يف ءاملعلا

 لاّوقلا يكز لخدي ءانثألا هذه يفو .هفيلأت نم هًدوصقم ام ُفَرْعُي الو ءٌبيجع ٌباتك

 ّيكم تاحوتف نم عفرأ ّيكز ٌتاحوتف نآلا :انالوم لوقيف .راعشألا داشنإ يف ذخأيف

 417٠١(. .هسفن) عامسلل ضهنيو

 ةبسانتم باقلألاو نيوانعلا ّنأل كلذ ٍءاًضيأ همساب نيعبرألا ةلاسّرلا ْنأ ٌرهاظلاو

 اهيف نّيعي نأ ةسردم ىنب لوهجم صخش نم ةلاسّرلا هذه يف انالوم بلطيو .اًمامت هعم

 .اًضيأ هّتيوه فرعن ال يذلا ةلاسّرلا لماح

 نيدلا لامج خيشلا ىلإ شاترهك يخأ هاقناخ ميلست بّلط يف ةئملاو ةنماثلا ةلاسّرلا

 .(««نيّدلا لامج» تحت بتك ام :رظنا)

 كولملا وبأ» ناونعلا ىلإ ةئملاو نيثالثلاو ةثلاثلا ةلاسّرلا يف انهبتنا ام اذإو

 .هتيكباتأ نامز يف نيّدلا رخف ءاطعلا بحاص ىلإ تهجو اهّتأ انملع ««نيطالّسلاو
 .ةحارص اهدعب يتلا ةلاسّرلا يف ركذُي كلذك

 - كيب رلكيب] ءارمألا ديمأ وه ةلاسّرلا هذه يف رِكُذ يذلا شاتوي نيّدلا سمش نإ

 يقتملا» ب ياطرق نيّدلا لالجو ٌصخشلا اذه ةيخيراتلا ٌرداصملا فصت .[ةيكرتلاب



 فنا لئاس ّرلا يف اوركُذ نيذلا صاخشألا

 نيذدلا رع الصوأ ياطرق نيّدلا لالجو ٌصخشلا اذه ناكو .«ءافعضلا ىلع قفشملا

 ةنس يف ورسخيك نيّدلا ثايغ ةانبأ «ذابقيك ءالعو نالسرأ جيلق نيّدلا ّنكرو سواك
 اه. 145 ةنس يفو.(77-18ص «رابخألا ةرماسم) .ةنطلّسلا لإ ءم 1743 /ه 17

 رثإو .(47 ؛هسفن) ةكرعملا يف دهشّتسا ءلوضانألا ىلع وجيب ةلمح ءانثأو ؛م 1757 /

 سمش نإ لوقي يب يب نبا نكلو ؛(0١5صم) ءارمألا ريمأ ُبصنم يغلأ اًضيأ هتافو

 سلجي نالسرأ جيلق نيّدلا نكر ناك امدنعو «خيراتلا كلذ يف لتقُي مل شاتوي نيّدلا

 .(؟47ص ءيب يب نبا) ةعلقلا ةيامحب تاقوت ةعلق يف اًلوغشم وه ناك ءشرعلا ىلع

 عم «ريطخ نبا ةروث يف ,م 1777 م /ه 770 ةنس يف لِتُق هنأ سربيب خيرات يف أرقنو

 .نيرخآ ءاربكو «هناوري نيّدلا نيعم لاخ يفوتسم نيّدلا دعس نبا ء«سنوي نيّدلا ٍدْعَس

 .(41و 4ص اياق تلاي نيّدلا فرش ةمجرت) ٌةَِنوُق ىلإ اًعيمج مهُسوؤر تلسرأ دقو

 .شاتوي نيّدلا سمش مسا دعب هللا همحر» ٌةرابع هتلاسر يف انالوم ٌلمعتسا دقو

 قوت امنيب ؛هتافو دعب تبتُك دق ةلاسّرلا نأ ىلإ حضاو وحن ىلع ةرابعلا هذه ريشُتو

 ٌةمولعملاو .سربيب ُحيرات أطخأ كلذ ىلع ءانبو .م 1717 / ه 77/7 ةنس يف انالوم

 نوكي نأ يغبنيو «ًةحيحص نوكت نأ يغبني رابخألا ةرماسُم ٌباتك اهمّدقي [185] يتلا

 .م ١505 /ه 555 ةنس دعب ةلاسّرلا هذه ّبتك انالوم

 «نيدلا سمش ةنبا نم هتبا جوزي نأ ديري ناك يذلا ءنيّدلا ّرخف انالوم ٌحصنيو

 بتكيو.دسحلا نع أشن دق هّلك مهمالك َنأل كلذ ءساّنلا ليواقأ ىلإ تفتلي ال نأ

 نم رهظيو .يبلج نيّدلا ٌماسُح مكبانج ىلإ ٌلِسِرَأ ربخلا اذه قيقحت لجأ نم ين :الئاق

 .اًمج اًبُح شاتوي ٌبحي انالوم نأ اًعيمج رومألا هذه
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 نم هّلَّرع يذلا نيّدلا ٌماوق اّمأ .هل ٌباطخ اًضيأ ةئملاو نوثالثلاو ةعبارلا ةلاسّرلا

 «رابخألا ةرماسم) ديمحلا نب رهشأ نيّدلا عاوق كلا فّرْشم نوكي نأ لمتحُيف ةمدخلا

 م 171// /ه 711 ةنس يف ليُقو ءنيّبنامّرَقلا ةنتف يف ٌصخشلا اذه مها دقو 4١(. ص

 نع هَذه لِزُع هنأ ىلإ ريشت اهنإف «هل اًباطخ ٌةلاسّرلا تناك ام اذإو .(77ص ءهسفن)

 .انالوم براقأ نم هنآ مّلْعُي .«نبالا» ُريبعت هنأش يف لمعتسا هّنألو ؛ةمدخلا

 نامز يفو نيّدلا رخف ٍبحاّصلا ىلإ تبتك اًضيأ ةئملاو نوثالثلاو ةسماخلا ةلاسّرلا

 نبا «نيّدلا ردص لاومأ ةرداصم عوضوم يف ٌةلاسّرلا هذه ترّرخ دقو .« !اًكبانأ هنوك

 ءاضق لجأ نم ينّنإ اًلئاق نيّدلا رخف بحاصلا ىلإ انالوم بتكيو .يبلج نيّدلا ماسُح
 ٌرمألا ضرعأ نأل ًةصرف دجأ مل يننكلو ءايصخش مكيلإ ٌتئج نيّدلا رذص ةجاح

 .نأشلا اذه يف ةدعاسم هنم بلطيو ؛مكيلع

 بصنم يف ناك امدنع يلع نيّدلا رخف ىلإ تهّجو ةثملاو نوثالثلاو ةنماثلا ٌةلاسّرلا

 .حئاصنو ءانثو ًءاعد نّمضتتو ؛مظعألا بحاّصلا

 اًضيأ ةلاسّرلا هذه يفو .اًضيأ هل تبنُك ةئملاو نيعبرألاو ةيناثلا ةلاسّرلا نأ بسحنو

 .وه هعم ةلاسّرلا لسرأو «يبلج نيّدلا ماسح نبا ؛نيّدلا ٍرذص لاح حالصإ َبّلط

 مجن» :ناونع تحت بيٌدام رظنا) هيلإ ٌةهجوم اًضيأ ةرشاعلا ةلاسّرلا ْنأ ّنظنو

 .(همّرخ نب نيذلا

 ؛ةقجالّسلا رصع يف هيّبرم وأ ريمألا مّلعم ىلع قلطي اًبقل كلذك ينعتو .دلاولا دّيسلا :اّيقرح ةيكرتلاب كباتأ ينعت

 .[يبرعلا مجرتملا] .ءارزولا سيئر وأ ريزولا ينعت اًضيأ ةقجالسلا رصع يفو .اًمومع مّلعم» اًضيأ ينعت دقو



 عدال لئاس ّرلا يف اوركُذ نيذلا صاخشألا

 :(؟) نيذدلا نالف

 ةريثكلا تاديدهتلا ُثاذ ةلاسّرلا هذه .نيعبَسلا ةلاسّرلا يف بطاخملاب حّصُي مل

 نبالا» ب بطاخملا ةبطاخم نم نّيبتي نكلو .تبتُك نمل فورعم ٌريغ ةجعزملا تاملكلاو

 انالوم عابتأ نم يصخشل تبتُك اًنيقي اهنأ «بالا اذه» هّسفن انالوم ةيمست نمو «زيزعلا

 كنم انس ٌرْفصأ كاخأ َنإف نكي اههمو» :ةرابع نم صلختسُيو .هقيرطب نيطبترملاو
 ”خأ هل ةلاسّرلاب َبّطاخملا نأ ؛هلاح نع َكئَدحِي نأ هل اًنوذأم ناك .هافسأ اوو 1

 اذه ةعراق ىلع هّسفن كرتو ةلاهجلا بورضو بابشلا تاوزن يف اًضيأ وه قرغ ٌرغصأ

 يبلج نيّدلا ءالع ىلإ تبتُك ةلاسّرلا هذه ْنأ ىلإ حوضوب ٌتايلكلا هذه ٌُريشتو .قيرطلا

 قيرط ءانبأ نم اًدحاو «ريزعلا ننبالا» اذه ناك ءوحّتلا اذه ىلعو .دّلو ناطلس وأ

 دارفألا نم ناك بّطاخملا اذه نأك حاحلإب ةلأسملا انالوم ةعباتم نم مهفُيو .انالوم

 اًريثك هقلقأ هنأش يف اًمالك عمس دق انالوم ناكو «ةيوق ٌةقالع انالومب مهطبرت نيذلا

 .هينيع نع مونلا درطو

 لثم نانبلاب هيلإ اًراشمو ةعمسلا َنَسَْح ناك يذلا ٌُتيبلا» :ةلاسّرلا يف أرقن انْنأ وأ

 ءايض يارسناوراك] نيّدلا ءايض طابر لثم اًروهشم ودغي نأ نم ٌبيرق ءمارحلا هللا تيب

 .«نيّدلا ءايض ناخد مساب اذه نيّدلا ءايض طابر ّيكالفألا ركذيو .[ةّيسرافلاب  نيّدلا

 اهيدل ناكو ءسوواط اهّمسا بايثلا ٌةليمج نّْمُحلا يف ٌةياغ ٌةأرما ناخلا كلذ يف ناكو

 نم موي يثو .املامجو اهبابرب نيسووهم عيمجلا ناكو .بابّرلا ىلع فْزَعلا يف ٌةراهم اًضيأ

 اتالوم لبقف .اهترجح ىلإ انالوم سوواط تعدف .ناخلا كلذ ىلإ انالوم ىضم ماْيألا

 اتالوم ٌدْجو رّثأف ةأرملا كلت ةرجح يف برغملا ةالص تقو ىلإ ةدابعلاب لغشناو ءاهّتّوعد
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 .ةأرملا كلت يف هلاحو

 ةأرملا كلتب نتُمف .ناكملا كلذب رمي ناطلّسلا ةنيزخ ٌلوؤسم ناك هسفن مويلا يف

 لوقيو .تايلضفلا ءاستلا ىدحإ فاطملا ةياهبخ يف سوواط تحبصأو .اهب نرتقاو

 يف ٌفورعم وهو «نيملسملل اًماّمح كرابملا ُناخلا كلذ راص رمألا رخآ يف ِهّنِإ ّيكالفألا

 .(17/6-7177 ص )١1: ولشقن مامح مساب نامزلا اذه

 كلذ يف يرجي ناك هنأ ٌمولعم ؛ّيكالفألا اهلمعتسا يتلا «كرابملا» ةملك مغربو

 .كلذ ىلإ انالوم راشأ املثم هروجفلاو ٌقْسِفلا ناخلا

 :(يضاقلا) نيذلا لاك

 ريصقت نع وفعلا سائتلا يف نيّدلا لاك انالوم ىلإ تبتُك نوعبرألا ٌةلاسّرلا
 ريبعت نم دافتسُي ناذللا «نيّدلا ُدحم ٌمامإلاو نيّدلا ٌدامع ٌمامإلا امُسامسا نيصخش

 لوملا» ناك صخشلا اذه نأ ةلاسّرلا ناونع نم رهظيو .امهنس ٌربك «ناّرعألا نادلاولا»

 يف انالوم لوقيو.هيواتف ةباصإ يف قيفوتلاب انالوم هل اعد دقو ««ناَبّرلا ققحملا «ةمالعلا

 :ةعافعلتا| فاح وه ةوكي نآ ديريو :ةسفت. لإ لشي نأ ىلإ قاع لإ ةلاسإلا

 ملرمألا اذه لجأل ٍناكم ىلإ بهذ امّلكو «قيرطلا اذه كلسي مل نآلا ىتح هنأ فيضيو

 .هل ةّيحوّرلا ةيصوصخلا هذه نع ثّدحَت ببَسلا اذهو ؛هريمض يف ام نّيبُي نأ عطتسي

 يضاق وه ٌصْخَّشلا اذهو .يباك نيّدلا لاك يضاقلا ركُذ نيفراعلا بقانم فو

 امدنعو .«ماّكحلاو ةاضقلا َكِلم» ّيكالفألا هاّرس دقو .لوضانألا يف ةاضقلا 3

 هّنأل نكلو .انالوم ةرايزب هباحصأ نم ةعامج هبّغر ةّينوُق ىلإ ءاج دق ٌصْخّشلا اذه ناك



 11ه لئاس ّرلا يف اوركُذ نيذلا صاخشألا

 ةرايزب يظح امدنع ةياهنلا يفو .ةرايزلا هذبم ٍةقالع ىلإ رّشُي مل عيفر بصنم اذ ناك

 .انالومل ِنّيَديرم ؛كباتأ نيّدلا َدحو نيذلا ٌرذص ههْيَدلو لَعَجو هب اًئاه راص انالوم

 نم سلجملا كلذ يف عامّسلاب انالوم لغشناو ؛هروضحلا انالوم اعدو عامس سلجم َبّترف

 :ةّيعابّرلا هذه ٌدشنأو «ليللا فصتتم ىلإ راهنلا فصتنم

 اكيرسو اًفيفخو اكو اًعفدنم ءاج

 باوّصلا درو ةضور نم اًريبع هور اًسنتم

 يزجلا يفةاضقلا ةلمج لع َمويلا مّدقت

 باك يضاق ةايحلا ٍءام نع ٍثحبلا يف

 :لاقو ؛ههجوو هنيع ىلع هلّبقف نيّدلا لاك ٌروضح ّبلط ٍذئدعبو

 ةقاجلا هافّشلاو رقصألا ةججولا لأسا يلايللا ٍلأس اف يففرعت ىلاذإ

 .(11/4201-187 «نيفراعلا بقانم)

 انالوم َّنِإ لاقو تايبأ ةعست نم اَلَّرغ نيّدلا لاك حذم يف دلو ٌناَطلُس مّظن دقو

 .(54 47 ءدّلو ناطلس ناويد) هسلاجم يف هروضح ىلإ راشأ همسا رُكِؤ دعبو ؛هراتخا

 نكمي ال «نيّدلا لامك نبا هّنِإ لاقو هّمسا ّيكالفألاركذ يذلا كباتأ نيّدلا دجم نإ

 دّمحم كباتألا اذه دلاو مسا نأل كلذ ؛فورعم يلع نيذدلا دجم كباتألا نوكي نأ

 ةنطلسلا أّيه هّنأ فاضأو ««ءافلخلا ةودق» ِبَقَلِب ىرخأ ٌةّرم ّيكالفألا هّركذو .نيسح

 .(859- 4854 .؟ج) يناثلا سواكيك نيذلا رع نب زرمارف نب نيذلا ءالع ناطلَسلل

 ٌبتكيو .اذه كياتأ نيّدلا دجم نأش يف تامولعمب انرفظ ّيكالفألا باتك ةدعاسمبو

 يذلا يراصح هرقلا ىفاقلا نيّدلا دم ُكباتألا وه ٌصخشلا اذه ْنِإ اًلئاق يبارسقآلا
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 ملو ؛كباتألا بصنم يف م 1794-170١ /ه١1١٠1-794 نيذلا ءالع دهع يف ناك

 ىلإ ناطلخلا ةيضش خا ةئايحلا قادتنا كفيضرو: .ةنقلع لع هكعي اننا ناظانكلا نكي

 اًضيأ نيّدلا ٌدم فوتو «ناطلسلا اجن دْلجلل ضّرعتلا دعبو .لوغملا مكاح ناخ نازاغ
 دعب ةيولوملا !151- 7940478٠١ - 7/4 ص «رابخألا ةرماسم) ٌةيعيبط ٌةافو َةَّدم دعب

 .(8-ا/ص ءانالوم

 ضمهنو اههنع وفعلا بلُط نيذّللا ,نيصخّشلا نماّلك نأ ةلاسّرلا يف ءاج هنألو

 اًضيأ اهنأ ودبي ءاّمامإ» يمس ءنيذلا دجمو نيدلا دامع يأ ءامهل[741] ةعافشلل انالوم

 رِكُذ ءاملعلا نم كلذكو يضاقلا نيّدلا ٌدامع رِكَُذ «نيفراعلا بقانم ينو .مّلِعلا لهأ نم

 مسا ّيكالفألا تبثي ملو.يبلج فراع ولوأ نامز يف اشاع امهالكو «يدرك نيّذلا دامع

 .1ج) امهنم اًدحاو ةلاسّرلا يف روكذملا نيّدلا ٌدامع نوكي نأ لمتحُيو ءامهنم ّيأ بأ

 .(9731-05175 ىالك

 بيطخ نيّدلا دعس وخأ ظفاح نيّدلا ُنْجِع رِكُذ «ّيكالفألا باتك يف كلذك

 ء7ج) هيقفلا نيّدلا دمع رِكُذ ّيكالفألل لّوألا ريرحّتلا يفو «(١47ص 7 ج) يساويّسلا

 ةلاسّرلا يف هّمسا انفداص يذلا نيّدلا ٌدحم نوكي نأ لمتحملا نمو 8--9١٠١(.

 .نيصخشلا نيذه ّدحأ

 ةطاسؤب تلسرأو :ةاضفلا نم دحاو ىلإ اًضيأ ثبنُت نوعبرألاو ةعباشلا ةلاسّرلا

 نأ ةلاسّرلا يف بتُك دقو .«نبا» ُفصو هيلع قلطأ يذلا «نيذلا دم هٌمسا صخش

 نأش يف تاملك عضب هعم ثّدحتيس همّركو يضاقلا فْطُل ىلع اًدامتعا ةلاسّرلا لماح

 ةلاسّرلا يف هّمسا فداصن يذلا هّسفن ٌصْخّشلا وه اذه نيّدلا َدْجم نأ ٌنظنو .ةعافشلا



 غ١ لئاس ّرلا يف اوركُذ نيذلا صاخشألا

 .هسفن نيذلا لامك ىضاقلا وه اًضيأ ةلاسّرلاب ٌبطاخملاو .نيعستلا

 :(كباتأ) نيّدلا دم -

 .ناجنزرأ يف هُسفن وه دِلَو دقو .ٌياجنزرألا نيسح دمحم نب يلع نيذلا ٌدجم وه

 ٌبصنم عباّرلا نالسرأ جيلق نيّدلا نكر دهع يف لوث .هناوري نيّدلا نيعُم ٌرْهِص ناك

 ٌرمأ هيلإ مّلُس ةرازولا نم نيّدلا رخف بحاّضلا عّْلَخ دعبو .ةيلاملا ةرازو يأ «ءافيتسالا
 لَو «ةيناث ٌةّرم ةرازولا ىّلوتو لوغملا عم نيذلا ٌرخف حلاصت نأ دعب مث «ةّدمل ةرازولا

 «كباتألا ناك .اًطحنم نيّدلا دجمل ودبي ناك قباسلا ٌبصنملا ّنأل كلذ ؛كباتألا بصنم

 يف لمعي هسفن تقولا يف ناكو «ناطلّسلا نم اًبيرقو اًدمتعم اًصخش «ةرازولا ىلإ ةفاضإ

 كباتأ ناك ّيذمرتلا ىّمحم نيّدلا ناهرُب دّيَسلا نإ :الئاق رالاسهبس بتكي .ءارمألا ةيبرت

 ءٌصاخلا ىنعملا ىلإ ةفاضإ ؛«كباتأ» بقل نأ نّيبي وحنلا اذه ىلعو .هيّبرم يأ ءانالوم
 ٌمولعمو ١56(. و 7١ص ءيراهب تحدم ةمجرت) رخآ ٌماع ىنعم يف اًضيأ لمعتسي ناك

 «[ملعم وأ ٌبَرُم يأ] هال ال» :ماظعلا مهّرودص نوّمسي اوناك مبنأ نامثع لآ ديلقت يف

 .نامزلا كلذ نم تيقب ٌةداع يهو

 (م171/7 / ه 710) ريطخ نبا ٌنايصع دمخي ْنأ نع نيّدلا دم زجع امدنعو

 دعب ّمث .ةريثكلا ايادهلا ميدقتب توملا نم هوذقنأ هءاقدصأ ّنكل «مادعإلاب هيلع مكُح

 ءلوغملا مكاح ناخ اقابأ ةلباقم نم ةدوعلا ءانثأو ؛هناورب نيّدلا نيعُم [188] لتقم

 دع ناك .هسفن ناكملا يف قوت ءم 177 / ه 7177 ةنس يف مث ءساويس يف ًّضرم

 اًضيأ ٌرعّشلا ضرق دقو ؛ةبساحملا رومأ ىلع لماك عالّطا هيدلو ءاَعِدْبُم اًطاًطخ نيّدلا
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 .(نيعبسو نا,ث نيعبسو عبس ص «ةيكرّتلاب نيفراعلا بقانم ةمّدقم)

 هنأ فيضيو ءانالوم عابتأ نم ناك كباتأ نيّدلا َدْمم ْنِإ :الئاق رالاسهبس بتكي

 .ةولخلا ىلع انالوم هثح هتبغر ىلع ًءانب

 ؛(8١١ص) نيّدلا نيِعُم سلجم ىلإ انالوم اعد نيّدلا َدْحم ْنِإ ّيكالفألا لوقي

 .(1١؟4ص) نيرخآ ءارمأو نيذدلا نيعمو نيذلا رخف ةبحصب انالوم ةرايز يف ٌبهذو

 .(06ص) انالوم اهيف رضح يتلا سلاجملا يف اًرضاح ناك نيّدلا دم نأ يوريو

 يف ًةولخلا لمكأ هبّلط ىلع ًءانب نيّدلا دجم نإ لوقي ءرالاسهبس لثم ءاًضيأ ّيكالفألاو

 .(758-77994ص) انالوم ةسردم يف ةرجمُ

 ةلاسّرلا يف أرقن انثأل نكلو .نيدلا دج ىلإ اهبتك انالوم لئاسر نم ةنماثلا ةلاسّرلا

 ل انالوم ْنأ نّيبتي ءانالوم ةرضحل  اًمودخم لاز ال  مودخملا كلذ َعالس ٌتلصوأ :هلوق

 ةينوُق ىلإ نيّدلا دم ءيجمب ٌةكرابم يه يتلا «ةلاسّرلا هذه .ةلاسّرلا هذه بتكي

 نيّدلا ماسُح وأ دّلو ناطْلُّس ديب انالوم ريرقتب ترّرُح نوكت امّبر ؛هتلاسرل ٌباوجو

 .يبلج
 اهيف ْثدحُت يتلا ةلاسّرلا هذه .صخشلا اذه ىلإ ٌةهّجوم اًضيأ ةعساتلا ٌةلاسّرلا

 هْنأب نيّدلا دم ثبطاخ «نيّدلا دم اهب ّلحتي يتلا مّركلاو ناسحإلاو ةلادعلا نع

 تبتك دق نوكت كلذل اًعبتو .«مظعألا ٌبحاّضلاو «ناوألا ِكْلُم ٌماظنءنامزلا فِصآ»

 م ١71/1 / ه 717٠١ ةنس دودح يف تناك هترازو نألو .نيّدلا دجم ةرازو نامز يف

 ًةدعاسملا انالوم ٌبّلط ةلاسّرلا هذه ينو .انالوم ةايح رخاوأ يف ةلاسّرلا حيرأت نوكي

 .بوكرز نيدلا حالَص ٍرْهِص «نيدلا ماظنل



 ذو لئاس ّرلا يف اوركُذ نيذلا صاخشألا

 عون ىلع يوطنت لئاسّرلا هذه ّْنألو .مظعألا ٍبحاّصلل ٌباطخ ٌةرشاعلا ةلاسّرلا

 .نيّدلا دجمل تبتُك اًضيأ ةلاسّرلا هذه َّنَأ دقتعن «ماظتلا نم

 بلطي ال نأ اهيف هنم ّبّلطو «نيدلا دجم ىلإ اهبتك اًضيأ ةرشع ةعباّسلا ةلاسّرلا
 .هرقف ببسب «نيذدلا لامك هّمسا صخش نم َبئارضلا

 يتلا ةلاسّرلا هذه يفو .نيّدلا دجم ىلإ اًضيأ اهبتك نوسمخلاو ةعبارلاٌةلاسرلا

 نبا «يبلج اعلا ريمأو شيواردلا ٌمالس هّعلبأ نيّدلا دج ةّيكباتأ نامز يف اهرّرح

 ةيحّللا ٌقيلح راصو ءايندلا رومأ نم هيدي ٌلَّسغ يبلج اعلا ٌريمأ نأ فاضأو ءانالوم

 ءاَضيأ ةلاسّرلا هذه ّنكل .شيواردلا [184] كّلِس يف مظتناو بجاوحلاو براشلاو

 :ةرابع ٌءرملا ىري ةلاسّرلا هذه يف هنأل .هّسفن انالوم اهبتكي مل ؛ةنماثلا ةلاسرلاك

 ٌماسُح وأ دّلو ُناطْلُس نوكي دقف «نكي اهمو .«انالوم ةرضح ىلإ مكَمالَس ٌتلصوأ»

 ةلاسرل ةباجإ تبتك دق ةلاسّرلا هذه نأ اًينمض مهقُيو .ةلاسّرلا هذه بتك يبلج نيّدلا

 .نيذدلا دحب

 يف أرقن ذإ .انالومل ًةلاسر نوكت نأ نكمي ال اًضيأ نوّتسلاو ٌةسداسلا ٌةلاسّرلا

 ٌءاهبو .«...انالوم تيب ءابرقأ نم نيّدلا ًءابب ةلاسّرلا لماح ّنِإ» :ةلاسّرلا فيعاضت

 ««انالوم تيب ءابرقأ نم» :لاق امل دّلو َناطْلُس ناك ولو .دّلو َناطْلُس سيل اذه نيّدلا

 نيّدلا ٌماسُح وأ دلو ناطْلُس ّلعلو .رخآ اًريبعت لمعتسا وأ ««انالوم نبا» :لاق ناكلو

 عالطا ىلإ مهّبلطم ّلصي :اذكه ةلاسّرلا ٌناونع ءاج دقو .ةلاسّرلا هذه بتك يبلج

 يف لازيام نيّدلا دجم ناك امدنع ةلاسّرلا ترّرُح كلذل اًعبتو .مظعألا بحاّصلا

 ىلع ّلدتف «بيسنلاو بيسحلا «نونفلا وذ «ءايدألا جات» ٌباقلأ اَمأ .ةيكباتألا بصنم
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 .اًبيدأو اًرعاش ناك نيدلا دجم ْنأ

 .نيّدلا دجم ةرازو ناَإ يف انالوم اهبتك ةثملاو نورشعلاو ةيداحلا ةلاسّرلا

 هداقتعاو ٌنحلاب ٌلوغشم اًئاد» نيّدلا دجم نإ انالوم لوقي ؛هيف ام هيف» باتك يفو
 كباتألا عم هُئيدح تبثأ بابلا اذه يفو .(78ص هرفتازورف حيحصت) «هيلع ٌبلاغ

 .(دعب امو اهسفن ةحفصلا) اًضيأ

 نم جّرختسُي هلجأ نم اَنيِب نيرشعو ةثالث نم ٌةديصق دلو ُناطْلُس مَّظَن دقو

 دجمو مسا ؛2””حّشوملا ّنف نم يه ذإ ءاهعلطم يف رشع ينثالا تايبألل لوألا فورحلا
 .(57١ص «ناويدلا) «دّمحم نب ّلع نيدلا

 :(يخأ) دّمحم ١

 «صخشلا اذهب شاتوي نيّدلا ٌسمش نيعستتلاو ةنماثلا ةلاسّرلا يف انالوم ىصوأ

 اذهب نيّدلا جات مظعألا ٌبحاَّصلا تصوأ اًضيأ ُثملا ٌةلاسّرلا .ةدعاسملا هل بَّلط دقو

 ؛(ٌرتعم) نيّدلا جات» :ناونع تحت بتُك ام صخشلا اذه نأش يف رظنا) هسفن صخشلا

 .(ةئملا ةلاسّرلا تاحيضوتو

 ءيش وأ صخسش مسا هيف ٍتيب وأ عارصم لكل ىلوألا فرحألا عنج نم أشني ؛سرفلا دنع ّيرعشلا مظنلا نم عون *

 [مجرتلا]



 6 لئاس ّرلا يف اوركُذ نيذلا صاخشألا

 :هناوري نيّدلا نيعم -

 م1647 قا ىالال لإ لد لال ل1017 :ماقرألا ٌثاوذ لئاسرلا

 كلتش 14 [؟190] لحل قش فت لك فم لق ىلا الو ءلا تم تلال

 .هناوري نيّدلا نيعُم ىلإ انالوم اههّجو ,«”/

 ريخلا لوسر :يناعم يف ءفورعملا اهانعم نع الضف ««هناوري» ةملك لمعتسُت

 .اًضيأ هناوري نيطالسلا رماوأو ةاضقلا ماكحأل لاقيو .اًضيأ ءشّتفمءركسعلا ةعيلط

 يئضارألا عضي يذلا صخشلا ىلع قلطُي هناورب مسا ناك «ةقجالسلا رصع يفو

 ىَيبُي كلذكو اهتابساحم يرجو «نيبلاطلا فّرصت يف شاعملا نيمأت لجأ نم ةعورزملا

 .ضرعلل تاللاوحلا

 نمو ؛«ةيناوربلا» بصنمب دّمحم نب يلع نيّدلا بذهم نب نايِلُس نيّدلا ٌنيعُم رفظ
 يف ٌصخشلا اذه رطخ «هناورب» ٌمسا رِكُذ اّلكو .هناورب و «هناورب ريمألاب رهتشا انه

 .لابلا

 ورسْخُيَك يذلا ثايغ ٍباَون نم هّدلاو ناكو .مليّدلا نم ناهيلُس نيّدلا ُنيعم ناك

 ةميزه دعبو .اًضيأ يناثلا ورسخيَك نيّدلا ثايغ ةنبا نم جّوزت دق ةناوري ناكو .يناثلا

 مدطصا دقو .هعم حلّصلا دمع رّرقو ؛لوغملا مكاح وجيب ىلإ هّدلاو بّهذ غاط هسوك
 هيبأ ةفرعم نم دافتساو ياطمرطب «ناجنزرأ شيج ةدايق سأر ىلع وهو «نيّدلا نعم

 جيلق نيّدلا نكّرل ةنطلسلا ٌقيرطدهمو .همصخ مزهف هعم هتقالعو وجيب ّوغملا ٌمكاحلا

 70/8 تاونس نيب بصنملا اذه يف يقبو ««ةيناوربلا» بصنم ىلإ ٌلصوو عباّرلا نالسرأ

 نيدلا نكرو يناثلا سواكيك نيدلا رع نيب عازنلا ينو .م11554-1705 /ه 31/6



 تحت تناك يتلا نادلبلا نم ريثك يف هدي تقلطأف ءنيّدلا نكر ىلإ زاحنا ؛نالسرأ جيلق

 ىحن قدم دعبو .نْيَئاطلَّسلا نيب لوضانألا مسي نأوكالوه لأس .نيّدلا رع فّرصت

 «لوغملا ماّكح ىلإ هل نيِدّيؤملا ًءارمألا لسرأو «ةنطلّسلا نع اًمامت سواكيك نيّدلا رع

 ءاقاقوأ ال صّصخو انالومل ًةسردم ىنب يذلا «شاترهك نيّدلا ٌرُدِب ناكو .كانه اولتقو

 لصحو ءبونيس ىلع ىلوتساف لوغملا ةدعاسمب ٍنْيَتنسل ىعسو .نيروكذملا ءارمألا نيب

 نم ٌلوغملا نّككم م 1775 /ه 577 ةنس يفو .نيّدلا نكُر نم اهتّيكلُم ىلع كلذ دعب

 نيتنسلا اذ هّئبا ءٌتلاثلا ورسخُيَك نيّدلا ٌتايغ هّئاكم ّسلجأو ءاًضيأ نيدلا نْكُر لْثَق

