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 يذلا لوألا يسردملا باتكلا وه ذإ « يبتك نيب بيرغ باتك اذه

 ريغب ناهذألا نم ًابيرق نوكي نأ ىرحتيو هطسبيو ليق نأ قبس ام رركي
 نع ينغي نأ وه هنم هقيقحت ىلإ قوتأ ام دعبأو ؛ جاعزإ وأ ةأجافم

 لاح يف لانملا ديعب اذهك ًائيش نأب يملع عم هيف امم ققحتلاو ةعجارملا

 اهناولأ توافتت سانلا نم لئاصفب جعت ةباثم يف ردصي اذه لثم باتك

 ! داوسلا كلاحلا دوسألا ىلإ ضايبلا عصانلا ضيبألا نم

 نم يسردملا باتكلا اذه ءالخإ يف تبصأ تنك اذإ يردأالو
 بلصلا يف هتدروأ يذلا رزنلاب ءافتكا عجارملاو تاراشإلاو شماوهلا

 ةحفصلا لفسأ نيب رظنلا لقن نم صاخلاو ماعلا ئراقلل ةحارإ

 بيصيو ةجاحلا هذه عبشي ام ىرخألا يبتك يف نأب ًاملع « اهالعأو

 . اننيب ققحتي نأ دوأ يذلا ةينلا نسحو ةقثلا لماع يقبيو « ضرغلا

 ةمداقلا تاعبطلا يف  ًابيع ناك نإ  هضيوعت نكمي رهظملا اذه نأ ىلع

 . ةمداق تاعبط هل نوكت نأ باتكلا اذهل بتك ول

 يعماج يسيردت لمع ةراصسع باتكلا اذه لثمي . لاح لك ىلع

 يف ةكرلاو ضرعلا يف ةطاسبلا ضعب هيف فّلخ امبرو « نمزلا هيلع لاط



 سيلو فوصتلا قئاقحل صلخم ضرع « مومعلا ىلع ؛ هنكلو ريبعتلا
 هلبقت نأ يلمأ لكو « نيتيحانلا نم . ةغلابملا الو ءاعدالا نم ءيش هيف

 نأ حرتقاو هتابس نم هظقيأ نمل ركشلاو « ةدئافلا هنم سكعنتو سوفنلا

 . سانلل جرخي

 . دصقلا ءارو نم هللاو
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 ىفوص ةملك قاقتشا

 لوصأ ةملكلا هذهل تحشرو يفوص ةملك لصأ يف ءارآلا تددعت

 . اهفلاخي ام اهنمو ةيفرصلا ةيحانلا نم اهتروص قفاوي ام اهنم ةريثك

 بقل دهاز لوأ نأ ركذن نأ يغبني ةلأسملا هذه ةشقانمل غرفتلا لبقو

 يفوكلا كيرش نب نامثع مشاه ابأ ناك يمالسإلا عمتجلا يف يفوصلاب
 . [مالكا/ /هاه٠١٠تز يفوصلا

 يفوص قاقتشال حلصي يذلا ظفللا نييعت يف انديفت ةقيقحلا هذهو
 ةنس  اه١6١ ةنس نع رخأتت ثحبلا ةعوضوم ةملكلا» نأ ةصاخبو
 .  يفوكلا مشاه يبأ ةافو

 : اهنم يفوص ةملكل ًالصأ نوكتل ةديدع ظافلأ تحشر دقل

 :اشقلا ةفريكع ايفو ةلافويهلا + ةوفلضتلا جاةككفلا حءاقفلا#
 . «فوصلا  ةفوص ونب  ةيمرملا ةفوصلا

 مهعزنم ّقتشم نوكي نأ مهسفنأ ةيفوصلا دارأ دقف ؟ءافصلا» امأ
 ءاعدأ كلذ نأ ريغ « ةيحورلا ةيفصتلاب هساسأ يف لصتي فوصتلا رابتعاب

 نأب ةيفوصلا ةبغر نّيبي هنكلو « ةيخيراتلا ةيحانلا نم ليلد هيلع سيل
 .:ءافصلاب اوطقر



 ةيفرصلا ةيحانلا نم يفوص ةملكل ًالصأ حلصت ال ةملكلا هذهو

 . ىئافص اهيلإ ةبسنلا نإ ذإ ٠ ًاضيأ
0 - 

 اكد هناك اقل ةنانيم ةقزتمتس ةحاع مسا علا اق او

 نيلوألا نيقباسلا نم اوناكو , ةكم ىلإ نيرجاهملا ءارقفلا نم ةعامجل
 .ةيحان نم مهرقفل ديدشلا دهزلا مهنع فرع دقو « مالسإلا ىلإ
 ةيحان نم ةيدهزلا ايلعلا لثملا نم ةعومجم يمالسإلا نيدلا مهرابتعالو

 اذه اهب لصتي يتلا ةّفّصلا يف يناعملا هذه ةيفوصلا حمل دقل . ةيناث
 نم اودارأف «ةفصلا لهأ» ظفل مهيلع قلطأ نيذلا نيملسملا نم قيرفلا

 ىلإ مهسفنأ اوبسني نأ ء ظفللا اذه نم يفوص ةملك قاقتشا مهئاعدا

 ال نكلو اهكردن ةبغر كلتو . مهل ةودقو ًافلس مهفصوب . ةفصلا لهأ

 ةفصلا ىلإ ةبسنلا نأ ىلع ةوالع . قئاقحلاب نرتقت نأب عقاولا يف غوست
 ةملكلا ىلإ ةملكلا هذه ليوحتل ًاغوسم دجن الو (ىفوص) ال (ىّفص)

 . روصلا 3 ةروص ةيأب ةيناثلا

 ةراتخلا ةوفصلاب انه طبترتو راتخملا قيرفلا ينعت ةغللا يف «ةوفصلا»و

 مهرابتعاب مهسفنأ مهب اونعي نأ ةيفوصلا لواحي نيذلا نيملسملا نم

 ماطح نع ضارعإو ايلعلا لثملا وحن عافدناو يحور هجوت باحصأ
 نأ ىلإ ةفاضإلاب انه هيلإ رقتفن ليلد ىلإ جاتحت ىوعد كلتو ءايندلا
 . (يفوص) تسيلو (يوفص) ةملكلا هذه ىلإ ةبسنلا

 اهلمهيو اهسفن ءاقلت نم تبنت يتلا لوقبلا نم يهف «ةنافوصلا» امأ

 ىلإ بستتي مهبرشم نأ ةيفوصلا معزف ؛ اهيلإ مهتجاح مدعل سانلا
 مهلامهإ نم هنومزتلي يذلا ىنعملا ىلع لدت اهرابتعاب ةملكلا هذه
 . ةلقبلا هذه لثم كلذ يف مِهّلَكَم . مهب مامتهالا سانلا نمو مهسفنأ



 هجوب لصتتي هنأل ةيملعلا قئاقحلا عم ضرفلا اذه ميقتسي ال اذه ىلعو
 . رثكأ ال ةيفوصلاو تابنلا اذه نيب هّبش

 امو (ينافوص) ةنافوص ىلإ ةبسنلا نأ ةيبلس ضرفلا اذه ديزي امو
 . يفوص ظفل نع ةملكلا هذه دعبأ

 -] ةفسلف ينانويلا لصألا نم يناثلا فصنلا  «ايفوس» ىقبت
 /ه١44 ةنس ت) ينوريبلا ناحيرلا وبأ اهضرتفا دقو  [ايفوسوليف
 هذه روهظ ةيادب نع حضاو رخأت نم هيف ام كلذ يفو ( م48
 . ةملكلا

 . داصلاب ال نيسلاب (يفوس) ةروص ىلع هيلإ بسني ظفللا اذه نإ مث

 مل ةيفسلفلا ةمكحلا ىلع لادلا ىنعملا اذهب هنأ ىلإ نوثحابلا لصوت دقو

 يف كلذ ناكأ ءاوس ًاداص نيسلا هيف تلدبأ ًادحاو ًالامعتسا فداصي

 ترقتسا يذلا يبرعلا وأ ةينانويلا نع لقن يذلا ينايرسلا لامعتسالا
 ةرقلا نأ كلذو « هرريج اندل نمرملا ده نأ لع < ةملكلا له هيذ

 فوصتلا اوجزم ةفوصتملا نم قيرف روهظب نرتقا يرجهلا سماخلا
 ىلعو . «ةفوصتملا ةفسلفتم» ظفل مهيلع هعم قلطأ دح ىلإ ةفسلفلاب

 نم ةيلحرم ةظحالم نع ربعي «ايفوس» ىلإ يفوصلا ةبسن نإف اذه
 . ةيفوصلا تافاقثلا لحارم

 نم ةقتشم نوكت نأل حلصت ةملك لوأ اهنإف  «افقلا ةفوص» امأ

 ىلع ةدودحملا اهتلالد نأ ريغ ةيفرصلا ةيحانلا نم يفوص ةملك

 نأ حلصت ال ءرعشلا رخؤم ةقالح لامهإ ينعت اهرابتعاب . فوصتلا
 مل نيذلا ةيفوصلا ةيرثكأ هيلع فراعت ام الو هلك فوصلا قرغتست

 . ديلقتلا اذه اوعبتي



 ءاهانعمو ةنافوصلاب ساقت يتلا «ةيمرملا ةفوصلا» حلصت ال كلذك
 ةعزنلا هذهل ًالصأ نوكت نأل .ءةميقلا ةلقو لامهإلا ثيح نم

 هرابتعاب لمهملا يفوصلا رهظم نم ًاطيسب ًابناج لوانتت امنإو « ةيحورلا
 فراعتملا ةيعامتجالاو ةيداملا ميقلا رئاس يفو سابللا يف دهزلا ىنبتي
 . سانلا نيب اهيلع

 ربعت يتلا «ةفوص ينب» ةرابع همامتب ىنعملا اذهل ًاحالص ظافلألا لوأو

 دقو « مالسإلا لبق حالطصالا اذه اهيلع قلطأ ةينامي ةليبق ءاضعأ نع

 تقلعو « مارحلا هللا تيبل همأ هترذن امل رم نب ثوغلا» مهلوأ هب بقل

 هتايح لاصتال «تيبلا طيبر» سانلا هامسو ةفوص هرغص يف هسأر ىلع

 «هيف ةيداملا ةيحانلا لامهإ نم ساسأ ىلع اهمايقو ىهلإلا ظفحلاب

 برعلا ناهذأ يف ىنعملا اذه رقتسا دقو . هللا ىلإ هدر ا هرابتعاب

 هذه دارفأ روضحب جحلا كسانم ضعب اوطبر دقل ىتح « مالسإلا لبق

 نم نوضيفي جاجحلا نكي ملف « يحورلا اهزايتما اهل راص يتلا ةلئاعلا

 . ةيحورلا ةرسألا هذه نم لجر روضحب آلإ رامجلا نومري وأ تافرع

 نم ال يفوص ةملكل ًاقتشم ةفوص ةملك نوكت نأ حصي انه نم
 اذه نأ امبو . يزمرلا اهانعم ثيح نم امنإو يخيراتلا اهلولدم ثيح

 الف يرجهلا يناثلا نرقلا يف رهظ فوصتلا نأو مالسإلا قبس ثداحلا

 نكمي لب «يفوص» ةملكل ًايقيقح ًالصأ ؛ةفوص» ةملك رابتعا نكمي
 دعي ديدج نم تئثعب فوصتلا حور ىلع ةقباس ةلالد ةلاد اهرابتعا
 . مالسإلا روهظ

 نيثحابلا رثكأ هربتعي يذلا «فوصلا» ىلإ لسلستلا اذه انملسيو

 ًاراعش ميدقلا ذنم ناك فوصلا سابل نأ رابتعاب يفوص ةملك قتشم
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 باحصأ نم نييرآلا وأ نييماسلا وأ برعلا نم ءاوس كاسنلاو داهزلل

 يف رهظ يذلا ,. فوصلا سبل نإ مث . مهريغو اندنع اهب فرتعملا نايدألا

 ةكرحل لعف در ناك « يرجهلا يناثلا نرقلا ةيادب يف يمالسإلا عمتجملا

 زخلا سبل ضرفتو « يمالسإلا عمتجلا يف هافرإلا ثبت نأ تدارأ ةيسايس

 امك ةلودلاب لصتي نم لك ىلع [فوصلاو ريرحلا نم جيسن وهو]
 . دعب اميف ىرنس

 نوسبلي داهزلا نم ةعومجم روهظ ىلإ اذه لعفلا در ىدأ دقو

 بقل نم لوأ رهظ ثيح ءرصمو ةفوكلا يف ًاصوصخو . فوملا
 كدبعو « نايح نب رباجو « يفوكلا مشاه يبأك نيملسملا نم يفوصلاب
 . رصمب ةيردنكسإلا يف يفوصلا نمحرلا دبع يبأو ةفوكلا يف . يفوصلا