 ٌبحاّضلا ّنجسو .ةكلمملا رومأ ةرادإب هدحو وه درفناو ءتاوئس ثالثلا وأ فصنلاو

 هل مّدقو سواكيك نيّدلا رع ىلإ ًةلاسر بتك هنأ ببسب «قوجنامثع ةعلف يف نيّدلا رخف
 .اًضيأ لوغمللو رصم مكاح سربيبل زايحنالاب ةّيئانث ٍتاسايس عبتا دقو .تادعاسم

 دحتيسو ؛هتدعاسم نع عنتمي نلف كيج هريب ىلإ ءاج اذإ هنأب ٍةلاسر يف سرييب ٌربخأ

 ؛[191] لوغملا مهرَسأ ةلّسرملا هلئاسر نولمحي اودهوش نيذلا ٌصاخشألا .هعم

 ىرخأ ةهجو نمو .ةلاسّرلا َةَلَمح ٌلَبقف هدض تكيح ٌةرماؤم هذه ْنأ ىعّدا هناوري ّنكلو

 نكر نبا اولمح نيذلا دارفألا نيب هناورب ناك .سربيب ىلإ هلسرأو اًدّهعت ديدج نم مّظن

 ءاتسا .سيرعلا ىلإ ,ناخ اقابأ نبا ٌسورع تناك يتلا.«عباّرلا نالسرأ جيلق نيّدلا

 موقي نأ لبق ٌنايصعلا اونلعأ «مهئانفإب رمأ هْنأ مغربو .ريطخ دالوأ كولّس نم هناورب

 اعد ًةرشابمو «ةنتفلا كلت ءاقابأ دنع نم اًدئاع ناك يذلا ءهناوري دخأ .ءارجإ ّيأب

 هتامهم سراهي نأ هناوري نم ٌبّلطو ةّيرّصيق ىلإ سربيب ءاج .لوضانألا ىلإ رصم ٌسيج
 ّسيج ْنألو .تقولا فدو لّهمتلا يف ذخأو حارتقالا اذه ٌلوبق هناورب ضفرف .همساب



 د لئاس ّرلا يف اوركُذ نيذلا صاخشألا

 لوغملا ىلإ هناورب هّجوت ءلوضانألا يف ّيداصتقالا َمحِضتلا فعاضي ناك رصم

 .هناورب نم مهقلقو مهُجاعزنا ٌلوغملا ىدبأ كلذ دعبو .ةكلمملا نم مهجارخإل

 ٌرضحأف .لوغملا يديأ يف سربيب ىلإ اهلسرأ دق هناورب ناك يتلا ٌلئاسّرلا تعقوو

 هّلتق ةياهنلا يفو ءاّدحاو اًّدحاو هلامعأب فرتعاف .هوخّبوو هناورب نيّدلا َنيعُم ٌلوغملا

 .م 31// / ه 71/7 ةنس يف ٌلوغملا

 ةبسانمب نيب نيثالثو دحاو نم ةديصق يف نابلس نيدلا َنيِعُم دّلو ُناطْلُس حدميو

 هل .كلذ ىلإ ةفاضإلابو ٠١١ 65١7(. «قولزوأ ةعبط «ناويدلا) ديعلاب هل ةكرابملا

 .(014و 597”ص) هحْذَم يف ناتّيعابُر اًضيأ

 سربيب ءاجو .سربيب عم ٍتاقالع نيذدلا ُنيِعُم ماقأ م 1771 /ه 77٠ ةنس يف

 يئانثلا يسايسلا بعالتلا ْنأ يف كش الو .لوضانألا ىلإ م 171717 / ه 7171 ةنس يف

 ّلبق وأ م 1771 /ه 717٠ ةنس دودح يف ٌثدح دق نوكي نأ يغبني نيّدلا نيعُم ىدل

 راتّتلا عم هداحتا ببسب ءاّديدش اًمول نيّدلا ُلالج انالوم هّموليو .خبراتلا اذه

 تاملك نأ اًمامت ٌمولعمو .(© ص «هيف ام هيف) نييرصملاو نيّيماشلا ءانفإ ىلع مهتدعاسمو

 وه ٌلصألا :انالومل هناورب لوقي «هيف ام هيف» يفو .هتايح رخاوأ يف تناك هذه انالوم

 كلذك .(74 ص هيف ام هيف) ةّيحطسلا هّئّرظن انالوم ٌمذي هاّيإ انالوم ةباجإ يفو .ٌلمعلا

 كلذك .(ةيكرتلا ةمجرتلا نم )٠ 7١ نيّدلا نيعمل ةّيدوبعلا انالوم فّرعي .باتكلا اذه يف

 ةعبط نم 77ص) ةذمل رظتني انالوم هكرتيف ؛انالوم ةرايزل بهذي هناورب نأ :ئرث

 )١( راصتخاب ةلأسملا هذه نع ثّدحتُي اًضيأ نيفراعلا بقانم يفو .(رفنازورف موحرملا

 ص7594١-٠ 0
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 نوديرف هفلأ يذلا «راكدنوادخ بقانم يف رالاسهبس ةلاسر» باتك يف 43

 .هناوري نيّدلا نيعُم نع ثّدحت ,م 181١5 / ه ا/7١ ةنس لبق رالاسهيس دمحأ نبا

 ناطْلُس ًةريس باتكلا اذه ىلإ فاضأ ءرالاسهبس نوديرف َنبا ءنيّدلا َدْجم ّنأل نكلو

 ضعبو «يبلج دباع نيّدلا سسمش .هيخأو هتفيلخو «يبلج فراع ولوأ «هنباو دّلو

 هذهل] م 156-178 /اه 07٠١-84 تاونسلا نيب هلمكأو ةّيولوملا ءافلخ

 .اًضيأ باتكلا نْيَم ف تلمعأ ةفاضإلا دي ّنأب سدحي نأ ءرملا نكمي[ بابسألا

 انالوم ٌرضحو عامَس سلجم نيّدلا ُنيعُم بّتر «ةلاسّرلا هذه يف بتُك ام ىلع ًءانبو

 سلجم يف هنأ هسفن باتكلا نم رهظي كلذك .(87ص «نارهط ةعبط) سلجملا كلذ يف

 يفو .(87ص) نيّوعدملا نيب اًضيأ هناوربو انالوم ناك «نيّدلا نُكُر ناطْلَسلا عامّس

 نيّدلا ٌنكر ْناَطلَسلا بهذ .(87ص) ٌروضح انالومل ناك هناوري هّدعأ رخآ سلجم

 انالوم َممس امدنعف .«نبالا» ظْفَلِب ٌكِلملا ٌحيشلا بطاخف .وغازُي هّمسا خيش ةرايزل

 عمس امدنعو .«رخآ اًنبا راتخن اًضيأ نحنف ءرخآ خيشو بأ هل ٌرهظ نإ» :لاق كلذ

 انالوم نم بلّطو عامس ُسلجم بنر هناورب ديهمتبو .جعزنا «مالكلا اذه ُناطلَسلا

 «ةّضفلاو بهذلا نم ةينآ يف ةمعطألا عْضَو نم ناك ام هقري مل انالوم ّنكلو ؛لمعلا

 بقانم يف اًضيأ تتبثأ ةئداحلا هذه نأ اًضيأ فيضُيو .(80ص) ّسلجملا َكرتف

 .يدنرم اباب :انهه حشا مسا نأ الإ «نيفراعلا

 كرتف ؛يبأ ْمِيَّشلا اذه ٌتلعج :ةاملعلاو َيياشملا اًبطاخم ُناطْلَّسلا لاق سلجملا يفو



 هه لئاس ّرلا يف اوركُذ نيذلا صاخشالا

 .1-159(55١20ص) ّسلجملا انالوم

 نيّدلا نيعُمب انالوم تاقالع نأش يف رثكأ ٌتاياور تلقت نيفراعلا بقانم يف

 ؛(1516١51-5 ؛ا4375- 141 23 ج) انالوم عاّس سلاجم يف هناورب رضحي :هناورب

 ةقيرط نع انالوم لأسي 42١178 - 74١ص) ةولخ يف انالوم َمالك عمسي نأ ٌبلطي

 24794 411/1٠١ ه5 506ص) انالوم ةرايزل اًئاد بهذي ؛(٠75ص) ركذلا

 ءانالوم ءاقلل رابكلا ءارمألا ةيحصب هتارايز ىدحإ يف بهذ ؛(45107 04505 65

 .(16١7-١8517ص) ةليوط ًةّذم نورظتتي انالوم مهكرت

 عامّسلا ٌسلاجم فّرشيو هناورب نيذدلا نيعُم ٍتاوعد لبقي اًضيأ انالوم ناك [197]

 ك6 161184141158 211701181١١ 49ص) اهمّظني ناك يتلا

 .(19 ص ال جاكم 41 مدل دال للا قلل ل1 كحل ك1 اما

 ءالثم مايألا نم موي يفف .مالكلاب نيا َنيعُم خّبوي نأ ىبأي انالوم نكي مو

 عفر ّمث اًركفم تقولا ضعبل انالوم قرطأف .هحصني نأ انالوم نم نيّدلا نيعُم َبلط

 ٌتعمس :لاق .معن :لاق .نآرقلا ٌتأرق كّنأ ٌُتعمس «نيّدلا نيِعُم ريمأ اي :لاقو هّسأر

 ٌتنأ :لاق .معن :لاق .نيّدلا رْدَص خيشلا ىلع ثيدحلا يف ءلوصألا عماج» ّتأرق كنأ

 نمو ينم مّلعتتس اذام ءاب لمعتال ّمث هللا لوسر ٌثيدح أرقتو هللا َمالك أرقت
 .(156١ص ,١ج) ؟يتحيصن

 ثدَحَُت ؛نيّدلا نيعمل انالوم اهبتك يتلا لئاسّرلا ةبسانمبو «نيفراعلا بقانم يفو

 ١ ص ءةّيسرافلا ةمجرتلا نيّدلا لالج انالوم :رظنا ءيدنرم اباب خيشلا نأش يف 17937 788.



 :لئاسّرلا ةباتك بابسأ نع اًضيأ

 لع دّرلا يف نيّدلا نيعُم بتكيف .لتاقل ةعافشلا يف نيّدلا نيعُم ىلإ انالوم بتكي

 يف انالوم هل لوقيف .مّد ٌةياكح اهّتِإ ءىرخألا اياضقلاك تسيل ٌةيضقلا هذه :ةلمجلا هذه

 اذامف «مدآ َنبا لتقي ملو امد كفسُي مل اذإف ءليئارزع ُدَّلو هنإ مّدلل نولوقي :ةباجإلا

 .(590١ص) لتاقلا حارس قلطُيو ةيذلا نيّدلا ُنيعُم مفديف ؟لعفي

 لايذأب اوقّلعت اهنم صالخلا ًءاغتباو «ةبيصمب ةينوق 5 لهأ يلتبا مايألا نم موي يف -

 انالوم بتكف .نيعُم ىلإ ةلاسر ةباتك انالوم نم بلطي نأ ِهاّيإ نيلئاس ْدَلو ناطْلُس

 ذفنو اهلّبق ةلاسّرلا نيّدلا ٌنيعُم ىأر امدنعو .دّلو ناطْلُس ةبغرل ًةباجتسا ًةلاسر

 .(117ص) ةَيِنوُق لهأ ّبلطم

 نيعُم ىلإ ًةلاسر انالوم بتكف ءانالومل ىكتشاف ؛تاباسحلا يفظوم ُدحأ َنيدأ -

 :انالوم باجأف .ناويّدلا صاصتخا نم ٌّرمألا اذه :هناوري لاقف .اهلسرأو نيذلا

 يذلا) نيّدلا نعم َلّبقف .ناويّدلا فّرصت يف ُناميلُّس سيلو «ناميلس فّرصت يف ُناويدلا

 .نيدملا َنيَد طقسأو انالوم ًةلاسر (نايِلّس هّمسا نأ ملعي

 «ءانالومو ءابدألا كلم» باقلأل اًقفو يغبني يذلا يطّلملا نيّدلا حالص ةياور ين -

 نم هسفن تقولا يفو اًنشنمو اًرعاش نوكي نأ .هنأش يف ّيكالفألا اهلمعتسا يتلا

 ةيصوتلا يف ةلاسر ةرشع يتنثا وأ لئاسر ّرشع اًيموي بتكي انالوم ناك «ءاملعلا

 .("85) نيرخآلاو هناوري يعم ىلإ ءنيجاتحملاب

 رّرحي يبلج نيّدلا ماسح ناكو .ةلاسر ةباتك انالوم رّرقي «صخش لمع زاجنإل -

 .لوسر ديب ةّيرّصيق يف هناوري نيّدلا يعم ىلإ ةلاسّرلا لسرُت كلذ دعبو ؛ةلاسّرلا



 عال١ لئاس ّرلا يف اوركُذ نيذلا صاخشألا

 :انالوم [145] لوقيف  ؟بيجأ اذاهبف «ةيهفش ٌةلاسر ينم اوبلط اذإ :ٌلوسرلا لأسيف

 .(5 ١ 5 - 5 0٠”ص) نحن هنّيبُت لاقي نأ نكمي ام ءكّمف ٌقلغأ

 ّتقو ناح امدنعو .هناورب ٍباَّوُت دحأ ةيزعت مسارم يف اًرضاح انالوم ناك -

 سلجأ نوكأ اثيح ؛لادبألا نم ٌناسنإ انأ :لاقف .ةالّصلا ًةمامإ هنم اوبلط .ةالصلا

 نيّدلا ردص خيشلا ىلإ راشأو ةمامإلل نوقثال نّكمّتلاو فّوصتلا ٌبابرأو «موقأو
 .(018ص) «ّيبن فخ لص (منأكف قت مامإ َفْلخ لص ْنَم» :لاقو

 نوبلطي ناك نيذلا صاخشألا ّدحأ نيّدلا ُنِعُم ناك انالوم عيبشت مسارم يف

 .(097ص) عييشتلا مسارم يف كارتشالا نم دوهيلاو نييحيسملا َعْنَم

 .عامّسلا عنمل هناورب نيّدلا نيعُم ىلإ ءاملعلا نم ًةعامج تبهذ ءانالوم ليحر دعب -

 يف لخدت ال :ُحيشلا لاقف .نأشلا اذه يف نيّدلا رْدَص ْخيّشلا عم نيّدلا نيِعُم ثّدحتف

 .(81/4  ها/4) ...ةّثبلا نأشلا اذه

 ءانثأ يف ءانالوم ةافو دعب اهبّثر دق نيّدلا نيعُم ناك يتلا «””سزْعلا ةليل» يف -

 :ّيعابرلا اذه لاقو هدسج نع هّيايث ىيحي نيّدلا ٌردب ءابدألا ُكِلم ّقّرم عامّسلا

 ؟كيلع اًنزح عمدلاب للبت مل يتلا ُنيعلا نيأ

 ؟كقأم يفًّوشي مل يذلا ٌبيجلا نيأ وأ

 ةميحلا مك نر ناسي وم

 مسالا اذهب اهُئيمستو .لّرألا نوناك رهش نم رشع عباَسلا ٌةليل يهو ؛نيِدلا ُلالج انالوم اهيف ٍقوُت يتلا ليلا يه *

 .[مجرتملا] مالسإلا رايد نم ةريثك عاقب يف اهب ىهتحُي ناكو ءانالومل مالك نم ٌةاحوتسم
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 ئرحتلا كحلي حشا ةؤحتت

 .(196ص)

 ٌردص ُحيَّشلا دشنأ سلجملا كلذ يفو ٍ؛اًعامَس هلزنم يف نيّدلا ُنيِعُم بنر كلذك

 :ةيتآلا ةيعابّرلا نيّدلا

 ؟ةَلّرنلا تايآلا نع ٌربخي لاوس ْنَم

 ؟لقتعملاو حيحّصلا نيب قّرفي ْنَموُأ

 ءقيقحتلا قيرط يف ثدحم ةتكنو ةقبقد لكو

 تاس نجس لحن ناردألا تسلا نأ

 )ص١ 50 (.

 نيذلا صاخشألا نم هُجوزو نيّدلا ُنيِعُم ناك ءاًضيأ انالوم حيرض ءانب يف -

 .(7/57ص) ةيلام تادعاسم اومّدق

 نأش يف اًقئال اًمارتحا رهظُي ناك نيّدلا نيعُم نأ ىلإ ٌتاياورلا هذه ريشُت [1؟46]

 مول ىلإ انرظن ام اذإ اننإف هيف ام هيف» باتك يف امأ .هّبحي اضيأ انالوم ناكو ءانالوم

 مالكلا هيجوت نع لاخلا ىضتقمل اًمفو عنتمي نكي مل انالوم نأ انملع ؛هخيبوتو انالوم

 .مّدقت اهيف مالكلا اذه نم ضعب ىلإ انرشأو «نيذلا نيعُم ىلإ ّرملا

 ٌنحمص ألتماف ءانالوم ةرايزل ءارمألا ةبحّصب نيّدلا ٌنِيعُم ءاج ؛مايألا نم موي يف -

 ءالؤه كرت امدنعو .انالوم باحصأل ُناكم قبي مل هنأ ّدح ىلإ اهُتَفُصو ةسردملا

 نأ انيلعف .باحصألل ٌةَّصِح ةقيقحلا ىلع انّرارسأو انّقراعم نإ :انالوم لاق ءّسلجملا

 اوقياضيو اوجعزي ال يكلو ؛مهلامعأو قلخلا حلاصم طبض ىلع نيلماع اونوكيل وعدن



 قفز لئاس ّرلا يف اوركُذ نيذلا صاخشألا

 .(178  77١”ص «١ج) شيوارذلا تاقوأ يف

 ناك ثيح «نيّدلا رذص خيّشلا ةيواز يف عاس سلجم ناك ماّيألا نم موي يف -

 نم انالوم يديرم ةرهمج َّنِإ هناوريل ءَنيِدلا لامك ءلفحلا يمأ لاق .اًضيأ اًرضاح انالوم

 ةلانم ترك كح كوس هالعلا و هفاسقتلا كافل ليو قرا باح و ةقاغلا

 ُحيّشلا نكي لأ :عامّشسلا طسو يف انالوم حاصف .اًديرم انالوم هلبقي لاقبو ٌراّزبو ًطاّيخ
 يأ ؟اًجاَّلح انروصنم نكي ملأ ؟اًجاَجَّر ٌرخآلا ٌلماكلا كلذو ّجاَسَت يراخبلا ركب وبأ

 ١15١(. ص) ؟مهتفرعم ىلع مهتفرح هئلخدأ ررض

 ّنظأ ُتسلو هل ريظن ال ٌكِلم انالوم نإ هناورب نيّذلا نعم لاق ماّيألا نم موي يف -

 اذهب 1و ل وق نبل رانا ةقدجرم كلو درو ذة له ويلف هلم نلت

 ّيديرم ناك ول :اهيف لوقي نيّدلا نيعُم ىلإ ةلاسر بتكف .انالوم عمسم ىلإ ُمالكلا

 .(1١؟9ص) مهل اًديرم انأ ٌتْرِصل َنيِدّيِج

 :ةيتآلا ةياكحاب لّصفملا ثيدحلا اذه متخنو

 ةلادع نع انالوم روضح يف نوثّدحتي باحصألا ٌُضعب ذخأ مايألا نم موي يف

 ميظع ْنمأ عاشو سانلا دافتسا دوجلاب ءولمملا هدوجوب ذإ ؛هتاريخخو هناورب نيذلا نيعُم

 قناوخلاو سرادملا يف ٌلضافألاو حياشملاو ٌهايلعلا شاع هنامز يفو ؛ةرفاو ٌةرفوو

 اع دنكأ ةوجوملا نإ لب «ةقيقحلا ثاحصألا ٌلوقي :انالوم لاقف .نيدحتمو نيهفرم

 ةياكح لثم ٌةياكحلا هذهو .اًضيأ رخآ اًئيش كانه ّنكل .تاّرملا تائمب هنع نوثّدحتي

 طسو يف هّلَمج ضرمف «مارحلا هللا تيب ةرايزل ٍجاَجُحلا عم بهذ يذلا شيوردلا كلذ

 ىلع هّلْمج اوعضوف .ضهني ملف هضامنإل ةوق نم اوتوأ ام لكب اوعس دقو .ءارحصلا
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 اهنم اًدحأ ّنكل ؛ٍلَمجلا كلذ لوح ٌشوحولا تقّلحتف .ءارحّصلا يف هوكرتو رخآ لَم

 داع .هلكأ نع تعنتماو ٌشوحولا هْقْزَم مل اذامل :نيلئاستم ٌجاَجحلا راتحاف .هيلإ مّدقتي م

 ةذيوعتلا كلت حتف امدنعو .لّمجلا ةبّقر ىلع ٌةقّلعم ٌةذيوعت ىأرف ةلفاقلا نم ٌصخش

 لثم اينّدلا هذه نأ اوملعاف .اًيزإ اّبْرإ هْئقّرمو لمجلا ىلع ٌشوحولا ِتلمح ءاهدعبأو
 ؛كلت ٍجاّجحلا ةلفاق ُلْثِم مهريغو ٌءارقفلاو ٌءارمألا [؟47] و ٌءايلعلاو «لّمجلا كلذ

 اَلاَمف ّلظي هتبقر ىلع ٌةذيوعتلا تماد ام .هتبقر ىلع تقّلُع يتلا ةذيوعتلا ُلْدِم اندوجوو

 ةنئمطملا ٌسفنلا اهني اي» :ىلاعت هلوقل اًقفو لت نأ ىلإ ةداعسب ريست ايندلا ٌةلفاق لظتو

 ماعلا لحج ةبقر نم ٌةذيوعتلا 717-238 / رجفلا) «ًةيضرم ةيضار كبر ىلإ يعجرا

 .مّلَقلاو مّلَعلا ٌبابرأو ٌنيِطالَّسلا ىنفي فيكو هلاعلا ودغي فيك اورظنا ذئدنع

 :لوقنو ّيكالفألا عباتن اًضيأ نحنو

 اندنا:نيطالن لك لعرب ىقن انالوزاةافو لع تعمق داو ةيش نكت ل هنإ

 نود نمو اًنيتي موّرلا ُميلقإ يقبو رخآلا دعب مهدحأ ةداّسلاو رباكألاو نيّدلا ٌنيطاسأو

 .(9١١-1١١ص «١ج) ...هلفاس اعلا يلاع َبلقناو «ةلود

 قشمد يف يفوت يذلا «ّيقارعلا نيّدلا رخفل اًديرم هناورب نيّدلا ٌنيعُم حبصأ كلذك

 «4 ١٠ص نيفراعلا بقانم) تاقوُت يف هاقئاخ هل ىنبو ,م 17188 / ه 84 ةنس يف

 ىلإ هناورب لتقم دعب ّيقارعلا ىضم دقو .(175ص سنألا تاحفنل ةيكرتلا ةمجرتلا

 .كانه ٍيقوتو ءماشلا ىلإ بهذ كانه نمو رصم

 لوقيو .(004 «نيفراعلا بقانم) اًضيأ نيّدلا نيعمل ةسردم كانه «تاقوُت يفو

 :(هسردم كوك) ءاقرزلا ةسردملل لاقي ناك هنإ يليشراج نوزوأ يّقح ليعامسإ



 3 لئاس ّرلا يف اوركُذ نيذلا صاخشألا

 بقانم يف تركُذ ىتلا ًةسردملاو .(07 07ص ءاه هبيتك) اًضيأ هناورب ةسردم

 يعم ْنَأ نيفراعلا بقانم نم نّيبتي كلذك .اهسفن ةسردملا نوكت نأ يغبني نيفراعلا

 (م 171١ /ه١1/1) ّيزاريشلا نيّدلا ُبطق نْبُع ةّيرّصيق يف ٌةسردم هل ناك نيّدلا

 .(81-١815ص ؛؟ج) اًباطخ دّلو ناطْلُس ىقلأ حاتتفالا مسارم يفو .اهيف اًسّردم

 ,7ج) يليبدرألا نيّدلا جات هُّمسا اًصخش هُحيش ناك هاقئاخ اًضيأ ةّينوُق يف هناوربلو

 ةقجالس ؛«ناروت نامثع) َناتسراميب نيدلا ُنيعُم أشنأ اضيأ تاقوُث يفو .(20”ص

 .(0 5ص ؛ةيكرت

 - 50ص «ةمّدقملا «نيفراعلا بقانمل ةّيكرتلا ةمجرّتلا :رظنا نيدلا نيعُّم نأش يف)

 ١

 بتكام رظنا) يبلج نيّدلا ماسُح نبا «نيّدلا رْدَص مساب ٌركش ةيناثلا ٌةلاسّرلا

 .(هزتعم نيذدلا جات» :تحت

 هثانبل ٌةقفت لمحت يذلا يبلج نيّدلا ماسُمل ةدعاسم ٌبلط ةرشع ةسماخلا ٌةلاسّرلا

 .هناتسب لوح اًطئاح

 ببسب نيّدلا فيس ءابرقأ ءانبأ نم ركش ُةلاسر ةرشع ةسداسلا ةلاسّرلا [؟41]

 .هنع وفعلا

 يفي نأ بلُّط ةلاسّرلا هذه يفو .هناورب ةلاسرل ٌباوج نورشعلاو ةعباسلا ةلاسّرلا

 .هدعوب نيّدلا ٌنيعُم

 اهلسرأ نوثالثلاو ٌةيداحلا ةلاسّرلا .تايحتلا ىلع ٌدكش اهنأك نوثالثلا ةلاسّرلا

 بلّط نيثالثلاو ةعباسلا ةلاسّرلا يف .يبلج ماعلا ريمأ .هنبا شاعم نيمأت نأش يف انالوم
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 ةلاسّرلا يف .لْغَبب لوغملا ةبلاطمب ربخأ نيعبرألاو ةيناثلا ةلاسّرلا يف .صخش نع ٌرفعلا

 ماظن» :ناونع تحت بتكام رظنا) نيّدلا ماظن نع ٌوْفعلا بلُّط نيعبرألاو ةثلاثلا

 نيذدلا ميرك ءانالوم «ءابرقأ» دحأ قيرطب تلسرأ نوسمخلاو ةيداحلا ةلاسرلا .(«نيذلا

 وفعلاب ٌمكحلا يطعُي نأ هناورب نم انالوم اهيف َبَّلطو «ةمهُت هيلع تعقو يذلا ءدومحم

 يف «نيمأ نيسحمالغو روب يديشمج فسوي حّجر دقو .وه هل صخشلا اذه نع

 ءنارهط ةعبط «لئاسّرلا) رَمَثْكَب نيّدلا ٌميرك صخشلا اذه نوكي نأ ؛تاقيلعتلا

 .(5956ص

 يبلج نيّدلا ماسُح ةافو رثإ ِهّنإ الئاق (همانذَّلو -) همانادتبا يف دّلو ناطْلُس بتكي

 عبسل لظو بطقلا ماقم يف رمتكب نيّدلا ُميرك سلج ,م 1785 / اه 74817 ةنس يف

 ناطلس هّلّعِجو ءانالوم ةبرت يف نيقشاعلا ميش يبلج نيّدلا ماسُح ةافو دعب تاونس

 هتايح نأش يف اَمأ .ةّيولوملاو انالوم عبّسلا تاونسلا هذه يف لّثمو كيش هُسفن دّلو

 ةباتك .اضيأ اهنع لمح ٌعالّطا انيدل سيل لب ءالّصفم اهنع ثَّدحتُي مل طقف سيلف

 :اذكه ءانالوم ةبرت يف نوفدملا ؛نيذلا ميرك ربق ةدهاش

 خيّشلا قداصلا قشاعلا قئافلا يفراعلا باحصألا رخفل ٌةفيِرَشلا ٌةبرَتلا هذه»

 ةنس ةجحلا يذ رهش خيرات يف هيلع هللا ٌةمحر ّيولوملا رمتكب جاحلا نب نيّدلا ميرك

 .«ةئاّتسو نيعستو ىدحإ

 عابتأ نم ناك رمتكب نيّدلا ميرك نأ «ربقلا اذه ةدهاش ىلع ةباتكلا نم مهفيو

 يف ال هنأ ركذتن نأ انيلع انههو .(060”7 و #7" - ”١ص ءانالوم دعب ةّيولوملا) انالوم

 نيّدلا ميرك مسا ْنأب حّرصي «نيّدلا ميرك ربق ةدهاش ةباتك يف الو دّلو ناطْلُس باتك
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 .دومحم وه
 رابخألا ةرماسم فّلؤم «يبارس قآ نأ ركذن نأ انيلع ءكلذ ىلإ ةفاضإلابو

 .اًدومحم نيذلا َميرك اًضيأ ناك «رايخألا ةرياسمو

 ًةرماسُم» م1577 / ه 77 ةنس يف فّلأ يذلا ؛دومحم نيذدلا ٌميرك ناكو

 رّمع دق ؛م 17737 / ه 1/77“ ةنس َلْبق يفوتو نيون [194] شات روميت مساب ؛رابخألا

 ةديدع ِتاّرم ّبهذو «ةيناويّدلا لامعألا يف هتايح نم َمظعألا ٌرطّشلا ىضمأ دقو .اليوط

 يف هدم لمع امك .فاقوألا ةراظن يفو «ةيلالا نوؤشلا يف ٌلمعو .لوغملا ماكح ىلإ

 ١9414١ «يناثعلا خيراتلا تاليكشتل ةمّدقم «يليشراج نوزوأ) يارس قآ ةنيدم ةساير

 5٠(. 17ص «رابخألا ةرماسمل ناروت نامثع ةمّدقم يف هّئريس أرقا) .(20 ص «م

 ؛لايكلا َنِسِب رمي ناك امدنع ىتحو هبابش ةلحرم يف انالوم دومحم نيذلا ٌميِرك راز

 كردأ ةلوهكلا يف مث ؛يبلج فراع ولوأو دّلو ناطلس ٌرضحم كردأ هلاك ّينس يف مث

 حدميو .ّيّدوو ٌديدش ًطابترا انالومب هل ناك .يبلج دباع ريمأ نيّدلا سمش َدهع

 «نامزلا بطقو ةيناحبّسلا ةبذجلا بحاصو ءِناَبّرلا قشاعلا» :تارابعب انالوم

 هيّمسيو .(اهسفن ةحفصلا) اعلا راطقأ يف عاش همالك ٌتيص ْنِإ لوقيو «((١4ص)

 ةئيلم اَلامعأ ىلوت اًدومحم نيّدلا ميرك َنألو .(4١١ص) «ملاعلا َديرفو نامزلا َبْطُق»

 هذه نم ٍدحاو ين وهو مما دق نوكي نأ لمتجُي :ةيمهألا نم ريبك ردق ىلعو ةيلوؤسملاب
 هُسفن ٌصخشلا وه انالوم ةلاسر يف هّركذ ءاج يذلا اًدومحم نيّدلا ميرك لعلو .لامعألا

 .هناورب ىلإ ةلاسّرلا ةبحصب انالوم هلسرأ يذلا

 نيّدلا رايتخا نيهيقفلا بّترم مْطَق عوضوم يف تبتك نوتَسلاو ةثلاثلا ةلاسّرلا
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 .(«نيّدلا رايتخا مامإلا» :تحت بتك ام رظنا) نيّدلا دامعو

 ٌميلست ةلاسّرلا يف بلّط دقو .نيّدلا ديمح عم تلسرأ نوتّسلاو ٌةنماثلا ةلاسّرلا

 ثايحن تغلب اشيا ةلاسازا هده: قو نفسا اذه نيوولا نيدلا توضأ ةاعتاخ

 .(«نيدلا ديمح» :تحت بتك ام رظنا) نيدلا ماسُح

 ضعب يفو .نيّدلا فرش دّيسلا ةدعاسم عوضوم يف نوعبّسلاو ٌةيناثلا ةلاسّرلا

 خسنلا يف ّفالتخالا اذه ْنِإف نكي امهمو .نيدلا َدْعَس ةلاسّرلاب ٌبطاخملا نوكي خسنلا

 عم ١5981١ /ه 19٠ ةنس يف ةرازولا ىلوت ةلودلا دْعَس َّنأل ؛بتاكلا أطخ نع ٌئشان

 .م ١794 /ه 794 ةنس يف ًةرازولا يجواَسلا نيذدلا ْدْعَس ٌدّيسلا ىلوتو

 .نيذدلا ماسحل ةدعاسم بّلط يف نوعبّسلاو ٌةنماثلا ةلاسّرلا

 هناوري نيدلا نيعُّمب نيطبترملا نم ٍةعامج ىنكُس نأش يف نوناثلاو ةيناثلا ةلاسّرلا

 مهتقياضم ُةلازإ بط دقو ؛«ةدهازلا ةزيزعلا تخخألا» ب تفّصو :ٍةدّيس هاقناخ يف

 .هاقئاخلل

 نوتاخ يجرك نعو ةقومرم تالئاع ىلإ تابستنملا ءاسنلا نع اضف ءانالومل ناك

 ناكو .تايرخأ تادّيس نيب نم ٌتاريثك تاديرم «رباكألا ا نوتاخ جاموكو

 نكت ملو انالومب [7494] ةريبك ٌةقالع (5 54 2١ «نيفراعلا بقانم) نوتاخ ةدومحمل

 نيذدلا ماسح ناتسُب يف ٌباحصألا ٌمدخت تناك يتلا ءءاسنلا ٌرْخف .هرضحم نع ىأنت

 يتلا «ةيوينوقلا ءءاقل شوخ» اهئفيلخو 4171(2 - 480 584 - 587ص) يبلج

 ماظنو :(474 - 937/8 :41/7 27) تاريثك ٌتاديرم اهل ناكو تاقوت يف ةماقإلا ترثآ

 «؟) هباحصأو انالومل عامس سلجم بيترت لجأ نم اهّتفك عيبت نأ تدارأ يتلا نوتاحخ



 1/9 لئاس ّرلا يف اوركُذ نيذلا صاخشألا

 بتكلا يف ّنهؤامسأ تركُذ يئاللا ءاسّنلا ةعومجم نم [اًعيمج ةوّسنلا ءالؤهل 0١

 نيبستنملا نم ناك انالوم ةايح نان هنأ لإ ٌةلاسّرلا هذه ريشتو .ةرادصلا ةلزنم َنللتحاو

 .اهريغ اًضيأ تايرخأ ٌتادّيس كانه ناك هّلعلو .هاقناخ اهيدل ناك ةيولوم ٌةدّيس هيلإ

 / ّيرجه لا رشاعلا نرقلا رخاوأ ىلإ انالوم ةقيرط يف يماَسلا ٌركفلا اذه ٌرمتسا دقو

 .(7178-7581ص ءانالوم دعب ةّيولوملا «يلرانيبلك يقابلا دبع) ّيداليملا رشع سداسلا

 ةظاضوإ فلسرأ كفا صخشل ةدعاسملا بّلط يف نوناغلاو ةعبارلا ةلاسّرلا

 .يبلج نيّدلا ماسح نبال ةدعاسملا ٍبَّلط ين نوناغلاو ٌةسماخلا ةلاسّرلا .صخش

 ةلاسّرلا .شيواردلا نم ددعل ةدعاسُم ّبّلط ُرَّمِضنت نونائلاو ةسداسلا ةلاسّرلا

 تلسرأو «يبلج نيّدلا ماسُح ِرْهِص «نيدلا ماظنل ٍةدعاسم ُبَّلُط نوعستلاو ةسداسلا

 .نيذلا ماسح هُمسا صخشل ٍةفيظو ُبَلط نوعسّنلاو ٌةعساتلا ةلاسّرلا .وه هتطاسوب

 انالوم ىلإ نيبستنملا نم ناك اذإ ««زيزعلا نبالا» ب انالوم هفصو يذلا صخشلا اذه

 نيذدلا ٌماسُح ركذي ناك املك انالوم ّْنأل كلذ .يبلج نيّدلا ماسح اًعبط وه سيل ءاًضيأ

 نيمأ «نامزلا ديزياب ءتقولا ديّتجج» لثم ٍفاصوأو باقلأب هيلع ينثُي ناك يبلج

 لامعألا يف يبلج نيّدلا ٌماسخ لمعي مل ءكلذ نع رظنلا فْرَصبو .«...بولقلا

 .07854 .5) ردنكسإ نيذدلا ماّسْحح فداصن نأ نكمي باحصألا رابك نيبو .ةيناويّدلا

 فراع ولوأ نامز يف شاع يذلا يكب نيدلا ماسح ْييَّشلا كانه «هيلإ ةفاضإلابو

 كلذكو ؛اًرهام اًئراق ناك يذلا يوينوقلا راد هنبيآ نب نيّدلا ٌماسُح كلذكو ؛يبلج

 دارملا لعلو .(007 و 477 4751ج 447٠ ىلال7 37 ج) غابّتلا نيّدلا ٌماسح رِكُذ

 .صاخشألا ءالؤه دحأ نيدلا ماسح نم
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 اذه ُنوكي امّبرو .نيّدلا ُسمش هُّمسا صخشب ٌةيصوت ٌثملاو ٌةيداحلا ةلاسّرلا

 771 21ج) راطعلا نيّدلا ٌسمش وأ (877 ء”ج) نيّدلا ّسمش ًااتسالا ٌصخشلا

 .نيفراعلا بقانم يف ٌركذ هل ءاج يذلا (6717و

 نورشعلا ةلاسّرلا .نيّدلا ماظنل ةدعاسم بّلط يف ةمملاو ةرشع ًةسداّسلا ةلاسّرلا

 ةلاسّرلا .«زيزعلا نبالا» ب فصُو ءسّردم نيدلا ٌدحم هّمسا صخشب ةيصوت ٌةئملاو

 .برحلا نم ةدوعلاب انالوم هل كراب ذإ هناوريل ٌباطخ ةئملاو نوثالثلاو ٌةعباَسلا

 :(ريمألا) نيدلا بهم - و

 نامز يف ناك يذلا «هناورب نيّدلا نيعُم ُدلاو ّيمليدلا نيّدلا ٌبَّزهم ره ]٠0[

 نم ناك .ناطلّسلل اًيئانو اًريزو ءلّوألا ذابقيك ءالع نبا ءيناثلا ورسخُيَك نيّدلا ٍثايغ

 يغبني شيجلا نأ دقتعي ناكو ءغاط هسوك ةكرعم ٌضوخ اوؤاشي مل نيذلا صاخشألا

 يضاق عم دحتاو هيسامآ ىلإ قلطنا ةكرعملا هذه يف ةميزهلا دعبو .عافد ةلاح يف نوكي نأ

 2378 07 9١ص ءامستوه ةعبط «يب يب نبا) ةحلاصملا نّمأو وجيب لإ بهذو ةيسامآ
547 -114). 

 .صخشلا اذهل ٌباطخ ٌةثملاو ًةرشع ثلاثلا ةلاسّرلا

 :(مّرخ نبا) نيّدلا محن - 5

 نم نيّدلا ٌمجن لع دق َناطلسلا نأ نم هّرورس انالوم رهظُي ىلوألا ةلاسّرلا يف

 يتلا ٌةرابعلا ريشتو .«نيّدلا مجن ...شيجلا دئاق ريمألا ّرعألا نبالا»ب هفصيو «هيبّرقم



 م لئاس ّرلا يف اوركُذ نيذلا صاخشألا

 رع ناطلّسلا ىلإ تلسرأ ةلاسّرلا هذه ّنأ ىلإ ءىلعألا مسقلا يف ؛ةلاسّرلا شماه يف ىرُي

 :تحت بتُك ام رظنا) «مّرُخ نبا» بقلب اًضيأ نيّدلا ٌمجن ركذو ؛يناثلا سواكيك نيّدلا

 .(«يناثلا سواكيك نيذدلا ٌرع»

 نب نيذدلا مجن زيزعلا نبالا» باقلأب ٌصخشلا اذه ركذي اًضيأ ةرشاعلا ةلاسّرلا يف

 مّلعُيو .مظعألا بحاّصلا ةعافشب هريصقت نع ُناطلَسلا وفعي نأ وجريو «شواج مّرخ
 ُمجن ْنَم نكلو .ىلوألا ةلاسّرلا ىلعأ يف بِتُك ام هرابتعا يف عضي هنأ ةلاسّرلا هذه نم

 ل ٌركذ ءاج يب يب نبا باتك يفو .نأشلا اذه يف عطاق يأر ٌءادبإ اننكمي ال  ؟اذه نيذدلا

 ناطلسلا مكح نامز يف ٍةَدمل ةرازولا ّلوت يذلا «يناوجخنلا نيّدلا مجن مظعملا مامإلا»

 نبا) بلح ٌرطش مّميو ةرازولا كرت رومألا لوفأ دهاش نأ دعب مث ءسواكُيَك نيّدلا رع

 نبا مساب يمس اذا ؟هّسفن صخشلا وه لهف 1717١-771(. ءامستوه ةعبط - يب يب

 ؟مّرخش

 نم لينلا يف هّئاسل قلطأ يذلا شواج نبا مذ يف ٌمالك «هيف ام هيف» باتك يف

 وه شواج ّنبا ْنأب سدحي نأ ًءرملا نكميو .(40 ص «رفنازورف ةعبط) نيدلا حالص

 يف «رفنازورف موحرملا تاحيضوت كلذك رظنا) شواج مّرُح نب نيّدلا مجن نع

 .(7 02ص

 .نيذلا رخف بحاّصلل تبتك ةرشاعلا ةلاسّرلا نأ ّنظنو

 :نيدلا ماظن

 نأب دعو دق ناك «ءارمألا نم ٍدحاو ةلاسر ةباجإ يف تبتُك ةرشع ةعسانتلا ٌةلاسّرلا
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 ْلَوألا .نيّدلا ماظن امهنم لك مسا نيصخش فرعنو [701] .نيّدلا ماظن ًةجاح يقي

 اّمأ .يبلج نيّدلا ماسح ٌرهص يناثلاو ؛بوكرز نيّدلا حالص ةنبا «نوتاخ ةّيده ٌجوز

 اذهو .طاّطنخملا نيّدلا ماظنب ٌروهشمف بوكرز حالص ٌرْهِص وه يذلا نيدلا ماظن

 ةاوز ةفلكت تدمَأ «هرمأ فادتبا ىف لقالا لع.هئضو فقرعت هل ىذلا ؛ٌصخشلا

 .(1/77-1758 57 «نيفراعلا بقانم) نيرخآلا ةدعاسمب

 / ه 545 ةنس ىلوألا ىدامج نم رشع سماخلا يف طاطخملا نيّدلا ٌماظن بتك دقو

 .(88-84ص دّلو ناطلس ناويد ةمّدقم) دّلو ناطْلُس َناويد م 0

 .(8١٠7ص «يراهب تحدم ةمجرت) انالوم ءافلخ نم رالاسهيس هّدْعَيو

 هبقل صخش ىلإ تبتك ذإ ءنيّدلا ماظنل ةدعاسم ُبَّلَط ةرشع ةعساّنلا ةلاسّرلا

 مولعم ُديغ هنكل ؛هناورب نيّدلا َنيِعُم نوكي امبر بقللا اذه ىلإ اًرظنو ؛«ءارمألا كلم»

 يتلا ءاًضيأ نورشعلاو ةثلاثلا ةلاسّرلا .نيّدلا َماظن نييّمسملا نيذه نم يأ نأش يف

 .رارغلا اذه ىلع يفوتسملا نيّدلا لالج ىلإ تبتُك
 رون ريمألاو هناوري ىلإ اتبتُك نوسمخلاو ٌةثلاثلاو نوعبرألاو ٌةثلاثلا ناتلاسّرلا

 ٌباطخ اًضيأ نورشععلاو ةعباسلا ةلاسّرلا .نيّدلا ماظن ريصقت نع وفعلا لجأ نم نيّدلا

 اذه نوكي نأ لمتحُيو .صخش بنذ نع ٌوفعلاو دهعلاب ًءافولا اهيف بلُّط ذإ هناوربل

 ُبَّلط نوعبرألاو ةعباّرلا ةلاسّرلا .روكذملا نيّدلا ٌماظن هنع ٌوفعلا بلّط يذلا ٌصخشلا

 وه نيصخشلا نيذه نم ٍدحاو يأ نكلو .«زيزعلا خألا» ب فصُو صخشل ٍةدعاسم

 ًءاطعإ نكميال .اًضيأ ثلاث نيّدلا ماظن هّلعل ؟لئاسّرلا هذه يف رِكُذ يذلا نيّدلا ماظن

 .نأشلا اذه يف عطاق يأر



 دك لئاس ّرلا يف اوركُذ نيذلا صاخشألا

 نيّدلا ماسح رْهِصل ٍةدعاسم بّلط لجأ نم تبتك نورشعلاو ةيناثلا ةلاسّرلا

 ةلاسّرلا هذه يف ليَّضُف ةياكح ّنكلو ؛اهّلثم اًضيأ نوسمخلاو ةعساتلا ةلاسّرلا .يبلج

 ٌماظن اوملظ صاخشأ نم ىوكش نوناثثلا ةلاسّرلا .ةرفغملا بَّلط َعباط اهيلع تفضأ

 ماظنل ٍةدعاسم ُبَّلط اًضيأ ةئملاو ةرشع ةيداحلا ةلاسّرلا .نيّدلا ماسح رْهِص ؛نيذدلا

 مالَس نم رمألا اذه ٌطابنتسا نكميو .هناورب ىلإ تبتُك ذإ «نيدلا ماسح رْهِص «نيّدلا

 «طاطخلا نيّدلا ماظن قوقح ةدايز ٌبَلط نورشعلاو ةعساتلا ةلاسّرلا .نيدلا ماسُح

 دق ناك نيذلا ٌماظن نأ ٌّينمض وحن ىلع ةلاسّرلا هذه نم رهظيو .نيّدلا حالص رْهِص

 دحأ لإ تبتُك اًضيأ نوعبرألاو ةسماخلا ةلاسّرلا .ءاشنإلاو ءارغّطلا لامعأ يف نّيَع

 نأ انه ركذن [07] .نيّدلا حالص رْهص ءنيّدلا ماظنل ٌةدعاسم اهيف بلّطو ءارمألا

 .(7 ةيشاحلا ءه١١١ص «نيذلا لالج انالوم) انالوم همجاه نيدلا ماظن همسا اصخش

 .نيّدلا ماظنل وفعلا بلط نيبو ةلمجلا هذه نيب ةقالع ٌةماقإ نكميو
 أطخ ابكترا دق نيمأ نيسحمالغو روب يديشمج فسوي نأ اًضيأ ركذتن نأ انيلعو

 .(7-195؟98ص «نارهط ةعيط) اًدحاو اًصخش نيصخشلا نيذه امهرابتعاب اًيظع

 :(ريمألا) نيّدلا رون 5

 «عباّرلا نالسرأ جيلق نيّدلا نْكُر دهع يف ءاجاج دلو نيّدلا ٌرون ناك

 بقانم ةمّدقم) اًضيأ كانه هٌرازم .ةسردم كانه هل ناكو ءرْهَّش ْريِق ّيلاو

 .(514 ص «ةيكرتلاب نيفراعلا

 ءارمألا ةبحصب انالوم ةرايزل أي ناك اجاج دّلو نيّدلا ٌرون ْنأ ّيكالفألا يوري
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 رون َنإف ّيكالفألل اًقفوو .(5947ص) اضل اًيولوم اًديرم» هيّمسيو (17 4ص )١.

 انالوم يديرم ىلإ ٌمضنا كلذ دعب مث «ءشاتكب يجاحل اًديرُم ءدبلا يف ناك نيذلا

 .(5984- غ9/ص)

 بقانم يفو ؛هجيج :همسا بتُك هيف ام هيف يف) اجاج دّلو ٌلاؤس «هيفام هيف» باتك يف

 تاحيضوتلاو ١7ص هرفنازورف موحرملا «هيف ام هيف) اًئيدح َراثأ (اجيج :نيفراعلا
 .(١51ص

 رْهِص «نيّدلا ماظنل ةدعاسملا بّلطل نيرشعلاو ةسماخلا ةلاسّرلا انالوم ّبتك

 رون ىلإ نيدلا ماظن ةطاسوب اهلسرأ ؛ةلاسّرلا رخآ نم مهفُي (لثمو ؛يبلج نيذدلا ماسح

 .نيدلا

 ٌبّلط ةلاسّرلا هذه يفو .صخيشلا اذه ىلإ تبتُك اًضيأ نوسمخلاو ةثلاثلا ةلاسّرلا

 انملع «ةقباَسلا ةلاسّرلا نابسحلا يف انعضو ام اذإو .نيدلا ماظن مرج نع وفعلا انالوم

 ماظن نأ لمتحيو .نيّدلا ماسح ٌرْهِص اًضيأ وه ةلاسّرلا هذه يف روكذملا نيّدلا ماظن َنأ

 «نيدلا رون ناطْلُس تحت ةعقاولا دالبلا دحأ يف المع تقولا ضعبل قوت دق نيّدلا

 .(«نيّدلا ماظن» تحت بتُك ام رظنا) هتامزلتسم ءادأ يف رّضقو

 (دّمحم نيّدلا ءابب ناطْلُس) دلو

 .دّلو ناطلس هدّلول اهبتك انالوم لئاسر نم ٌةسماخلا ةلاسّرلا ]٠1"[

 نم رشاعلا تبَّسلا ةليل ءدّمحم نيّدلا لالج انالوم نبا دلو دّمحم نيّدلا ٌءابب يفوت

 دنع ناك نإ :الئاق رالاسهبس بتكيو .م 1١-11-1715 / اه 7/17 ةنس بجر



 عمه لئاس ّرلا يف اوركُذ نيذلا صاخشألا

 يغبني كلذل اًعبتو 7١7(. ص ءيراهب تحدم ةمجرت) نيعستلاو ةسداّسلا ّنس يف هتافو

 ذفان نوديرف روتكدلا لوقيو .ةيرجه 717 ةئس يف دِلَُو دق دّلو ناطْلُس نوكي نأ

 دّلو ناطْلُس ةجوز ؛نوتاخ ةمطاف تخأ) نوتاخ ةيده جوز -نيّدلا ًماظن نإ قولزوأ

 موي هتدالو َميرات ٌلَعِج دلو ناطْلُس ناويد ْخَسن يذلا  (بوكرز نيّدلا حالص ةنباو

 اقفوو .م1777- 74-54 /ه 5377 ةنس يناثلا عيبر نم نيرشعلاو سماخلا ةعمجلا

 «ٌةنس نينائو اًمست ةيرمقلا ةنّسلا باسحب هتافو دنع دّلو ناطْلُس رس تناك كلذل

 .(هدنرال) نامّرَق وه هتدالو لو .ةنس نيناثو اًنس ةيداليملا ةنّسلا باسحبو

 دسفُي مل ةقيقحلا ىلعو ؛يبلج نيّدلا ًماسُح هدلاو ةافو دعب دّلو ُناطْلّس عبّتا دقو

 عابتأ داشرإ ىلوت هنآ مغرب اًضيأ يبلج نيذدلا ماسخ ليحر دعب مث .هيبأ دهع ماظن

 .هيلع مّلعتي نينس عبسل لظو هّدشرم يلغوأ رمتكب يذلا َميرك ٌحيشلا لَعج ءانالوم
 لئاوأ وأ م١74١ رخاوأ / ه 9١ ةنس نم ةجحلا يذ يف نيّدلا ٌميرك قوت دقو

 ةّمهمب مايقلل دّلو َناطْلُس اًعيمج انالوم وديرم راتخا نيّذلا ميرك ةافو رثإو م5

 .داشرألا

 َمّنمو ءميظنت يف انالوم يّبحم َّمَمج حيرضلا ءانببف .ةميظع دلو ناطْلُس ٌتامدخ

 اوناك اًعيمج انالوم ٌاّبحأو .هتايح اياوز ءاضأو ءانالوم ٌركِف ٌرّكنو ءانالوم راثآ عايض

 هراثآو هتايح نأش يف رظنا) مهسوؤرل اّجات هولعجو انالومل ّميحصلا ٌثراولا هنوّدعي

 .(74 - 74ص «يلرانيبلك يقابلا دبعل انالوم دعب ةيولوملا :هلامعأو

 ةجوز «نوتاخ ةمطاف ةياعر دْصَقب دّلو ناطْلُس ىلإ ةلاسّرلا هذه انالوم بتك

 انّظحال ام اذإو .اهئاذيإ نم ريذحتلاو ؛بوكرز نيّدلا حالص ٌةنبا يه يتلا دّلو ناطلس



 يمورلا نيدلا لالج انالوم ٌلئاسر 1(

 ناطلس جاوز نم ريصق ٍدمأ دعب رهاظلا يف تبتُك ةلاسّرلا هذه نأ انل ادب نايبلا ّةقي

 هذه هل انالوم بتك هتجوزل دّلو ناطْلُس اهادبأ يتلا ةرودكلا ببسب هّلعلو .دّلو

 مسقو ةمّدقملا ءانثتساب اهّئيع ةلاسّرلا نيفراعلا بقانم يف ّيكالفألا ّلقن دقو .ةلاسّرلا

 .(1/7 5 17737 ص (7ج) ةياهنلا نم

 دّلو ناطلس ىلإ بتُك ٌباطخ اًضيأ انالوم لئاسر نم نوَّتْسلاو ةعباّرلا ةلاسّرلا
 ٌيدنقرمّسلا نيّدلا فّرش امرتحي نأ اهيف ّبّلط دقو «ربكألا هيخأ ءيبلج نيّدلا ءالعو

 .اههمأل امهّدَج

 ىلإ ٍةسردم يف سيردتلا ميلست نأش يف تبتُك نوعبرألاو ةيداحلا ةلاسّرلا 3

 .اًدّيج يملا هُعضو نكي ل يذلا دلو ناطْلُس



 '”لئاسرلا فيعاضتيف تءاج رومأل تاحيضوت
 :ىلوألا ةلاسّرلا

 باب نم موقلا ءارّبُك نم ٌدحاو ّرم :17 رطّسلا 1١7. ةحفصلا يف هلوق [04]

 :يتآلا ثيدحلا ىلإ ريشي ءدجسملا

 .(17ص «١ج «ريغصلا عماجلا) .ههّبمي هنأ همْلعُيْلَف هاخأ مكذحأ ٌبحأ اذإ»

 هْريِخُيْلَف هاخأ ٌلِجَرلا ٌّبحأ اذإ» :يتآلا وحنلا ىلع ٌثيدحلا يوُر ءافخلا فّشك يفو

 .(717 ص ١2ج «ءافخلا فشك) ههّبحي هنأ

 فطتخيو ينفطتخي ثيدحلا اذه ٌقفدت ّنأل :1 رطّسلا ٠07 ةحفصلا يف هلوق

 اًضعب لقألا ىلع يلمي ناك انالوم نأ ىلإ ريشُت ةرابعلا هذه ...بتاكلا كلذكو َةلاسّرلا

 نايا

 :10 رطّسلا ٠١17 ةحفصلا يف هلوق

 اييبح ُمهَق شاْوهُمرأف 2 ايورض ٌقاَشع ٍسانلا ُبورض

 هذه يف ةدوجوملا يه تاحيضوتلا هذه يف اهيلإ راشملا رطسألاو تاحفصلا ماقرأ ْنأ ىلإ ميركلا ئراقلا رظن ٌتفلن *

 اهاندمتعا يتلا ةرشنلا قيقحت ّلوت يذلا يناحبس ذاتسألا ّيمرافلا قّقحملا عينص نم تاحيضوتلا هذه نأ اى .ةمجرتلا

 .[مجرتملا] ةمحرتلا يف



 يمورلا نيدلا لالج انالوم ٌلئاسر 444

 .(ه 85 ةنس لتقو ٠٠7 ةنس دلو) ىّينتملا بطلا يبأل ٌثيب

 يتبنتملا ّناويد علاطي ناك زيربت سمشب هلاصتا ةيادب يف انالوم نإ ّيكالفألا لوقيو

 ء5ج «نيفراعلا بقانم) .ةعلاطملا هذه نم نيّدلا ٌسمش هعنم دقو .يلايّللا يف

 .(71717؟ص

 :يتآلا وحنلا ىلع يّبنتملا ناويد يف ٌتيبلا ءاجو

 اييبح ُمُهَشَشَأ عهرذعأف اًبورُض ٌقاّشع ساستلا ٌبورض

 ١(. 14ص «بيطلا فرعلا)

 ةنيزلا ناينعي امهّتأ ٌرهاظلا ءهقَّرلاو هّقحلا *١1: رطّسلا .8١٠ةحفصلا يف هلوق

 ىنعمب «فّرلا» و ءاههجو نم ٌرعَشلا ةأرملا ةلازإ ىنعمب «فحلا» نم ؛ةفرخزلاو

 :ةيبرعلاب لاقي (لثم «عابتإلا ةقيرط ىلع ءاج دق نوكي ههَقّرلاه لعلو .ؤلألتلاو قارشإلا
 نأ ام نك نيرتللا ىف ءانييوتلورمأ ب نكت دحأ هلا نبل ىأ فار الو فاتت امو

 اذه لمعُتسا دقو .طرفُي نأ يغبني ال انحدمي وأ انمدخي نم َّنِإ يأ ؛دصتقيلف انقر

 :اًضيأ زيربت سمش تاّيلك يف ٌكيبعتلا
 سوفن وز دوشن شوخ «سورع دوبن وج بوخ

 ىا هنيّرز سلطاز هفرزاو هفحزا
 :يأ

 نمو هْفّرلاو هّمحلا نم سوفنلا اهنم ٌرئمشت «ءانسح شسورعلا نوكنال امدنع

 «سمش تاّيلك «رفنازورف موحرملا قيقحت «تاغللا رداون مجعم) .بّمذملا سلطألا

 .(١12ص الج



 1044 لئاسرلا فيعاضت يف تءاج رومأل ٌتاحيضوت

 :ةيناثلا ةلاسّرلا

 يفو .شيجلا ةعيلط ؛دشرملا «ليلّدلا «ةلاسّرلا لماح ءبجاحلا :هناورب ٌةملك ينعت

 .«ريزولا» ل اًبيرقت ٌةلدابعم لمعتسُت ةملكلا تناك [07] ةقجالسلا رصع

 :يماظن لوقي اذكهو ءّلَكَم «ٌتافآ ريخأتلا يف» :8 رطّسلا ٠١١ ةحفصلا يف هلوق

 تافآ ريخأتلا يف :لوقي ُكّلْفلا ناكو ةاجانم يف ٌقئاقشلاو ٌحسفنبلا

 ١١86٠( ص ءادخهد ةمالعلا .مكجلاو لاثمألا)

 .لاثمألا نم ءرَحْؤي ال ريخلا» :هسفن رطَسلا و اهسفن ةحفصلا يف هّلوق

 :لّئملل ةمجرت يدحوأل يتآلا ٌثيبلاو

 دبايردريخهكسكنآكنخ  هردينربريختأتريخ
 :يأ

 ريخلاب ٌرفظي نمل ىبوط 2 ريخأقلالتحتيال ُريخلا
 .(/44 ص. ج مكاو لاثمألا) هّلجاع ناك ام ريخلا دين :رخآ لكم لوقيو

 ءاجو .ٌيوبن ٌثيدح...ةالّصلاب اولّجع» :هسفن رطَسلا و اهسفن ةحفصلا يف هلوق

 ؛يونثملا ثيداحأ) .توملا لبق ةبوتلا اولّجعو «توفلا لبق َةالَّصلا اولّجع :ةروص يف

 .(14ص «رفنازورف موحرملا

 ...ٌنشعلا وه كُداتسأ ١١: رطّسلا ١٠١١ ةحفصلا يف هّلوق

 «رفنازورف موحرملا قيقحت) ّيذمرتلا ققحم نيّدلا ناهرب فراعم يف اًضيأ ٌتيبلا اذه ءاج

 .(؛ "ص

 فيرش ّيوبن ٌتيدح «..ىضرأ ىنَعِسَو ام» :5 رطّسلا ١١١. ةحفصلا يف هّلوق



 يمورلا نيدلا لالج انالوم ٌلئاسر 14

 نمؤملا يدبع ٌبلق ينعسوو يئامس الو يضرأ ينعسي مل» :نيتينآلا نيتروّصلا ىلع ءاج

 ثيداحأ) ؛نمؤملا يدبع ٌبلق ينٌّعسيو يئامس الو يضرأ ينُعسي الد و ؛«عداولا نيّللا
 .(7 6ص «ٌيونثملا

 ةقيدح نم ٌتيِب ....فّدّصلا نم ّرَّدلا بلطا :8 رطّسلا 1١١« ةحفصلا ف هلوق

 :يتآلا وحنلا ىلع ةقيدحلا يف ءاج دقو .يئانس رعاشلل ةقيقحلا

 فان وهآز بلط رذ فدص زا فال انعرز بلط نيد ىقتزا

 يأ

 «ءانسحلا ّنم َرْذهلاو «ّىقتلا نم َنيِدلا بّلطا

 لازغلا نم كسملا ًةجفانو ءفّدَّصلا نم ّرّدلا ٍبّلطاو

 ١4(. تيبلا «5 :؛ 8ص «يوضر سّردم موحرملا قيقحت «ةقيقحلا ةقيدح)

 :ةئلاثلا ةلاسرلا

 يف لمعُتسا رعش ٌتيِب ...انل رهظأ يذلا هللا : ١5 رطّسلا ١11١« ةحفصلا يف هّلوق

 لوهع هلئاقو ءانالوم لقاشر نم تالف

 دقو «لاثمألا نم «ٍسنُم دهعلا ُلوط» ٠١: رطَسلا ١١7. ةحفصلا يف هلوق

 باغ ْنَم» :لئاقلا لّمَملل واسم وهو .ىسُي دهعلا لوط :ةروصلا هذه يف اًضيأ لمعُتسا

 .(178١١ص .” دلجملا ؛مّكحلاو لاثمألا) .«بلقلا نع ّباغ نيعلا نع

 لوق نم ًذوخأم هّنأك «ءانيلاوح ...انيلع» :18 رطّسلا .١١1؟ ةحفصلا يف ل

 ةروص يف لمعتسا يذلا «انيلع الو انّيَلاوح» :مالّسلاو ةالّصلا هيلع مركألا لوسرلا



 غ0 لئاسرلا فيعاضت يف تءاج رومأل ٌتاحيضوت

 7١7(. :ةرضاحملاو ليثمتلا) .لثَم

 [9017] ...تاحفن مكرهد ماّيأ يف هلل نإ ١: رطّسلا *1١« ةحفصلا يف هلوق

 نأ هّلعل اه اوضّرعتف تاحفن مكرهد ماَيأ يف مكبرل ْنإ» :اذكه همامتو «ّيوبن ثيدح

 8١(. ص :١ج «ريغصلا عماجلا) ؛اّدبأ اهدعب نوقشت الف اهنم ٌةحفن مكبيصت

 ...اًمّدق رْكُّسلا ماقم نع عفرت الد :0 رطّسلا 117 ةحفصلا يف هّلوق

 ١5(. ب ١1١., 5ص «ةقيقحلا ةقيدح) .يئانسل ةقيقحلا ةقيدح نم تيب

 نم ةدحاول "”تفيدر «نوملُْسي ىراكّشلاو : رطَسلا ءاهسفن ةحفصلا يف هّلوق

 .(8"087 َةّيلّزْغلا ءالص ء7ج «سمش تاّيَلك) نيّدلا لالج انالوم تاّيلزغ

 ءاج ...ُفلأ مهٌّددع نيذلا ىراكّسلا» :هسفن رطسلا و اهسفن ةحفصلا يف هلوق

 :يتآلا تيبلا بلاق يف اًكوبسم انالوم تاّيلزغ نم ٍةدحاو يف هنومضم
 دحاو ٌصخش مه ءاقلأ اوناك نإو ءّقحلا ِةّبحم ىراكُس

 نويثالثو ن رفاق ياكل ىراكش

 .(777 ةيلزغلا 3٠٠١ ص ١2ج ءسمش تاّيَلك)

 لع نّسحلا يبأل ..يقوش نم ُديطأ ٌتذِكو :1؟ رطسلا 1١4« ةحفصلا يف هلوق

 ّيزرخابلا يوريو .ٌيرجحلا سماخلا نرقلا نم ريرض ٌرعاش وهو «يسلدنألا ةزمح نبا

 ةيرجه 465٠ ةنس يف هُّسفن ٌرعاشلا اهدشنأ يتلا ةينآلا ةعطقلا دحاو طيسو لالخ نم

 .[ مجرتملا] ّيسرافلا ّيرعشلا حلطصملا يف تيبلا رخآ يف رّركتت يتلا ةملكلا *



 يمورلا نيدلا لالج انالوم لئاسر هن

 حايرلا لايذأ يضعبب تقلع مكسسلا يل خيرلا ناو

 ؟حانجلا ٌصوصقم ٌريطي فيكو ٍملإ يقوش نم ٌريطأ ٌتدكو

 جاتملا شيعلاب هيف انفعن ىّضقت ٍنَّمز لع يفسأاوف

 .(188ص ١2ج .يزرخابلل رصقلا ةيمد)

 ّيوبن ثيدح نم ٌءزج ««ةدّنجم ٌدونج ٌحاورألا» ١: رطّسلا 1١0. ةحفصلا يف هّلوق

 «فلتخا اهنم ركانت امو فلتثا اهنم ٌفراعت اف ؛ةدنجم ٌدونج حاورألا» :فيرش

 .(087 ص «يرنثملا ثيداحأ)

 انالومل ةيعابر «...اًدحاو ناك ٍلْصضألا يف :؟ رطّسلا 1١5. ةحفصلا يف هلوق

 .8ج ءسمش تاّيَلك) ناويّدلا يف اهطبض نع اّليلق فلتخت «ّيمورلا نيّدلا لالج

 ١1615٠(. ةيعابّرلا .,؟ ه9 ص

 .هلئاق ىلع رثعن مل ««...قشعلا نيب ٌقرف كانه» : ١ رطّسلا ١1١0« ةحفصلا يف هّلوق

 نم ««زيزع بيبح نم ٍةظحلب رفظت امدنع» :8 رطّسلا 1١7« ةحفصلا يف هّلوق

 اًريثك هبشُت يهو .(17717 ةّيعابّرلا 18١. ص .8ج ءسمش تاّيَلك) .انالوم تايعابر

 :(ه 077 ت) يدنجخلا رّدَّصل ةيتآلا ةّيعابرلا

 ىبايمدامدهداب ىمدميناي 2 ىبايملسمركهنامززمدكي
 ىباي مك ركد ىمد نانج هك اريز راهنز مد نآ دوش عياض هك راذكم