 ظحالي فوصلا ىلإ ةيفوصلا ةبسن نأ ىلإ هبنتن نأ يغبني اننأ ىلع
 لامهإ دعب سانلا اهيلع فراعت يتلا ةيداملا ميقلا رادهإل ًازمر هنوك هيف
 ىلع ءاقيإلا اهمه راص يتلا تاموكحلا بناج نم ةيمالسإلا ميقلا

 نم نيساسحلا داهطضا ىلإ عفترا ولو ىتح نمثلا ناك امهم اهتطلس
 ةباثم ةيادبلا يف ناك امك رمتسي نأ نيدلا اذهل اودارأ نيذلا نيملسملا

 يرسلا لزني ثيحب « سانلا نيب ةقلطملا ةاواسملل ةاونو ةيحورلا ميقلل

 رقفلاب ًاروعشو ًايدام سانلا ىندأ ىوتسم ىلإ فيرشلاو ينغلاو

 نب يلع لاق امك « «هرقف رقفلاب يرزي الو ينغلا مهب يدتقيل» عضاوتلاو
 ةلالد يقتلت كلذيو. « نيدلا مولع ءايحإ يف « يلازغلا ةياورب بلاط يبأ

 ءانفو كلاهلا ناويحلا ىلإ اهزمر ثيح نم ؛ةفوص» ةلالد عم فوصلا
 ةايحلا نم ةيداملا بناوجلل دهازلا لامهإب كلذو يناسنإلا يداملا دوجولا

 يدؤتو عمجت الو قرفت يهو « هلاكشأ ةفاكب زييمتلا ىلإ ةيدؤم اهفصوب
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 نيدلا اميس الو ًاعيمج نايدألا اهانبتت يتلا ايلعلا لثملا عم ضقانت ىلإ

 . يمالسإلا

 ركذن نأ يغبني « هجوتلا اذه ىلع فوصلاو ةفوصلا ىتلالدل ًاعمجو

 نوثحابلا اهلوي مل مهل تارابع يف ىنعملا اذهب اوحّرص ةيفوصلا رابك نأ
 : يرتستلا هللادبع نب لهس لوق اهنمو ء رظنلا ماعنإو سردلا نم اهقح

 . ؟حابم ةكلسو 6: رده ةمد يفوصلا»

 : جالحلا لوقو

 ينّكَّس ىلإ جح يلو جح سانلل
 يمدو يتجهم يدهأو يحاضألا ىدهت

 طبري يذلا هاجتالا اذه ديؤت يتلا ىرحخألا لاوقألا نم ريثك ىلإ

 ىلإ هّجوتلاو يناسنإلا يداملا دوجولا ءاغلإب فوصتلا قيرط كولس
 . ةفوصتملا دنع ىلعألا لثملا بساني يذلا يحورلا دوجولا
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 ءارآلا تبراضت ىتلا ةفسلفلا لثمك كلذ يف َهَّلَتَمو ىرخألا تاعوضوملا
 . نآلا ىتح رقتسي ال ًاديدش ًابراضت اهفيرعت نأش يف

 نم ةفسلفلاب هطابترا فوصتلل ةبسنلاب ةبوعصلا هذه ديزي امم لعلو

 ةرابعب هيبش فيرعت وهو « «قئالخلا يديأ يف امم سأيلاو قئاقحلاب ذخألا

 بسحب اهقئاقحب ءايشألا ملع» اهنأ اهصن ةفسلفلا فيرعت يف يدنكلل

 . «ناسنإلا ةقاط

 يف ةبوعصلا ساسأ يهو قئاقحلاب فوصتلا طابترا نأ نيبتي انه نم

 فيرعت ةبوعصب طبترم هنأل فوصتلل ددحم فيرعت ىلإ لوصولا

 . ةيحان هذه . ءىش لك لبقو «ًالوأ ةفسلفلا

 وه فوصتلل ددحم فيرعت ىلإ لوصولا ةبوعص يف ديزي رخآ رمأو
 نم ةعومجم هنأ هفرع ىفو كلذ لعف امنإ برشملا اذه سرام نم نأ

 ناسنإلا اهيف دقفي فقاومو « ةيبصعلا تابونلا امبرو « ةيسفنلا تالاحلا

 . هسح نع باغ ام ًاريثك ارو ىسفنلا هنزاوت
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 لك لبقو ءألوأ اهنأل اهديدحتو اهفيرعت بعصي هذه لثم تالاحف

 هذهل ىدصتي نمل رسيتيل فصوت مث كردتو اهب سحي نأ يغبني ء ءيش

 هذه نومسي مهسفنأ ةيفوصلا نإ مث ؛ ةنيب نع اهب موقي نأ ةمهملا

 يتلا مهترابع يف ديدشلا ريغتلاب اهنع نوربعيو لاوحألاب ةيسفنلا رهاوظلا

 تابثلا مدع يف هذه لثم رومأو . «الاح تيّمَّس ام َلَحَت مل ول» : لوقت

 ثحابلا تمهوأ امبرو اهنيب عمجلا بعصي ةقرفتم ًافاصوأ ثروت

 تالاح نم ةلاح وأ ذاشلا يفطاعلا ريغتلا نم عون فوصتلا نأ يحطسلا

 . تقؤملا نونجلاب هوفصي نأ مهضعبل غاس امبرو يعولا نع ةبيغلا

 يلمعلا فوصتلا نايك نأ وه ةلأسملا هذه دّقعي ثلا ءيشو

 ثلاغلا نرقلا ةيادب يف هروهظ ذنم عيرس روطت هباصأ دق يرظنلاو
 انل ادب ثيحب يرجهلا عباسلا نرقلا يف هجوأ ىلإ لصو نأ ىلإ يرجهلا

 نرقلا يف هتروص نع لالقتسالا مامت هل ديدج عوضوم هنأكو نرق لك يف

 ةتحب ةيفسلف ةروص يف ودبي ًالثم سداسلا نرقلا فوصتف ؛ هقبس يذلا
 ةمكح ينامك ةيصونغلاو ةئثيدحلا ةينوطالفألا نم اهرصانع دمتست

 ديدشلا دهزلا نم جازم سماخلا نرقلا يف وهو ء يدرورهسلل قارشإلا

 هذه تغليو « هنابإ يف هيلإ برستت تذخأ يتلا ةفسلفلاو مالكلا ملعو

 ًالماك ًايفوص هتايح نم ةلحرم يف ناك يذلا «انيس نبا» دي ىلع اهجوأ

 ماعلا عباطلا اندجو هيف انرخأت وأ نامزلا يف انمدقت اذإ اذكهو . هسفنب

 ةرخأتملا نورقلا رمألا انب غلب اذإ ًاصوصخ ءرمتسم رّيغت يف فوصتلل

 ىلع قرشملا يف راصو هتلاصأ فوصتلا دّقف نيح رضاحلا رصعلاو

 اهدعي ةيدام رهاظمب ةنورقم ةجذاسلا راكفألا نم ةعومجم ء لقألا
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 تابث وأ مههجوت قدصب لصتت قراوخو تامارك نوثدحملا ةيفوصلا
 . ةلماكلا ةيناسنإلا هفصوب هرهوج نع مهرودصو فوصتلا يف مهمدق

 دنع د6 +

 دق اهنأ ركذنف فوصتلا تافيرعت ىلإ دوعن تامدقملا هذه دعب

 صنب ًادع فلألا تزواجت دقل ىتح نورقلا لالخ ًاميظع ًارثكت ترثكت

 فراوع هباتك يف (ما1 /ه”77ت) يدرورهسلا رمع خيشلا

 عمو . هثحبو هلوانت يف ةبوعصلا نيب فيرعت فلأ هل عوضومو ؛ فراعملا

 قرشتسملا ذاتسألا امه َنائدَحَم ناثحاب ةمهملا هذهل ىدصت دقف هلك اذه

 . ناريإ نم ينغ مساق روتكدلاو جدربمك ةعماج نم نوسلكين دلونير
 ملقب مجرتملاو قالخألاو نيدلا فراعم ةرئاد يف روشنملا هثحب يف لوألا

 . «يمالسإلا فوصتلا يف» هباتك يف يفيفع ءالعلا وبأ روتكدلا انذاتسأ

 نم همجرت يذلا (مالسإلا يف فوصتلا خيرات) يسرافلا هباتك يف يناثلاو

 . نينسح ميعنلا دبع . دو . يسيقلا يجان دمحأ . د انذاتسأ ةيسرافلا

 ةيفوصلا نع ةروثأملا تافيرعتلا بيترت ناروكذملا ناثحابلا لواح دقو

 فوصتلا هعبتا يذلا بولسألا فاشتكال ةلواحم يف يخيرات ساسأ ىلع

 نمزلا نم نينرقلا زواجتت ال اهاراتخا يتلا ةدملا نأ ريغ « هروطت يف

 . مومعلا ىلع راكفألا خيرات نم ًاحضاو ًاروطت ددحي امم كلذ سيلو

 تايئزج ىلع ةلالدلا تافيرعتلا هذه يف ظحالي ىرخأ ةيحان نمو
 هذه روطت عبتت يف لوذبملا دهجلا تتتش امبر هراكفأو يفوصلا جهنملا نم

 تافيرعت ةلمج قلطأ امبر ًادحاو ًايفوص نأ كلذ نم رثكأو . ةركفلا

 هلك اذهل . ًاديقعت رمألا ديزي ام عونتلاو فالتخالا نم اهيف فوصتلل

 تافيرعتلا فينصت ةلواحملا هذه لثم يف عبتي نأ نكمي ام لضفأ نأ ىرن
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 دعب ام ىلإ اهيف يخيراتلا ثحبلا ليجأتو .٠ تاعوضوملا بسحب اهسفن
 تافيرعت انضرعتسا اذإو . ةفنصملا تاعيمجتلا هذهب ةلصتملا جئاتنلا رولبت

 روتكدلا اهفاضأ يتلاو ء« نوسلكين اهعمج يتلا ةداملا اهيف امب ء. فوصتلا

 نأل ةلباق تافيرعتلا اندجو نحن اهانيصقت يتلا كلذكو  ينغ مساق

 تاذ ةبكرمو دحاو بناج تاذ ةطيسب : تاعومجم ثالث ىلإ فنصت

 . مومعلاو ةطاحإلاو جوضنلاب زيمتت ةعماجو ةددعتم بناوج

 : ةطيسبلا تافيرعتلا أ

 فوصتتلا بتك يف درت يتلا , ةطيسبلا تافيرعتلا ىلإ ةرظن يف

 فصو نم فوصتلا ىلع دري ام طسبأ نأ نيبتي ء اهنم ةمبدقلا ةصاخبو
 سفنلا ةيفصت ملس يف ةجرد لوأ امهرابتعاب مركلاو راثيإلا ةركف لوانتي

 يداملا يويندلا ملاعلا اذه نع عفترتل اهتينانأو اهتيدام نم ةيناسنإلا

 اذه ىلعو ؛ ةيداملا لثملا هذه يحورلا ملاعلا نيبو هنيب دعاَبُت يذلا

 فوصتلا» (م08١1/ه7945ت) يرونلا نيسمحلا يبأ لوق دري بناجلا

 ةيرحلا فوصتتلا» : هلوقو «دوجولا دنع راشيإلاو مدعلا دنع نوكسلا

 : يرونيدلا داشمم لوق مث . «ءاخسلاب كسمتلاو فلكتلا كرتو مركلاو

 . قلخلا كفرعي ال ىتح ًالوهجم نوكت نأو ىنغلا رهظت نأ فوصتلا»

 . «هيف ريخ ال ام لك نع فعّت نأو

 يذلا ىنعملا يه يتلا ةوتفلا حور ةقيقحلا يف سكعت تافيرعتلا هذه

 فوصتلاب لصتا روصت مدقأ يهو « ءاخسلاو ةءورملا اتركف هيلع قبطنت
 , مركلاو ءاخسلا دوصقم يه يتلا « ةوتفلا نأ كلذ ةيآو « قالطإلا ىلع

 نونغتسي ال ةفسالفو ًاقرطو ًاصاخشأ ةيفوصلا رئاس نيب كرتشم ردق

 . دحأ مهنم اهركني الو اهنع
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 ءايرلا بنجتو صالخإلا ىنعم تافيرعتلا هذه نم ثعبني كلذ قوفو

 . يقيقحلا هلكشب راثيإلا روصتو ةوتفلا ىنعم ممتت يتلا ئدابملا نم امهو

 صخل يروباسينلا صفح ابأ نأ ركذن تقولل ًاراصتخاو اذهل ةجيتنو
 بدأ نسح ناونع رهاظلا بدأ نسحال : هلوقب فوصتلا نم بناجلا اذه