 :يأ

 كل ةصلاخ ٍنامزلا نم ٍةدحاو ةظحلب ٌترفظ نإ
 ةظحللاو وتلا يف بارشلا نم ةظحل يفصنب ٌترفظ وأ



 و _لئاسرلا فيعاضت يف تءاج رومأل ٌتاحيضوت

 راذح .ةلحللاكلتْعِضتالف

 ىرخأ ٌةَّرمابب رفظت نل هذهك ةظحل نأل
 .يحاير نيمأ دّمحم روتكدلا دّيسلا قيقحت «يناورش ليلخ لامج «سلاجملا ٌةهزن)

 .(١14١ص

 عمج ؛ءابّرلا» :هءامّسلا راطمأل ءابّرلا راظتناك» : 17 رطّسلا ء7١1 ةحفصلا يف هّلوق

 تارطق راظتنا يف ابّرلا لثم راظتنالا يف انأ :يأ .ةعفترملا ضرألا :(ءاّرلا ثيلثتب) ةوبر

 .ثيغلا

 .فيرش ّيوبن ٌثيدح [74] «ٌةمحر ٌةعامجلا» ١: رطّسلا 1١7 ةحفصلا يف هلوق

 .(١11١ص 1١ج «ريغصلا عماجلا) باذع ٌةقرُقلاو ةمحر ٌةعامجلا :اذكه ءاج

 يف انالوم لوقي ..سأرلا ىلع ءاملا ٌتششر اذإ :" رطّسلا /1١11« ةحفصلا يف ِهلوق

 :هب اًهيبش الوق يونثملا

 رسكتي الف سأرلا ىلع املا ٌبصتو 2رسكتي الف بارّثلاب ٌسأرلا يمرت
 بارتلاوًءاملاجزمت نأ ٌكيلعف 6 سأرلا رسكت نأ ديرت تنك ذإو

 هلصأ ىلإ اهؤام بهذ سأرلا ترسك ام اذإف

 لصفلا ًموي بارّتلا ىلإ بارّتلا ءاجو

 .(13717"1 15 175 تايبألا «0ج «يونثملا)

 «فيرش ّيوبن ٌتيدح «؛قيرطلا ّمث ٌقيفرلا» :5 رطسلا 21١7 ةحفصلا يف هّلوق

 ١2ج «ريغصلا عم اججلا) ٍليحرلا لبق ُداّزلاو «قيرطلا لْبق ٌقيفرلاو ُراَدلا مث ٌراجلا : :هماع

 .(١؟١ص
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 حيضوتلا هنأش يف عججاري «راّدلا مث ٌراجلا :هسفن رطتلا ءاهسفن ةحفصلا يف هّلوق

 .( 4317 ص «ليثمتلا) لاثمألا نم هفصوب يرّر اك .قباسلا

 :ةعباّبلا ةثاسّرلا

 «...رخآلا مهّدحأ براحي ريمحلا يعئاب لثم ١: رطّسلا .118 ةحفصلا يف هلوق

 :اهتلطم نازك فرغ نى مالا كيلارح
 صوصأُلا نم اًددع ةنيدملا يف َنإف ءاظقي نك ايه

 .رمقلا سأر نم ةماعلا نوعزتني مهريبدت ةّوقب نيذلا

 .(80 81 تيبلا 017” ص .7ج ءسمش تاّيَلك)

 لوقي .ُّلَكَم ءجَّرَح الو رحبلا نع ْثّدح :* رطّسلا ء114 ةحفصلا يف هّلوق

 :رعاشلا

 جهلا يحأ يذلا انُكيلم وهو ٌّجًرَحال ٍنْعَمو ٍرحبلا نع ثّدح

 .(17/7ص 1١ج «لآأللا دئارف) طرفملا مّركلا قايس يف لاقي

 «ةرضاحملاو ليثمتلا) مركألا لوسّرلا ثيداحأ نم هّدع دقف ٌيبلاعتلا اَنأ

 .(1509١ص

 ٌلداعت قارفلا ةظحل نأ ينعي ««ٌةَبس رْجَحلا ُهَِس» :0 رطسلا 21١4 ةحفصلا يف هلق

 .711ص .77 ةلاسّرلا يف تملا اذهل ةلماكلا ٌةروّصلا تءاج دقو .ةلماك َةنَس اهوط يف

 :ةسماخلا ةلاسرلا

 ةقيدح نم تيب «..ىسوم ّمأ انأ» :" رطّسلا ٠1٠١ ةحفصلا يف هلوق []



 6 لئامرلا فيعاضت يف تءاج رومأل ٌتاحيضوت

 ١4(. تيبلا 77 7ص) ىئانسل ةقيقحلا

 :ةسداسلا ةلاسرلا

 يبأل ...ادعلا ٌحسمي يذلا َّمْسَم اورذحي ملأ ٠١: رطّسلا 1٠١ ةحفصلا يف هلوق

 .(5 17ص «بّيطلا فرعلا) يبنتملا بّيطلا

 ةقيقحلا ةقيدح نم «...هنأ مغرب ّطبلا ُحْرَق» 1٠: رطّسلا .1؟١ ةحفصلا يف هلوق

 ١5(. 5ص ؛«يوضر سردم موحرملا ةرشن ؛ةقيدحلا) يئانسل

 ّيطويسلا هاور ٌتيدح ««..يّتم ٌةعضب ٌةمطاف» :6 رطّسلا 177 ةحفصلا يف هّلوق

 رج ل قلو ياتو نري سلا رو سام كيتي ف
 يببسو يبسن ريغ ةمايقلا َموي ٌعطقنت ٌباسنألا ْنإو ءاهطُسبي ام ينطشبيو اهُضبقي ام
 «راحبلا ةنيفس يف هل ىرخأ ٌةروص تيوُرو .(١2ص «؟ج ؛ريغصلا عماجلا) ءيرهصو

 «راحيلا ةئيفس) ينءاس دقف اهءاس نمو ءينّرس دقف اهّرس نم يّئم ٌةعضب ٌةمطاف :اذكه

 .(707 4 ص 21ج «يّمُق ساّبع خيش جاح

 ءاج دقو «يبنتملل تيب ؛...عادو ٌعادولا اذام» :” رطّسلا ء17* ةحفصلا يف هلوق

 :يتألا وحنلا ىلع يجزايلا فيصان خيشلا قيقحتب ناويذلا يف

 دسجلل حرّرلا ٌعادو ٌعادولااذه يمكلا ٍقماولا ٌعادو ٌعادولا اذام

 .(7579ص «بّيطلا ٌفْرَعلا)

 ««..مّلَْي ملام َمْلِع هللا هّئروأ مِلَع امب لوح ْنَم» :8 رطّسلا ء177 ةحفصلا يف هلوق

 [اذك] مّلْعَي ام ادلع هللا هثّرو مِلَع اهب لِمَع نم :وحنلا اذه ىلع رارسألا فشك يف ءاج
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 :ةعباسلا ةلاسرلا

 «ّيوبن ٌثيدح «...اّمه عومحلا ٌلَعَج نم» ١8: رطّسلا 178 ةحفصلا يف هلوق

 هللا لابي مل ٌمومحلا هب تبّعشت ْنَمو «هايند مه هللا هافك اًدحاو امه َعومه لا َلَعَج ْنَم :هٌماَ

 .(177ص «يونثملا ثيداحأ) كّله ايندلا ةيدوأ ّيأ يف

 ٌيوبن ٌثيدح ]٠١*[ ...هراكملاب هلا ِتْفُح» ١: رطّسلا .176 ةحفصلا يف هّلوق

 ١7(. 5 ؛١ج ءريغصلا عماجلا) فيرش

 قفو «ُتيبلا اذه :«...ينيزاجتتف انأ ءىسأ» :” رطّسلا .175 ةحفصلا يف هّلوق

 : مايخلا ىلإ تبسُت يتلا ةيتآلا ةّيعابرلا نم يناثلا ٌثيبلا وه ؛عئاشلا

 لق ءّشاع فيك ُبنذُي مل ْنَمو ءايندلا هذه يف ْبنذي مل يذلا اذ ْنَم

 لُق  ؟ كنيبو ينيب ْنَذِإ ٌقرفلا ايف هوت ير اجت ناو نأ انآ
 ١19(. ص .يسابع دمحم ؛مايخ ىسراب راثآ)

 : ةيتآلا ةيعابّرلا اًضيأ نيذلا لالج انالوم تاّيعابر نيب ءاج هنكل

 لُق ؟كايغ ناسنإ دجويأ ؛بيبحلا ٌقوشعملا اهئأ
 ُلُق؟ قوشعم (منود طق ٌناسنإ ّضاعأ

 ءوسب ينيزاجت ٌّتنأو يأ انأ

 لق  ؟كنيبو ينيب ْنّذِإ ٌقرفلا اف

 .(01/9١1ةّيعابّرلا 157 ص :8ج ءسمش تاّيَلك)



 ل لئاسرلا فيعاضت يف تءاج رومأل ٌتاحيضوت

 ةحفصلا حيضوت هنأش يف رظنا) ٌةمحر ًةعامجلا :5 رطّسلا 1560 ةحفصلا يف هّلوق

 ١(. رطشلاء17١١

 ٌتيدح ««ءوّسلا سيلج نم ٌريخ ٌةولخلا» ١١: رطّسلا .1؟6 ةحفصلا يف هّلوق

 ثيداحأ) ... ءوّسلا سيلج نم ٌديخخ ةدحولا :وحنلا اذه ىلع ءاج «فيرش ّيوبن

 .(5 ١ ص «يوتنملا

 .«... كناسحإب اًدحاو ارح َدبعتست نأ» :15 رطّسلا .155 ةحفّصلا يف هّلوق

 . نيّدلا لالج انالوم لئاسر نم ثالث يف لمعّتسا

 : ةنماثلا ةلاسّرلا

 ثيدحلا ىلإ ريشي 4... كيلع ًءانث يصحأ اله :17 رطّسلا 0117 ةحفصلا يف هنوق

 ال كنم َكبو «كتبوقع نم كتافاعمبو .كطخس نم كاضرب ٌدوعأ نإ «ّمهللا» :يآلا
 .(09 ١ص ١ ج «ريغصلا عماجلا) «كسفن ىلع َتينثأ اك َتنأ ٌكيلع ًءانث يصحأ

 «ءابظعلا مالك نم «ريثك هللا دنع ٌليلقلا» ١7: رطّسلا 177 ةحفصلا يف هلوق

 ؛نيفراعلا بقانم) .ريثك ليلجلا دنع ٌليلقلا :وحنلا اذه ىلع نيفراعلا بقانم يف يوُرو

 .(00 4ص ج

 نم للا للا لعتر دنا نيود طلاء ةهفتفلا قهر

 :انالوم لوقي .روسعملاب طقسي ال وأ ءروسعملاب كرتي ال ٌروسيملا :لاقي .لائمألا

 ُكَرْبي ال هّلك ّْنأ اوملعا هاردي ال هّلك اًميش ّنِإ

 174٠(. ص ا ءزجلا ,مكحلاو لاثمألا)
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 ةيلّرغلا نم ناتيب ...لابلا نئمطم قوشعملا ادغ :7 رطسلا ١1717 ةحفصلا يف هلوق

 .(0060 ص١ ج ءسمش تايّلك) نيّدلا لالج انالومل ةعساتلا

 «...ناسنإلا لامج ٍبارّثللو ءاًمجنأ ناخّدللو» : 17 رطسلا 21717 ةحفصلا يف هلوق

 :نيتيتآلا نيتفيرشلا نيتيآلا نومضم ىلإ هنم لوألا ٌبطشلا ريشي اير 3

 ١١[ :تلصف] 4 ُداَمُم و للا ل وتنام +

 ٠١[ :ناخدلا] 4“( نيب ٍناَمُدي ُآَمَسلا قأت َمْوَي َبِقَبدَف +

 :وحنلا اذه ىلع يونثملا يف ةيناثلا ةلمجلا انالوم نّيب دقو

 ءرشبلا ابأ ٌرمخآ بارت نم َتْلعجو ابسمهُذ ٍبارقلاب ٌتلرب ْنَماي
 ءاطخلاو ٌنايسنلاو ٌرهّسلا وهف انّلعِف امأ  ٌءاطعلاو نايعألا ٌليدبتوه َكّلْعِف ْنِإ

 781١(. و 7/8٠١ تيبلا ءسماخلا ءزجلا ءيونثملا)

 نومضم نعرّبعي هنأك «رّدقي هللا ريدي ٌدبعلا» :4 رطسلا .174 ةحفصلا يف هّلوق

 ٌردقلا لخد اذإ :اًضيأ لوقيو .ريبادتلا تل ٌريداقتلا تلح اذإ :(ع) يلع مامإلا لوق

 .(47؟ ص ؛مكحلا و لاثمألا) رذحلا لطب

 يف اًولد يقلي يذلا يبارعألاك نآمظ وأ» ١١: رطسلا ١14 ةحفصلا يف هلوق

 تايّلك :رظنا) انالوم تايلزغ نم 048 ةّيلزغلا نم 7و هو ؛ ُتايبألا يه ؛...رئبلا

 هذه نأ ىلع ٌليلد تايبألا لبق تءاج يتلا «لاقاك» ٌةرابعو .(4 ١ص 7 ج ءسمش

 .انالومل تسيل ةلاسّرلا

 :ةعساتلا ةلاسّرلا

 ةقفشلاو هللا ءاضر بّلطو هللا رمأ ميظعت» :0 رطسلا 21١ ةحفصلا يف هّلوق



 2 ٠ لئاسرلا فيعاضت يف تءاج رومأل ٌتاحيضوت

 «هلاقم راهج ٠ باتك نم ىلوألا ةلاقملا يف اًضيأ ٌةرابعلا هذه تءاج «...هللا قلخ ىلع

 يناغَّصلا نسح نب دّمحم اهذعيو «ٌيوبن ٌثيدح يهو .يدنقرمسلا يضورع يماظنل

 ص «؟ ج رفنازورف موحرملا تاقيلعت ءدّلو ناطْلُس فراعم) ةعوضوملا ثيداحألا نم

 :خياشملا مالك نم ْنِإ لاقُيو .ةرابعلا هذهب اًثيدح ُمَّلعأ ال :يواخَسلا لاق دقو 0١.

 «هللا قْلَح ىلع ٌةقْفّشلاو هللا رمأل ٌميظعتلا :نيئيش ىلع رمألا ٌرادم»

 ءم ١910١ ؛توريب ؛يراقلا يلع الم ,ةعوضوملا رابخألا يف ةعوفرملا رارسألا)

 .(171757-7110 تاحفصلا

 :هّمامت ءيوبن ٌثتيدح «...هللا ُلايع ٌقلخلا» :“ رطسلا 1١« ةحفصلا يف هّلوق

 ٠١(. ص ؛يونثملا ثيداحأ) .«هلايعل مهعفنأ هللا ىلإ مهّبحأف هللا ٌلايع ٌقلخملا»

 :ةرشاعلا ةلاسرلا

 باتك يف َتبئَأ « اًمح كيلع كسفنل َّنِإب 1١: رطسلا 2175 ةحفصلا يق هلوق

 ٌداروأ :رظنا) .(مالّسلاو ةالّصلا هيلع) لوسّرلا ثيداحأ نمض بابحألا داروأ

 .(177/ ص 2” ج «راشفأ جريإ قيقحت «ّيزرخابلل .بادآلا ٌصوصفو بابحألا

 ّيوبن ٌتيدح «...ةقدصلاب مكاضرم اوواد» :؟ رطسلا 2177 ةحفصلا يف هلوق

 ١١(. ص 7 ج «ريغصلا عماجلا)

 :ةرشع ةيناثلا ةلاسرلا

 تناك ْنِإو «ىلوأ ءافخإلاب زنكلاو ٌرنك ٌةّدوملا» :5 رطسلا ,175 ةحفصلا يف هلوق
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 .ةرابعلا هذه ٌردصم دجن مل [171]...يفتخت ال ٌةّبحملا

 باهش خيشلل ...اولّمحت نيقشاعلل ٌةرسحاي» :8 رطسلا «170 ةحفصلا يف هلوق

 .(787 ص «لئاسرلا ىلع يقابلا دبع موحرملا تاقيلعت) .ٌيدرورهّسلا نيّدلا

 ابر «...بلقلا ريمضو ٌىشعلا ىفخي فيك» :4 رطسلا 175 ةحفصلا يف هّلوق

 :نيّدلا لالج انالوم تاّيعابر نم ةيتآلا ةّيعابّرلل ىرخأ ٌةروص نوكي

 كقشع ببسب رطخ يف نوكي يذلا ٌحورلا

 هلهج ببسب ٌحئانلا هيلإ رظن ام ٌرثكأ ام

 ٌملعتال هارت يتلا ٌنيعلا نأ ٌلصاحلاو

 ربخمو بيقر َفلأ هّدخ ىلع هل نأ

 .(0775 ةّيعابّرلا 328 ص 7 ج ءسمش تايّلك)

 يف هدجن مل ...ٌةنْزْوَر بلقلا ىلإ بلقلا َّنِمه ٠١: رطسلا ةحفصلا يف هلوق

 ّيرنثملل هحْرَم يف ىتأ ّيورقنألا ّيونثملا حراش ّنكل .ةهباشملا بتكلار لائثمألا عمجم

 :يتآلا تيبلا نأش يف ةرابعلا هذه

 ٌةذفان كبلقو يبلق نيب َّنإو 2 ٌةربإ هيف رحب ٌةيبش ٌكّلوق نإ لاق
 ؛ 857 ص ١ ج .هدازراتس تمصع ةمجرتب ءيورقنألل ريبكلا حرّشلا ةمجرت)

 .(180 ص ١ ج «يانلا ٌرس :اًضيأ

 «...هلمش هللا عمج تّتفتم ّلْخش ّعمج ْنَم» ١5: رطسلا 2175 ةحفصلا يف هّلوق

 .(187 ص ءال ج «ثيدحلا ظافلأل سرهفملا مجعملا :هنأش يف رظنا)



 ه١ لئاسرلا فيعاضت يف تءاج- رومأل ٌتاحيضوت

 :ةرشع ةسداسلا ةلاسّرلا

 يف نم َكْنَحرِي ضرألا يف نم ْمَحِرا» :11 رطّسلا 15٠ ةحفصلا يف هلوق

 هّدع دقو ١17(. ص «ةرضاحملاو ليثمتلا) اهب لت ةاروّتلا تايآ نم «...ءاهّتلا

 .(”7 ص ١ ج ءريغصلا عماجلا) ةّيوبنلا ثيداحألا نم ٌيطويسلا

 .لاثمألا نم ؛...ٌجارخخ بارخلا ىلع سيل» ١: رطّسلا .157 ةحفصلا يف هلوق

 :هسفن انالوم لوقيو

 ٍةظحل لك يف اًقارتحا ٍقاَشعلل نإ
 رشعو ٌجارَح ةبرقا ةيرقلا ىلع ضرفُيال هْنإو

 .(1718 // يناثلا «ّيونثملا)

 :ةرشع ةنماثلا ةلاسرلا

 ّيوبن ثيدح ىلإ ٌةراشإ ؛...هللا روُتب رّظني» :17 رطسلا ء157١ ةحفصلا يف هّلوق

 ١48(. ص «يونثملا ٌتيداحأ) ؛هللا رونب رظني ِهّنإف نمؤملا ًةسارؤ اوقّناد :لوقي فيرش

 يوبن ٌتيدح «....ّسانلا عفني نم ِساّنلا ديخ» :7” رطشسلا “١51« ةحفصلا يف هلوق

 «ريغصلا عماجلا) .«سانلل مهُعفنأ سانلا ميحد :وحنلا اذه ىلع ٌئطويتلا هتبثأ ٌفيرش

 .(8 ص” ج

 :ةرشع ةعساتلا ةلاسّرلا

 ىلع يتتيأر اذإ :ىسومل ىلاعت هللا لاق» :١؟ رطّسلا ١1« 51" ةحفصلا يف هّلوق [11]



 يمورلا نيدلا لالج انالوم ٌلئاسر 0

 .ثيدحلا اذه ردصمب رفظن مل .؛...ٌكباب

 هّدع مهّضعب .«...بولقلا ٌسيساوج مهّتإ» :5 رطّسلا .144 ةحفصلا يف هلوق

 .بولقلا ٌسيساوج مهتإف مهورذحاف :اًثيدح

 «ّيكاطنألا هللادبع يبأ ىلإ ًةبوسنم ٌةلمجلا هذه تءاج «فّرعتلا» باتك حْرَش ينو

 مهرسلاجف قدّصلا ّلهأ متسلاج اذإ :ّيكاطنألا هللادبعوبأ لاق :وحنلا اذه ىلعو

 مكمم» نم نوجرخيو مكرارمأ يف نولخدي .بولقلا سيساوج مهإف قدّصلاب

 .(08 ص .«يرنثملا ثيداحأ)

 اّلِإ هملعيال ثيح نم هللاب ٌلاصتا ٌةالّصلا» ١5: رطّسلا .155 ةحفصلا يق هّلوق

 .ردصم لوقلا اذه نأش يف انيدل سيل «...هللا

 «ينآر ٌكلآر نم «يقّلحت ىلإ يتافصب جرخا» ٠١: رطسلا 2140 ةحيفصلا يف هّلوق

 لاق مث :هنم اًمسق ٌلقننو ,هجارعم يف ّيماطسبلا ديزي يبأل ٌلوق ؛...يندصق كَّدصق نمو

 «يتمارك جاتب كَسأر ْعَقراو ءيتينادَْفب ذّرفتو «يتّينادحوب ْدَحوت :يل (ىلاعت هللا يأ)

 نم «ٌكتّيوه يف يتّيوه ِرَأ ؛يقْلَح لإ تافصب ٌجرخاو «يتوربجب ريجتو ءنزعب رْزعتو

 .يندصق كّدصق نمو «ينآر هلآ

 .انالوم ناسل ىلع نيتّرم ٌةرابعلا هذه تيوُر ّيكالفألل نيفراعلا بقانم باتك يفو

 .(5 9” ص هرفنازورف موحرملا تاقيلعت «هيف ام هيف)

 «...هئادتبا نم يح فورعملا ُماَمتإ د : 17 رطسلا 2١560 ةحمفصلا يف هّلوق

 َتْيَّوك اذإ :وأ ءاهميتاوخب ٌلامعألا :وأ همامتإ يف ٌريلا لاك :ريظن لاثمألا نم هنأ ودبي

 ١178(. ص ؛مّكجلاو لاثمألا) .خِضنأف



 دوو لئاسرلا فيعاضت يف تءاج رومأل ٌتاحيضوت

 نم ٌدوخأم «...عبطلا يف فعض هيدل ناك نم» :! رطسلا ء«57١ ةحفصلا يف هلق

 .(1 47 ص «ىدركتسد ديحو قيقحت) يماظنل ءنيريش و ورسخ

 نم ؛...اًساَخَّن ٍدَسحلا ُناسل ودغي امدنع» :8 رطسلا «.157 ةحفصلا يف هّلوق

 :وحنلا اذه ىلع ةقيدحلا يف ءاج دقو .يئانسل ةقيقحلا ةقيدح

 "0 سابزكلا نم اًعارذ الإ ففسوي يف ٌدجتال اَساَخن ٍدَسَحلا ُناسل ودغي امدنع

 1١5(. ب ءالا <١ ص)

 ٍرْعِش ٌتيِب ؛...ٌبوهوملا ُلَجألا ٌدخأي نأ َلْبَق» :1؟ رطّسلا ١« 57 ةحفصلا يف هّلوق

 .انالوم لئاسر نم عبس يف ءاج

 :نورشعلاو ةيداحلا ةلاسّرلا

 ٌدحأ ءاج «...يلاعملا بستكت ّدكلا ردقب» :18 رطّسلا ءك54١ ةحفصلا يف هلوق

 ةنمدو ةليلك يف اًضيأ لِقُثو 7١[( ص) رودصلا ةحار باتك يف نيتيبلا نيذه

 ىلع نيتيبلا مّجعلا ةّيمال حْرَش يف ّيدفصلا نيذدلا ٌحالص دروأ دقو .ةّيهاشمارهبلا

 :يتآلا وحنلا

 ناتو ردت وكلم ميو ف نعل رح
 لاحملاب ٌكَّسفن ٌتعمطادقل اليمن مات مث زعشلا ٌعورْت

 روتكدلا «ةيهاشمارهبلا ةنمدو ةليلك يف ةيبرعلا تايبألا نأش يف تاركذم) [" 1

 .ضييبألا نطقلا نم ٌبوث *



 يمورلا نيدلا لالج انالوم لئاسر 2م

 .0777* ص ١6 ةنّسلا ءامغي ةّلم «يناغمادلا يودهم

 ناتيب «...راعلاب ٌسيلبإ هنم ّسحأ يذلا نيّطلا» :1 رطسلا ١16١« ةحفصلا يف هُلوق

 :وحنلا اذه ىلع ةقيدحلا يف اطبُص دقو .ةقيقحلا ةقيدح يف نيفلتغ نيعضوم نم
 (475ص) نيّدلا هّنأك ءَّتنأ هّتنضتحا ١ راعلاب ٌسيلبإ هنم ٌسحأ يذلا ُنَطلا

 ؟هتأرو ّيّرَبلا سلا لكأينَم 2 قانعلاو ٍةلِبَُقلا ٌمَه لمحي ىتمو

 (1758 ص)

 «...اينّدلا هذه يف اهتشع يتلا ُهليلقلا ُماّيألا» : 1 رطّسلا 19١. ةحفصلا يف هّلوق

 ةروصلا نع لئاسّرلا يف اهنم لوألا ٌثيبلا فلتخيو .ّيموّرلا نيّدلا لالج انالوم ٌةّيعابر
 :ةروصلا هذه ىلع ناويّدلا يف ُةيعابّرلاو .ناويّدلا يف اهيلع ءاج يتلا

 ؟كلذك يح َتنأ هللا كازخأ هملاعلا اذه حورب يح َتنأْنَماي

 !اًيح ىقبت يكل ءقشعلاب ثُم 2 اّنيم نوكتال يكل ءَقْشِع نود نم نكتال
 .(1104 ةّيعابّرلا 71/١ ص 8 ج ءسمش تاّيلك)

 ىلإ ٌةبوسنم ينآلا وحنلا ىلع اهسفن ُةيعابّرلا تتبثأ «سلاجملا ةهزن» باتك يفو
 :يلاّزغلا دمحأ خيشلا

 طقف حورلاب اهّئشع نإ هللا كازخأ اينَّدلا هذه يف اهّتشع يتلا ٌةليلقلا ُماَيَألا

 اًيح ىقبت يكل ءقشعلاب شم اَنيم نوكت ال يكل ءٍقشع نود نم نكت ال

 .(ا/ا/6 ةيعابرلا 1١. 9 ص)



 هم لئاسرلا فيعاضت يف تءاج رومأل ٌتاحيضوت

 :نورشعلاو ةيناثلا ةلاسّرلا

 نم ٌذوخأم «ىرسُعلا ٌةبَنَجو ىرسيلا هل رّسيود :7 رطّسلا ١167« ةحفصلا يف هّلوق

 َقْفَعْسأو لي نم اَمأو 0 نرش ءويْيَس 0 قلب َقّدَصَو (2ل) قلو كطعأ نم امك )+

 ٠١[. - ه :ليملا] # (2) ىرتشلإ هريس (8) قتلك بذكر (2)

 ُبْعاَرلا ّلقن «...بجاو معنملا ٌرْكش» :68 رطّصلا 23107 ةحفصلا يف هّلوق

 .كّركش ْنَم ىلع ْمِعْنأو ؛كيلع َمَعنأ نملزكشا :هنم بيرقلا يتآلا ثيدحلا َناهفصألا

 .(7104 ص ١ ج تارضاحملا)

 ٌءازج مهنملا ٌرْكش :اليثمت كلذ «مّكِحلا و لاثمألا» يف ادخهد ”موحرملا ّدع دقو

 .معنملا

 دمحم قيقحت) .بجاو لقعلا يف مهنملا ٌرْكش :هلوق «فّرعتلا حْرَك» يف ءاج دقو

 .(48 ص١ جءنشور

 يماظنل تيب ؛...هسنج عم رئاط لك ئيطيد ١: رطسلا 157 ةحفصلا يف هّنوق

 :وحنلا اذه ىلع يماظنل ؛'نيريشو ورسخ» يف هنم لوألا عارصملا يوُر دقو .يوجنككلا

 .(509 ص ديحو قيقحت) ...هسنج عم سنج ّلك ريطي

 هنأش يف رظنا «هللا رونب ٌرظني ٌرمؤملا» :١٠رطّسلا ,.15 ةحفصلا يف هّلوق

 .ةرشع ةنماثلا ةلاسرلا تاحيضوت

 ٌتسرغ دق نوكت كّنِإف يّييقس اذإ» ١7: رطّسلا 16 ةحفصلا يف هلوق

 عم َيِموّرلا نيدلا لالج انالومل ةّيعابر نم لوألا ٌتيبلا وه ]١6"[ «...كّليسف

 .(1157 ةّيعابّرلا 774 ص 8 ج ءسمش تاّيلك) .ليلق فالتخا



 يمورلا نيدلا لالج انالوم ٌلئاسر مم5

 وه :...لحكلاك نينيعلا يف ٌلَّحكتلا سيل» :4 رطّسلا ء04٠ ةحفصلا يف هلوق

 :يبنتملا بيطلا يبأل يتآلا تيبلا نم يناثلا ٌعارصملا

 ٍلَحَكلاك نْيَنيعلا يف ُلُخكتلا سي 2 هَفٌّلكت ال ول ِح َكَملِح نال

 يمد ٌتيدح ؛...يبابق تحت يئايلوأ» :!هرطّسلا .154 ةحفصلا يف هّلوق

 .(57؟ ص «يونثملا ثيداحأ)

 اذه ىلإ ةراشإ «...ينذعت ملف ُتضرم» :18 رطَسلا .154 ةحفصلا يف هلوق

 :لاق .يندعت ملف ٌتضرم ءمدآ َنبا اي :ةمايقلا موي لوقي لجو َّزع هللا ّنِإ» :ثيدحلا

 ملف ٌضرم اًنالف يدبع نأ ٌتملع امأ :لاق  ؟ نيملاعلا بر ٌتنأو كّدوعأ فيك ءٌبراي

 ذخآم ؛ 07 ص ؛ّيونثملا ثيداحأ) ؟ هدنع ينّتدجول هّتدع ول ٌكنأ ٌتملع امأ ؟ هذعت

 .( 37ص «تااليثمتلاو صصقلا

 ٌيوبن ٌتيدح ؛...هل هللا ناك هلل ناك نم» :7 رطّسلا .150 ةحفصلا يف هّلوق

 ١5(. ص «يونثملا ثيداحأ) رارسألا فشك نع رفنازورف ٌموحرملا هّلَقن دقو .فيرش

 :نورشعلاو ٌةثلاثلا ةلاسّرلا

 حيضوت هنأش يف رظنا «...ىرسيلا هل رّسيه ١4: رطَسلا .158 ةحفصلا يف هلوق

 .؟ رطّسلا ١167 ةحفصلا

 تيب ٌعارصم ؛...ماحّرلا ءيثك ٌبذعلا ٌبرشملا» : رطّسلا 157 ةحفصلا يف هّلوق

 لئاسر يف «نيفلتخم نيعارصم عم نيتّرمو اهسفن ةروّصلا ىلع تاّرم سخ لمعتسا

 .ٌلوهجم هلئاقو .انالوم



 ها لئاسرلا فيعاضت يف تءاج رومأل ٌتاحيضوت

 يف ْنَم كئعري ضرألا يف ْنَم ْمَحِرا» :1* رطّسلا 21655 ةحفصلا يف هّلوق

 .١”رطشسلا 15٠« ةحفصلا حيضوت هنأش يف رظنا «...ءامسلا

 َعبرأ لمعُتسا تيب «...ىوحلا لهأ ٌماركإد :18 رطّسلا 165 ةحفصلا يف هلوق

 .لوهجم هلئاقو .انالوم لئاسر يف ٍتاّرم

 ينوبلطاف مهيولق ةرسكنملا دنع انأ, :١ةرطّسلا 2161 ةحفصلا يف هلوق

 ةرسكنملا َدنع انأ» :وحنلا اذه ىلع رارسألا فدك يف يور فيرش ٌثيدح ؛...مهدنع

 .(3587 ص :4 ج رارسألا فشك) .«يلجأ نم مهّبولق

 عماجلا) .ّيوبن ٌتيدح ؛...نمؤملا ًةسارف اوقّتاد ١: رطّسلا 01917 ةحفصلا يف هّلوق

 ١١(. ص ١ ج «ريغصلا

 هّنبثأ دقو .ّلَكَم «...ناداّبَع ًءارو ٌةيرق سيل» : رطّسلا ء.1617 ةحفصلا يف هلوق

 اذه لمعُتسا دقو .(707 ص ١ ج ءلاثمألا عمجم) ةرخأتملا لاثمألا ّنمض َناديملا

 :يرهج ونم ٌرعاشلا لوقي ام رارغ ىلع ءاًضيأ ةيسرافلا يف ليلا
 َناداّبَع نم ٌدعبأ ًةيرق ال ذإ هته رلُعِل ٌناكم كانه سيل 31

 «مكجلاو لاثمألا» كلذك ؛577 ص تاقيلعتلاو ء7١١” ص «يرهج ونم ناويد)

 .(1700/8 .* ج ءادخهد ةمالعلل

 كل سيلف ماعنإلل لولا كلذ ٌزواجتت نإف» : رطّسلا 1017 ةحفصلا يف هلوق

 )ل ْنإ وأ) سأيلا ىلإ ٌلصتسف «ميركلا ّلجّرلا كلذ ُكرتت ْنِإ :ينعي ؛...سأيلا ىوس

 .(سأييسف هيلع قدغَت



 يمورلا نيدلا لالج انالوم ٌلئاسر 004

 :نورشعلاو ةعبارلا ةلاسّرلا

 ٌءزج ؛... نيرخآلا أل اًجالع نوكتأ «ُبيبحلا اهْيأو : 1! رطّسلا «1617 ةحفصلا يف هلوق

 :انالومل ةيعابر نم

 !؟انّكأ ٌةبون ٌلصت امدنع اًرجاع ٌنوكتو نيرخآلا مالأل اجالع نوكت فيك

 بابلا ىلع ةقّلحلاك اندنع ىقبتو ءانيلإ يتأتو عيمجلا نع ّلختت ىّنح ٌربصأس
 .(14175 ةّيعابّرلا ل6١ ص 8 ج ءسمش تاّيِلك)

 اًريثك هبشي ؛...ءاود كدنع سيلو ٌتَلات» :15 رطّسلا 1617 ةحفصلا يف هّلوق

 :يماظن رعاشلا ٌلوق

 ؟ كيل ةدنحاو هلق اهيا كيدل سل“ نوف كيد نيبكلو ترغختما

 ١(. 58ص ؛«نيريشو ورسخ)

 ىلإ ريشي هنأكو كَم «...ةرصبلا بارخخ َلْبَق» :8 رطّسلا 2108 ةحفصلا يف هلوق

 بار ٌدْعِ» :ةروص يف اًضيأ لمعّتسا دقو .ةيرجه 76٠١ ةئس دودح يف ةرصبلا بارخ

 :انالوم لوقي .اًضيأ «ةرصبلا

 ةميزه لا هذه نم اًضيأ وجنت ًةرْضِبلا تيل ةرصبلا بارخ لبق نامزلا كلذ يف

 447١(. ج مكجلاو لاثمألا)

 ًةئم ءيغصلا ٌرئاطلا ٌرظني َةبَح لجأ نم سيلوأ» :8 رطّسلا .158 ةحفصلا يف هلق

 :اذكه ةقيدحلا يف وهو .يئانسل ةقيقحلا ةقيدح نم «...ةّرم

 ةّرم ٌةئم ُريغصلا ٌرئاطلا رظني ٍةَبح لجأ نم سيلوأ

 ؟راسيلا ىلإو نيميلا ىلإو ؛ءارولا ىلإو مامألا ىلإ



 كيا لئاسرلا فيعاضت يف تءاج رومأل ٌتاحيضوت

 1١-١75(. ناتيبلا ءالا"ةص)

 ةقيدح نم «...هسفن راوج ىلإ بحس دقو» :1 رطّصلا 15/8 ةحفصلا يف هّلوق

 :اذكه ةقيدحلا يف ءاج دقف .ةقيدحلا طبض نع هّطبض فلتخيو يئانسل ةقيقحلا

 ىرخأ ٌةرات َبيبحلاو ٌةرات حورلا اهيَّمسُت تنأو دلجلا تحت ةلبزم ّدَم

 ٠١(. تيبلا "ه9 ص)

 يبلاعثلا هٌّرَكذ «...ٌرابغلا ىلجنا اذإ ىرت فوس» :8 رطَسلا 154 ةحفصلا يف هّلوق

 .(* 40 صص) لئاقلا مسا نود نم «ةرضاحملاو ليثمتلا» يف

 :نورشعلاو ةسماخلا ةلاسّرلا

 هدروأ ٌريخ ؛...ةرخآلا ٌةعرزم اينّدلا» :1"رطَسلا 417١ ةحفصلا يف هّلوق ١73[

 ١١7(. ص ؛يونثملا ثيداحأ) .نيّدلا مولع ءايحإ يف يلازغلا ٌُمامإلا

 ّنيع دجن مل «...اًداحتأ اًدابع ىلاعت هلل َّنإ» : رطّسلا 17١ ةحفصلا يف هلوق

 َّنإ» :ينآلا ٌثيدحلا ريغصلا عماجلا يف لقت هّنكل ؛عوضوملاب ةمتهملا رداصملا يف ثيدحلا

 .0/8 ص ١ ج ءريغصلا عماجلا) «...دابعلا مفاتمل مَعَنلاب مهّضتخي اًماوقأ ىلاعت هلل

 «باتكلا اذه قّفحم قيقحتب) اًضيأ ةعبّسلا سلاجملا يف هّسفن ٌثيدحلا انالوم دروأدقو

 .(484 ص

 :نورشعلاو ةعباسلا ةلاسزلا

 .لاثمالا نم ؛...ىفو دعو اذإ ٌميركلاو» ١: رطّسلا #15 ةحفصلا يف هلو



 يمورلا نيدلا لالج انالوم ٌلئاسر ه6

 ١78(. ص ءمكجلاو لاثمألا)

 ٌفورعم مالك «...ىسيعل نويراوحلا لاق» ١5: رطّسلا 2177 ةحفصلا يف هّنوق

 .«يونثملا» و «هيف ام هيف» هُيَباتك يف انالوم ةدافتسا لحم ناك

 .0740 ص هرفنازورف موحرملا تاقيلعت ءهيف ام هيف)
 :نورشعلاو ةعساتلا ةلاسرلا

 ٌدوخأم «...ةيانعلا بورض مّدقت اهنأل ٌةَمَحلا» :17 رطّسلا «175 ةحفصلا يف هلوق

 .(4 ص «ديحو ةعبط) يماظنل رارسألا نزخم نم

 :نوثالغلا ةلاسّرلا

 ةجو هل سيلبإ لأ ةثم قيرطلا اذه يف َّنِإ» ١16: رطّسلا ء117 ةحفصلا يف هّلوق

 سّرردم موحرملا حيحصتب ؛يئانّس ناويد) يئانس رعاشلل ةديصق نم تيب «...ناسنإ

 .(50726 ص ءيوضر

 ةقيدح نم «...سييلتلاب ةئيلملا ةبتعلا هذه يفه :18 رطّسلا «177/ ةحفصلا يف هلو

 :اذكه ةقيدحلا يف وهو .يئانسل ةقيقحلا

 سييلتلاب ةئيلملا ةبتعلا هذه يف

 «هللاب الإ ةّوق الو لوح ال» :هلوقب ٌربخلا ٌُسيلبإ ٌلكأي
 .(7 تيبلا 1/5 ص)

 نطابلا ٌيصبت يتلا انئيع نوكت امدنع :5 رطّسلا 2158 ةحفصلا يف هّلوق

 :يتآلا وحنلا ىلع ديحو ةعبط يف ءاجو يماظن رعاشلل رعش تيب «...ٌةدساف



 ه5 لئاسرلا فيعاضت يف تءاج رومأل ٌتاحيضوت

 .(8 47 ص «نيريشو ورسخ) ًةدساف ةْْبِعلا رص يتلا انئيع نوكت امدنع

 :نوثالثلاو ةيداحلا ةلاسّرلا

 لمعّتسا ؛... عّدوم ُمالَس ال ,مكيلع ٌمالَس *١7: رطّسلا 114 ةحفصلا يف هلوق

 نم وهو دئاوفلا يبأ نع هب ٌهيبش تيب لقُت دقو ؛لئاسّرلا يف تاّرم ثالث ُتيبلا اذه

 :وحنلا اذه ىلع [؟14] رْضَقلا ةيمُّد ءارعش

 ِدْمّبلا لع ُلوزياال ٌمالَس ْنكلو عقوم مالسسال ؛مكيلع ٌمالسس

 00 ص ١5« ةنّشسلا ءايغي ةّلجم «يناغماّدلا يودهم دمحأ روتكدلا :رظنا)

 تاحيضوت ىلإ هنأش يف ُرظنا «...تّفُح» :١٠رطّسلا 2114 ةحفصلا يف هلوق

 .ةعباّسلا ةلاسّرلا

 :نوثالثلاو ٌةيناثلا ةلاسّرلا

 ىلإ هنأش يف ظنا «...هللا ٌلايع ٌنلخلا» :؟ رطّسلا ء١1١ ةحفصلا يف هّلوق

 .ةعساتلا ةلاسّرلا تاحيضوت

 مل0...يتمأ ءامحر نم مكجئاوح ىلع اونيعتسا» :؛ رطّسلا 1/١ ةحفصلا يف هّلوق

 ّلك ىلع اونيعتسا» :ءافخلا فشك يف يتآلا ٌثيدحلا ءاج دقو .هسفن ثيدحلا ّصن دجن

 .(07 5١ ثيدحلا ١177« ص .ءافخلا فشك) ...اهلهأ حلاصب ٍةَعْنَص

 :نوثالثلاو ةئلاثلا ةلاسرلا

 ىلإ هنأش يف ٌرظنا «...هللا رونب رظني ٌنمؤملا» :4 رطّسلا «17/7 ةحفصلا يف هلوق



 يمورلا نيدلا لالج انالوم ٌلئاسر 01

 .ةرشع ةنماثلا ةلاسّرلا تاحيضوت

 ةّيفوصلا دعي ؛...هللا عم سلجي نأ دارأ ْنَم» :1 رطّسلاو اهسفن ةحفصلا يف هّلوق

 ا ج ؛ةعونصملا ئلآللا» يف ّيطويسلا هدروأ دقو ؛ةيوبنلا ثيداحألا نم ّلوقلا اذه

 سلجيلف هللا عم ٌسلجي نأ هّرس ْنَم» :وحنلا اذه ىلع ريبعتلا يف فالتخا عم 714 ص

 ٌيونثملا يف ّلوقلا اذه انالوم لعجيو .تاعوضوملا نم هّدعيو .«فّوصتلا لهأ عم

 .(77؟١ ص «تاقيلعتلا «هيف ام هيف) .حورلل اًجهبمو اليمج اًحرش هٌحرشيو ءاناونع

 بيدأ لاق دقو .ّلدَم «...هلصأ ىلإ ٌمجري لك» ١١: رطّسلا .177 ةحفصلا يف هّلوق

 :رباص

 .لقعلا ىلإ ٌدوجولاو ءلْضَألا ىلإ ُلضألا ٌمجري

 ١7717(. ص ؛مّكِجلاو لاثمألا) .بورضم لّثم وهو

 :نوثالثلاو ةسماخلا ةلاسرلا

 ٌرظنا «...كناسحإب اًدحاو اح َدبعتست نأ» :15 رطّسلا «175 ةحفصلا يف هّلوق

 .ةعباسلا ةلاسّرلا حيضوت ىلإ هنأش يف

 :نوثالثلاو ةسداسلا ةلاسرلا

 يف زظنا «...هئادتبا نم ٌيخ فورعملا ماتم :8 رطّسلا 17/7 ةحفصلا يف هّلوق

 .ةرشع ةعساتلا ةلاسّرلا حيضوت ىلإ هنأش



 كح لئاسرلا فيعاضت يف تءاج رومأل ٌتاحيضوت

 :نوثالثلاو ةعباشلا ةلاسرلا

 .لكَم «...اهتاقوأب ةنوهرم ٌرومألا» :4 رطَسلا ٠7/7« ةحفصلا يف هّلوق [[3

 :يئانس لوقي

 اهتاقوأي ةنوهرم ُلاعألا :نامزلا يف فورعم لّمملا اذه

 .(598 ص١ ج مكجلاو لاثمألا)

 .يوبن ٌتيدح «ةنياعملاك ُريخلا سيلو» :1؟ رطَسلا 11/7 ةحفصلا يف هّلوق

 ١١91(. صا جي ,مغصل | عماجلا)

 حيضوت ىلإ هنأش يف زظنا «...مكنم ٌبحأ نم» :؟ رطَسلا 217/8 ةحفصلا يف هلوق

 .ىلوألا ةلاسّرلا

2 2 5 200 

 خيشلل ٍلّرَغ صلخت «...هفرع ام راطعلا لاق» ١7: رطّسلا 217 ةحفصلا يف هلوق

 ؛ىكنهرفو ىملع تاراشتنا ءيلّضفت يقت قيقحت «راطعلا ناويد) راطعلا نيّدلا ديرف

 .( ١ "هم ص

 :نوثالثلاو ةنماثلا ةلاسّرلا

 ٌلُكَم ءبلقلا نع باغ «نيعلا نع باغ ْنَمه :14 رطّسلا 18١« ةحفصلا يف هلوق

 .نيعلا نع ٌبهذام لك بلقلا نع فرصني :اًلثم لاقي (لثم .ةفلتغ روص يف لمُمّتسا
 ١794(. نص ؛مّكجلاو لاثمألا)

 نجس يف ّتنأ ىتم ىلإ ءُبلقلا اّيأ, :14 رطّسلا «ك١18 ةحفصلا يف هلوق

 .(ةحفصلا يف تيب رخآ 27١ 5 ص «يئانس ناويد) .يئانّسل ٍةديصق علطم «...عادخلا



 يمورلا نيدلا لالج انالوم لئاسر ه1

 :نوثالثلاو ةعساتلا ةلاسّرلا

 ٌتيدح «نوملعي ال مهّئإف يموق ٍدها ّجهللا» :7 رطّسلا 186 ةحفصلا يف هلوق

 .(50 ص «يونثملا ثيداحأ) ّيوبن

 :نوعبرألا ةلاسّرلا

 هنأك «...مكترز ناسحإلا نم مّترصتخا وله ١١: رطسلا «187 ةحفصلا يف هّلوق

 .يّرعلا ءالعلا يبأل

 نإ :مّلسو هيلع هللا لص بلل لئاق لاق ذ !: :4 رطسلا «1417 ةحفصلا يف هلوق

 هربِخُيلف هاخأ ٌلِجّرلا ٌبحأ اذإد :ثيدح ىلإ ٌةراشإ هيف «...هربخأو ْمُق :لاق .اًنالف ّبحأ

 .(185 ثيدحلا ءالا/ ص ١ ج ,ءافخلا فشك) .هّبحي هنأ

 .يوبن ٌتيدح «...اوفرعُت ىّبح اومّلكت» :0 رطّسلاو اهسفن ةحفصلا يف هلوق

 9١(. ص «يرنثملا ثيداحأ)

 بخ «...هل قلم امل رحيم لكو» :7 رطّسلا 1417 ةحفصلا يف هّلوق ٠"[ ص]

 ص «ّيونثملا ثيداحأ) .«هل قِلُم امل بيم ٌّلكف اولمعا» :ةيتآلا ةروصلا ىلع ءاج دقو
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 :نوعبرألاو ةيداحلا ةلاسرلا

 .يوبن ٌثيدح ءاّرفك نوكي نأ ٌرقفلا داك» ١: رطّسلا .184 ةحفصلا يف هّلوق

 .(10 ص «ٌيونثملا ثيداحأ)



 :نوعبرألاو ةيناثلا ةلاسّرلا

 ُتيبلا وه ؛...شيواردلا دنع ٌراع ٌجظاعتلا» : 17 رطّسلا 184 ةحفصلا يف هّلوق

 :اذكه سمش تاّيلك يف ةّيعابرلا ماتو .انالومل ةّيعابر نم لوألا

 مهرطاخ وةك ظافتلا' ٠ .شيواردلا ندع راننع عظافتلا

 ٌءلوش هقيرط يف عظاعتلا َّنأل 20 بيبحلا قيرط يف دي خ ٌنلطملا ٌرقفلا
 .(18817 ةّيعابّرلا 9١١ ص« ج ءسمش تاّيَلك)

 حيضوت ىلإ هنأش يف رظنا «...ىوملا لهأ ٌماركإ» :/ رطسلا 14٠ ةحفصلا يف هلوق

 .18 رطَسلا ١07 ةحفصلا

 :نوعبرألاو ةثلاثلا ةلاسّرلا

 ىلإ هنأش يف زظنا «ٌةنَّزْوَر بلقلا ىلإ بْلَقلا َنِمه :؟ رطّسلا 15١« ةحفصلا يف هلوق

 .ةرشع ةيناثلا ةلاسّرلا حيضوت

 ٌتيِبلا وه «شمت الف ٌّتّسلا َكُئاهج تَّلُع اذإب :0 رطَسلا 15١ ةحفصلا يف هلوق

 :نيدلا لالج انالومل ةيتآلا ةّيعابّرلا نم يناثلا

 بيبحلا ىلإ حورلا نم ٌقيرط كانه «ٌرئاحلا ٌُبلقلا اهم

 ّيفخ و ٌحضاو قيرط كانه «لاضلا اي

 .(787 ةّيعابرلا ء. 15 ص 8 ج ء«سمش تاّيلك)

 نم عارصم ُرِخآ «ىفخ هُحرجو ّمّدلا يرجيد :١؟ رطّسلا 15١. ةحفصلا يف هلوق

 :نيدلا لالج انالومل ةيتآلا ةّيعابّرلا



 يمورلا نيدلا لالج انالوم ٌلئاسر ه5

 ةرهاظ ٌُريغ هّسيآو «ّحلا نآرق نإ ةرهاظ ُيغ هيارو «ٌكِلم علا اذه

 رهاظ ٌريغ هحرجو «ّمدلا قعليف دايَّضلا اذه نم ٌمهس هّبيصي ٍتشاع ٌلكو
 57٠١(. ةّيعابرلا «47 ص 8 ج ءسمش تاّيَلك)

 يف زظنا هلك كرتُي ال هلك كردي ال ام نكلو» ١: ؟رطَسلا 14١. ةحفصلا يف هّلوق

 .ةنماثلا ةلاسّرلا حيضوت ىلإ هنأش

 وه «...ليمج ٍرمق عاعشو مئاد ليل نم دب ال» :16 رطّسلا 14١« ةحفصلا يف هلوق

 :لوقت يتلا يئانّسل نيرشعلاو ةيناثلا ةيعابرلا نم يناثلا ٌتيبلا

 زمعُتوميكُت للنت يرضحم يف

 ماهّسلا ُقِلطُست ُلظتف يايغ يفاقأ
 رمق عاعشو مئاد ليل نم ٌدبال 3

 يل اهّتثدحأ يتلا ٌمغلا ناولأ نع َكئّدحأ يكل

 . ١1١7١( ص :يئانس ناويد)

 هحصُتو يئانَس مالك ىلإ غمتسا» :14 رطّسلا «147 ةحفصلا يف هّلوت

 :وحنلا اذه ىلع هناويد يف ءاج دقو «يئانَسل ةيلزغ نم ٌتيِب ٠...هظفحاو

 عامتسالاب ٌريدج يئانّس دبعلا مالك َنِإف ءاقدصألا نم انمالك ىلإ ٌممتسا

 ,(ةا/ ص «يئانس ناويد)

 :نوعبرألاو ةسماخلا ةلاسّرلا

 :يتآلا ثيدحلا ىلإ ٌةراشإ ؛...تأر نع اله :4 رطّسلا 2147 ةحفصلا يف هّلوق

 ٌرطخالو ءثعمس ُنذأ الو ثأر ٌنيع ال ام نيحلاَّصلا يدابعل ٌتددعأ :ىلاعت هللا لاق»



 هاا/ لئاسرلا فيعاضت يف تءاج رومأل ٌتاحيضوت

 .(47-917 ص «يونثملا ثيداحأ) «رّشب ِبْلَق ىلع

 :نوعبرألاو ةعباّسلا ةلاسّرلا

 وه «...نْفَّسلا يهتشت ال اهب ٌحايرلا يرجت» :15 رطَسلا .198 ةحفصلا يف هلوق

 :يبنتملا بّيطلا يبأل يتآلا تيبلل يناثلا ٌعارصملا

 ُّنفَسلا يهتشت ال اهب ُحايّرلا يرجت ةيقردت ردا تس ان لقا

 68١٠9(. ص «بّيطلا فرعلا)

 لومل ٌلوق «...مئازعلا خْسَفِب بر ٌتقرع» :15 رطّسلا ؛198 ةحفصلا يف هُلوق

 دوقعلا ُلَحو مئازعلا ْخْسَفِب هناحبُس هللا ُتفرع» :لوقي ذإ مالسلا هيلع َنلع نيقّتمل

 .(07 ص «يونثملا ثيداحأ) «مّملا ضقنو

 :نوعبرألاو ةنماثلا ةلاسّرلا

 ىلإ ودبي اهيف ريشي «ديزملا ىلإ ٌةليسو ٌرْكَّشلاو» :ارطَسلا 7٠١ ةحفصلا يف هلوق
 .(1/ ةيآلا ؛ميهاربإ) «مكُنديزأل مّتركش ْنْئِل» :ىلاعت هلوق

 يف رظنا هللا قل ىلع ٌةقفشلاو هللا رمأ ٌميظعت» :؟رطَسلا .٠٠ةحفصلا يف هلوق

 .ةعساتلا ةلاسّرلا حيضوت ىلإ هنأش

 زونك) فيرش ّيوبن ٌتيدح «يتّئس ٌحاكنلا» :!؟رطّسلا .١٠٠٠ةحفصلا يف هلوق

 .(187 ص ؛ ج «ريغصلا عماجلا شماه «قئاقحلا

 ّيِبَتلل ٌتيدح «هتلبقل عارُكب ّلإ يدهأ ول» :4١رطّسلا 7٠ ٠ةحفصلا يف هلوق



 يمورلا نيدلا لالج انالوم ٌلئاسر 014

 «ريغصلا عماجلا) «ٌتبجأل هيلع ٌتيعُد ولو ءُتلبقل ٌعارُك لإ ّيدهأ ول» :لوقي
 .(١٠١ا/ص

 يف رظنا [77"7] «...هللا رونب رظني ٌنمؤملا» :١هرطّسلا .١١5ةحفصلا يف هّلوق

 .ةرشع ةنماثلا ةلاسّرلا حبضوت ىلإ هنأش

 هناك لصألا يف ؛«ةراشإلا هيفكت لقاعلاو» :١رطّسلا .١١٠ةحفصلا يف هّلوق

 :بورضملا لّثملا نم ٌءزج هّسفن اذهو ««ةمالملا (هيفكت وأ) هيفكي ٌرحخاو» :اذكه رهتشا

 هيفكي ٌرحلا» :ًةروص ذخأ كلذ َدعبو .«ةمالملا هيفكي ٌرحلاو اصعلاب ٌعّرَقُي دبعلا»

 نب ديزي ٌلوق لّئملل ٌموظنملا ٌلكّملاو .«ةراشإلا هيفكي ٌلقاعلا» :كلذ دعب مث ««ةراشإلا

 :عرفُم

 هراشإلاه يفكتٌري حلاو 2 اصعلابءَي,ِمُيِدِسلا
 86١8(. ص ؛؟ ج «ديحوتلا رارسأ ىلع يعيفش روتكدلا دّيسلا تاقيلعت)

 :نوعبرألاو ةعساتلا ةلاسّرلا

 ودبي «نوُثعِبُت نوتومت اكو «نوتومت نوشيعت اهك» :هرطّسلا «7١7ةحفصلا يف هلوق

 ١8(. -117 تاحفصلا «ّيونثملا ثيداحأ) ّيوبن ٌثيدح هنأ

 هنأش يف رظنا «باذع ٌةقْزُفلاو ٌةمحر ٌةعامجلا» :١٠رطّسلا 0307” ةحفصلا يف هّلوق

 .ةثلاثلا ةلاسرلا حيضوت ىلإ



 ه14 لئاسرلا فيعاضت يف تءاج رومأل ٌتاحيضوت

 :نوسمخلا ةلاسّرلا

 هنأش يف رظنا ؛...مكيلإ ينّلمحت حيّرلا نا ّول» :!رطّسلا ٠”. 5ةحفصلا يف هلوق

 .17 رطّسلا ١١4 ةحفصلا حيضوت ىلإ

 ةيعابر «هنع ٌتّدحتلا عيطتسيو مغ هيدل ْنَمد :"رطّسلا «؟ ٠ ةحفصلا يف هلوق

 و مغ هيدل نوكي نم :ةروصلا هذه ىلع سمش تاّيلك يف اهنم لّوألا ٌعارصملا و انالول
 47١(. ةّيعابّرلا هل ١ ص ؛«8ج سمش تاّيلك) .هنع ٌتّدحتلا ٌعيطتسي

 ةفّرَطل ٌثيب ...ةرارم ٌدشأ ىبرقلا يوذ ُمْلُظَو :!؟رطَسلا ,7 ١ 7ةحفصلا يف هلوق

 حرش يف ءاج دقو .تاقلعملا ءارعش ٌدحأ وهو (م 554-- 547) ّيرْكَبلا دبعلا نبا

 دش ىبرقلا يوذ ٌملظو :ةروص ىلع هداز يناجرت دمحأ ذاتسألا موحرملل تاقّلعملا

 «قفش ةعبطم «هداز يناجرت دمحأ ذاتسألا موحرملا ءعبّسلا تاقّلعملا حرش) ...ًةضاضم

 ديز نب يدع ىلإ ةرضاحملاو ليثمتلا يف يبلاعثلا هّبّسن دقو ؛ (78ص ه١ 5 زيربت

 .(87 ص ليثمتلا)

 ٌةروص تيوُر «...ّلقعلا ّقلخ ال ىلاعت هللا ند :1رطَّسلا «١7”ةحفصلا يف هّلوق

 رقابلا دمحم مامإلا نع (دعب امو ١٠ص ؛١ج) يفاكلا لوصأ يف ثيدحلا اذهل رصقأ

 ٍلوق نم ثيدحلا اذه ةلمكت اًضيأ عباّسلا سلجملا لأ يف انالوم تبنأ دقو .(ع)

 ١١5(. ص ؛باتكلا اذه ققحم حيحصت «ةعبّسلا سلاجملا) ّيرصبلا نّسحلل

 :نوسمخلاو ٌةيداحلا ةلاسّرلا

 تاغللا نم نابالاب وأ ْنابَلب :هرَقْتُس و نابَلَبم :١١رطّسلا ء7٠٠ةحفصلا يف هّلوق



 يمورلا نيدلا لالج انالوم لئاسر 01

 ةيكرّتلاب نيهاشلا مسا وهف هرفْتُس اّمأ .«ّبّدلا» ينعي ةغّللا كلت يف وهو «ةيراغلبلا

 اوناك روكذلا نم ٍدارفأ ْيَمسا ةّيكرتلا ةغّللا يف ناذه ناك دقو [7711.(يكرت سوماق)

 امهركذ نيذللا شوغآو نالسرأ ُلْثِم ناسالا ناذهو .اًناملغ نولمعي ءارقفلا نم ٌةداع

 .(عباسلا بابلا) ناتسلك يف يدعس

 .فيرش ٌيوبن ٌتيدح «...تايتلاب لامعألا» :١"رطَسلا ,707 ةحفصلا يف هّلوق

 ىلع َّدُع تايّتلاب ُلامعألا نإ :لوقيو باّطخلا نب رمع لاوقأ نم ّيولجعلا هّدع دقو

 نم َيبلاعثلا هّدعو .(47١ص ء١ج .ءافخلا ٌفْشَك) .رمع مالك نم مومعلا ةهج

 .077ص «ليثمتلا) مّلسو هيلع هللا ّلص مركألا لوسّرلا ناسل ىلع ىرج دقو «لائمألا

 هنأش يف رظنا «...مكيلإ ينّلمحت حيّرلا نا وله :رطّسلا 7508 ةحفصلا يف هلوق

 .1١؟ رطشسلا ١١5« ةحفصلا حيضوت ىلإ

 ىلإ هتأش يف رظنا ءساّنلا ٌعفني نم سانلا ديخ» : ؛رطَسلا 7١8. ةحفصلا يف هّلوق

 .ةرشع ةنماثلا ةلاسرلا حيضوت

 دقو .ّيوبن ٌثيدح «مهُمداخ موقلا ٌدّيس» :هسفن رطّسلاو اهسفن ةحفصلا يف هلوق

 مل ٍةمدخب مهقبس نمف «مهُمداخ رفّسلا يف موقلا ٌدّيس» :ةروّصلا هذهب يطويسلا هاور
 ١(. 9ص 7 ج ءريغصلا عماجلا) «ةداهشلا اَلِإ لَمَعِب هوقبسي

 ٌتيدح «ٌةنس نيَّبس ةدابع نم ٌريخ ٍةعاس ُلْذَع» :هرطّسلا ٠١8, ةحفصلا يف هّلوق

 ةحاصفلا جبن) «ةنس ةدابع نم ٌريخ ٍةعاس ُلْذَع» : ةروصب يوُر دقو ؛فيرش ّيوبن

 .(١٠4ص

 هنأ ودبي «هعضوم يف ءىّتلا ٌمْضو ُلْدَعلا» :هسفن رطّسلاو اهسفن ةحفصلا يف هلوق



 ه١ لئاسرلا فيعاضت يف تءاج رومأل ٌتاحيضوت

 لّدَعلا نع نينمؤملا ٌريمأ لْئَس امدنع .(ع) نينمؤملا ريمأ لع نيقّمملا ىلوم لاوقأ نم

 نع اهجرخي ٌدوجلاو ءاهّعضاوم ٌرومألا عضي لْذَعلا» :لاق ءامهنيب قْزّقلاو دوجلاو

 .(115 ص 21 ج راحبلا ٌةنيفس) ...اهتهج

 ناك ميدقلا يف هنأ ىلإ ريشي «مّلَعلا تحت» :17رطّسلا 508 ةحفصلا يف هلوق

 ىلإ ٌبهذيو ءصوصخم سنج نم وأ انولم ابو يدتري ٌملظ هب قحلي يذلا صخشلا

 نأ اًنايحأ ثدحيو .ةعامجلا ءالؤه ىلع ةلالذلل اهنوبصني اوناك ةراشإو مَلَع لفسأ

 :ظفاح لوقي اذه يفو .قرو نم اًسايل فاصنإلا و لْدَعلا وسمتلم يدتري

 ةيماّدلا يعومدي ّيقرولا ّيئادر لِغأ ينغَدف

 مّلَعلا ٍلفسأ ىلإ يتيادسب ُكّلفلا ينُفصني ملف
 ٠١(. ص ةيشاح «لابقإ سابع موحرملا قيقحتب ؛همانتسايس)

 تيب ٌعارصم «...ماحّرلا ُديثك ٌُبذعلا ٌبرشملا» :١ةرطّسلا .7 ١ 8ةحفصلا يف هلوق

 و ٌليِثمتلا) ءاملا نأش يف لمعُتسا ّيهيبشت لكُم وهو «لئاسّرلا يف ٍتاّرم سمح لمعّتسا

 ١505(. ص «يبلاعتلا ؛ةرضاحملا

 حيضوت ىلإ هنأش يف رظنا هللا رمأل مّظعملا» ٠١: رطّسلا 2٠١ 9ةحفصلا يف هلوق

 .0 رطَسلا 171 ةحفصلا
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 سس ل ربا يزيل رباب رز 5 ع جججج

 :نوسمخلاو ةئلاثلا ةلاسرلا

 اًنمأ هلق هللا الم ظيغلا َمّظك نم» :هرطّسلا .”١١ةحفصلا يف هّلوق ["؟1]

 اًظيغ مظك ْنَم» :ةيتآلا ةروّصلا ىلع ءاج «رابخألا باهش» ّيسرافلا حرّشلا يف ءاناعإو

 يبنلل راصقلا تاملكلل ّيمرافلا حرّشلا) ءانايإو اًمأ هّبلق هللا ألم هذافنإ ىلع ٌردقي وهو

 ١756(. ص ءمتاخلا

 فيرش ّيوبن ٌثيدح «...كّسفن كّودع ىدعأ» :ةرطّسلا .١١1ةحفصلا يف هلوت

 قطنم تاقيلعت) خياشملا مالك نم مهضعب هّدعو .(4 ١ص 2١ ج «قئاقحلا زونك)