 نرتقت نأ يغبني ةيحورلا ةيفصتتلا ةيادب نأ ينعي كلذو ؛ «نطابلا

 راثيإلا ةركف قيبطت هل مت اذإف هسنج ءانبأل هتلماعمو ناسنإلا فرصتب

 ىلإو ةيفصتلا يف هنطاب ىلإ هجتي نأ ذئدنع عاطتسا هل ةعيبط اهلعجو
 بلط نع سانلا لغشت يتلا ةيداملا بلاطملا نم حيرتسيف زيكرتلاب هنهذ
 ةداملا ىلع سفانتلا وه يذلا ء. دضلا نم هلاقتنابو . ةيحورلا يناعملا

 اذه هل متي عمتجلا يف هئالمزل هبيصن لذب ىلإ ظوظحلا ىلع بلاكتلاو

 : هلوقب (م١31 /ه79/8ت) يدادغبلا دينحجلا كلذ نع ربع دقو . رمألا

 يف كيلع داز دقف « ىّلخلا يف كيلع داز نمف ؛ قل فوصتتلا

 . «فوصتلا

 يذلا يخيراتلا ساسألا ىلع اهيلإ لصوتن نأ انل ناك ام ةدئاف هذه

 ةوتفلا لوانتي يذلا ءزجلا داعبتسا دعيو . ينغ مساقو نوسلكين هعبتا

 ةعومجم انل حولت تافيرعتلا تاعومجم نم « مومعلا ىلع « قلخلاو
 . ىلعألا لثملا ىلإ يلخادلا هاجتالاو ةيحورلا ةيفصتلاب لصتت اهنم ىرخأ

 نع عطقنم يفوصلا» : يلبشلا ركب يبأ لوق انيلإ ىهانتي اذكهو
 . «قحلاب رسلا قوحل فوصتلا» : دينجلا لوقو . «قحلاب لصتم قلخلا

 فوصتتلا» : دينجلا لوق يف صخلتي مومعلا ىلع لاحلا هذه يف وهو

 يفوصلا أدبملا سكعت ةعماج ةرابع يهو . «ةقالع الب هللا عم نوكت نأ

 لاصتالا عاونأ عيمج عطق يأ «قئالعلا عطق» : مهترابع يف لثمتي يذلا
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 هذه يفو . يحورلا ملاعلاب لاصتالل يفوصلا مامأ لاجلا حتفنيل ايندلاب

 ءانفلاب فوصتلا طبر نع ربعت يتلا تافيرعتلا درون نأ انل غوسي لاحلا

 ثيدح يف كلذ لثمتيو حورلا ملاع ىلإ هاجتالاو ايندلا يف يناسنإلا

 اذه ىلعو . 'اوتومت نأ لبق اوتوم» : هصن يبنلا ىلإ ةيفوصلا هبسني
 لهس لوقو «حورلا لذب فوصتلا» : يرصملا نونلا يذ لوق دري ىنعملا
 ةلمجلا ىلعو . «حابم هكلمو رده همد يفوصلا» : يرّتسَتلا هللادبع نبا
 نأ لبق ناك امك يفوصلا نوكي نأ» ينعي لاجلا اذه يف فوصتلاف

 حورلا ملاع نم أزجتي نأ لبق قلطملا دوجولاب رعشي نأ يأ . ؟نوكي

 دعب لوألا هملاع ىلإ ديدج نم دوعيل ىناسنإلا ندبلا اذه يف رصخيو
 ىلإ يعجرا . ةنئمطملا سفنلا اهتيأ اي : ةيآلا لولدمل ًاقفو دسجلا ةدم مامت

 - 77 رجفلا 44] 4 يتنج يلخداو يدابع يف يلخداف ؛ ةيضرم ةيضار كبر
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 دوجو ال نم يفوصلا» : لاقف قيرطلا يناقرخلا نسحلا وبأ رصتخاو
 نأ ينعي امنإو حبشلا ةروص ىلع ايندلا نم هءافتخا اذه ينعي الو . هل

 نم ًاءزج يلخادلا هساسحإ يف راص ثيحب هدنع مت دق قئالعلا عطق

 ميهافم نع ءانفلا : ينعي فوصتلا حبصأ كلذبو ؛ يحورلا ملاعلا

 . يحورلا ملاعلا ميهافم يف جامدنالاو يداملا ملاعلا

 : ةبكرملا تافيرعتلا - ب

 تفتلا « هرمأ كالمو هرهوج لثمي فوصتلا نم بناجلا اذه نأ عم

 رهاظملاو ةيحورلا ديلاقتلاو ةيميظنتلا بناوجلاب همعد ىلإ ةيفوصلا
 فوصتلل عماج ديدحت مهل مظتنيل ةيناسنإلا ءانف ةركفب اهونرقف ةيسفنلا

 . ةفلتخلا هروص ف



 يرونيدلا داشمم نع تردص ةرابع ةبكرملا تافيرعتلا هذه نمو

 طوقسو رابجلا يضري ام لمعو رارسألا ءافص فوصتلا» : اهصنو
 ةعاطلاو ةيحورلا ةيفصتلا يف لثمتي هنأ ىنعمب «قلخلا ةبحص عم رايتخالا

 ةلزع نود كلذ لك . ىفوصلا لّكوتلا ةروص ىلع ربجلاب ناميإلاو ةينيدلا
 ْ . ءاوزنا الو

 فوصلا سبل نم يفوصلا» يرابذوّرلا يلع يبأ لوق كلذ لثمو
 كلسو ء.افقلا ءارو ايندلا ذبنو ءافجلا معط هسفن معطأو ءافصلا ىلع

 فوصتلا» : فيفخ نب دمحم لوق ًاضيأ كلذ لثمو . «ىفطصملا ليبس
 قالخأ ةقرافمو « ىتاذلا اهفعض اهدواعي ال ىتح بولقلا ةيفصت

 هلام يدقتلا فنار ردة حيو رتل تاق دامع وو عيدا
 يبنلا عابتاو [فوصتلا -1 « ةقيقحلا مولعب قلعتلاو . ةيحورلا تافصلا
 يدادغبلا دينجلل ةريغص ةرابع يف صخلت دق اذه لكو . «ةعيرشلا يف

 عم لمعو « عامتسا عم دجوو « عامتجا عم ركذ فوصتلا» : اهصن
 . «عابتأ

 نم ددعتلا ةلازإ فوصتلا يف نوثحابلاو ةفوصتملا لواح نمزلا رورمبو

 نع اوربعف هرهوج نع يحورلا برشملا اذه رادصإو هتافيرعت نومضم

 يذلا يبرع نبا فيرعت كلذ نمو ؛ ةزكرم ةعماج تارابع يف كلذ

 يهو ًانطابو ًارهاظ ةيعرشلا بادآلا عم فوقولا فوصتتلا» : لوقي

 . «ةيدوبعلا قالخأب فاصتالا يه اندنعو « ةيهلإلا قالخألا

 فيفط حرش عم ةرابعلا هذه هتافيرعت يناجرجلا فيرشلا نمض دقو

 نم اهمكح ىريف» : ؛ًارهاظ ةيعرشلا بادآلا عم فوقولا» يف لاق ذإ اهل

 نم اهمكح ىريف» : هلوقب «ًانطاب» ظفل حرشو . «نطابلا ىلإ رهاظلا
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 هنع ربع يذلا دوشنملا ضرغلاب كلذ متسخو  ؛رهاظلا ىلإ نطابلا
 ىنعمو . «ةيهلإلا قالخألا لامك نيمكحلا يف بدأتملل لصحيف» : هلوقب
 هللا ىلإ لماكلا هجوتلا ىنعي هتقيقح يف فوصتلا نأ ًاحرشو انتم اذه
 عابتالا فوصتتلا ربتعي رهاظلا يفف ؛ ًانطايو ًارهاظو ًاليصفتو ةلمج
 هيلإ ًافاضم ةفاك سانلل هتعيرش يف هللا لزنأ امل ةماتلا ةعاطلاو لماكلا
 اهنيب ةمءالملاو ةعيرشلا رهاوظب لصتت يتلا ةينطابلا يناعملا ىلع صوغلا
 يحورلا ملاعلاب جامدنالا ناسنإلل لمتكي كلذبو ؛ ةيحورلا ةايحلا نيبو
 وأ ةيهلإلا قالخألا ققحتب رمألا ىهتني اذكهو . ًابلاقو ًابلق هنع رودصلاو

 دا ةفيلخو هلل اسكت لوكا يح نت: نايلنؤللا نقييطتلا ىلعالا لكلا
 هيف خفنو اهلك ىنسحلا ءامسألا هللا همّلع يذلا مدآ لثم ضرألا ىلع
 . ينافلا يداملا هدسج يف كلذ لك سرغو هحور نم

 اهب داري ال انه ةدوصقملا ةيهلإلا قالخألا نأ ىلإ يبرع نبا تفتلي مث
 نأ اهب دصقُي امنإو رشبلا نع ًازيمتم وأ هللاب ًاهيبش ناسنإلا نوكي نأ

 ىلإ عزنيو هللا ىلإ هجتي ًايلاثم ًادبعو ًالماك ًاناسنإ يفوصلا نوكي
 ةيدوبعلا قالخأب فاصنالا ينعي كلذو ؛ يحورلا هملاع يف جامدنالا
 . ةيقيقحلا

 نم هلئاق نوكو يبرع نبا نع فيرعتلا اذه رودص ىدأ دّقف . دعبو

 ةلالدلل فوصتلا موهفمل هبتك حارش هيجوت ىلإ دوجولا ةدحو باحصأ

 نبا حارش نم) يرصيقلا ركذ انه نمو « ةيفوصلا ةفسلفلا هذه ىلع
 هؤامسأ ثيح نم ىلاعتو هناحبس هللاب ملعلا وه» فوصتلا نأ (يبرع
 ةيفيكو ملاعلا قئاقحيو « داعملاو أدبملا لاوحأو ءاهرهاظمو هتافصو

 كولسلا ةقيرط ةفرعمو ةيهلإلا تاذلا يه ةدحاو ةقيقح ىلإ اهعوجر
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 ىلإ اهلاصيإو ةيئزجلا دويقلا قياضم نم سفنلا صيلختل ةدهاجملاو

 عقاولا يف . فيرعتلا اذهو . «ةيلكلاو قالطإلا تعنب اهفاصتاو اهثدبم

 ريبعتلا نكميو « اهنطابو اهرهاظ ةيعرشلا بادآلا عم فوقولا هنأب لوألا

 ءزجلا نع ريبعتلا نكميو ضرغلا اذه ققحت يتلا دوجولا ةدحوب نامهإلا
 نع ربعن نأ عيطتسن كلذبو « ةيفوصلا ديلاقتلا قبط : انلوقب هنم ىقابلا

 نيدتلل يفوصلا قيبطتلا وه فوصتلا» : ةيلاتلا ةرابعلاب يرصيقلا فيرعت
 هجتت يذلا ملاعلا يف ديحولا دوجوملا وه هللا نأب ناميإلاو هنطايو هرهاظب
 ةيلمعلا ديلاقتلا نم ساسأ ىلع ةدحولاب ةيثزجلا تادوجوملا هيلإ

 . ةيفوصلا

 همدق يذلا فيرعتلا اذه لك ىلإ فيضن نأ انب نسحي ًاريخأو

 حورلا هيدبي يذلا يلكلا قوشلل ةتباثلا ةرهاظلا وهه» فوصتتلا نأ

 . «هللاب يصخشلا لاصتالا ليبس يف يناسنإلا
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 فروصتلا ةأشن

 وهو . نامز الو ناكم اهدحي ال ةيناسنإ ةعزن ماعلا هانعمب فوصتلا

 وه يذلا ؛ يحورلا ملاعلاب ناميإلا نم هئاعبنال ديحوتلا رهوج هتقيقح يف
 يفأ ءاوس  ملاعلا اذه ىلإ هجوتلا ىلع هسّسأتلو « نيدلا ساسأ

 ساسأ ىلع مأ هيلإ هاجتالل لباق هنأ ناسإلا سحي يتلا تاظحللا

 . ىلعألا لثملا ملاع يف جامدنالل ةيناسنإلا سفنلا ءيهي يميظنت

 ريتخا ةريثك ظافلأب هنع ربعي نأ لمتحي ساسألا اذه ىلع فوصتلاو

 اهضعب حلصيو « ةفلتخم ةينيد تاعمتجم ىلع قلطي ًاحالطصا اهضعب

 ىلإ هنينحو يحورلا ملاعلا ىلإ يناسنإلا عوزنلا لاح نع ًاريبعت رخآلا
 ىتش يف سانلا سوفن ين تراثأ املاط يتلا ةيداملا قئالعلا نع يماستلا

 نيناوق اهدوست يتلا هتئيب نم روفنلاو طخسلاب ًاروعش عضاوملاو روصعلا
 . ةيقالخألاو ةينيدلا لثملل ةضقانملا باغلا-

 هتمجرت ام مهسفنأ ىلع اوقلطأ ةيفوص سرفلا سوجم نيب ناك دقل

 نابهرلاب نييحيسملا دنع اولّثمتو «دحاولا ىلإ رظانلا» وأ «بلقلا قرشُم»
 مهيلع قلطأو . دونهلا دنع كلذكو ًاضيأ مسالا اذهب نييذوبلا دنعو

 . مالسإلا روهظ دعب مسالا اذه رولبت لبق داهزلاو كاسنلا ظفل برعلا

 ًاديلقت ماعلا فوصتلا تمس ذختا نم ةيلهاجلا يف ناك كلذ قوفو

 كلذ ىلإ مهنم ناكو . بقللا اذه مهضعب ىلع قلطأو ىراصنلا نابهرل

 فر



 امك ًاحضاو ًاساكعنا ماعلا هانعم يف فوصتلا اهنم سكعني ةينيد فئاوط

 دعب اميق ةارتتن

 روص نيب نيتروص نيب قرفن نأ يغبني «. كلذك رمألا ناك اذإو
 نيدتلا ةروصب ةلصتم ةجذاس ةطيسب ةدحاو يمالسإلا فوصتلا

 اهتدح ىلع راكفأب وأ « نيعم جهنمب مازتلالا نود « ماعلا يناسنإلا

 اهديلاقتو اهلوصأ اهل : ةيناثو . (دهزلا) حالطصا اهيلع قلطنسو

 . (فوصتلا) حالطصا اهيلع قلطنسو « اهسرادمو اهتاشقانمو اهراكفأو

 مالسإلا تقبس يتلا ةرتفلا ىلع قدصي دهزلا ظفل نأ ركذن نأ نسحيو

 يف يهتني الو هحمالم ضعب يمالسإلا دهزلا هنم ىقتسا ًاعبن اهرابتعاب

 ةروص هفصوب دهزلاب نرتقي قداص ينيد عّلطت لك نأل نيعم نمز
 سانلا نيب ةقلطملا ةاواسملاب ًامئاد نرتقي يذلا يلاثملا يناسنإلا كولسلا

 عضاوتلا يف لثمتتو . ضرغلا اذه ققحت قالخأب ًاقلختو ةيناسنإلل ءالعإ
 ءاهلكو « ةيقالخألا فارعألاب مازتلالاو ةيهلإلا مراحملا بنتو ةمحرلاو

 لك ىلإ رظنلاب رمأتو يناسنإلا رصنعلا ءالعإ دكؤت . نايحألا عيمج يفو
 . يهلإلا حورلا اهيف مسجتي هللا عنص نم تانتاك مهرابتعاب سانلا

 نيملسملا نم قيرف هراتخا يذلا . هبناج لوحت دهزلا اذه نأ ريغ

 كلذو فوصتلا مسا اهيلع قلطا ةديدج ةروص ىلإ ؛ هتايحل ًاجهنم
 دهزلا راصف [يداليملا عساتلا -] يرجهلا ثلاثلا نرقلا علطم نم ءادتبا

 ًاينغ ناكأ ءاوس  يلاثملا نيدتملا يقبو « ًايفوص مظنملا يحورلا جهنملا وذ
 ةيضار سفنب هرقفو هانغ لبقتي ًاينيد ًادهاز  ًاريقح مأ ًايرس «ًاريقف مأ

 هلمحي الو هانغ ىنغلا رطبي الو « هقازرأ نمو هللا رادقأ نم امهرابتعاب

 هيلع ةنامأ هلام دعو انو نوريغ نم( هنا انادبنإ ةيسفن ف قوتنا نلع
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 نع فيفختلل ةادأ هلعجيو ساسألا اذه ىلع هيف فرصتي هللا نم

 هاري يذلا ردقلاب الإ مهنع هسفن زيمي نأ نود ةيناسنإلا يف هئالمز

 ىلع مالسإلا لاجر نم ةعئار ةلثمأ ةروصلا هذه ىلعو . ًايرورض

 . صوصخلا

 سرادملل لعف در يرجهلا ثلاشغلا نرقلا يف رهظ يذلا فوصتتلا امأ

 تالاهلا يف كلذكو ءهقفلاو ةفسلفلاو مالكلا ين ةفلتخملا ةيركفلا

 هجهانمو هروص تددعت ثيحب روطتلا نم ةلسلس يف رم دقف . ىرخألا
 - يعامتجا يلمع عباط تاذ تاعامج ىلإ هنم بناج لوحتو هراكفأو

 ةيفسلف ةسردم ىلإ هنم رخآ بناج روطتو  ةوتفلاك ًاضيأ يركسع امبرو

 . دوجولا ةدحو باحصأو قارشإلاب نيلئاقلاك ةتحب

 يف تلثمت فوصتلا نم ىرخأ روص تعرفت ءالؤهو ءالؤه نيبو
 ةيفوصلا قرطلا لكش ىلع ترهظو يلمعلاو يرظنلا بناجلا نيب عمجلا
 . يرجهلا سداسلا نرقلا نم ءادتبا

 "و
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 ىلهاجلا دهزلا

 مأ لصح ءاوس ءيشلاب مامتهالا مدع . يوغللا هانعم يف دهزلا ١

 ةروس يف دحاو عضوم يف نآرقلا يف ظفللا اذه درو دقو « لصحي مل

 نم هيف اوناكو ةدودعم مهارد سخب نمشب هورشو# : ةيآلا يف فسوي

 اهنيع هب ءىلتمت مل فسوي ترتشا يتلا ةلفاقلا نأ ىنعمب . *نيدهازلا

 . صرحلا نم ًائيش ريثي الو صقني الو ديزي ال ًارمأ ةقفصلا هذه اوربتعاو

 رومألاب بلاغلا يف لصتي يذلا يحالطصالا دهزلا ىنعم عبني انه نم

 لاملا رياسي امبو صوصخللا ىلع لاملاب رخآ نع ًاناسنإ زيمت يتلا ةيويندلا

 ءاطعلا عيزوت ناكو . ايندلا ةايحلا يف ةيداملا تازيمملا نم هب لصتي وأ

 يف هانعم لثمت دهزلل ةروص طسبأ مالسإلا يف نيلوألا نيقباسلا دنع

 نأ جرحتي ناك « ًالثم  هنع هللا يضر  يرافغلا رذ وبأف ؛ هقافنإ ةعرس

 - هنع هللا يضر - يسرافلا ناملس ناكو « ةدحاو ةليل هعم هؤاطع تيبي

 مكدحأ َهَغْلب نكتل» : هادؤم لَو - يبنلا نم هعمس ثيدحب قلعتي

 . ةفخلاو ةلقلا نم «بكارلا دازك

 لبق يبرعلا عمتج لا ولخ ةمدقملا هذه نم مهفي الأ يغبنيو - ١

 رضاوح نم امهريغو ةنيدملاو ةكم يف ناك دقف . دهزلا حور نم مالسإلا

 ضي



 ًامومع نيدتلا لاصتا رابتعاب داهزو دهز هريغو نميلا يف اذكو زاجحلا

 عنمي ال اذه نأ الإ نيكرشملا نم ًامومع اوناك نييلهاجلا نأ عمو . دهزلاب

 ًاقيمع ًاناميإ هب نمؤي نم مهنم ناكو ينثولا مهنيدب نينيدتم مهنوك نم
 . ةيحورلا ةايحلا يف ىلعألا لثملا هربتعيو

 مانصألا تويب نوعري ناَهُك مالسإلا لبق يبرعلا عمتجلا يف ناك دقل
 نيملسملا دنع اهاندجو يتلا حورلا تاذ نع نوردصي داهز مهنم ناكو

 ناهكلا عجس امو . مهريغو سوجهملاو دوهيلاو ىراصتنلا دنعو نيلوألا

 ءافصلاب تلصو يتلا ةيفوصلا تارابع نم ةميدق ةروص آلإ فورعملا

 هبشت ةيسفن ةلاح يف نطابلا نع رودصلاو سحلا نع ةبيغلاو يحورلا
 برعلا نم نينيدتملا نأ اذه ىلإ فاضي . هجضن لاح يف ىفوصلا ءانفلا

 : نيقيرف ىلإ مهنيد رئاعش قيبطت يف نيمسقنم مهتينثو يف اوناك

 يف ددشتملاو سمحتملا ىنعب سمحألا عمج «سّمحلا» ظفل هتفئاط
 سكع . نيلحملا ىنعمب «ةّلحلا»» ظفل هيلع قلطي قيرفو . نيدلا
 . مارحإلا دودح جراخ مهنطاوم موقت نمت « نيمرحم ا

 عنتمي نيح جحلا مسوم يف لثمتي ًالماش يبرعلا دهزلا ناكو
 نم تويبلا اولخديو طقألا اوطقتأيو نُمَّسلا اوؤلسي نأ نع «سمحلا»

 نم نولوانتيو دهزو فظش ةايح نويحي كلذ لدب اوناكو . اهباوبأ
 اولخدي نأ نوبنجتيو نبجلاو نمسلاك ةيناويح داوم نم ولخي ام ماعطلا

 ةايحب ًاهبشت تيبلا رهظ يف اهنودعي قوقش نم امنإو اهباوبأ نم تويبلا
 ماعطلا لوانت نم مانصألا تويب ىلإ هب برقتي ام ًاصوصخو ناويحلا
 . رواغملاو فوهكلا ىلإ ءاجتلالا نمو يربلا يتابنلا

574 



 نأ مهيلع ناكو ىسقأ مهدهزو قشأ مهرمأ ناكف «ةلحلا» امأو

 دقو ليللا يف تاريخألاو راهنلا يف نولوألا : ءاسنو الاجر ةارع اوجحي

 ديلقتلا اذه ىلإ نآرقلا راشأ دقو . ةروصلا هذه ديؤي ام رابخألا يف ركذ

 اولكو دجسم لك دنع مكتنيز اوذخ مدآ ينب ايل : ةيآلا يف هيلع درو

 يتلا هللا ةنيز مرح نم لق . نيفرسملا بحيال هنإاوفرسُن الو اوبرشاو
 ايندلا ةايحلا يف اونمآ نيذلل يه : لق ؟قزرلا نم تابيطلاو هدابعل جرخأ
 : فارعألا /] 4نوملعي موقل تايآلا لصفن كلذكو « ةمايقلا موي ةصلاخ

 يشل

 نأب مهل تحمسف « «ةلحلا» عم تلهاست ةيلهاجلا ديلاقتلا نأ ريغ

 نلإ اودوتغي آلآ ىلع نيمكلا نم ةارهتوأ ةزاغتسم تاكو اوهحي
 . اهب اوؤاج يتلا مهسبالم

 ةلحلا فوقو وه ةّلحلا نع ةيلهاجلا يف سمخلا هب تزّيمت رخآ ءيشو
 فيش الا هلل ىلع يعن اك كوسم قودت كانرعبب
 ىلإ نومتني نيذلا مهداهز نم لجر روضحب آلإ تافرع نم [اولزني -]]
 . ًايفوص نوكي داكي ًايبرع ًايدهز ًارصنع مدقت يتلا (ةفوص) ةرسأ

 نقل ف نتامنلا رم وي ةكرفلا ىف ةزسألا هذه دج: ناك :دقل
 نعل ندا هل اهيبشت ةفوي هسأر يف تقّلعو هلل همأ هترذن ال ةفوصب

 . ةكم يف هللا تيب ةبعكلل ًانابرق مّدقت

 مامت دنع هللا هجول اهب ىحضي يتلا ةيشاملا.يهو َةّنَدَب عمج - نذبلاو
 رم نب ثوغلا يمس ةبسانملا هذهبو . رذن ءافو وأ ءاعد ةباجتسا وأ جحلا

 دعب ريبزلا نب هللادبع بقل امك ةفصلا هذهل ًاديكأت تيبلا طيبرب روكذملا
 نب ثوغلا لاصتا نمو . مارحلا تيبلا لخدو كسنت امل تيبلاب ذئاعلاب

>". 