 717١(. ص «نيرهوك روتكدلا «ريطلا

 «...ءايشألا ٌّدشأ ام :مالّسلا هيلع ىسيع لِئُش» :رطّسلا ؛717ةحفصلا يف هلوق

 .(ىسيعل نوّيراوحلا لاق) نيرشعلاو ةعباسلا ةلاسّرلا حيضوت ىلإ هنأش يف رظنا

 هنأش يف رظنا ؛...ٌبوهوملا ٌلَجألا ّدخأي نأ َلْبَق» :"رطّسلا ."7١؟ةحفصلا يف هلوق

 .ةرشع ةعساتلا ةلاسرلا حيضوت ىلإ

 «...ثوغرُب لجأ نم طاسبلا ٌقْرَح ٌنكميال» :١؟رطّسلا .7١1؟ةحفصلا يف هّلوق

 :يئانس ةقيدح يف ههيبش ءاج

 دحاو أ طخب هّقيدص ٌصخش ٌعيييال

 اناعقا و س رفا هرم خل و
 ٠١(. تيبلا 48١« ص «ةقيدحلا)

 «ءامسلا يف نم كري ضرألا يف نم ْمَحَرا» ١: ؛رطّسلا 7١21ةحفصلا يف هّلوق

 .ةرشع ةسداسلا ةلاسّرلا حيضوت ىلإ هنأش يف رظنا



 هام لئاسرلا فيعاضت يف تءاج رومأل ٌتاحيضوت

 «كقوف وه نم ٌكمحري كّئود نم ْمَحِراه :هسفن رطّسلاو اهسفن ةحفصلا يف هلوق

 .(7ص ؛«ّيونثملا ثيداحأ) قباسلا ثيدحلل ىرخأ ٌةروص هنأ ودبي

 اًضيأ ّيونثملا يف انالوم هلمعتسا ٌظفل «ريصقت» ١: ةرطّسلا «717ةحفصلا يف هّلوق

 :لاق ذإ ءاهسفن ةروصلا ىلع

 ينتيصقأو نجّسلا نم ينّتجرخأ كنآ ولف

 دكلاو ريصقتلا سم تهدف ٌتنكل

 :ةملكلا هذه نأش يف ّيونثملا ةصالخ ىلع هتاقيلعت يف رفئازورف موحرملا لوقي

 «زجعلا» ىنعمب ةملكلا هذه لمعتسي انالوم نأ ىلع رخآ ٌدهاش «ريصقت» ٌةملك

 .(567” ص)

 اذل

 :نوسمخلاو ةعبارلا ةلاسّرلا

 موحرملا بتكي «كالفألا ٌتقلخ امل َكلالول» :!هرطّسلا 7١7 ةحفصلا يف هلوق

 :يتآلا وحنلا ىلع 48 ص يناثلا ءزجلا يف ؛فّرعتلا حرش» يف ءاج نإ الئاق رفنازورف

 الو ّضرعلا الو ءٌضرألاو ٍتاواهّسلا الو «ةرخآلاو ايندلا ٌتقلخ ام (ص) ٌدّمحم الول»

 .«مدآ اي كّتقلخ ام دّمحم الولو هراتلا الو ةئجلا الو ّمَلَقلا الو َحوّللا الو ؛ئسركلا

 .(177ص ؛ٌيونثملا ثيداحأ)

 ٌتيدح [76] هّمأ نطب يف دِعَس ْنَم ٌديعسلا» :١؟رطّسلا .؟ 6١ةحفصلا يف هلوق

 ١"(. ص 7 ج «ريغصلا عماجلا) فيرش ّيوبن
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 :نوسمخلاو ةسماخلا ةلاسرلا

 هنأش يف رظنا «...مكيلإ يّلمحت حيّرلا نا ّول» :ةرطّسلا «7١1ةحفصلا يف هّلوق

 ةغّللا ىلع عالّطا هل انالوم نأ رهظي ةلاسّرلا هذه نمو .نيسمخلا ةلاسّرلا حيضوت ىلإ

 .(ةّينانريلا) ةّيمورلا

 بحاّصلل هْنأ ودبي ...ٌرمخلا تقرو ٌجاجزلا ٌقر : ؛رطسلا 7 7١ةحفصلا يف هلوق

 سوماق) ّيمليدلا ةلوّدلا رخفو ةلودلا دّيؤم ريزو و ءايدألا ريهاشم نم وهو ءداّبع نبا

 .(١551ص «4 ج «يماس نيّدلا سمش ؛مالعألا

 يف اًضيأ ءاج ٌتيِب «...امّنأكف لزنم يف ُهَري ْنَمْفد :رطّسلا 7 17ةحفصلا يف هّلوق

 ”[١(. ص) (هيف ام هيفد

 ىلإ هنأش يف رظنا ؛...بجاو مهنملا ُرْكُش :ارطّسلا «7١5ةحفصلا يف هلوق

 .8 رطَسلا .157؟ ةحفصلا حيضوت

 :نوسمنلاو ةسداسلا ةلاسزلا

 نم «...بْلَكلا مف نم هؤام سُّجني ال ٌرحبلا» :ارطَسلا «518ةحفصلا يف هُلوق

 :انالوم لوقي .لاثمألا

 ؟ةخفن نم ٌُسمشلا ٌبيغت ىتمو بلك مف نم اًسجن ٌرحبلا ريصي ىتمف
 .(807 ص مّكحلاو ُلاثمألا)

 :نوسمخلاو ةعباسلا ةلاسرلا

 لاثمألا) .لّمَم ؛مالكلا كولم ِكولملا ٌمالك» :1!"رطّسلا ,5؟١ةحفصلا يف هلوق



 02 لئاسرلا فيعاضت يف تءاج رومأل ٌتاحيضوت

 ١774(. ص ءمكحلاو

 «...ٌملعلا مهاتأ ام ريخب يتم ُلازت ال» :هسفن رطّسلاو اهسفن ةحفصلا يف هلوق

 لازي ال :ميعُت يأ نع ٌتيدحلا اذه «مكرباكأ عم ٌةكربلا» :ثيدح تحت ٌيزولجعلا ّلقن

 .ءاوكله مهرغاصأ نع َمْلِعلا اوذخأ اذإف ؛مهرباكأ نع َمْلِعلا اوذخأ ام ريخب سانلا

 .(1846 -584 ص ١ ج ءءافخلا فشك)

 :نوسمخلاو ةنماثلا ةلاسرلا

 لمعُتسا ؛...ماحّزلا كيثك ُبْذَعلا ُبَرْدَكاو» !١: ؟رطّسلا «”77ةحفصلا يف هلوت

 .انالوم لئاسر يف تارم ٌسخ ...بذعلا برشملا :ةروص يف ٌعارصملا اذه

 :نوسمخلاو ٌةعساتلا ةلاسّرلا

 ريهشلا فراعلا ىلإ ريشي ««ضايع نب ليَضْف» :1رطَّسلا ؛77 4ةحفصلا يف هلوق

 .ه 141 ةنس يف ةّكم يف فوتو ه ٠١5 و ٠١١ يتنس نيب دنقرمس يف دِلُو يذلا

 ةّيفوّصلا بتُك يف هّتاروثام تءاج و .(ع) قداّصلا رفعج مامإلا نم ٌتيدحلا عمس

 .ءايلوألا ةيْلِحو ءايلوألا ةركذتك

 يف رظنا «...ةراشإلا هيفكي ٌلقاعلاو» :١رطّسلا ,؟75ةحفّصلا يف هّلوق [717]

 .نيعبرألاو ةنماثلا ةلاسّرلا حيضوت ىلإ هنأش

 :نوتسلا ةلاسزلا

 حيضوت ىلإ هنأش يف رظنا «...تأر ٌٌنيع ال٠ :ةرطَّسلا ,715ةحفصلا يف هّلوق
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 .نيعبرألاو ةسماخلا ةلاسّرلا

 رظنا «...هللا قّلََح ىلع ٌةقفشلاو هللا رْمأ ٌميظعت» :"رطّسلا «777ةحفصلا يف هّلوق

 .8 رطَسلا 17١ ةحفصلا حيضرت ىلإ هنأش يف

 اذه ادخهد ٌموحرملا ّدع ؛...مورحم ٌصيرحلا» :١٠رطسلا «777ةحفصلا يف هّلوق

 «مّكحلا و لاثمألا) «مومذم هنامرح عمو ٌمورحم ٌصيرحلا» :وه ثيدح نم اًءزج ّلوقلا

 .(517 ص

 «...ليمج رمق عاعش و مئاد ليل نم ّدب ال» :١ةرطّسلا ,17؟7ةحفصلا يف هّلوق

 .نيعبرألاو ةثلاثلا ةلاسّرلا حيضوت ىلإ هنأش يف رظنا

 ىلإ هئأش يف رظنا «...هل قلم امل بثيم ٌلكو» :ارطّسلا 2777ةحفضلا يف هلوق

 .ال رطّسلا 21817/ ةحفصلا حيضوت

 (سوسييبارآ) ُناتسلبا تناك .«ناتسلبا» :1١رطّسلا 27707ةحفصلا يف هّلوق

 يف اًضيأ تركُذ دقو «ناموّرلا نامز يف ةّيدودحلا عالقلا ىدحإ ةّيرّصيف ٌقرش ٌةعقاولا

 ١88(. ص «ةيقرشلا ةفالخلا نادلُب) اًضيأ روميت ريمألا تاحوتف

 ةياور ُداَفُم «...بالك اِباّلُط و فيج اينّدلا» :"رطّسلا «578ةحفصلا يف هّلوق

 ص «يونثملا ثيداحأ) فيفط توافت عم مالّسلا هيلع نيسحلا نب َلع ىلإ كبس

1105). 

 وه ام يوُر ؛...ُبَرلا دبع ال ٌربخلا الول» :١١رطَسلا «178ةحفصلا يف هّلوق

 انئيب قّرفت الو زبخلا يف انل ُكراب ءّمِهّللا» :ةرابعلا هذهب (ص) هللا لوسر نع هنم ٌبيرق

 ١ ج «راحبلا ةنيفس) .هانّير ٌضئارف انيّدأ الو انيّلص الو انْمُص ام ٌزبخلا الولف «هنيبو



 هال لئاسرلا فيعاضت يف تءاج رومأل ٌتاحيضوت

 ٌفيغَرلا الول» و «ُهللا دبع امل ُربخلا الول» :يتآلا وحنلا ىلع نالّثم يوُر دقو .(774 ص

 .(77/ ص «ةرضاحملاو ليثمتلا) «ٌفيطَللا َدِبع امل

 ّيورقنألا هّدع «...اهب قفراف َكّتَيطم َكُسفن» :١٠رطَسلا .,77/ةحفصلا يف هّلوق

 :يآلا تيبلا ريسفت يف اًثيدح

 هلُيبوصالاوههداتعاامو بكرملاوه ُدَّسجلا ْنأ ةّين ىلع اًضيأ

 .(47 ص «ةّيكرتلاب ٠6 ج «تايبألا حتاف)

 :يتآلا َلمْلا سفَتلا غوضوم يف اهعمج يتلا لاثمألا يف يبلاعثلا دروأ دقو

 ص «ةرضاحملاو ليثمتلا) .اهبحاصب ْتماقأ اهتتاط قوف ْتْمّلُك نإ ٌهّبطم ُسْفَنلا

 ا

 :نوتسلاو ةيداحلا ةلاسّرلا

 تاملكلا نم «ّنظلا ٌءوس ّمزحلا» :١ةرطّسلا ؛,179ةحفصلا يف هّلوق [71

 ٠١(. ص ءراصقلا تاللكلل يسرافلا حرّشلا) متاخلا ّيبنلل راصقلا

 نم «...رّكفم سأر نم يتأي ال يذلا ٌمالكلا» :ةرطَسلا 77 ٠ةحفصلا يف هّلوق

 ١(. ص «ديحو عبط) يماظنل نيريشو ورسخ

 :نوتّسلاو ةيناثلا ةلاسّرلا

 ليللا فوج يف هلل اًلاص المع ٍتأي نم» ١: ١رطّسلا 77 7ةحفصلا يف هلوق

 :ةميركلا ةيآلاب ةّبش هل فيرش ٍثيدح ٌنومضم «...هب فرعُي ًءادر هنم هللا هّسبلأ



 يمورلا نيدلا لالج انالوم لئاسر 224

 ١٠١[. :ةرقبلا] 5 هللا دنع هود ريح ْنَي كيما أوُمِدَنُن اَمَو ين 0# سس 0 م ماما سل

 :نوتّسلاو ةسماخلا ةلاسرلا

 اًضبقنم نوكأ فيك ملعت ٌكَسفن ّتنأ» :١١رطّسلا ,550ةحفصلا يف هّلوق

 :انالومل ةّيِلَرَغ علطم وه يذلا يتآلا َتيبلا اًمامت هبشي «...(ًتغمو

 اًضبقنمو اًئيزح نوكأ ّمغلا نم اليلق لإ تعبت امدنع
 ّمغلا ِفْطُل نم الجخ نوكأ لع ّمغلا ّبصت امدنعو

 2١1(. ص ءال جءسمش تاّيلك)

 نم ٌثيِب ...ىوه لا يماَدُقو يِفْلََ يتقان ىوه» :هرطسلا «77ةحفصلا يف هّلوق

 ام هيف) برعلا ءارعش يمّيتم نم وهو مازح نب ةورُعل اًنيِب نونامثو ٌةعيرأ اًهوط ةديصق

 55٠(. ص «رفنازورف موحرملا تاقيلعت هيف

 ىلإ هنأش يف رظنا «...فلألا نم ٌدحاو» :١رطّسلا .77”ةحفصلا يف هلوق

 .8 رطسلا ؛516 ص يف «ىنع ٌرمأ ْنِإ فلألاك ٌدحاو» :حيضوت

 نم «...لوصفو قايتشا نم ّلَمُْج يدنع» :١؛رطّسلا «777ةحفصلا يف هلوق

 ١١١(. ١ةّيعابّرلا 181 ص «8 ج ءسمش تاّيَلك) .نيّدلا لالج انالوم تاّيعابر

 لع ةعقاو موّرلا ندم نم ٌةنيدم اهب ُدارُي ءركنك :رطّسلا «؟10ةحفصلا يف هّلوق

 اهطبض دقو .يرقناك :ُكْرّْلا اهيّمسيو ؛(ةينومطسق) ةينومطصق نم اليم نيس دعب
 اهُمْسرو ١178(. ص «ةيقرشلا ةفالخلا نادلب) هرجنخ :اذكه ٌبرعلا ثادحألا ٍباَتُك

 .68016أ1أ مويلا قطنُتو :««يرغنك» اذكه ةيناثعلا ةيفارغجلا بتك يف



 2 لئاسرلا فيعاضت يف تءاج رومأل ٌتاحيضوت

 :نوتّسلاو ةسداّسلا ةلاسّرلا

 يف رظنا ةئَس رجلا ُةَسو دنس لْضَولا ُةَنَس» :1رطَسلا 27707 ةحفصلا يف هلوق

 .0 رطَسلا ١1١14« ةحفصلا حيضوت ىلإ هنأش

 انالومل «...هُّحور يحورو يحور هُّحور» :4١رطشسلا 2778ةحفصلا يف هلوق

 .(7 1717 ةّيلّرَعلا ءا/ ص «5 ج .سمش تاّيَلك) ّيِموَرلا نيّدلا لالج

 قْلََح ىلع ٌةقفشلاو هللا ِرْمآ ٌميظعت» :١رطسلا .774ةحفصلا يف هلوق ["1]

 .نيتسلا ةلاسّرلا حيضوت ىلإ هنأش يف رظنا «...هللا

 :نوتسلاو ةعباسلا ةلاسرلا

 نحلب» مهّضعب أرق ...هلوق نْحَلِب فرعي :١ةرطسلا 7 ٠4ةحفصلا يف هّلوق

 .انالوم عيقوتي اهيبش كلذ اولعجو ؛«هدلول يخلب» :اذكه «هلوق

 :نوتّسلاو ةنماثلا ةلاسرلا

 هنأش يف رظنا «...ماحّرلا ديثك ُبْذَعلا ُبَرْثَكا»ه ١: ؟رطَسلا 7 4 ١ةحفصلا يف هّلوق

 .نيسمخلاو ةيداحلا ةلاسّرلا حيضوت ىلإ

 ىلإ رظنا :لاق  ؟ ينقشت 4 ٍدتولل ٌرادجلا لاق» : ١ ؟رطّسلا «1 5 ١ةحفصلا يف هّلوق

 «نوسلكين ةعبط) .ّيونثملا يف اًضيأ انالوم هدروأ دقو «لاثمألا نم ُلْثَم «ينّقدي ْنَم

 ٠١8(. ص «سماخلا باتكلا

 و16

 .ةيوبتلا ثيداحألا نم «...نادُث نيدت اهك» :رطّسلا .,"47ةحفصلا يف هّلوق



 يمورلا نيدلا لالج انالوم ٌلئاسر 0

 .(177 ص ؛ٌيونثملا ثيداحأ)

 يف ُمالكلا اذه بيث ««هتقزرِخب ىلوأ ٌقوّضلاو» :ةرطّسلا «7 47ةحفصلا يف هلوق

 يعيفش روتكدلا دّيسلا لوقيو .ريخلا بأ نب ديعس يبأ ىلإ «هتقرخب ىلوأ ٌريقفلا» :ةغيص

 راودألا يف اّمأ ءديعس يبأ لبق تنّوُد يتلا نوتملا يف لوقلا اذه ىلع رثعُي م هّنِإ ينكدك

 ىرحأ ٌميتيلاو ؛هتقْزِخب ىلوأ ٌقوّصلا» :ةروص يف ءاجو اًريثك عاش دقف ةقحاللا

 .(817 صا ج .ديحوتلا رارسأ تاقيلعت) .«هتقرخب

 :نوعبسلا ةلاسزلا

 هللا لوسرل ٌتيدح «...ةأرماب ٌلجر َنولخي الد :؛رطّسلا 21 40ةحفصلا يف هّلوق

 ٌلجر َنولخي ال» :ةروّصلا هذه ىلع «رابخألا باهش» يسرافلا حرّشلا يف يور (ص)

 .(707ص ءراصقلا تاملكلل ّيسرافلا حرّشلا) «ناطيشلا امهنلاث نإف ٍةأرماب

 ناوراك] ناخلا اذه ٌمسا ءاج ««ءايض ناخ» :١١رطّسلا 21 47ةحفصلا يف هّلوق

 .«ريزولا نيدلا ءايض ناخ» :اذكه ّيكالفألل نيفراعلا بقانم يف [ةّيسرافلاب لرس

 ج) .جنّصلا ىلع هيف فزعت سوواط اهُمسا ٌةدّيس تناك ثيح وُمّلل الحم ناك هنأ ودبيو

 .(376 صءا١

 لقاعلا قيذت امدنع ًةرورسم اينّدلا نوكت» :4رطّسلا 27 807ةحفصلا يف هّلوق

 .(86 ص «ديحو ةعبط «نيريشو ورسخ) يوجنكلا يماظنل .«...ةرارملا



 ه١ لئاسرلا فيعاضت يف تءاج رومأل ٌتاحيضوت

 :نوعبسلاو ةيداحلا ةلاسّرلا

 ٌبوسنم «...يمف يف كّمسإو ينيع يف كّلايخ» :"رطّسلا .؟ ؛4ةحفصلا يف هلق

 هيف) .ه04 ةنس ٌلوتقملاو «ةّيفوّصلا رباكأ نم وه يذلا جالا روصنم نب نيسح ىلإ

 707١(. ص «تاقيلعتلا هيف ام

 «...نينثا ٌناسنإلا ٍتلعج َتنأو انأ» :ةرطّسلا ء,؟48ةحفصلا يف هلوق ["74]

 .(117 تيبلا ؛4 5 5 ص و 0 تيبلا 2١١4 ص ؛ةقيقحلا ةقيدح) يئانّسل نالصفنم ناتيب

 ...بارّتلا ماوكأ يف ةرهاطلا ُحاورألا اهني, :١٠رطَسلا «1 54ةحفصلا يف هلوق

 :هٌعلطم يئانّسل "””دنب عيجرت نم ٍناتيب

 .(071/7/ -ا/ا/5 ص ؛«يئانس ناويد) ...هذه ثداوحلا ٌراد اورذحا «ٌموقلا اهّمأ

 رظنا «...رينم رمق عاعّش و مئاد ليل نم دب ال١ ١: «رطَسلا «1 48ةحفصلا يف هلوق

 .نيعبرألاو ةئلاثلا ةلاسّرلا حيضوت ىلإ هنأش يف

 'يف رظنا «...لوصفو قايتشا نم ٌلَمُج يدنع» :١ةرطّسلا 1 48ةحفصلا يف هّلوق

 .نيتّسلاو ةسماخلا ةلاسّرلا حيضوت ىلإ هنأش

 ىلإ هنأش يف رظنا «...ٌةراشإلا هيفكت ٌلقاعلا» :هرطّسلا .15 4ةحفصلا يف هلوق

 .نيعبرألاو ةنماثلا ةلاسرلا حيضوت

 حيضوت ىلإ هنأش يف رظنا «...ةعاس ُلْدَع :ةرطَسلا ٠215ةحفصلا يف هلوق

 .نيسمخلاو ةيداحلا ةلاسّرلا

 .[مجرتملا] ٌصاخخ ّيور هيف عطقم ّلكلو عطقم لك دعب هنيعب تب هيف رّركتي ّيمراف ٌلكش 9



 يمورلا نيدلا لالج انالوم ٌلئاسر ف

 هنأش يف رظنا «...مّركلا نم ىوملا لهأ ٌماركإ» :17رطَسلا ء7 5 ٠ةحفصلا يف هلوق

 :نوعبّسلاو ةيناثلا ةلاسّرلا

 حيضوت ىلإ هنأش يف رظنا «...هللا ُلايِع ُقْللاه : !١ ”رطّسلا 707 ةحفصلا يف هلوق

 .ةعساتلا ةلاسّرلا

 :نوعبّسلاو ةئلاثلا ةلاسرلا

 «...تورامو توراه نم ٌرحسأ اينّدلا» :7١رطّسلا .157ةحفصلا يف هّلوق

 ثيداحأ) .تورامو توراه نم ٌرحسأ اهنإف ايندلا اورذحا :ةغيصب يوُر ّيوبن ٌثيدح

 .(157/ ص ؛ٌيونثملا

 هنأش يف زظنا «...هئادتبا نم ٌديخ فورعملا ُماَتإ» :ةرطّسلا 15 ؛ةحفصلا يف هّلوق

 .نيثالثلاو ةسداّسلا ةلاسّرلا حيضوت ىلإ

 ا ..ٍلَحَكلاك نينيعلا يف لّحكتلا سيل» ١١: رطسلا 154 ةحفصلا يف ِهّلوق

 .نيرشعلاو ةيناثلا ةلاسرلا حيضرت ىلإ هنأش يف

 :نوعبشلاو ةعبارلا ةلاسرلا

 يوبن ٌثيدح ؛...مكرّوُص ىلإ ٌرظني ال هللا ّنإ» :؟رطَسلا «؟50ةحفصلا يف هّلوق

 مكبولق ىلإ رظني اّْنِإ نكلو مكلاومأو مكرّوُص ىلإ ٌرظني ال ىلاعت هللا نإ :اذكه هلاكو



 كفن لئاسرلا فيعاضت يف تءاج رومأل ٌتاحيضوت

 :لاقو ثيدحلا اذه نومضم ىلإ ّيونثملا يف انالوم راشأ دقو .«مكلامعأو

 لاحلاو نطابلا ىلإ ر ظنن لب لاقلاو جراخلا ىلإ ٌرظنن ال نحن

 .(778 ص .تاقيلعتلا «هيف ام هيف) ]77١[

 أدب» :فيرش ّيوبن ثيدح ؛...أدب ٌمالسإلا» ١ ١: رطَسلا «1 01 ةحفصلا يف هلوق

 ١158(. ص «ّيونثملا ثيداحأ) .«ءابرغلل ىبوطف اًبيرغ أدب امك ٌدوعيسو اًبيرغ ٌمالسإلا

 تببلا ٌعارصم «...بيسن بيرغلل بيرغ لكو» :؛رطسلا «758ةحفصلا يف هلوق

 ٌبيسَعَماقأامٌعيقمينإو بتفرق ٌراولا نإ ءانتراجأ

 ايي يميرقلا يعجيرغ اننكو انهه نابيرغانإ ءانراجأ

 .(517 ص «ةبيتق نبا «ءارعشلاو رعشلا)

 رظنا ...هيلإ لصت امدنعف ٌشعلا وه َكّذاتسأد : ١ ؛رطّسلا «7 088ةحفصلا يف ِهّلوق

 .ةيناثلا ةلاسّرلا حيضوت ىلإ هنأش يف

 يناقاخل «...هّسأر رسكناف انه ىلإ ُمَلَقلا لّصو» :رطّسلا .554ةحفصلا يف هلوق

 :اذكه تيبلا ٌُمامتو .ٌناورّشلا

 هشسأر رسكنا انه ىلإ ُملَقلا لّصو امدنعو صّصِقلا ٌبتكي يناقاخ ناك

 .(0094 ص .يداّجس نيذدلا ءايض حيحصت «يناقاخ ناويد)

 ٌمالكلا لّصو :اذكه يناثلا هعارصم تبثأو «لاثمألا نم ادخهد موحرملا هّدع دقو



 يمررلا نيدلا لالج انالوم ٌلئاسر هال

 ١١784(. ص ء'7 ج ءمكِجلاو لاثمألا) .فّوتو انه ىلإ

 :نوعيسلاو ةسداسلا ةلاسرلا

 سوواطلاك ٌبابَّذلا نوكي «قيرطلا اذه يف :7١رطّسلا :570ةحفصلا يف هّلوق

 :اذكه تببلا ٌمامتو .يونزغلا يئانَسل ةّيلزغ نم ٌعارصم «...لمعلا يف

 راقتحاب حيبقلا ىلإ زظنت ال المج ٌتنك اذإ ىّتح
 سوواطلاك لمعلا يف ُباِبَّذلا كلا اذه يف هّنإف

 7١7(, ص «يئانس ناويد)

 :نوعبسلاو ةنماثلا ةلاسزلا

 هنأ ودبي [771] ...ناكملا برقب ٌروازّتلا سيلف» :رطَسلا «574ةحفصلا يف هلوق

 .لاثمألا نم

 يماظنل ...لاع بسن نم ُدّلوي ْنَم» :١٠رطّسلا ,154ةحفصلا يف هلوق

 .(758 ص «ديحو ةعبط «نونجملاو ىليل) يوجنكلا

 هذه دجن مل ...اهئداعإ تاريخلا ٍلوِبُق ٌةمالع» ١: ؟رطَسلا «؟54ةحفصلا يف هلوق

 .رخخآ ناكم يف ةرابعلا

 (...يه | ءايشألا ىلع اًعلّطمو اًرّونم ٌلاز ال» ١: هرطّسلا «154ةحفصلا يف هّلوق

 .«يه امى ةايشألا ينرأ «ٌمهللا» :يتآلا فيرشلا ثيدحلا ىلإ ريشُت هنم ةريخألا ةرابعلا

 .(عه ص «يرئثملا ثيداحأ)



 هام لئاسرلا فيعاضت يف تءاج رومأل ٌتاحيضوت

 :نوعبَسلاو ةعساتلا ةلاسّرلا

 اذاف كحضي مل وه نإف «ٌكحاض ٌدزولا» :؛رطّسلا .756ةحفصلا يف هلوق

 2155 ص 7 ج ءسمش تاّيلك) .ّيموّرلا نيّدلا لالج انالومل ٍلّرغ ٌعلطم ؛؟لعفي

 87/7١(. تيبلا

 :نونامثلاو ةيناثلا ةلاسّرلا

 حيضوت ىلإ هنأش يف رظنا ...هللا رمأل ُمّظعملا ١: هرطّسلا 1 54ةحفصلا يف هّلوق

 .نيتّسلا ةلاسّرلا

 :ةغيصب يوُر ْلَكَم «...سمشلا نم ٌرهظأ» :غرطَّسلا 27١ ةحفصلا يف هلوق

 .(؟75 ص «ةرضاحملاو ليثمتلا) «سمّششلا نم ٌرهشأ»

 :نوناثلاو ةعباّرلا ةلاسّرلا

 هنأش يف رظنا ؛...هُحور يحورو يحور هُحور» :!رطّسلا 77 4ةحفصلا يف هلو

 .نيتّسلاو ةسداسلا ةلاسرلا حيضوت ىلإ

 ٌثيبلا وه ...داسجألا فالآ يف ٌّدحاو ٌحورانأ» :ةرطَسلا ؛؟1/4ةحفصلا يف هّلوق

 :اذكه يناثلا ٌتيبلاو ءانالومل ةّيعابُر نم ُلَوألا

 انأ نإ اًلئاق ٌرَخآلا كلذ َرَسُّي يكل افكت ٌرخآ اًصخش يسفن ٌتلعج

 .(1778 ةّيعابّرلا 7١9 ص ج ءسمش تايَلك)

 نم رفنازورف موحرملا هّدع «يه امك ًءايشألا انرأ» :"رطّسلا .11/4ةحفصلا يف هّلوق



 يمورلا نيدلا لالج انالوم لئاسر 0,غ3”آ

 بتك يف نآلا ىتح ةرابعلا هذهب ثيدحلا اذهب رفظأ مله :لوقي ّبتكو ةيوبنلا ثيداحألا

 .(15 ص «ٌيونثمللا ثيداحأ) ؛ثيدحلا

 :نونايثلاو ةسداّسلا ةلاسزلا

 حيّرلا مامأ حابصملا ٌلِعشأ اذال» :١هرطشلا ؛؟77ةحفصلا يف هلوق [77]

 :يتآلا وحنلا ىلع هتقيدح يف وهو يئانّسل ؛؟؟ رصرصلا

 ؟رصرصلا حيّرلا ًمامأ َحابصملا ُلِعشأ اذام

 ؟دسألامامأًَءابَقلا ٌطيصخأ فيكو

 .(18ب(.5١4 ص)

 :نوناكلاو ٌةعِباَسلا ةلاسرلا

 وه «ُضيرملا  ؟ اهٌعمسي ْنَم يضيرملا ٌةهآ» :١هرطّسلا «778ةحفصلا يف هّلوق

 :اذه وه لّوألا هعارصمو ءانالومل ةّيلزغ علطمل يناثلا ٌعارصملا

 اناا و
 .(18ص .؟ج «سمش تاّيَلك)

 انالوم راشأ «...هنع هللا ىضر رمع دهع يف» :١ةرطّسلا «17/8ةحفصلا يف هلوق

 1/7٠٠١ ىلإ ؟ا/17٠ تيبلا نم يونثملا نم لوألا ءزجلا رخآ يف ةّيخيراتلا ةعناولا هذه ىلإ

 .(778-757194 تاحفصلا / لّوألا ءزجلا)



 دف لئاسرلا فيعاضت يف تءاج رومأل ٌتاحيضوت

 :نوناكلاو ةنماثلا ةلاسرلا

 معلا ُدْيَصو ةلصاحلا مَمّنلا ُدْيَق ٌركشلاو» :4١رطّسلا ,7079ةحفصلا يف هلوق

 :ديظن «لاثمألا نم نوكي هّلعل «ةلجآلا

 كدي نم اهجرخي ٍةمعنلا ٌَرثكو كتمعنُديزيةمعنلا َرْكْشْنِإ

 .(دعي امو ٠١75 ص ا ج ؛مّكِحلاو لاثمألا) انالومل

 :نونامثلاو ةعساتلا ةلاسرلا

 نّئيبل ّيرع لباقم «...اًموي كاودج ّساق نم» :ةرطّسلا ؛؟87ةحفصلا يف هّلوق

 ص ا ج ءسمش تايلك) َيِموَرلا نيّدلا لالج انالومل تايبأ ةيناث نم ةعطق نم

04). 