 هتغبسأ يذلا يحورلا زايتمالاب همسا نرتقا هيف ةمئادلا هتماقإو تيبلاب رم

 مث وه هروضحب مهجح ءاهنإب نوكربتي جاجحلا راصو ةفصلا هذه هيلع
 . لوبقلا مهل متيل هدعب نم هلسن

 مهل ًاميعز لب ةلحلا نم ناك رم نب ثوغلا نأ انه ركذن نأ يغبنيو

 يف مهل اودجو شيرق ريغ نم « برعلا ّنأكف ؛ ةكمب هترسأو وه ًاميقم
 زواجت مهنم لجر يف لثمتي يحورلا زايتمالا نم ًاعون ةفوص صخش
 نم ًاديدج ًاعون نأكو « هب هصاصتخاو هللا نم برقلا ىلإ تيبلا راجحأ

 عم مالسإلا لبق يبرعلا نيدلا كالم ةبعكلاب نييناميلا طبر تيبلا ةمدخ

 . ةبعكلاب ةلصتملا نوؤشلا نم امهريغو ةياقسلاو ةباجحلا

 رصانع نم ًارصنعو ةيحان نم مهنم لجر دهز ةرمث ناك كلذ لك

 . ىرخأ ةيحان نم انتساردل ةبسنلاب يبرعلا دهزلا

 جحلا ىلإ قرطتلاب الإ متت ال يلهاجلا دهزلا ىلإ تاراشإلا نأ ىلع

 هانز: ىلإ رطني ةتلهج اجلا نأ نيف اهبلإ ةقيجتع ةرظنقا هكساتفو
 ةباجتسا (ع) ليعامسإ هدلوب هتيحضتو سدقملا تيبلا اذه (ع) ميهاربإ

 صنب ةياورلا يف ءاج امك هب شبكلا لادبتسا مث همامت دعب هللا رماوأل
 . ٠١[ 5 تافاصلا 73 « ميظع حبذب هانيدفو# : ةيآلا

 يف ىتحو ةورملاو افصلا نيب مهيعس يف جاجحلا لثمي انه نمو
 ءانبلا زكرم نم ةبيرقلا عضاوملا نيب لقنتلاو ءانبلل دادعتسالا مهمارحإ

 هسفن ربتعي مهنم جاح لكو كلذ لك «٠ هئانبل أزاجنإ مث هتماقإل ًادادعتسا

 ةينيدلا ةمهملا هذه مامتإ ىلإ ًاهجومو ءَّرَم نب ثوغلاك « هلل ًاروذنم

 نيبارق مهسفنأ نوربتعي جاجحلاو  جحلا كسانم رمتستو . ةسدقملا

 نوهبتشيو ةيناسنإلا ةيرضحلا مهتايح نع لزعمي نوفرصتي - ندّبلاك

 »وو



 اهرعش قلحت الو ًايناويح ًاماعط لكأت الو لتقت ال يتلا ةملاسملا ةيشاملاب

 اوسبلي نأ نييلهاجلا جاجحلا ىلع عنتما انه نمو « سبالملا سبلت الو
 الو , هللا لهأ» مهنأب برعلا نع اوزيمت نيذلا نييكملل الإ ء سبالملا
 ةرشح ناك ولو  ًاناويح نولتقي الو ًامحل الو ًانبج الو ًانمس نولكأي

 اذإ الإ مهل جحلا متي الو مهرعش نورصقي الو , نولستغي الو  ةيذؤم

 ليعامسإ عم ميهاربإ لعفك نابرقلا ين مهنم ًاليدب نوكيل ناويحب اوُحض
 . شبكلا هب لدبتسا امل

 اونلعيل ءامسلا نم بيرقلا تافرع لبج ىلإ جاجحلا دعصي اذه دعب

 كلذ ىلع مهنم ًاصرحو . ةباجتسالا هللا نوعديو ةمهملا مهزاجنإ

 يحور) زايتماب هتيب يف ًاميقم هللا ىلإ برقم الجر مهعم نوبحطصي
 . (مهدصقم غولب ىلع جاجحلا نئمطيو رمألا اذه لهسيل

 لي لماك يدهز لمع هتاذ دح يف جحلا نأ انل نيبتي هلك اذه نم
 روطتتو « هللا وحن . لماكلا هجوتلا ينعت اهيلع ديزم ال ةيفوص ةروص

 ىلإ جاحلا ةدوعب متخت مث سفنلاب ةيحضتلا دح ىلإ هللا يف ءانفلا ىلإ

 يتلا ةيحورلا ايلعلا لثملا ىلإو هللا ىلإ وعديل ءافصو رهطت دعب ةايحلا
 فوصتلل ًارهوجو دهزلا يف ًاصن جحلا ربتعي انه نمو . اهربخو اهسرام
 ىلإ دصقلا يف ىحورلا دادعتسالا ىلع ةيزمر ةلالد نم هيف امل يبرعلا

 نا هئاهتا ف ءافود محلا كتان ل ةيلصحو ديف ةيستر راجل
 يتلا ةيبرعلا كسانملا هذه ماتخ يف ةيفصتلا دعب ةيناسنإلا ةايحلا ىلإ ةدوع
 . هئانثأ يف ىلتت يتلا صوصنلا يف الإ يرذج رييغت نود مالسإلا اهانبت

 ةيفوصلا راكذأ هبشي ركذلا نم عون ةيبرعلا ةايحلا يف ناك اذه قوفو

 نآرقلا ركذ دقو « قيفصتلاو ىقيسوملاو ميغنتلاب هنارتقا يف نيرخأتملا
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 «ةيدصّتو ءاكم الإ تيبلا دنع مهّتالص ناك امو : ةيآلا يف كلذ ميركلا

 . قيفصتلاو ريفصلا ىنعمب . [16 لافنألا ]

 ةديقع يهو ةيفينحلاب نيدي نم نييلهاجلا نيب ناك كلذ قوفو
 ىتشب ديدحتتلاو ةداملا نع درجم قلاخ ىلإ هّجوملا جذاسلا ديحوتلا
 ةقرو «ربحلا» هباتك يف بيبح نب دمحم ركذ امك « مهنم ناكو . هلاكشأ

 رذ وبأ مث ء يسبعلا نانس نب دلاخو ىملس يبأ نب ريهزو لفون نبا
 هاجتالا نم ءيشب نرتقي نأ دب ال ةطاسبلا هذه لثم يف نيدو . يرافغلا

 نأ ودبي اذه لك د فبما عابتأ دنع هاندجو يذلا يدهزلا يحورلا

 يبرعلا عمتجلا ىلإ لصي ىتح دتمي ًاقيمع ًارذج يمالسإلا فوصتلل
 رهاظملا هذه ربتعن نأ ةرقفلا هذه ماتخ يف عيطتسنو . مالسإلا ليبق

 ةايحلا اهتبجوتسا ىتلا فارعألاو ديلاقتلاب لصتت ةيعامتجا رصانع ةينيدلا

 هل نخلا نيضنانعلا لناغ هيف نعد الراعتفرلا كلذ قف ةرخلا
 عم ًايئزج وأ ًايلك لقتنت ديلاقتلا كلت نأل يمالسإلا ديحوتلاو يلهاجلا

 لثمت يتلا ةينيدلا ديلاقتلا هيف بصنت ًابلاق حبصتو عمتجملا ةايح رّيغت
 نيدلا ريغت اذإو . يرشبلا عمتجلاو ةيناسنإلا سفنلا نم يحورلا بناجلا

 فارعألاو ةيلمعلا ديلاقتلا امأ . ةيرظنلا لوصألا هعم ريغتت امنإف

 يتلا ةفرصلا ةيناسنإلا ةايحلل بسانملا اهنم حلاصلا ىقبيف ةيعامتجالا

 . اهمومع ىلع نايدألا اهيف كرتشت

 ضن



 2جب)

 يمالسإلا دهزلا

 ىلإ ةدوعلاب ًارشبم ةيعامتجالاو ةينيدلا ةايحلل ًاحلصم مالسإلا ءاجو
 نيد ىلإ ةدوعلاب كلذو يحيسملاو يدوهيلا نينيدلل ىلوألا لوصألا

 : ةيآلا يف كلذ ىلع نآرقلا صنو . برعلا دنع ةيفينحلا نيد ميهاربإ

 نم ناك امو ًاملسم ًافينح ناك نكلو ًاينارصن الو ًايدوهي ميهاربإ ناك امل
 . [10 نارمع لآ ”] ©« نيك رشملا

 نود هيهاونو هرماوأ عبتملا هل ملسملا هلل عضاخلا ىنعمب انه ملسملاو

 ىلإ ىدأ يذلا نابهرلاو دوهيلاو رابحألا هلذب يذلا دهجلاب فارتعالا

 . ىلوألا امهتغيبط نع امهجرخأ اع نيقباسلا نيتوامسلا نيتيدلا لاقثإ

 ةقباسلا ةيوامسلا دئاقعلا نم حلاصلا راتخي ًاطيسب ًانيد مالسإلا فصوبو

 يدهزلا بناجلا ىلع دكؤي هاندجو « ةيدوهيلاو ةيشرقلا ةيداملا براحيو
 ةيويندلا بناوجلا ىلع تفاهتلاو يداملا هجوتلا نأش نم للقيو ةايحلا يف

 نم بناج لك يف رايخلا ودبي يتلا ةنرملا هتعيبط ىلع ظافحلا عم
 ىرخأ لئاسمل ًاركذو رايتخالاو ربجلل ًاركذ نآرقلا يف نأ امكف ؛ اهبناوج

 ةايحلا وأ ىنعملاو ةداملا ابناج ًاضيأ هنم سكعني « ةهباشتملا تايآلا اهلوانتت

 اذه لثمتيو . ىلوألا ليضفت ىلإ حضاو ليم عم ةيداملا ةايحلاو ةيحورلا
 : ةيلاتلا رهاظملا يف نآرقلا يف بناجلا

 نايدألا ةمواقمب ًانرتقم آلإ طق نيفرتملا ظفل نآرقلا ركذي ال ١

 في



 نآرقلا ممع دقو نورخأتملاو نوقباسلا كلذ يف يوتسي ءايبثألا داهطضاو
 : ةيآلا يف ةركفلا هذه

 هب ْمُتلسْرَأ امم نإ : اهوفرتم لاق آلإ ريذن نم ةيرق يف انلسرأ امو

 أبس 74] «نييذعمب نحن امو « ًادالوأو ًالاومأ رثكأ نحن : اولاقو , نورفاك
 اهيف اوقسفف اهيفرتم انرمأ ةيرق كلهن نأ اندرأ اذإو» : ةيآلاو . ["0 "4

 . ١5[ ءارسإلا ]١7 «ًاريمدت اهانرمدف لوقلا اهيلع قحف

 هذخأو دوهيلل هتمصاخم يف نآرقلا زيمي ام مهأ نم عباط لثمتي -

 : هنأ ىلع صن انه نمو مهتاويحو مهدئاقع يف يداملا هاجتالا مهيلع

 لاقو . [87 ةدئاما ه] ةدوهيلا اونمآ نيذلل ةوادع سانلا دشأ ندجتل#

 ٌريقف هللا نإ : اولاق نيذلا لوق هللا عمس دقلا» : مهتيدام ىلع ًاضرتعم
 . ١4١[ نارمع لآ 7] ©ءاينغأ نحنو

 عمجي ًاكرتشم ًاردق ناك دهزلا نأ نآرقلا ظحال ىرخأ ةيحان نم - "

 فقوم ناك انه نمو ؛ دحاو يحور جاهنم يف نيملسملاو ىراصنلا نيب
 ندجتلو# : ةيآلا تلاقف ديدجلا نيدلا باحصأ نم ةدوم فقوم نيلوألا

 مهنم نأب كلذ ؛ ىراصن انإ : اولاق نيذلا اونمآ نيذلل ةدوم مهدشأ
 دكأ كلذكو . [47 ةدئاملا ه1. . نوربكتسيال مهتأو ًانابهرو نيسيسق

 انيّفقو « انلسرب مهراثآ ىلع انيّمَق مث :» : ةيآلا يف ةرهاظلا هذه نآرقلا

 ةفأر هوعبتا نيذلا بولق يف انلعجو ليجمنإلا هانيتآو ميرم نبا ىسيعب
 . [؟ا/ ديدحلا هال] #ةمحرو

 ًالمع اهرابتعاب « ةينابهرلا ىلع ءاوضألا نآرقلا طّلس كلذ دعبو

 اهانبتك ام . اهوعدتبا ةينابهروإل : لاقف ليلقلا الإ هب ضهني ال ًاقاش
 اونمآ نيذلا انيتآف اهتياعر قح اهوعر امف : هللا ناوضر ءاغتبا الإ مهيلع
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 ةيآلا هذه نمو . [7ا/ ديدحلا ه1] «نوقساف مهنم ريثكو . مهرجأ مهنم

 ءاغتبا اهتباتك تناك انإو ًارش تسيل اهتاذ دح يف ةينابهرلا نأ حضتي

 اهل موسرملا قيرطلا نع فرحنا اهقيبطت نكل نآرقلا صنب هللا ةاضرم
 . هسفن ديلقتلا ال قّبطملا ةيلوؤسم كلتو

 - هنأ يدهزلا هاجتالا يف ةيحيسملاو مالسإلا نيب قفاوتلا انه ديؤي امتو

 ةمئادلا ةيوزعلا ثيح نم «مالسإلا يف ةينابهر ال» : (ص) يبنلا لاق نإو

 نم ًاقاقتشا « هللا نم فونخلاو ىوقتلا ىلع لدي اهانعم نأ آلإ  لّتبتلاو

 نأ ىنعملا اذه لّمكي اممو . هيلع ضارتعا مالسإلل سيل امم . ةبهرلا

 ةيحيسملا نم ةيكيلوثاكلا ريغ قرفلا يف ةلوتبلا نع تلصفنا دق ةينابهرلا

 . هللا ىلإ وعلو يحورلا هاجتالاو ةديدشلا ىوقتلا يف ةلثمتم تيقبو

 جحلا» : ايي ناثيدح (ص) يبنلا نع يور دق هنأ اذه ىلإ فاضي

 جحلا يف ام غلبم انملع اذإو . «يتمأ ةينابهر داهجلا»و « «يتمأ ةينامهر

 نم داهجلا يف امو فوصتلل ًارهوج نوكت نأ حلصت ةيحور رصانع نم

 ةقيقح ولجي كلذ نإف ةيحور رصانع نم هللا ليبس يف ةايحلاب ةيحضت
 00 اههجو ىلعو ةيمالسإلا ةايحلا يف دهزلا رود

 رقتسي ال يذلا بهارلا ىنعي يذلا حئاسلا ظفل نأ اذه ىلإ فاضي

 يف نيدهاجملل ا نآرقلا يف درو دق نيعم ناكم يف

 يف تايلاشملا ءاسنلاو « نينمؤملا تاهمأ : يبنلا جاوزألو هللا ليبس

 مهلاومأ نينمؤملا نم ىرتشا هللا نإ# ةيآلا ىلع نآرقلا صنف . مالسإلا

 . نوحئاسلا نودماحلا نودباعلا نوبئاتلا . . . ةنجلا مهل نأب مهسفنأو

 نإ هبر ىسع# : ةيآلاو 8١1١١ ١١5[. : ةبوتلا 1] *نينمؤملا رشبو

 تابئات تاتناق تانمؤم تاملسم : نكنم ًاريخ ًاجاوزأ هلدُني نأ نكقلط

 . [5 ميرحتلا 51] ©ًاراكبأو تابيث تاحئاس تادباع

 مم



 هنم ندبلاو سفنلا ىلع دشأ يمالسإلا مايصلا نأ فورعملا نم -

 يف ماعطلا نم ةنيعم فانصأ لوانت نع نوعطقني نيذلا باتكلا لهأ دنع

 هلك راهنلا ةباحس ًايلك بارشلاو ماعطلا نع نوعطقني نيملسملا نأ نيح

 يف . مايصلا راص اذه قوفو . برغملا ةالص ىلإ رجفلا ةالص نم

 وأ ىذأ وأ ررض نع ضيوعتلا ىهو تاراكلا نمض ةيمالسإلا ةعيرشلا

 بيذعتب لصتي يذلا هانعمب مايصلا راصو . ديبعلا ريرحت وأ لاملاب بنذ
 رخآ بناج كلذو ىمالسإلا ضيوعتلا اذه نم ًاءزج « اهتبقاعمو سفنلا

 اعابضباو يقزشلا اذه رهاظم نم رهط نكشي ئدلا كهزلا تناوجل كف
 لتقلاو جحلا يفو موصلا يف ةرافكلا ىلإ قرطت نآرقلا نأ ركذن كلذل

 جحلا اومتأو» : ىلابجت هلرد ىلع جحا هيناتا صنف نابزلا قضيكلار

 مكسوؤر اوقلحت الو . يدها نم رسيتسا امف متْرصْحأ نإف هلل ةرمعلاو

 ةيدافف هسأر نم ذأ هب وأ ًاضيرم مكنم ناك نمق . ُهّلَحَم يدهلا غلبي ىتح

 امف جحلا ىل | ةرمعلاب عّمَت نمف متم اذإف كسُن وأ ةقدص وأ مايص نم

 اذإ ةعبسو جحلا يف مايأ ةثالث مايصف ْدجَي مل نمف . يّدَهلا نم رسيتسا

 . ١93[ ةرقبلا 1] 4متعجر

 . مكناميأ يف وُفَللاب هللا مكذخاؤي ال : نآرقلا يف ءاج نيميلا يفو
 نم نيكاسم ةرشع ماعطإ , هتراّفكف , ناميالا متدّقع امب مكذخاؤي نكلو

 مايصف نجي مل نمف ء ةبقر ٌريرحت وأ مهُثوسك وأ مكيلهأ نومعطُ ام طسوأ

 نيبي كلذكو مكناميأ اوظفحأو ٠ مَتْفَلَح اذإ مكتامبأ ٌةراقك كلذ . مايأ ةثالث

 . 68 ةدئاملا 0] #*نوركشت مكلعل هتايآ مكل هللا

 ةمحرو ءارقفلا نع عافد اهيف تايأ نآرقلا يف نأ اذه ىلإ فاضي -

 ًابرض نوعيطتسي ال هللا ليبس يف اورصحأ نيذلا ءارقفلل» : ةيآلاك مهب

 ف



 ال : مهاميسب مهفرعت . فّمعتلا نم ًءاينغأ ٌلهاجلا مهبسحي ضرألا يف

 . [؟ا/” ةرقبلا ؟] ©ًافاحلإ سانلا نولأسي

 نكي مل نيذلا نيرجاهملا ءارقف مهو ةّمصلا لهأ انه ءارقفلاب دصقيو
 نولزني ءابرقأ الو ءاقدصأ الو ةنيدملا يف ًاتويب هب مهل نوميقي لام مهل

 - هك - هللا لوسر دجسمل ةرواجلا ةحاسلا لوزن ىلإ اورطضاف ؛ مهدنع

 ىلع يبنلا نآرقلا بتاع ىرخأ ةيحان نمو . فعسلاب اهفيقست دعب
 ةيأ يف صنف . دحاو فقوم يف ءارقفلا ىلع ءاينغألا ةسلاجم هليضفت

 وأ . ىكّرَي هلعل كبردي امو . ىمعألا هءاج نأ ىلوتو سبع# : هلوق ىلع

 آلأ كيلع امو . ىدّصَت هل تنأف ىنغتسا نم امأ . ىركذلا هعفنتف رّكُذي

 سبع ]6١ #ىَهَلَت هنع تنأف - ىشخي وهو  ىعسي كءاج نم امأو . ىكْري

 ١-٠١[.

 نيذلا ىلع نمت نأ ديرنو# : يلاعت هلوق ةيآلا تركذ اذه قوفو
 [5 صصقلا ١81 «نيثراولا مهلعجنو ًٌةمئأ مهلعجتو ضرألا يف اوفعضتسا
 ةيرثكأ اوناكو  ءارقفلا نوكي نأب مازتلاو رقفلل ءالعإ هتاذ دح ين وهو

 ىلوألا ةقبطلا - صخألا ىلع ةيادبلا يف يمالسإلا نيدلا يف نيلخادلا
 . يمالسإلا عمتجملا نم

 يف دهزلا وهو  رقفلا رهظم نأ ىنعي وهف كلذك رمألا ناك ذإو

 هيف نيلخادلل مالسإلا هانبت يذلا يعامتجالا بلاغلا ناك  ةقيقحلا

 نيذلا نيفرتملاو ةارسلاو راجتلا نم يكملا ألملا دض ةصارتم ةهبج اونوكيل
 ةيعامتجالا مهتقبط ةعيبط نم ًاعافدنا نيدلا اذه راشتنا اومواق

 (ع) مدآ مايأ نم نيفرتملل نآرقلا مذ نم انيأر امك يداصتقالا مهميظنتو

 . - لَك دمحم مايأ ىلإ

 ا



 ةركف نوضراعي نيذلا نيثحابلا نأ عوضوملا اذهب لصتي ام مهأ نمو
 ةيآالاك هللا باتك نم تايآب مهيأرل اوجتحا دق ًايدهز ًانيد مالسإلا نوك

 نم كبيصن سندتالو ةرخآلا ٌرادلا « هللا كاتأ اميف « عبتاو» : لوقت يتلا

 جرخأ يتلا هللا ةنيز مرح نم : لُق# : ةيآلاو [7/ صصقلا 78] «ايندلا

 لعج يذلا وه# ةيآلاو . [”7 فارعألا /] #قزرلا نم تابيطلاو هدابعل

 «روشنلا هيلإو هقّر نم اوُلُكو اهبكانم يف اوشماف « الولد ضرألا مكل
 . ١٠6[ كلملا 7]

 مهدهاوش اوعطتقا دق يأرلا اذه باحصأ نأ ركذن كلذ ىلع درللو

 الو اهيف تلزن يتلا ةبسانملا اوعاري ملو اهعضاوم نم ًاعاطتقا ةينآرقلا

 مهيأر نع اولدعل نذإ .« كلذ اولعف مهنأ ولو . اهتفنتكا يتلا تايآلا

 ىلإ لوقلا هَّجوت ىلوألا ةيآلل ةبسنلابف . يمالسإلا دهزلا ةركفل اوملسو
 اهب دصقي هذه لثم ةحيصنو . [نوراق < ] خيراتلا يف لجر ىنغأ
 تلوانت ةيناثلا ةيآلاو . سكعلا ال ةداملا ىلإ عافدنالا يف ليلقتلاو ديهزتلا

 . اهانركذ يتلا مهديلاقت قفو جحلا اوداتعا نيذلا نييلهاجلا ىلع درلا

 حصني امنإو يويندلا هجوتلا ىلع ضحلا لوانتي ال ةثلاثلا ةيآلا لولدمو

 يذلا هللا قزر بلطو جتنملا لمعلا ىلإ مههجويو لكوتلا مدعب سانلا
 يدهزلا هاجتالا قثوي رخآ رمأو . تاقولخملا رئاسل هردق امك سانلل هردق

 ىنغلا رهوج وهو . لاملا زنك نم عنم دف . نآرقلا نأ وه مالسإلا يف

 نوزنكي نيذلاو# : ىلاعت هلوق ىلع هتايآ يف صنف ؛ ةفرتملا ةايحلاو

 ةبوتلا ؟] 4ميلأ باذعب مهرشيف هللا ليبس يف اهنوقفني الو ةضفلاو بهذلا
 ام ًاريثك امنإو اهانعم سكعب ىرخأ درت ال ةيآلا هذه لباقم يفو . "4

 كلذ عفشيل هللا ليبس يف لاومألا اولذبي نأ نيملسملا نم نآرقلا بلطتي

 نال



 نإ# : ىلاعت هلوق كلذ ىلع ةلادلا تايآلا زربأ نمو . مهترخآ يف مهل

 ةبوتلا ١43 #ةنجلا مهل نأب مهسفنأو مهلاومأ نينمؤملا نم ىرتسشا هللا

 ًافاعضأ هل هفعاضيف ًانسح ًاضرق هللا ضرقي يذلا اذ نم# : ةيآلاو . ١

 . 1١[ 44 ةرقبلا 5] ©«ةريثك

 لاملا# : ةيآلا يف ةيويندلا ةايحلا يف رمتسملا ديهزتلا ىلإ ةفاضإلاب اذه

 ةيآلاب تحرش ىتلا .[:5 فهكلا 168] «ايندلا ةايحلا ٌةنيز نونبلاو

 نباغتلا ؛ . 8 لاغنألا ] « مكل ةنتف مكدالوأو مكلاومأ امنأ اوملعاو»

6]. 