 «...ىنعملا ّلهأ خدما «حْدَملل اًلهأ َحِبِصُت يكل» :ةرطّسلا «587 ةحفصلا يف هلوق

 :ةيتآلا ةروّصلا ىلع هناويد يف ءاج دقو .يونزغلا يئانَسل

 ىنعملا ّلهأ خّدما ؛حْدَملل الهأ حبصت يكل

 مّلِعلا ٌبابرأ ْمركأ «ماركإلا َنيع حبصت يكلو
 "نب 9 ص «يئانّس ناويد)

 :نوعستلاو ةيداحلا ةلاسرلا

 بيدأ لاق دقو ُلَكَم هّلعل ...ٌحئارو ٍداغ ّلاملا» :؟رطّسلا ؛584ةحفصلا يف هلوق



 يمورلا نيدلا لالج انالوم ٌلئاسر 64

 لقاعلا (هيلعُدتيال نابهذي ٍناذللا كللاوُلاملا

 .(1847 ص مكاو ٌلاثمألا)

 :ٌيدْعَسل يتآلا تيبلا نم يناثلا ٌعارصملا وه هيلإ نومضم ٌبرقأو

 ةليمجو ٌةنسحتسم اًلاصخ نوكت نأ نم ّلب ال ["7]

 رخآ اًيح ٍنابهذيو اًنيح ِنائيجِي ّلاملاو ةاجلا ْنأ
 ١179(. ص ؛يغورف موحرملا قيقحنب «نائسوب)

 حيضوت ىلإ هنأش يف رظنا ؛...هللا ُلايع ُقْلَو اه :ةرطّسلا .185ةحفصلا يف هّلوق

 .ةعساتلا ةلاسّرلا

 يف رظنا ««...ٌبوهوملا ُلَجألا ّدخأي نأ َلْيَق» :١٠١رطّسلا .184ةحفصلا يف هّلوق

 .ةرشع ةعساتلا ةلاسّرلا حيضوت ىلإ هنأش

 ىّذأتت انهه تقولا اذه يف َّنآلا تنك اذإ» :١"رطّسلا .185ةحفصلا يف هّلوق

 :ةيتآلا ةروّصلا يف ناويّدلا يف ءاج دقو ءيئانسل «...أتتو

 لأتو ىذأت حور راّدلا هذه يف َمويلا كل ناك نإ

 لألاو ىذألا اذه نم امهارتس نيذللا َحبّرلاو لاملا سأر لمجأ ف

 يكل ٌيوُلُعلا فيضلا اذه ْمركأف

 كلفلا اذه نم جرخت امدنع اًفيِضُم هارت

 07١7. ص «يئانَس ناويد)

 يف رظنا «...كناسحإب اًدحاو ارح ٌَدبعتست نأ» :17رطّسلا ؛184ةحفصلا يف هّلوق

 .ةعباسلا ةلاسّرلا حيضوت ىلإ هنأش

 ةيلزغ نم تيب «...ساّلا عم َمالكلا مّرحأ» :رطّسلا ,؟85ةحفصلا يف هلوق



 0 لئاسرلا فيعاضت يف تءاج رومأل ٌتاحيضوت

 .(1(2 ةيلّرْعلا 087 ص 5 ج «سمش تاّيلك) انالول

 :نوعستلاو ةيناثلا ةلاسرلا

 :نم ٌدوخأم «...راهتلا فارطأو ليلا ءانآ» ١: ؛رطّسلا ؛180ةحفصلا يف هّلوق

 11١[. :هط] 4 صرت كلم ِراَهَلأ ٌفاَرطَأَو ْحَبسُف ليلا آناء نِمَو

 يف رظنا ...نفّسلا يهتشت ال اهب ٌحايّرلا يرجت» :١١رطَسلا .587ةحفصلا يف هّلوق

 .نيعبرألاو ةعباسلا ةلاسّرلا حيضوت ىلإ هنأش

 ثيدح نم ةلمج ُخآ وه «ءاشي فيك اهُبَلقيم :!؟رطَسلا .187ةحفصلا يف هّلوق

 ةروّصلا ىلع قئاقحلا زونك يف ءاج دقو .ةفلتخم ءاحنأ ىلع يوُر (ص) مركألا لوسّرلل

 .(87 ص ١ ج) .«ءاشي فيك اهبّلقي هللا عباصأ نم نيعبصإ نيب بولقلا ْنِإد :ةينآلا

 هلصأ ّنأك «...ٌراّيد هللا كيغ راّدلا يف سيل» :1*رطّسلا 1 87ةحفصلا يف هلوق

 ىدسا تازومرم تاقيلعت) .«يبر الإ نيراذلا يف سيل» :راّصقلا ساّبعلا يبأل ٌمالك

 ١147(. ص «ينكدك يعيفش روتكدلا دّيسلا قيقحتب

 «...كنم أطخ اذهف ؛لاوحألا نع لست الد :1؛رطَسلا 1 87ةحفصلا يف هُلوق

 :نيدلا لالج انالومل ةيتآلا ةّيعابّرلا نم ٌتيِب
 ؟ هلك مهلا اذه اذامل :َنيلئاق يننولأسي

 ؟ اذامل ءرفصألا ٌهجولا اذهو ةّواتلاو حاصلا اذهو

 ئطاخ لمع هنإف ءاذه َلِْم لقت ال :ُتلق

 لكشملا ٌلحنيو رمقلاب هيبشلا ههجو ىلإ رظنا



 يمورلا نيدلا لالج انالوم ٌلئاسر 0:

 .(147 ةّيعابّرلا 15 ص «؟ ج ءسمش تاّيَلك)

 تءاج «...هدّيسل ٌمالغ لاق املثم» :١!لرطّسلا «587ةحفصلا يف هلوق ["*]

 ناك يذلا همالغو ريمألا ةياكح» :ناونعب ّيونثملا نم ثلاثلا ءزجلا يف ٌةياكحلا هذه

 دروأ كلذ دعبو ١75 ص «ثلاثلا ءزجلا .نوسلكين ةرشن) «...و ةالّصلاب اًمرْغُم

 .(دعبو ١66" تيبلا) ثلاثلا ءزجلا يف ماّحلاو ساّطلا ًةّصق انالوم

 مالك نم «قلاخلا نم ٌةياكش قّلَحلا نم ٌةياكشلا» :هرطّسلا «1817ةحفصلا يف ِهّلوق

 .اًضيأ «هيف ام هيف» يف نيّدلا لالج انالوم هّدروأ دقو ؛(دّلو نيّدلا ءابي) ريبكلا انالوم

 .(777 ص هرفنازورف موحرملا قيقحت ؛هيف ام هيف)
 ّيونثم نم ؛...مالكلاّرارسأ هومَلَع ْنَم لك :الرطسلا «187ةحفصلا يف هّلوق

 :ةيتآلا ةروّصلا ىلع ّيونثملا يف ءاج دقو ءانالوم

 هنوخألا زارنا هيا اوعاك نما لكو

 هيف ام ىلع هوطاخو «هيف ىلع اومتخ
 .(57؟٠84 / سماخلا ءزجلا .نوسلكين ةرشن)

 :نوعستلاو ةثلاثلا ةلاسرلا

 هنأش يف رظنا ؛...ماحّرلا ديثك ُبذعلا ٌُبرشملا» :ةرطّسلا «184ةحفصلا يف هلوق

 .نيسمخلاو ةيداحلا ةلاسّرلا حيضوت ىلإ

 :نوعستلاو ةعبارلا ةلاسّرلا

 لهأ نم اًسانأ ٌةشداكألا ناك ««ناشدكا ريما» :ةرطّسلا .,140ةحفصلا يف هلوق



 ه١ لئاسرلا فيعاضت يف تءاج رومأل ٌتاحيضوت

 نمو .اهبب ةطبترملا رومألا بيترتل مهذختي ُريمألا وأ سيِئّرلا ناك ذإ شيجلا وأ ناويدلا

 دبع موحرملل «نيّدلا لالج انالوم» باتك نم 59 ص ةيشاح ىلإ رظنا حيضوتلا لجأ

 .باتكلا اذه قّمح ةمجرت «يلرانيبلك يقابلا

 :نوعستلاو ةسماخلا ةلاسرلا

 ىلإ هنأش يف رظنا ؛...هِلْضَف ىلع هلل ٌدمحلا» :!رطّسلا ؛١15ةحفصلا يف هلوق

 ْ .ةنماثلا ةلاسّرلا حيضوت

 ناتيبلا ناذه ءاج «...يل هللا ّمسق اهب ٌتيضر» :ةرطّسلا ؛197ةحفصلا يف هلوق

 «نيّدلا ناهرب دّيسلا فراعم) .يذمرتلا ققحم نيّدلا ناهرب دّيسلا فراعم يف اًضيأ

 .(48 ص «رفنازورف موحرملا قيقحت

 هّهيبش ءاج «...ّنظ دنع انأ :ىلاعت هللا لاق» :١١رطّسلا ,1517ةحفصلا يف هّلوق

 «يب يدبع ّنظ دنع انأ :لوقي ىلاعت هللا ّنإد :ّيطويسلل ريغصلا عماجلا يف يتآلا ٌثيدحلا

 .(16 ص١ ج ءريغصلا عماجلا) ءٌرشف اًرش ْنِإو ٌريخف اًريخ ْنِإ

 دخن ديب نم تيشلا تيار كلون« رطكلا 53 ةحشملا ىف هلوق

 .انالوم لئاسر يف تاّرم عبرأ ٌثيبلا اذه لمعتسا

 [180] «...ناكم ّلكب ىفخت ال ٌسمَّشلاو» :هرطَسلا .197ةحفصلا يف هّلوق

 ال ّيحلا رونو ؛ىفخي ال سمشلا ٌعاَعش :يآلا لما [ههبشي امم) بدألا دئارف يف تبنأ

 لوسّرلا مالك نم «...هلعافك ريخلا ىلع ّلاَدلا» :ةرطّسلا ,؟97*ةحفصلا يف هّلوق



 يمورلا نيدلا لالج انالوم ٌلئاسر 2:

 .(77 ص «ليثمتلا) ليثمتلا ليبس ىلع لمعتسا (ص) مركألا

 :نوعستلاو ةسداسلا ةلاسرلا

 ّيِدع هلئاق «...اكبلا يل جّيهف ِيْبَق تكب ْنكلو» :رطّسلا «2744ةحفصلا يف هلوق

 :اذكه هّمامتو . عاقّرلا نبا

 مّدنتلا َلْبَق سفنلا ٌثيفش ؛ىدعُسب ٌةبابص ٌتيكب اهاكبم لبق ولف

 مّدقتملل ٌلْضفلا :ٌتلقف ءاهاكُب اكُيلا يل حّيهف يلبق ْثكب ْنكلو

 .(1 ص ه 74*17 ؛يقاور ةسسؤم ةعبط «يريرحلا تاماقم)

 .اًضيأ ّيونثملا نم عباّرلا ءزجلا ةمدقم يف تايبألا هذه انالوم ّلقن دقو

 ىلإ هنأش يف رظنا «ّساّنلا عفني نم ِساّنلا ٌديخ» :ةرطّسلا «754ةحفصلا يف هّلوق

 .ةرشع ةنماثلا ةلاسرلا حيضوت

 ٌقر هئيد قر ْنَمو ؛هؤالب ّنخث هئيد نُخُ ْنَم» : ١ هرطّسلا .194ةحفصلا يف هلق

 لكملا يف ؛ٌثيدح اببءثأ ودبي يتلا «ةيبرعلا ةرابعلا هذه نأش يف مجرم ّيدل سيل «هؤالب

 ةفيرشلا ةيآلا َموهفم ُهبشي ةرابعلا هله ٌموهفمو .لاثمألا سرهف يف اهّنبثأ دقو «ريخألا

 اوثوأ َنيِدْلا ني ىرْعَمَتَتلَو كح شنو مُكِلوْمَأ ف كلولبتل !) :ةبتآلا

 اوَُتََو ادريس نإَو اريدك فدا اًركرْشلا تريلا نيو كحد نم بِكْ
 م

 .(انذلك 50 رولا ورح ّنِم تلد َّنِإَف
 هر



 كو لئاسرلا فيعاضت يف تءاج رومأل ٌتاحيضوت

 :نوعستلاو ةعباسلا ةلاسّرلا

 ّيوبت ٌثيدح ؛...ءاحمّسلا نم ٌجئاوحلا اوبلطا» :ةرطّسلا 2740 ةحفصلا يف هّلوق

 :لوقي ىلاعت هللا ْنِإف ؛ اوعّجنُتو اوقزرُت يتمأ نم ةمحّرلا يوذ ىلإ ٌجئاوحلا اوبلطا» :هّمامت

 اوقزرُت الف مهيولق ةيساقلا دنع َيئاوحلا اوبلطت الو «يدابع نم ةمحّرلا يوذ يف يتمحر

 .(75 ص ١ ج؛ريغّصلا عماجلا).«مهيف يطخس :لرقي ىلاعت هللا ْنِإف اوعجنُ الو

 ٌحارصملا وه «...جارّسلا اًلماح ٌّصللا ءاج اذإب :ةرطّسلا ,؟147ةحفصلا يف هلوق

 :اهعلطم يئانّسل ةفورعم ةديصق نم تيبل يناثلا

 ...قوف كلذو نود اذه ّنأل ؛ اًلزنم حوّرلاو مسجلا يف ىلعجت ال

 :اذكه لّوألا عارصملاو

 ...ٌصرحلا ٍظئدنع ّضخاف َمْلِعلا ٌتمّلعت اذإ

 .(60 ص «يئاتَس ناويد)

 تايآلا ىلإ ٌةراشإ هيف «...دسجلا ٍنيط» :4 رطسلا ؛537 ةحفصلا يف هّلوق [17]
 ا” ل ل للا ل

 ٌندَضالا اًنَقلَح دقلو ]إ :ىلاعت هلوق كلذ نمو ؛نيط نم ناسنإلا َقْلَخب حّرصت يتلا

 .[رأ تايآو «1/ ةيآلا «ةدجسلا ؛17 :نونمؤملا] * ٍننيِطْني ةََكَس نم

 نم ىلعأ وهف هئوهش هّلتع بلغ نمف» :١٠رطّسلا 2597ةحفصلا يف هّلوق

 ةرضح نع ةعيشلا لئاسو» يف يور دقو «(ع) لع ةرضح مالك نم «...ةكئالملا

 .(747 ص «رفئازورف موحرملا تاقيلعت ؛هيف ام هيف) «(ع) قداّصلا

 :يتآلا وحنلا ىلع لئاقلا مسا ركذ نود نم يبلاعثلا هدروأ دقو

 ؛لقع الب ٍةوهش نم َمئاهبلا ٌبكرو ؛ةوهش الب لقع نم ةكئالملا ىلاعت هللا بكر»



 يمورلا نيدلا لالج انالوم ٌلئاسر 2.4

 تبلغ ْنَمو «ةكئالملا نم ٌديخ وهف هّئوهش هّلقع بلغ نمف ؛ |مهيلك نم َمدآ نبا بّكرو
 .(109/7 ص :ةرضاحملاو ليثمتلا) .«مئاهبلا نم رش وهف هّلقع هُتوهش

 نب ملسمل «...ٌرهّدلا هرّدكي ال ميعن ٌيأو» :١رطَسلا 197ةحفصلا يف هلوق

 :ه 7١4 ةنس ىفوتملا (يناوغلا عيرص) ّيراصنألا ديلولا

 ٌرمخلا هب بيش ِكْسِلا بيطك ٌثيدح اَتيبوووسحلا مغر لعاشبف
 رهدلاهردكِيالميعنٌّيأو اسيبَقّرف ٌحبَّصلاءاضأاَمَلف

 .(يبلح رغصأ لغروتكدلا ديسلا لاعلا ٌقيدّصلا اًفُطلتم يل هبتك حيضوتلا اذه)

 :نوعستلاو ةئماثلا ةلاسّرلا

 ىلإ هنأش يف رظنا «...هللا قل لع ٍقْفشملا» ١: ؛رطّسلا ؛5917ةحفصلا يف هّلوق

 .6 رطسلا 217١ ةحفصلا حيضوت

 رظنا «...هذحش دعب نم َفيَِسلا ٌتيأر نكلو» :١ةرطّسلا .19/8ةحفصلا يف هّلوق

 .نيعستلاو ةسماخلا ةلاسّرلا حيضوت ىلإ هنأش يف

 «...اهتسرغ يذلا َتنأف «ةسرغلا ٌتيقس ْنِإ» :؟رطّسلا ,149ةحفصلا يف هلوق

 .نيرشعلاو ةيناثلا ةلاسّرلا حيضوت ىلإ هنأش يف رظنا

 هنأش يف رظنا ؛...هئادتبا نم ٌريخ فورعملا ٌمامتإه :ةرطّسلا 1 44ةحفصلا يف هّلوق

 .نيثالثلاو ةسداسلا ةلاسّرلا حيضوت ىلإ
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 :نوعستلاو ةعساتلا ةلاسّرلا

 ٌموحرملا ركذ «...ةدحاو ِسْفَتك نونمؤملا» :هرطَسلا *٠0٠ةحفصلا يف هّلوق

 .(87 ص «ّيونثملا ثيداحأ) اًثيدح هّدع مهّضعب نأ

 انالوم تاّيعابر نم «...ُكِلملا اّثأ ٌعاع ْمِعنأ» :١رطّسلا ٠" ٠ةحفصلا يف هلوق

 :يتآلا وحنلا لع سمش تاّيلك يف يور دقو ؛ّيموّرلا نيّدلا لالج

 ةّيناسنإلا لامعأ نم المع لمعا ؛َكّهجو ينرأ

 ةداعسلا ٌتيأأر ٍينأب رشفأ يكل

 كتمت اذا تيييلاَو قوصعلا اننا

 ا كعجسرب اةورستت نايا ودعم

 .(1951) ةّيعايّرلا 17770 ص 2 ج ءسمش تاّيلك) [177]

 حيضوت ىلإ هنأش يف رظنا «...هللا ُلايع ُقْلَحلاه :”رطّسلا ؛١0ةحفصلا يف هلوق

 .ةعساتلا ةلاسّرلا

 هنأش يف رظنا «...مّركلا نم ىوهلا لهأ ٌماركإد : ١ ؟رطّسلا ٠ ١ةحفصلا يف هلوق

 .نيرشعلاو ةثلاثلا ةلاسّرلا حيضوت ىلإ

 :ةثملا ةلاسّرلا

 ىلإ هنأش يف رظنا «ٌةنَّرْوَر بْلَقلا ىلإ ِبْلَقلا نم» : ١ هرطسلا 7٠7 ةحفصلا يف هلوق

 .ةرشع ةيناثلا ةلاسرلا حيضوت

 ديظن ءلكم هنأ رهاظلا .«ٌدهاشتت ٌبولقلا» :هسفن رطّسلاو اهسفن ةحفصلا يف هلوق
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 هيف» ةطوطخم يف هّنكل :هٌةنّزْوَر بْلَقلا ىلإ ِبْلَقلا نم» و «بلقلا ىلإ يده ٌبْأقلا» :مهلوق
 لاق» :فيضأ ه 484 ةنس يف تبتُك يتلا رفنازورف ٌموحرملا اهكلتما يتلا «هيف ام

 لْثِي فداصأ مل نآلا ىتح نإ اًلئاق رفنازورف ٌموحرملا بتك دقو ...(ص) هللا ٌلوسر

 717١(. ص هيف ام هيف) .ثيدحلا اذه

 يتلا ةرمخلا كلت نم «يقاَسلا اهّيأ» :ةرطّسلا .04ةحفصلا يف هّلوق

 .386 ص :8 ج ءسمش تاّيلك) نيّدلا لالج انالوم تاّيعابر نم ...اهينتيطعأ

 .(15905 ةّيعابرلا

 يف رظنا «...كناسحإب اًدحاو اّرُح دبعتست نأ» : ١ رطّسلا ؛"0٠ةحفصلا يف هّلوق

 .ةعباسلا ةلاسّرلا حيضوت ىلإ هنأش

 :ةئملاو ةيداحلا ةلاسرلا

 «...قشعلا َمامأ دومصلا ىلع ردقي ال ٌربَّصلا» :ارطّسلا 0 ةحفصلا يف هلوق

 ةروّصلا ىلع َتيبلا اذه «هتاليثمتو ّيونثملا صصق رداصم» يف رفنازورف ٌموحرملا َلَقن

 :يزيربت سمش تاالاقم نم ةيتآلا

 انيِعُم نوكي نأ ىلع ردقي ال ٌربَّصلا قّشِعلا َمامأ دومّصلا ىلع ٌردقيال ٌربَصلا
 7١17(. ص «هتاليثمتو يونثملا صّصِق رداصم)

 يف رظنا ؛...كنم أطخ يأي ال هنأ انأ ٌفرعأ» :7١رطّسلا ؛*٠”ةحفصلا يف هّلوق

 .ةسداّسلا ةلاسّرلا حيضوت ىلإ هنأش



 هول لئاسرلا فيعاضت يف تءاج رومأل ٌتاحيضوت

 :ةثملاو ةيناثلا ةلاسّرلا

 هنأش يف رظنا «...عّدوم ٌُمالَس ال «ْمُكيلع ٌمالَس» :رطَّسلا « ٠/ةحفصلا يف هّلوق

 .نيثالثلاو ةيداحلا ةلاسرلا حيضوت ىلإ

 :ةثملاو ةثلاثلا ةلاسّرلا

 «...نارجملا ٌقيرط انل ٌرهظأ يذلا ُهللا» :ةرطّسلا .09ةحفصلا يف هُلوق 3

 .ةثلاثلا ةلاسّرلا حيضوت ىلإ هنأش يف رظنا

 هنأش يف رظنا «...ةمظعلا نم هّكْلُم يذلا هللاب» :!”رطَسلا , ٠ 4ةحفصلا يف هلوق

 ْ . نيتسلاو ةسماخلا ةلاسرلا حيضوت ىلإ

 ىلإ هنأش يف رظنا «...مكيلإ ينلمحت َحيَرلا نا ّول» :؟رطّسلا ١١7ةحفصلا يف هلوق

 .١؟ رطشلا ١١4« ةحفصلا حيضوت

 اليل يّرُمف ءابّصلا اهتيأ ءكردق 'نإ» :هرطَّسلا ,"١٠ةحفصلا يف هلوق

 :ّيونثملا يف انالومل تايبألا هذهم ُهَبش هل «4...هتيحانب

 ؟ مكنع اًقرتفم انه تومأو مكيلإ اًقوش َحوّرلا مِلْسُأ نأ ُنيليأ :لاق

 ىلع اًثيحو جورملا قوف اًثيح متنأو «ليقثلا ديقلا اذه ّريسأ نوكأ نأ زوجي لهو -

 ؟ راجشألا

 ؟درولا ةضور يف متنأو ءسبحلا اذه يف انأ  ؟ ءاقدصألا ٌءافو نوكي اذكهأ

 .(16 ها/- 1١644 تايبألا «لّوألا ءزجلا ءيونثملا)

 هنأش يف رظنا ...موي لك رّكفتلا ٍلوط ْنِمو» :!١رطّسلا 27٠١ ةحفصلا يف هلوق

 . نيسمخلاو ةعباسلا ةلاسّرلا حيضوت ىلإ
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 ادخهد ٌموحرملا هتبثأ «...ُتْطِخ يح ٌتيقب نإو :١رطّسلا ١١27ةحفصلا يف هّلوق

 ال تيبلا اذه ّنكل ؛ 115١( ص ١ ج ,مكجلاو لاثمألا) يدْعَسل «مّكِجلاو لاثمألا» يف

 لماكلا نتملا يف الو «يغورف يلع دّمحم موحرملا حيحصتب يدْعَس تاّيلك يف هيلع رَثعُي

 هنآ اًقح يعيفش رونكدلا ُدّيسلا دقتعيو .اًفصم رهاظم دّيسلا حيحصتب يدْعَس ناويدل

 .انالومل نوكت نل ةلاسّرلا هذه ّنإف ءيدْعَسل َتيبلا اذهّنأب مَّلُس اذإ

 «...؟ اذه عبطلا ٌءوس ىتم ىلإ «ّلاعت «لاعت» :ارطّسلا ١١27ةحفصلا يف هّلوق

 :ةينآلا ةروّصلا ىلع هناويد يف ءاج دقو .ّيونزغلا يئانَسل

 ؟ اذه عبطلا ٌءوس ىتم ىلإ ءلّجخا «ةياهنلا يفو
 ؟تنأو انأ ىتم ىلإ ءّتنأ انأو ءانأ ّتنأ نوكت امدنع

 1١7١(. ص «يئانَس ناويد)

 يف رظنا «...نينثا ناسنإلا ٍتلعج َتنأو انأ» :١١رطّسلا «"١١ةحفصلا يف هّلوق

 .نيعبسلاو ةيداحلا ةلاسّرلا حيضوت ىلإ هنأش

 ٌعون ...ٌراجشأو اًداد اعلا ٌراحب تراص ولو» : ١رطسلا 0717 ةحفصلا يف هلوق

 ده كَم كاد قو تيل اذاده كين نك لكل :ةميركلا ةيآلل ةمجرقلا نم
 ٠١9[. :فهكلا] * اهَدَم وني اَنِْح رَلَو قَد ُتَِلك

 نم «...قشعلا يف اًرساخ ودغت نل ُبلقلا اهِيأ» :ةرطَّسلا ؛7١؟ةحفصلا يف هّلوق

 «سمش تاّيَلك) ناويّدلا طبض عم فيفط ٍفالتخا عم «نيّدلا لالج انالوم تاّيعابر

 .(375 ةّيعابّرلا 3١5 صج

 يف رظنا 17741 ...ساّنلا عم مالكلا مّرحأ» :طرطَسلا 2717 ةحفصلا يف هّلوق



 2: لئاسرلا فيعاضت يف تءاج رومأل ٌتاحيضوت

 .نيعستلاو ةيداحلا ةلاسّرلا حيضوت ىلإ هنأش

 :ةئملاو ةعبارلا ةلاسّرلا

 يف رظنا «...ًةنَّزْوَر بولقلا ىلإ بولقلا نم و» :!رطَسلا 27١ 4ةحفصلا يف هلوق

 .ةرشع ةيناثلا ةلاسّرلا حيضوت ىلإ هنأش

 اهرهظُي نآب هّدعو دق ىلاعت ّقحلا ناك يتلا :هرطسلا «5١7ةحفصلا يف هّلوق

 4« نوظؤمل كل اَنإَو َرْكّذلَأ اَنَلَرَت ٌحَع اّنإ ]+ :ةبتآلا ةيآلا ىلإ ٌرظان «...اهظفحيو

 .[9 :رجحلا]

 ىلإ هنأش يف رظنا ....ساّنلا عم ٌمالكلا ُمّرحأ» :١”رطّسلا ١5 ةحفصلا يف هلوق

 .نيعستلاو ةيداحلا ةلاسّرلا حيضوت

 :ةثملاو ةسماخلا ةلاسّرلا

 عم ٌقوشعملا هيف ناك يذلا ُناكملا كلذ» :١رطّسلا ؛8١7ةحفصلا يف هلوق

 «١ج ءافص روتكدلا دّيسلا ءنخس جنك) ّيروباسينلا يزعم ءارعشلا ريمأل «...ةّبحألا

 .( 187 ص

 :ةثملاو ةسداّسلا ةلاسّرلا

 هنأش يف رظنا ...«جّرَح الو رحبلا نع ثّدح» :!رطَسلا ,19ةحفصلا يف هّلوق

 ." رطَسلا ١١9. ةحفصلا حيضوت ىلإ
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 . َلَثَم هيف اهب حّشرتي ٌءانإلا» : ؟رطسلا 7١ 9ةحفصلا يف هّلوق

 يف يقابلا دبع ٌموحرملا بتك هُكّرّيلا ٌةميخ» :الرطّسلا ؛١77ةحفصلا يف هّلوق

 لمعُتسا ««ءاكر خد ةملك نم رهظي اك كرام ظفل َّنِإ :لوقي لئاسّرلل هتمجرت ةيشاح
 ةحفصلا ةيشاح «لئاسّرلا ةمجرت) كرّتلاب ٌةقالع هل سيلو هريقفو ّيرجغ :ىنعمب

2) 

 :ةئملاو ٌةعباَسلا ةلاسّرلا

 حبضوت ىلإ هنأش يف رظنا «...اًداجمأ اًدابع هلل ّنِإد : ةرطَسلا 77 ١ةحفصلا يف هّلوق

 .7 رطّسلا 15١ ةحفصلا

 حيضوت ىلإ هنأش يف رظنا «...هللا ٌلايع ُقْلْلا» :ةرطّسلا 07 ١ةحفصلا يف هلوق

 .ةعساتلا ةلاسّرلا

 رظنا «...ماحّرلا ُريثك ٌُبذعلا ٌبرشملا» :5 رطسلا ؛7:77ةحفصلا يف هّلون [" ]

 .نيسمخلاو ةيداحلا ةلاسّرلا حيضوت ىلإ هنأش يف

 ىلإ هنأش يف رظنا «ةرخآلا ةعرزم ايِنّدلا» ١: ؟رطّسلا :777ةحفصلا يف هّلوق

 .نيرشعلاو ةسماخلا ةلاسرلا حيضوت

 رظنا ؛...وِذْحََص دعب نم َفيَسلا ٌتيأر ْنكلو» :7١رطّسلا 277 ةحفصلا يف ِهّلوق

 .نيعستلاو ةسماخلا ةلاسّرلا حيضوت ىلإ هنأش يف



 6١ لئاسرلا فيعاضت يف تءاج رومأل ٌتاحيضوت

 :ةثملاو ةعساتلا ةلاسّرلا

 هنأش يف رظنا «...عّدوم ٌمالَس ال مكيلع ٌمالَس» :؟رطَسلا 277 5ةحفصلا يف هّلوق

 .نيثالثلاو ةيداحلا ةلاسّرلا حيضوت ىلإ

 ىلإ هنأش يف رظنا «...ٌبجاو مهنملا ٌرْكش» :ةرطّسلا 2” ةحفصلا يف هّلوق

 .نيرشعلاو ةيناثلا ةلاسّرلا حيضوت

 :ةئملاو ةرشع ةيناثلا ةلاسّرلا

 حيضوت ىلإ هنأش يف رظنا «...هللا رمأل ٌمُظعملا» :١٠رطّسلا 77 9ةحفصلا يف هّلوق

 .ه رطّسلا «171 ةحفصلا

 ةعاس اينّدلا» :ّيوبن ٌتيدح«...ةعاس اينّدلا» :6١رطّسلا ؛75ةحفصلا يف هّلوق

 ١17(. ص ؛ّيونثملا ثيداحأ) «ةعاط اهّلَعِجاَف

 ىلإ هنأش يف رظنا «...هلصأ ىلإ عجري ءيش لك» :رطسلا ,١77ةحفصلا يف هلوق

 ١١. رطشلا « ١77 ةحفصلا حيضوت

 :ةثملاو ةرشع ةئلاثلا ةلاسّرلا

 حيضوت ىلإ هنأش يف رظنا «...مورحم ٌصيرحلاو» :هرطسلا 7"27ةحفصلا يف هلوق

 .نيتَسلا ةلاسّرلا

 حيضوت ىلإ هنأش يف رظنا «...هللا ُلايِع ُقْلخلا ١: ةرطّسلا 707 ةحفصلا يف هلوق

 .ةعساتلا ةلاسّرلا
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 :ةئملاو ةرشع ةسماخلا ةلاسّرلا

 لوألا ٌثيبلا وه ؛...اًليلق َكارأ ينْنآ ٌنظت الد ١7: رطسلا ء"ا" هةحفصلا يف ِهّلوق

 :نيذلا لالج انالومل ةيتآلا ةّيعابّرلا نم

 يحلق لازأ ليححللا ددحآل

 نيعلا جاعزإ نود نم نكلو ةظحل لك يف كارأ

 ُهفَصلا طيحت الو ٌمهولا ُكردياالو
 كتغ يف اهارأ يتلا رورّسلا عاونأب

 .(1704 ةّيعايّرلا 71١ ص 8 ج ءسمش تاّيَلك)

 :ةثملاو ةرشع ةنماثلا ةلاسّرلا

 َكَتفشو ٌرضخأ َكَسأر هللا ٌلَعج» :4 رطّسلا ؛"٠4ةحفصلا يف هُّلوق [ 3

 :انالوم تاّيعابر نم «...ةكحاض

 ماوّدلا ىلع ةكحاض َكَتفشو ٌرضخأ ٌكَسأر هللا ّلَعِج

 كب ةرورسم مهّيولقو نيقشاعلا َحاورأ ٌلَعِجو

 1! كف ١ ةا  تمللا  ةقل

 اهنا ءاقبأو هلظح دكت هللا ةلذأ

 .(175 ةيعابّرلا ء/4 ص ؛8ج ءسمش تاّيّلك)

 نوكي نأ يغبني «نيميلا عم ُنيمألا ٌلوقلاو» ١7: رطّسلا 4*2 ٠ةحفصلا يف هّلوق

 ةلمجلا «رارقإلا باب يف «نيمّلعتملا ةرصبت» يف «يلحلا ٌةمالعلا دروأ اثم .ةّيهقف ًةرابع



 لئاسرلا فيعاضت يف تءاج رومأل ٌتاحيضوت

 ص 1 ج ةّيمالسإلا ةعبط :ةرصبتلا) ؛...نيميلا عم ميرغلا ُلوق ُلوقلاف .... :ةيتآلا

 .(431- م

 ىلإ هنأش يف رظنا ؛...يل هللا مسق اب ٌتيضرد ١4: رطّسلا 075 ١ةحفصلا يف هلوق

 .نيعستلاو ةسماخلا ةلاسّرلا حيضوت

 يئانّسل ؛...كرورُغ نم يه ٌكيلع ٍةَّدش ّلك» :17 رطّسلا 84 ١ةحفصلا يف هلق

 0( ص «يئانس ناويد) يونزغلا

 :ةثملاو ةرشع ةعساتلا ةلاسرلا

 هنأش يف رظنا «...ماحّرلا ُريثك ٌبذعلا ٌبرشملا» :4 رطّسلا ؛7”4ةحفصلا يف ِهلوق

 .نيسمخلاو ةيداحلا ةلاسّرلا حيضوت ىلإ

 «لطابلا يف يدامتلا نم ٌريخ حلا ىلإ 'عوجّرلاه :1 رطسلا ؛" 57ةحفصلا يف هلوق
 .ءاضقلا بادآ يف سيق نب هللا دبع ىلإ اهبتك ةلاسر يف باطخلا نب رمع مالك نم

 .لاثمألا نم يبلاعثلا هلعج دقو 07*١1(. ثيدحلا «477 ص ١« ج .ءافخلا فشك)

 .(771 ص ؛ةرضاحملاو ليثمتلا)

 لوق بسح «...نيحم الإ كوجري ال ناك نإد ١: رطّسلا ل 57ةحفصلا يف هّلوق

 قيرط يف ّرم هدلاو ربق ةرايزل بهذ ذإ ماّيألا نم موي يف انالوم ّنِإ مّلعملا نيّدلا رخف
 .صحلا نم عونصملا ربقلا ىلع َتيبلا اذه بتكو يبلج نيّدلا ءالع هنبا ربقب هتدوع

 .(ةهأل؟ صءا١ ج «نيفراعلا بقانم)
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 :ةثملاو نورشعلا ةلاسرلا

 «يببسو يبسن اَلِإ عطقني ببسو بسن ّلك» :5 رطّسلا ؛740ةحفصلا يف هلوق

 ةمايقلا موي عطقتي ٍرْهصو بسن ّلك» :وحنلا اذه ىلع ّيطويسلا هتبثأ  فيرش ٌثيدح
 .(784 ص” ج «ريغصلا عماجلا) .«يرهصو يبسن الإ

 يفكت ةنفحو «ةراشإلا هيفكت لقاعلا» :1 رطَسلا ء"4هةحفصلا يف هلوق

 ةيسرافلا ةغّللا يف ءاج دقو ٌروهشم لكم هنم ُلَوألا ٌمسقلا ["47] «...رديبلا فيرعتل

 نِإف لقع اذ تنك نإف «ةراشبلا ملعي ةراشإلا لهأ نم ُناسنإلا كلذ :ةفلتخ رّوُص ىلع

 «رامحلا لمحل ٌلاثم ٌةنفحلا» :يواسي ُلْتَم اًضيأ هنم يناثلا ٌمسقلا .كيفكت ًةدحاو ٌةراشإ

 ءزجلل ةيرثّتلا ةمّدقملا يف يناثلا لَتملا انالوم لمعتسا دقو .«ريثكلا ىلع ٌليلد ليلقلا» وأ

 .اًضيأ يونثلا نم لؤألا

 ىلإ هنأش يف رظنا «نمؤملا ًةسارِف اوقّثا» :17 رطّسلا .,؟4هةحفصلا يف هّلوق

 .نيرشعلاو ةثلاثلا ةلاسّرلا حيضوت

 :ةثملاو نورشعلاو ةيداحلا ةلاسّرلا

 حيضوت ىلإ هنأش يف رظنا «...هللا رمأ ميظعت» ١1١: رطّسلا 7 41ةحفصلا يف هّلوق

 .6 رطّسلا «171 ةحفصلا

 ىلإ ٌةراشإ «...هلل ضغبلاو هلل ٌبحلاو» :١؟ رطّسلا «*47ةحفصلا يف هّلوق

 ١ ج ريغصلا عماجلا) «هلل يف ضغبلاو هلل حلا ّيلإ ٍلامعألا ٌبحأ» :فيرّشلا ثيدحلا

 ص ١١(.