 بح سانلل نْيز# : ىلاعت هلوق يف رظنلا معنن نأ نآلا غوسيو
 ليخلاو ةضفلاو بهذلا نم ةرطنقملا ريطانقلاو نينبلاو ءاسنلا نم تاوهشلا
 . بآملا نسح هدنع هللاو ايندلا ةايحلا عاتم كلذ . ثرحلاو ماعنألاو ةموسملا

 نم يرجت تانج مهبر دنع اوقتا نيذلل ؟مكلذ نم ريخب مكئبنأ وأ : لق

 ريصب هللاو ٠ هللا نم ناوضرو ةرهطم جاوزأو , اهيف نيدلاخ راهنألا اهتحت
 . ١6[ نارمع لآ ] ©دابعلاب

 هاجت ةديدشلا هتيباجيإ هنم ودبتو « دهزلا نم نآرقلا فقوم وه اذه

 . ةيناسنإلا ةايحلا لاكشأ نم لكشلا اذه

 نم ةعومجم مهاندجو نيملسملا نم نيلوألا نيقباسلا ىلإ انئج اذإف

 وحن هجتت ايلعلا لثملا نم ةعومجم هنوك نيدلا اذه نم اومهف داهزلا

 ةداعسلاب ناسنإلا ىظحي يكل « هنأ اوملسو ةيداملا ال ةيحورلا ميقلا

 . ايندلا يف اهنم ففختي نأ يغبني ةرخآلا يف ةيداملا

 رساي نب رامعو ناميلا نب ةفيذحو يرافغلا رذ ابأ اندجو اذكهو
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 ةيفوصلل جذامن اوراص داهزلا نم ةعومجم (مهنع هللا يضر) بلاط ا

 مهتعزن ىلع نيتباث نولوألا داهزلا ءالؤه ناكو . ةودقو ةوسأو دعب اميف

 لاما بصناو حوتفلا نيملسملا ىلع هللا حتف نأ دعب ىتح ةيدهزلا

 سانلا نيب هنوقفنيف هل مهملست دعب ريثكلا مهئاطع ىلع نوربصي ال

 وأ هتسارحلا ريبدتلاو هيلع قلقلا مهسوفن يف ريثيف مهدنع تيبي الثل همويل
 . يداعلا ناسنإلا لعفي امك ةنكمم ةدم لوطأ هيلع ءاقبإلا

 ناملس انل ادب نيلوألا نيملسملا دنع يقيبطتلا دهزلا انلوانت اذإو

 هقلق نأ ريغ [ةرواسألا -] ناسرفلا ءانبأ نم ناك يذلا (ضر) ىيسرافلا

 كرت اذكهو ؛ هسفن هيلإ حاترت نيد نع ثحبي نأ ىلع هلمح يحورلا
 نع ثحيي هدالب  ميدقلا يسرافلا همسا دهر دو هع نيش ور

 لاجو رصنتف ًايئزج ًافده ةيحيسملا يف دجوف هسفنل نانئمطاو هبلقل ةحار
 هؤالمز هربخأ « ةيحيسملا هتايح ءانثأ يفو . بهرتو ةيحيسملا تارايدلا يف
 ةين ىلع زاجحلا ىلإ ناملس هجوتف زاجحلا يف رهظ دق ًايبن ّنأ نابهرلا
 ىلإ لصو ًاريخأو . دبْعتسا قيرطلا يفو ديدجلا نيدلا ىلع عالطإلا
 يبنلل ةيجلسف تامالع فرعي . نوخرؤملا ركذ اميف . ناكو ء ةنيدملا

 ىلإ همضو هقتع ةيدف يبنلا عفدو هدي ىلع ملسأو دمحم يف اهدجوف

 ترادو . «تيبلا لهأ اثم ناملس» ثيدحلا يف يور انه نمو ؛ هيلاوم

 ؛ مالسإلا يف هلوخد ةيمهأ ىلع ًاليلد ناملس ةيصخش لوح ريطاسألا
 ةيرسلا ةفرعملا ىلع لمتشا هنأو ًانورق رّمع هنأ هلوح راد امم ناكف
 نأ اهب ديرأ هذه لكو . ظوحلم يحور زايتما اذ ناك هنأو « ةينطابلا
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 دمحم روهظب (ع) حيسملا ةءوبن قدص ىلع ًادهاش ناملس نم لعجي

 نيبو ءامسلا ىلإ حيسملا عافترا نيب ةرتفلا الم ًالجر ناملس فصوب

 ةعومجم نأ مالسإلا يف ناملس ةيمهأ يف ديزي امو - ِهكَي دمحم روهظ

 روهظب رّشب نم نأكف لبق نم حيسملا روهظب اوؤبنت دق اوناك سرفلا نم
 . (ص) دمحمل ةبسنلاب هسفن ءيشلا لعف حيسملا

 نم دارفأ أبنت دقو - ًاينارصن ًابهار ناملس ناك اذإف « كلذ قوفو

 ناملس لخد مث همسال نييعت نود زاجحلا ةيحان يف يبن روهظب نابهرلا

 ةوبن ةحص ىلع نابهرلا نم يحيسم همدق ًاليلد ناك هنأكف - مالسإلا

 . (ص) دمحم

 ناميإلاب هفده هغولبو يحورلا هعلطت يف ناملس لثم لجرف . دعبو
 اذع اهب ءاحج وتلا ةيدهرلا للا تنكر «التنإلا ةلار سعيا ةلاسرب
 نيدتلا ةباثم يه حورلا نأ دكؤي يناسنإ ساسأ ىلع نيدلا

 لاح يف ىتح ًائيب ًاعضاوت سكع هنأ ناملس دهز نم ناك دقو. هساسأو

 نأ يغبني امل ةروص هلكأمو هسبلمو هنكسم ناكو « نئادملا ىلع هترامأ

 ىبنلا نع يوري كلذ ىلإ ناملس ناك دقو . داهزلا دنع اهلاثمأ نوكت

 . «بكارلا دازك مكدحأ ُةَّملُب ْنُكَتلا : وهو ايفرح هقبطي ناك ًاثيدح
 هنإ : ليقو . ءارقفلا ىلع هعزويف هموي نم هءاطع جرخي ناك هنأ يورو
 : لاجلا اذه يف هلوق هنع رثأو بسنلا وأ رصنعلاب رخافتلا نم رفني ناك

 ىلإ يب ىتؤي مث « ةنتنم ةفيج دوعأ مث ةرذق ةفطُت نم تقلخ يننكلا
 . «ميثل انأف تففخ ْنإو ميرك انأف تلقث نإف « نازيملا

 ناملس دهز نم سكعني يذلا صاخلا عباطلا لامجإ نكميو
 نم يه ةيدهز حور نع نيدتلا رودص نأ : الوأ امه نيرمأ يف يسرافلا
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 ًايناثو « ةينيدلا ايلعلا لثملاب ناإلا نم ثعبني يذلا يحورلا هاجتالا ةعيبط
 صاخلا عباطلا نمو . ايندلا ةايحلا يف ساسألا وه حورلا ملاع نأ نم
 هثحب يف كلذ لغمتيو ةينيدلا رارسألا ىلع عالطالا رجفتي ناملس دهزل
 ةفرعملا هذه تربتعا دقف . هيف اهفرعي ناك تامالعب دوعوملا ىبنلا نع

 عيمجلا نيب ةعاشم ةفرعم رهاظلا فصوب دعب اميف ةيفوصلا مزاول نم
 عونلا اذه زفح دقو . يحورلا هاجتالا باحصأب ةصاخ ةفرعم نطابلاو

 اذه ىنبتت دئاقع ىلإ ةوعدلا ىلإ ةيمالسإلا قرفلا ىدحإ ملعلا نم
 لوألا فرحلا ىلإ ةبسن «ةينيسلا» ظفل اهسفن ىلع قلطتو يرسلا هاجتالا
 . (ضر) يسرافلا ناملس مسا نم

 ملاع يف لخد هنأ يمالسإلا عمتجملا يف ناملس ةناكم نم ناكو

 يف هربق نوروزي مهل ًايرخف ًاخيش نوقآلحلا هراتخاف ةيمالسإلا تاباقنلا
 كلذ ساسأ ناكو . ةسدقملا عضاوملا نم هنوربتعيو ةينيدلا مهتابسانم

 نأ انه ركذن نأ فيرطلا نمو . (ص) يبنلا قالح ناك هنأ مهمهوت

 ًاذخأ ةيبرعلا ةغللا يف قالح ظفلل فدارم ةيسرافلا ةغللا يف ناملس ظفل

 . ىنعملا اذه نم

 يف ردص هنكل « ناملس لثم . ًادهاز ناك دقف يرافغلا رذ وبأ امأو
 ةزيم تناكو . ةيودبلا هتايح نم سكعنت ةطيسب ةجذاس حور نع هدهز
 عباطلا ىلإ هنم ًاتافتلا لاملا زنك نع يهنلاب طبترا هدهز نأ رذ يبأ
 بهذلا نوزنكي نيذلاو# : لوقت يتلا ةيآلاو هلخد يذلا نيدلل يدهزلا
 . [؟4 ةبوتلا 4] «ميلأ باذعب مهرشبف هللا ليبس يف اهنوقفني الو ةضفلاو

 رذ وبأ اهنم ىساق تابوعصل ًاببس لاملا زنك نع يهنلا ناك دقو
 ةرامأو نامثع ةفالخ يف اهنم ةبيرقلا ةذيرلا ىلإ ةنيدملا نع اهببسب يفنو
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 اميف ءرذ ابأ نأ اذه ىلإ فاضي . ةفيلخلا اذه مايأ ماشلا ىلع ةيواعم

 ناكف ؛ ةطيسبلا هتدابع يف هللا ىلإ هجتي مالسإلا لبق ًايفينح ناك . ليق

 اميف « ناك يذلا يسرافلا ناملس نيبو هنيب ًاكرتشم ًايحور ًاعماج اذه

 . نيدلا يف هاخأ « ركذي

 ةطاسب نم يعرفلا لاجلا يف نيلجرلا نيب فالتخالا نيبتي انه نم

 نأ يغبني دهزلا نأب نانمؤي نيدهاز امهنوك عم ناملس قمعو رذ يبأ

 اذه نوثحابلا ظحال دقو . ىلمعلا اهبناج يف ةيناسنإلا ةايحلا بلاق نوكي

 يف ةرهاظلا هذه اوبصف ىرخأ ةيحان نم هباشتلاو ةيحان نم فالتخالا

 دقلو  هلتقل ناملس بلق يف ام رذ وبأ ملع ول» : اهصن ةرئاس ةرابع

 . «هللا لوسر امهنيب ىخآ

 رظن يف دع رذ ابأ نأ : يه لاجملا اذه يف ركذت نأ ىغبني ىرخأ ةطقنو
 بهذم هلو ةثيدحلا ةيكارتشالا ىلإ وعدي ًايداصتقا ًالاع نيثدحملا نيئحابلا
 دح ىلإ قيطي ال ام رذ ىبأل ليمحتو تنعت هيف رمأ كلذو ؛ اهيف صاخ

 ! ؛مهلتقل نييداصتقالا بلق يف ام رذ وبأ ملع اذإ « هنأ

 دقف ميدقلا يمالسإلا دهزلل ثلاثلا جذومنلا « ناميلا نب ةفيذح امأ

 ىلإ ءانبألا ةبسن مالسإلا عنم امل مث , هديس ىلإ بسن ًاقباس ًادبع ناك
 يأ ناميلا نب ةفيذح مساب رهتشا هنكل ؛ هبسن هيلإ ديعأ مهئابآ ريغ
 ناكو « لورَج نب لسح ناك دقف هوبأ امأ . نميلا دالب ىلإ بوسنملا
 ركذ نوفنصملا ىدافت يمالسإلا عمتجلا يف ةفيذح مسا زرب املو . ًاينامب

 هولعف ام رارغ ىلع هيلإ هوبسنو هنطوم ركذب اوفتكاو هل ًامارتحا هيبأ مسا
 نب نسحلا : اولاقف هسفن ىلإ هتبسن نم « ىتآلا . يرصبلا نسحلا نأش يف

 ١ ! نسحلا يبأ
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 رس بحاصب بقني ناك هنأ لوألا دهزلا يف ةفيذح ةزيم تناكو

 تامالعو نيقفانملا صاخشأ ىلع ًاعلطم ناك هنأو (ص) هللا لوسر
 نع هنوربختسي ةباحصلا ناك انه نمو ؛ هسفن يبنلا قيرط نع قافنلا

 ًافراع نتفلاب ًاريبخ كلذ ىلإ ةفيذح ناكو . لاجملا اذه يف مهسفنأ

 نأ رابتعاب لجرلا اذه دنع ىحورلا زايتمالا لاجم وه اذهو ؛ اهتاقوأب

 نع فشكلا ىلع ًارداق هتلعج ةيحور ةرارش اهيف حدق دق هسفن ءافص

 . ةيناسنإلا سفنلا لخاد ىلإ ذوفنلاو لبقتسملا

 ةيفوصلا مهربتعا نم نيب ًازاتمم ًازكرم ناميلا نب ةفيذح لتحا اذكهو

 جذومنلا هرابتعاب هدنع فشكلا ةركف يف هيلإ اوهجتاو مهبرشمل نيسسؤم
 ةضايرلاو ةيفصتلا باحصأ دنع ةيحورلا ةرهاظلا هذهل ةقباسلاو

 . ةيسفنلا

 يلع ركذ ىلإ قرطتلا نود لوألا يمالسإلا دهزلا ةروص لمكت الو
 لعافتلل ًاحضاو ًاجذومن ناك يذلا  ههجو هللا مرك بلاط يبأ نبا

 ةايحلا نيبو .ةيحور ةديقع وه ثيح نم « مالسإلا نيب لماكلا
 مامإلا ةأشن وه دحاو تقو يف قيمعو طيسب كلذ يف ببسلاو . ةيدهزلا

 هيلع بعصف « بلاط يبأب ءرقفلا ملأ نيح هتلوفط ذنم يبنلا تيب يف
 نيفابلاب لكوو ريغصلا ًاليقع هسفنل ىقبأف « هدالوأ لك ىلع قافنإلا
 ء«ةوعدلا لبق دمحم بيصن نم بلاط يبأ نب يلع ناكف هءابرقأ

 يف ببسلا نيبتي انه نم . بلطملا دبع نب سابعلا بيصن نم رفعجو
 . ةيدهزلا حورلاو مالسإلا نيب نارتفالا ىلع ةجح هدهزو ًايلع انرابتعا
 لسالسل ةياهن ريتخاو ةباحصلا دهزأ هنأب يلع فصو كلذل ًاقادصمو