 ههه لئاسرلا فيعاضت يف تءاج رومأل ٌتاحيضوت

 هنأش يف رظنا «...ماحّرلا ُريثك ُبذعلا ُبرشملا» :! رطّسلا 747 ةحفصلا يف هلوق

 .نيسمخلاو ةيداحلا ةلاسّرلا حيضوت ىلإ

 نأ حّجرن «...لدندجو دّمحم نيب ناّتش» ١7: رطَسلا 23 41ةحفصلا يف هّلوق

 :ليبق نم تايآ نومضم ىلإ ٌةراشإ هيف ّلعلو .اًحيحص ةيساسألا ةخسنلا ٌطبض نوكي

 4“( نوبت عَنِ انِدَهلااوِراَتَل اني زج ؛[6 :ءايبنألا]  ُرِعاَس َوُه لب هنيرتفأ لب +

 ذإ ٠"[ :روطلا] « ِنونَمْلا َبْيَر ءِدي سيرت صاَس َنوُلوُعي مآ و ؛[7"7 :تافاصلا]

 رعشي «ساّتلا ىلإ هللا لوسر ناسل نم َلَصَو يذلا ءّيملإلا َمالكلا نوسيقي رافكلا ناك

 نم ٌمسق «...اًعمس هل تنك اًدبع ٌثببحأ اذإب :14 رطّسلا ء1 47ةحفصلا يف هّلوق

 .(09 ص ١ ج «ريغَصلا عماجلا) فيرش يوبن ثيدح

 ىلإ هنأش يف زظنا «...هللا رونب رظني ٌنمؤملا» :7 رطّسلا 2” 48ةحفصلا يف هّلوق

 .ةرشع ةنماثلا ةلاسرلا حيضوت

 :ةئملاو نورشعلاو ةيناثلا ةلاسرلا

 ُتيبلا اذه لمعّتسا «...ريخلاب انّركذي ْنَم لك» : ١19 رطّسلا 1" 5 8ةحفصلا يف هلوق

 .اًضيأ «هيف ام هيف» باتك نم ٠١١ ةحفصلا يف

 دقو .ّيسدق ٌثيدح ؛...ةنسحلاب ءاج نم» :11 رطَسلا ؛54/ةحفصلا يف هّلوق

 يف ةَّّسلا ةفحتلا» نم ءانالوم لئاسر ىلع هتاقيلعت يف ؛يقابلا دبع ٌموحرملا هلقن

 «لئاسّرلا تاقيلعت) ١١ ص فه 1757 .دابآ رديح ةعيط ««ةّيوبنلا ثيداحألا
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 .38(2 ص «ةيكرّتلاب

 هنأش يف رظنا «...ماحّرلا كيثك ُبذعلا ٌبرشملا» :ال رطّسلا 7 54ةحفصلا يف هلوق

 ١9. رطّسلا 5١08 ةحفصلا حيضوت ىلإ

 رظنا[" 31 هلك كرتُي ال هلك ُكَردُي ال امود ٠١: رطَسلا ؛”49ةحفصلا يف هلوق

 .نيعبرألاو ةثلاثلا ةلاسّرلا حيضوت ىلإ هنأش يف

 حيضوت ىلإ هنأش يف رظنا «...هللا ُلايِع ُقْلخلاه : ١ ؟رطَسلا 8 44ةحفصلا يف هّلوق

 .ةعساتلا ةلاسّرلا

 ةمانهاش نم هاَكَلَم كرابملا نوديرف نكي مل» :١ةرطّسلا ؛44ةحفصلا يف هّلوق

 .(077- 077 تايبألا 1١ ص ؛١ ج ؛ميحنورب ؛همانهاشلا) يعملألا سوط ميكح

 ّيوبن ثيدح «ةئجلا يف ٌةرجش ٌءاْحَسلا» :7١رطّسلا 149”2ةةحفصلا يف هلوق

 07١(. ص ء'” ج «ريغصلا عماجلا) فيرش

 رظنا ؛...هْذْحَش دعب نم َفيَسلا ٌتيأر ْنكلو» :«رطَسلا 270 ٠ةحفصلا يف هّلوق

 .نيعستلاو ةسماخلا ةلاسّرلا حيضوت ىلإ هنأش يف

 شٌسرفلا لوقيو هلم 2... تاكرب تاكرحلا يف» :؛رطّسلا "5 ١ةحفصلا يف هّلوق

 .(7 47 ص «تاقيلعتلا هيف ام هيف) «ةكربلا هللا نمو «ٌةكرحلا ٌكتم» :ىنعملا اذه يف

 :ةئملاو نورشعلاو ةئلاثلا ةلاسرلا

 حيضوت ىلإ هنأش يف رظنا «ةرخآلا ٌةعرزم اينّدلا» : ١رطسلا 27517 ةحفصلا يف هّلوق

 .نيرشعلاو ةسماخلا ةلاسّرلا



 هها/ لئاسرلا فيعاضت يف تءاج رومأل ٌتاحيضوت

 :ةئمللاو نورشعلاو ةعباّرلا ةلاسّرلا

 هنأش يف رظنا «...ٌبوهوملا ٌلَجألا ّدخأي نأ َلْبَق» :؟رطّسلا .*” 67ةحفصلا يف هّلوق

 .ةرشع ةعساتلا ةلاسرلا حيضوت ىلإ

 نم «...نوغّرفتم نحنو ةنتاف ٌءانسح اينّدلا يف» :"رطّسلا 707 ةحفصلا يف هلوق

 ص «يئانس ناويد) ريخأتو ميدقت امهيف ناويّدلا يف يناثلا و لوألا ناتيبلاو «يئانس رعش

 .( ١197-5

 :ةثملاو نورشعلاو ةسماخلا ةلاسّرلا

 ىلإ هنأش يف رظنا «سانلا ٌعفني نم ساّلا ُريخ» :؟رطسلا "0 ؟ةحفصلا يف هلق

 .ةرشع ةنماثلا ةلاسّرلا حيضوت

 ءدبلا يف لمعتسُت ةملكلا هذه تناك «يشابوس» :ةرطسلا 20 4ةحفصلا يف هلوق

 نولوتي نيذلا دارفألا ىلع ميمعتلا قيرطب تقلطأ كلذ دعب مث ««ءاملا ريمأ» ىنعمب

 سرماقلا) داّصلاب بتكت نأ يغبتي اهنأ ودبيو ؛هتخش ىنعمب ؛ةلودلا رومأ ًطبض

 .(يشابوس ةّدام «يكرتلا

 اًعئاض ٌتنكو يتتئيقبأف اًيناف تنك لاما ٌلوقي» :ارطّسلا ,0هةحفصلا يف هلوق

 .قالخألا بتك نم ةيبرعلا ٌةرابعلا هله تلقت «يتتيّدأف

 :ةئملاو نورشعلاو ةنماثلا ةلاسّرلا

 «...دوجولا ىلإ قئالخلاب ٌتثج» :١هرطَسلا ,*ه8ةحفصلا يف هّلوق ["4:]
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 حبرأل مهقلخأ لو ٌلعاوحيريل ّقلخلا ُتَقلَخ اّنِإ :لجو رع هللا ٌلوقي» ثيدح لإ ةراشإ

 .(68 ص «يوتثملا ثيداحأ) «مهيلع

 :ةئماو نورشعلاو ةعساتلا ةلاسّرلا

 دحوأل ؛...هللا سيل دابعلا ٍلاوحأ لّوحم نأ وله :! رطّسلا ؛٠7ةحفصلا يف هّلوق

 .(77 ص ؛ةديصقلا علطم ؛«يسيفن ديعس موحرملا قيقحت «يرونأ ناويد) يرونأ نيّدلا

 ىلإ هنأش يف رظنا «...سانلا عم َمالكلا ٌمّرحأ» :١١رطّسلا 77١ ةحفصلا يف هلوق

 .نيعستلاو ةيداحلا ةلاسرلا حيضوت

 هنأش يف رظنا «يضرأ الو يئامس ينَعسَو امد :17رطَسلا ؛771ةحفصلا يف هلوق

 .ةيناثلا ةلاسزلا حيضوت ىلإ

 ىلإ ٌةراشإ «...َنذَأ هب عمست مو نع ُهَرت موه :١١رطّسلا 71”23ةحفصلا يف هّلوق

 .«رشب بلق ىلع ّرطخالو ءثعمس ُنْذأ الو «ثأر ٌنيعال ام اهيفد :ثيدحلا

 رظنا ؛...هّسأر رسكناو انه ىلإ ُمّلقلا ٌلصو» :17١رطّسلا ,"717ةحفصلا يف هلوق

 .” رطَسلا 109 ةحفصلا حيضوت ىلإ هنأش يف

 هنأش يف رظنا ...ًةنّزْوَر بْلَقلا ىلإ ٍبْلَقلا نم» :؟رطّسلا 07 71ةحفصلا يف هلوق

 .ةرشع ةيناثلا ةلاسرلا حيضوت ىلإ

 :ةئملاو َنوئالعلا ةلاسّرلا

 قباطي ؛...بلقلا روضحب الإ ًةالص ال» :#رطّسلا 55”2ةحفصلا يف هلوق



 26 لئاسرلا فيعاضت يف تءاج رومأل ٌتاحيضوت

 :يتآلا وحنلا ىلع ١١١( ص ١: ج) نيّدلا مولع ءايحإ يف يوُر يذلا ٌتيدحلا هنومضم

 .(9 ص «يونثملا ثيداحأ) ؛هندب عم هّبلق اهيف ُلِجَرلا رضي ال ٍةالص ىلإ هللا رظني ال٠

 «...بيبحلا ِلْضو ثم اًكرابُم ادغ ٌلْضف هند ١: ارطسلا 5760 ةحفصلا يف هّلوق

 :اذكه اهّلماك ءانالوم تاّيعابر نم ٌةدحاو

 بلقلا ٌحابصم ءاضأ دسجلا ٍتوم نمو بيبحلا لضو ُلْكم كرابم ٌلْض هن

 ناتسبلا ٌكِحض باحّسلل ءاكب نمو باحّسلا ىكب قربلا ةكحض نمو

 .(17 4 ةّيعابّرلا ء١٠7/ ص ١8 ج «سمش تاّيلك)

 حيضوت ىلإ هنأش يف رظنا «ٌبجاو مهنملا ٌركش» ١: ؛رطَسلا ؛776ةحفصلا يف هلوق

 .نيرشعلاو ةيناثلا ةلاسّرلا

 :ةئملاو نوثالثلاو ةيداحلا ةلاسرلا

 «...نُفّسلا يهتشت ال اهب ٌحايّرلا يرجت» : ١رطّسلا 777ةحفصلا يف هّلوق [45"1]

 .نيعبرألاو ةعباسلا ةلاسّرلا حيضوت ىلإ هنأش يف رظنا

 :ةئملاو نوثالثلاو ةيناثلا ةلاسّرلا

 ةقيدح نم «...ءايكذألا لاق ام ّلمجأ امد :١٠رطّسلا :,*76ةحفصلا يف هّلوق

 :اذكه اهيف وهو ؛يئانَس

 :ءايكذألا لاق ام لمجأ ام
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 قيرطلل ٌباحصألاو لزنملل ٌقيرطلا
 .(8 تيبلا ء4 8١ ص)

 :ةثملاو نوثالثلاو ةئلاثلا ةلاسّرلا

 ندم ربكأ نم هةرِقْنأ ةئيدم يه «ةّيروكنا» :١رطّسلا 1*١2ةحفصلا يف هلوق

 54٠(. ص 2١ ج ,مالعألا سوماق) ةيكرت ٌةمصاع َمويلا يهو ؛لوضانألا

 ُتيبلا هيلإ ريشي لكم هّنأك «ىطخيال لضالاو» :4رطَسلا ء"ال١ةحفصلا يف هّلوق

 :يرهجونم رعاشلل يتآلا

 ةّثبلا ىطخي مل لصألا يف ُميظعلا ٌلسألا

 اًفازج اذكه هاّكِلَم اًدحأ ِنَّلَقلا ٌبالود لعجي مو

 ١18(. ص١ ج مكجلاو لاثمألا)

 حيضوت ىلإ هنأش يف رظنا «...رحشؤي ال دخلا :رطَسلا 77/7ةحفصلا يف هلق

 .6رطّسلا 1١١ ةحفصلا

 :لوقي رع لكم ٌةمجرت «ٌتافآ ريخأتلا يف» :هسفنرطّسلاو اهسفن ةحفصلا يف هلوق

 .ةيناثلا ةلاسّرلا حيضوت ىلإ رظناو .«تافآ ريخأتلا يف»

 :ةئملاو نوثالثلاو ةعبارلا ةلاسرلا

 «بضِخلا نع ّسانلا ينغُي ٍلداعلا ِكِلملا ُلْذَع»ه :رطّسلا 77/4ةحفصلا يف هنوق

 مكحلاو لاثمألا يف هنع ُثحبلا نكمي اهّضعب «ةريثك ٌلاثمأ لْدَعلا حْدَم يف تليق

 .ادخهد موحرملل



 25١ لئاسرلا فيعاضت يف تءاج رومأل ٌتاحيضوت

 :ةئملاو نوثالثلاو ةسماخلا ةلاسّرلا

 ىلإ هنأش يف رظنا «...سانلا عم َمالكلا ٌمّرحأد :"رطَسلا ("9ا/ةحفصلا يف هّلوق

 .نيعستلاو ةيداحلا ةلاسّرلا حيضوت

 ٌتيدح [7541] ههّركذ ٌرْثك اًئيش ٌبحأ نم» :؛رطسلا ؛لا//ةحفصلا يف هلوق

 عماجلا) هركذ نم ٌرثكأ اًئيش ٌبحأ نم» :مّلسو هيلع هللا لص هللا ٌلوسر لوقي .فيرش
 ١5١(. ص ءا ج ءريغَّصلا

 :ةثملاو نوثالثلاو ةسداّسلا ةلاسّرلا

 حيضوت ىلإ هنأش يف رظنا «...مومهلا ٌلَعَج نم» :ةرطّسلا «لا/8ةحفصلا يف هّلوق

 .ةعباسلا ةلاسّرلا

 هنأش يف رظنا ؛...ماحّلا ُديثك ُبْذَعلا ُبَرْدَكاه :١١رطّسلا 77/8ةحفصلا يف ِهلوق

 .نيسمخلاو ةيداحلا ةلاسّرلا حيضوت ىلإ

 كلذ اهب مقي مل يتلا ريبادتلاو ليلا ام» :"رطّسلا 2799ةحفصلا يف هلوق

 :يتآلا وحنلا ىلع ناويّدلا يف يناثلا ٌثيبلاو .ٌيونزغلا يئانّسل ؟ ٌحقولا

 ةايحلا ءام نم ٌرفي نآمظ ةّمث سيلف هْحَف نم ٌرفأ ال يذلا كلذب يل َمْلِعال

 20 ص «يتانس ناويد)

 َّنِإ ]زل :ىلاعت هلوق نم ٌدوخأم «صوصرم ُناينب» :رطَسلا 77/8ةحفصلا يف هّلوق

 ٌصوُسرَن ركب مهن اَنَص .ولِبَبس ف توتمُي تلا ُبِي هن زوم + قت 5
 «[5 :فصلا]
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 يف تءاج اًمامت كلذ ٌةياكح «قمقُّلب ٌةمقّل» :١هرطّسلا ؛#/4ةحفصلا يف هّنوق

 للأسف ٌلئاس اهاتأف ءاّماعط لكأت تناك ًةأرما نأ ٍتباث نع :انُحيش لاق» :ديحوتلا رارسأ

 اهل اًيبص ذخأو ٌدسألا اهاتأف .لئاسلا اهْئمعطأف ِةمقُل ُدِيغ اهماعط نم اهعم قبي لو

 ىتح اهقّلفف هتيحلب ذخأف هيلإ ىهتنا ىتح دّسألا ىلإ ٌلبقأ دق ٍلُجرب يه اذإف هب بهذف

 قيقحتب ؛ديحوتلا ٌرارسأ) «ةمقّلب ٌةمقل :اهل لاقف هّمأ ىلإ همّلسف هيف نم ّىِبَضلا جرختسا

 .(777 ص ١ ج ؛ينكدك يعيفش اضر دمحم روتكدلا دّيسلا قيلعتو

 :ةثملاو نوثالثلاو ةعباشلا ةلاسّرلا

 «...بلقلا لثم «قافآلا يف ُلاَجَرلا ٌدفاسيد ١7: رطسلا ء١8ةحفصلا يف هّلوق

 ص ءال ج ءسمش تاّيَلك) فيفط فالتخا عم نيّدلا لالج انالومل دنب عيجرت نم تيب

 .(1" عيجرتلا ء١ 4

 اذإ ّنمؤملا ّنإ» :ّيوبن ٌثيدح «ٌنمؤم اي ْرُجم :هرطّسلا ؛١8ةحفصلا يف هّلوق

 ثيداحأ) يران كّرون أفطأ دقف «ٌنمؤم اي ْرُج :ٌرانلا لوقت طارصلا ىلع هّمَدِق ٌمضو

 .(67” ص «ئوننملا

 «...كقامعأ يف رظناف ؛ كعم كّرانو كج نإ :رطّسلا ؛١78ةحفصلا يف هّلوق

 7١8(. ص «ناويّدلا) يونزغلا يئانَسل

 مؤشلا نم راص ٌبرطضا يذلا ُكّلمل» :1ةرطّسلا ؛١78ةحفصلا يف هلوق

 ص ١. ج ءسمش تاْيَلك) .نيّدلا لالج انالومل ةّيلَّزَغ نم يناثلا ٌتيبلاوه «...اًناطيش

 .(85 ةيلزغلا 06



 0 لئاسرلا فيعاضت يف تءاج رومأل ٌتاحيضوت

 :ةثملاو نوعبرألا ةلاسّرلا
 يوبن ”ثيدح ["] «...اًمفحم اًرنك تنك :ةرطشلا ,”86ةحفصلا يف هلوق

 ١18(. ص «ّيونثملا ثيداحأ) فيرش

 :ةثملاو نوعبرألاو ةيداحلا ةلاسّرلا

 ءاج لثم ؛...ءانبألا ٌةبارق «ءابآلا ٌةقادص» :1١؟رطّسلا 287ةحفصلا يف هّلوق

 .(7 5 ص «ليثمتلا) .«ناثراوتي ٌةوادعلاو ٌدولا» :ةيتآلا ةرابعلاب

 هنأش يف رظنا ؛هئادتبا نم ٌريخ فورعملا ماتو :18رطّسلا 787ةحفصلا يف هّلوق

 .ةرشع ةعساتلا ةلاسزلا حيضوت ىلإ

 :ةثملاو نوعيرألاو ةيناثلا ةلاسّرلا

 ىلإ هنأش يف رظنا ؛...ٌبجاو مهنملا ٌركش» :١"رطّسلا 2410 ةحفصلا يف هلوق

 .نيرشعلاو ةيناثلا ةلاسّرلا حيضوت

 ةميدقلا هُئروُصو ُلْثم ءقوَّطلا نع وّرمع ّلج» :رطّسلا 2788ةحفصلا يف هّلوق

 ةميذُج ِتخأ نبا ءّيدع نب وُرمع ءورمع نم ٌدارملاو .«قوطلا نع وٌرمع ٌبش» :هذه
 «كلذ دعب هيلع رِثَع دقو .هّئقرس نجلا نإ ليقف ٌديغص وهو عاض يذلا ءشربألا نبا

 (ورمع ٌلاخ) ةميذُج ّنكل .ريغص وهو هسبلي ناك يذلا ٌقوّطلا هسبلُت نأ هّمأ تدارأف

 كلذ راصو ««قوّطلا نع وّرمع ٌبش» «قوُلا ىلإ هب ةجاح الو ٌباش نآلا هّنِإ :لاق
 2.1958 ص '* ج «خيراتلاو ءذَبلا 4١77 ص لا ج «خيراتو شنيرف) .الثم لوقلا
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 ١68(. ص .فارشإلاو هيبنتلا

 ىلإ هنأش يف رظنا ؛ُليلق هل لاقُي ال َكُليلق» :١رطّسلا 384*2ةحفصلا يف هلوق

 .١ا7 رطشسلا 177 ةحفصلا حيضوت

 :ةثملاو نوعبرألاو ةئلاثلا ةلاسّرلا

 يف رظنا «...كنَحري ضرألا يف نم ْمَحَراه :١"رطَسلا ؛*88ةحفصلا يف هلوق

 .ةرشع ةسداسلا ةلاسّرلا حيضوت ىلإ هنأش

 :ةثملاو نوعبرألاو ةعباّرلا ةلاسّرلا
 و و 14 0 - . 3 4 ٠ ٠

 «...هتيعر نع لوؤسم مكلكو عار مكلك» :ةرطشلا ,٠59ةحفصلا يف هلوق

 .(44 ص «يونثملا ثيداحأ) .ٌيوبن ثيدح

 :ةثملاو نوعبرألاو ةسماخلا ةلاسّرلا

 هنأش يف رظنا ...ءانبألا ةبارق «ءابآلا ٌةقادص» :؟رطّسلا 91*2ةحفصلا يف هّلوق

 .ةثملاو نيعبرألاو ةيداحلا ةلاسّرلا حيضوت ىلإ

 رهاظلا يف وه [144] «...ثراوتُي ٌّبحلا» :هسفن رطّسلا و اهسفن ةحفصلا يف ِهّلوق

 .«ناثراوتُي ٌضغبلاو ٌبحلا» :ليق دقو .«ءانبألا ٌةبارق ءابآلا ٌةّدوم» :ثيدحلا ىلإ ةراشإ

 .(؟١1 ص ءادخهد ةمالعلا مّكَجلاو لاثمألا)

 ىلإ هنأش يف رظنا «...هللا رمأل ٌميظعتلا وه» :ةرطّسلا «741ةحفصلا يف هّلوق



 هج لئاسرلا فيعاضت يف تءاج رومأل ٌتاحيضوت

 .6 رطسلا ء.١17 ةحفصلا حيضوت

 ىلإ هنأش يف رظنا «...ضرألا يف ْنَم ْمَحَراه :1١رطّسلا «١74ةحفصلا يف هلوق

 .ةرشع ةسداسلا ةلاسّرلا حيضوت

 ىلإ هنأش يف رظنا ؛...ُديحخ فورعملا مات :رطّسلا 2797ةحفصلا يف هُلوق

 ١١. رطشسلا ء.156 ةحفصلا حيضوت

 :ةئملاو نوسمخلا ةلاسرلا

 نم ٌدوخأم «...ىنع ّرمأ نإ فلألاك ٌّدحاو» :١هرطّسلا ؛746ةحفصلا يف هّلوق

 :ديّرُد نبا ةروصقم

 ىنع ٌرمأ نإ نلألاك ٌدحاوو ٍدجاوك ٌمهنم فلأ ٌسانلاو

 .(184 ص «ّيونثملا ثيداحأ)





 :باتكلا اذه مجرتم

 ماع ةيروس يف ةّقرلا ةظفاحم ديلاوم نم ,بوكاعلا ىلع ىسيع روتكدلا ذاتسألا

 .مما6

 يف :م ١1185 ماع ذنم قشمد ةعماج نم اهبادآو ةيبرعلا ةغّللا يف هاروتكدلا لمحي -

 .دقنلاو ةغالبلا صّصخت

 بلح تاعماج يف سّرد دقو ,نرق عبر ىلع ديزي ام ّيعماجلا سيردتلا يف ىضمأ -

 ةدحتملا ةّيبرعلا تارامإلا ةعماجو (ايبيل يف) يبرغلا لبجلاو (ةيروس يف) ثعبلاو

 .رطق ةعماجو
 سيئرو 1487 ماع ذنم بلح ةعماج نم ةّيبرعلا ةغّللا مسق يف سيردتلا ةئيه وضع -

 نم ةّيبرعلا ةغّللا مسق سيئرو ؛م١٠7 7٠٠١-7 يماع نيبو ؛م ١1484 ماع يف مسقلا اذه

 .م٠٠5ال_؟68١٠٠ يماع نيب رطق ةعماج

 ةيروهمجلا ةساير نم ةّيناريإلا تاساردلا يف زّيمتملا ثحابلل ةّيملاعلا ةزئاجلا لان -

 هتمجرتل نارسيإ يف ةنَّسلا باتكل ةّيملاعلا ةزئاجلا لان امك ؛م١٠7 3“ ماعل ناريإ يف ةيمالسإلا

 اهمدقت ةقومرم ةزئاج يهو «ةّيبرعلا ىلإ ةّيسرافلا نم َيموّرلا نيّدلا لالج انالوم تاّيعابُر

 .م7١٠٠7 ماع يف كلذو «ةّيناريإلا ةيروهمجلا ٌةساير اًضيأ

 يف لّصفملا :كلذ نمو ةّيبرعلا تاعماجلا نم ددع يف سّردُت يتلا تافّلؤملا نم ٌددع هل -

 ةمهملا هبتك نمو .يبرعلا رعشلا اقيسومو «برعلا دنع يدقنلا ريكفتلاو «ةيبرعلا ةغالبلا مولع

 تاّيلامجو «ّيرعشلا عادبإلاو ةفطاعلاو ءّيبرعلا بدألا يف ةّيسرافلا مكحلا ريثأت :ىرخألا

 .يطبنلا رعشلا

 ةّيسناموّرلا :ةيلوؤسملاو ةغّللا ءّيزمرلا لايخلا :ةيتآلا بتكلا ةّيزيلكنإلا نع مجرت -



 نرقلا يف بدألا ةّيرظن هرعشلا ةعيبط ءارعّشلا ةغل «دقنلا اياضق ءاهمالعأ مالقأب ةّيبروألا

 «فّوصتلاو ّيموَرلا نيدلا لالج «(سراف نم ةفّوصتم ءارعش ةسمخ) رعشلا دي ؛نيرشعلا

 داعبأ :(ّيموّرلا نيّدلا لالج انالوم ريبكلا ّيمالسإلا رعاشلا راثآ ةسارد) ةرصتنملا سمشلا

 ةقرشتسملا تافّلؤم نويع نم ةريخألا ةثالثلا هذهو ؛هللا ٌلوسر اًدّمحم نأو «مالسإلل ةّيفوص

 .لميش يراهينأ ةريبكلا ةّيناملألا

 مجرت دقو ءّيِموَّرلا نيّدلا لالج انالوم ربكألا ةّيفوّصلا رعاش راثآب اًصاخ اًمامتها متهي -

 انالوم تاّيعابُر ةعبّسلا سلاجملا «هيف ام هيف باتك :ةيتآلا بتكلا ةّيسرافلاب ةنؤدملا هراثآ نم

 لئاسر ؛(ّيموّرلا ةايح ةريس) ةينوُق ىلإ خلب نم «زيربت سمش ناويد نم تاراتخم «ّيموّرلا

 .ّينورلا انالوم

 وكيهيشوت ذاتسألا َيابايلا قرشتسملل نيّهم نيباتك ةّيزيلكنإلا نع اًريخأ مجرت

 نع ردص) ملاعلا ىلإ نآرقلا ةرظنل ةيلالد ةسارد  نآرقلا يف ناسنإلاو هللا نيب :امهو ءوستوزيإ

 رعشتسيو .نآرقلا يف ةّيئيدلا ةّيقالخألا تاموهفملاو ؛.(م١٠7 ٠1 ماع بلح يف ىقتنملا راد

 :نالوقي نيذللا نييهلإلا نينوناقلا (ًمثاد مجرتملا

 .«اليلق الإ مّلِعلا نم متيتوأ امو» -

 .«هللا نمف ةمعن نم مكب امو» -
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 مع: دلو 8. كسططقمت
 (.: طعوأ. 21. “155 ' خلت هل-' خلءنط

 .بوتكم وأ ةلاسر َةّئمو نيسمخ هيتْفد نيب باتكلا اذه عمجي

 يمالسإلا ٌرعاشلاو فراعلا يمورلا نيدلا لالج انالوم اهبتك

 ةفاقثلا ديج َيّنفلاو يركفلا هزجنمب نادزا يذلا ريبكلا

 هنع لاق يذلا ٌفراعلا اذه .نورقلا دادتما ىلع ةّيمالسإلا

 ؛"ًاباتك يتوأ هّنكلو ءايبن نكي مل" :يماج نمحرلا دبع

 .ريهشلاهّيونشمىلإكلذبًاريشم
 ناّيكرُت ناثحاب اهّعَّنص .ةّمهم تامّدقم عبرأ ىلع باتكلا اذه يوطني
 .ةيبرعلا ىلإ باتكلا مجرتمو .فورعم يناريإ سرادو :نازراب

 ملسملا رعاشلا قّنأل ةعئار ٌةروص هيف ٌةدوجوملا لئاسرلا مّدقت

 ةداقو ءارزولاو نيطالسلا نم ليج ةيبرت © هتيرقبعو

 .ةلودلا لاجرو ءاملعلاو ةةضقلاو شيجلا

 دعونايسو اهررصم ةايح نماكهس نتاع هلق ل فايبرلا بحت
 يماّسلا يوبنلا أدبملا كلذ تاءاضف دّسجي يذلا يلمعلا

 "نايتت ههمينأ هللا زل هيبماو هللا لايه قّلَخلا ":لئاشلا
 نم ًانول مّدقيو ؛ةيمالسإلا ةفاقثلا ةدئام ىلإ ًافلتخم ًامعط فيضي

 يناعي يتلا .داعبألا ةددعتملا ةيناميإلا ةفرعملاو ةيحورلا ةريخلا

 :ةديدش ٌةاناش اهنع رازوزالاواهفاعفا راكآ نمرسابما ناسنإلا

 ااا ||
 9 59 7 ا |

 كرف
 0 دئار يبرع عقوم

 الان انال انا .[ ان! 07(31.20 ةيبرعلا جماربلاو بتكلا ةراجن