 اهميدق ةيفوصلا قرطلا نيب سيلف ؛ مهخياشمو مهقرطو ةيفوصلا
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 دعب يفوصلا هسبلي يذلا سابللا يهو] ةقرخ ةلسلس الو اهثيدحو

 بلاط يبأ نب يلع مساب يهتتنتو الإ [هب فرتعم خيش دي ىلع هجرخت
 ةمئألا نم نماشلا مامإلا : ىضّرلا نع يخركلا فورعم قيرط نع اّمإ
 يرصبلا نسحلا قيرط نع وأ ء[م418/ه7٠7ت1] رشع ينثإلا

 . [مالا ١ /مه١٠١ت]

 ىلإ بسن دق هنأ  هانركذ ام قوف ءرايتخالا اذه ةيفوصلل غوس دقلو
 هيناعم يأ) نآرقلا ليوأت ىلع هعالطا (ههجو هللا مرك) يلع مامإلا

 يطلاخم نم قيمعتلاو يحورلا زايتمالا ووذ الإ اهفرعي ال يتلا ةقيقدلا

 بحاص هنأب يلع فصو اذهلو (هباحصأو هتيب لهأ نم (ص) يبنلا
 تحت ةطقنلا انأ» : هلوق هنع يور امل يهلإلا ملعلا عوبني هنأبو ليوأتلا
 مولعلا عيمج نأ نم مهريغو ةيفوصلا دنع روهشملا ربخلاب ًالاصتا «ءابلا

 نأو ةحتافلا ةروسب زكرتي نآرقلا رهوج نأو نآرقلا يف ةنمضتم ةيهلإلا

 ربتعيو اهنم فرح لوأ ين اهرودب زكرتت يتلا ةلمسبلا يف زكرتت هذه
 . هتحت يتلا ةطقنلا يف زكرتي فرحلا اذهو اهل ًاحاتفم

 ةلالد اذ ميدق نم نوثحابلا هربتعا يذلا ءربخلا اذه نأ قحلاو

 يداملا هعوضوم نم ةفرعملاو ملعلا بابصنا ىلإ عقاولا يف زمري . ةيفرح
 مث مهراثآو سانلا ناهذأ ىلإ لقتني مث ء هلك نوكلا قرغتسي يذلاك

 « نيدودعم دارفأ دنع لإ ةيقاب هنم ىقبت ال ىتح هاودجو هقمع يف لزانتي
 كلذ يف مهزربأ ربتعيو ًاعيمج مر ناسنإ مهنم زربي نيح اذكهو
 نم لزانتلا اذهو . سانلا رئاس هنم ىقتسي فراعملل ًاردصمو برشملا

 جامدنا ىلإ ىرقهقلا دوعي بلاط يبأ نب يلع ىلإ عساولا يهلإلا ملعلا
 . ليوأتلاب ىمسي ام وأ ةينآرقلا ةقيقدلا يناعملا ىلع يلع مامإلا

 :ه



 آلإ ةيآ نم ام» : هلوق يلع نع مهسفنأ ةيفوصلا ىور كلذل ًانايبو
 رهاظلا نأب كلذ اورسفو . علطمو دحو نطابو رهاظ : ناعم ةعبرأ اهلو

 هللا دارم علطملاو  ماكحألا وه دحلاو . مهفلا وه نطابلاو « ةوالتلا وه

 . دبعلاب ىلاعت

 نيملعتملا هميسقت نم يور ام مهل ًاخيش يلع جيوتت ةيفوصلل غوسو
 ىلع مّلعتملاو ينابرلا ملاعلا : فانصأ وأ تايوتسم ةئالث ىلإ ءاملعلاو

 . قعان لك عابتأ عاعرلاو ةاجن ليبس

 ةيفصتلا قيرط نع « ةيفوصلا يأر يف « ةفرعملا ىقلتي نم لوألاف
 ليبس ىلع ملعتملاو « ةثيدحلا ةفسلفلا يف يتراكيدلا سدحلاك ماهلإلاو

 مه عاعرلاو « ةلاصأ وأ داهتجا نود ةداتعملا ةفاقثلا بحاص ةاجنلا

 . مهلوقع نولمعتسي ال نيذلا مهريغل نودلقملا

 نم اوءاش ام هوسبلأو نورقلا ربع ميسقتلا اذه ةيفوصلا ذخأ دقو

 يف تاروطتلاو تافاقثلا فالتخا هريغ نع رصع يف فلتخت بلاوق

 ىلع نوغبسي ةيفوصلا لعج امل فوصتلا ين ىلع ةناكم تدازو . ةفرعملا
 هيف ارززيو هلت نادم انه: لخو نأ دعب ىرلعلا سيكلا عيكياشت
 جاحلاو يودبلا دمحأو يقوسدلا ميهاربإو يعافرلا دمحأ ديسلاك

 ينارعشلا باهولا دبعو يوفصلا ليعامسإو شخب رون دمحمو شاتكب
 يدهملاو يسونسلا يلع دمحمك نيرخأتملا قرطلا خويش بلغأو

 . مهريغو يرئازجلا رداقلا دبعو ينادوسلا

 [مه١١1 /ه5؟98تآ] يدادغبلا دينجلا نأ رمألا اذه يف فيرطلا نمو

 يتلا هتّيكرت عم يلبشلاو ةحضاولا هتيسراف عم يولع بسن هل عنص دق
 نيب بسنلا اذهل ةريثكلا تالاحتنالا ىلإ ةفاضإلاب اذه . شاقنلا لبقت ال
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 لوغملا مايو صوصخلا ىلع عساتلاو نماثلا نرقلا يف ةيفوصلا

 . كيلامملاو

 هدهز يف (ههجو هللا مرك) بلاط يبأ نب يلع ىلع لوقلا متخنو

 يف دهزلا بوجو ىلع ةقيمع ةلالد تاذ ةرابع هنع تردص دق هنأب

 يلازغلا لقنب هلوق كلذو . مهنم ناطلسلا بحاص ًاصوصخو « ملسملا

 ىندأ لثم يف اونوكي نأ ىدهلا ةمثأ ىلع ذخأ هللا ْنِإ) : مولعلا ءايحإ يف

 . «هرقف ريقفلاب يري الو ينغلا هب يدتقيل سانلا
 يبنلا ةافو دعب مالسإلا يف ةيلاثملل ًاناونع ناك ًايلع نأ دعب كش الو

 الو ايلعلا مالسإلا لثمب برشت نمو دهز نم هنع ردصي ناك امب (ص)

 حيجرت ىلإ فدهي ميسقت يأ نع لزعمب مامتهالا اذه نوكي نأ نكمي

 دنع ًاصوصخو لاوحألا نم لاح يف ةيلاثلا ىلع ةيلمعلا نيملسملا ةعزن

 . مهنم نييقيقحلا ءايقثألا

 5ءو/





 ةيمالسإلا راصمألا يف هصئاصخو دهزلا

 مالسإلا همسر ام ىضم اميف اهانضرع يتلا ةروصلا هذه تناك

 ناكف . ينيدلا قسنلا ىلع ةيناسنإلا ةايحلل جاهنمو لكش نم نيملسملل

 ؛ نينيدتملا حمطم حورلا ىنغ ىلإ عوزنلاو ةيداملا بناوجلا يف دهزلا

 اهيلع مهلمحي ال نيملسملا فرصتل ةيعيبط ةروص دهزلا ناك اذهبو
 يف رطخي امم نيلماعلا نيذه ىوس امالو ةيسفن تالاح الو فلكت

 مهئارقفو مهئاينغأو مهتيعرو مهئافلخب نوملسملا ناك اذكهو . نهذلا

 نم ريغي ال يحورلا ربخلاو يدهزلا رهظملا ين ًاهابشأ مهمجعو مهبرعبو
 ء يحورلا بناجلا وأ يداملا بناجلا يف ولغلا ىلإ مهدحأ ليم الإ كلذ

 ةرم ليلدتلل نوثحابلا هصنتقي ام ماعلا عباطلا نع مهنم ذشي ذئدنعف

 ىوه بسحب ةيداملا ةعزنلا ىلع ىرخأو ةيحورلا مالسإلا ةعزن ىلع
 صاعلا نب ورمع نب هللادبع ةروص ترهظ اذكهو . هعانتقا وأ ثحابلا

 يبنلا هدرف نابهرلا فرصت فرصت نأ دهزلا يف هولغ نم ناك يذلا

 نايفس يبأ نب ةيواعم ناك اذه هللادبع لباقم يفو . كلذ نع (ص)

 يضر) رمع شاقن لاطو ةيمويلا هتايح يف ًافرص ًايدام ًاجهنم جهن يذلا
 . مالسإلا يف داتعملا جهنملا ىلإ هدرل ةلواحم يف هل (هنع هللا

 راشتنا دعب يمالسإلا دهزلا ةساردل ليبسلا انل دهمت اذه انفرع اذإف

 ةديدج فورظل مهضرعتو ةفلتخملا راصمألا يف نيملسملا قرفتو مالسإلا
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 لماعلا اهيف لخدتو « ىرخأ اهيف ةفاقثلا دي تلمعو ةرم نمزلا اهريغ

 : ةرم لعب ةرم هذه لك نيب لعافتلاو . ةقباسلا نايدألاو ىعامتجالا

 هل نوك قرشلا يف نيدلا اذه راشتنا دعب يمالسإلا دهزلا نأ ظحالنو

 : ةيلاتلا ةيمالسإلا زكارملا يف ةزيمتم ًاروص

 ١ ةفوكلا ١ ةرصبلا ”  رصم © ناسارخ 4 ماشلا .

 يف صاخلا هعباطو هروطت لماوعو اهيف دهزلا لاكشأ سردنس اذهلو

 . زكارملا هذه نم زكرم لك



 ةفوكلا يف دهزلا

 ًاركسعم تناك نأ دعب ةرجهلل م51 /ه ١5 ةنس ةفوكلا ترصم

 يتلا لئابقلا لوزنل ريتا يذلا ناكملا تناكو « متافلا يمالسإلا شيجلل

 يتلا ةيبرعلا ةلودلا كولم ةرذانملا ةمصاع ةريحلا عضوم نم ًابيرق اهتنكس

 لباقم يف ةيسراف ةيمحم تناكو « قارعلا يبونج يف مالسإلا تقبس

 ةفوكلا نكس دقو . ةينامور ةيمحم تناك يتلا ماشلا يف ةنساسغلا ةلود

 سرفلا نم قيرف امهيلإ فاضي ةيزاجح ةيلقأو ةينامي ةيبلغأ برعلا نم
 اوناكو ةديدجلا ةنيدملا اولزنو ةيسداقلا دعب يبرعلا شيجلا ىلإ اومضنا

 . ناسرفلا ىنعمب ةرواسألاو ضيبلا ىنعمب ءارمحلاب نومسي

 يناميلا رصنعلا بلغت ةفوكلا ناكس نم جيزملا اذه يف ظحاليو
 هنطو نأل ةلاصأو ًاجضنو ةراضح نيرخآلا برعلا قوفي ناك يذلا

 لثمتت ىتلا ةميدقلا تاراضحلاب ًاروهشمو تازيملا هذهب ًازيمتم ناك لوألا

 ْ .ةيريجتللاو ةلكيسلاو ةييعملا واللا ق

 ىلإ اعارث ةينيالا ةسامتلتاو ةنفطاعلاب ًاروهتكم يناميلا رصنعلا ناكو

 ًاعماج هرابتعاب مالسإلاب ًاخسار ًاناميإ ًانمؤم ةيحورلا لثملا نع رودصلا
 ًارمأ مالسإلا هسكعي يذلا دهزلا ناك انه نم . ةيحورلا لثملا هذهل

 لوأل ةفوكلا ناكس ةيبلغأ اوتوك نيذلا نييناميلا دنع هب ًامّلسم

 . اهريصمت

 هو



 ةبعص فورظ ىمالسإلا زكرملا اذهل ىحورلا هاجتالا اذه داز اممو
 ةنيلاملا ىلع اهتاكس نم نسال تلبحو اهعباطب مهتما اذه تعط
 لاكشأ ىلإ ةداتعملا ةيمالسإلا ةيدهزلا بلاوقلا ريوطتو ةعزنلا هذه يف

 يحورلا عوزنلاو يسفنلا قلقلا نع ربعتو ةديدجلا فورظلا بسانت دشأ

 نييفوكلا بولق يف نالمتعي اناك نيذللا
 ةيعامتجا ةرهاظ اهجئاتن نم ناك ماسج ثادحأ ةفوكلاب ترم دقل

 باذعب ىمسي نأ نكمي ام وه كلذو اهعباطب يفوكلا عمتها تعبط
 راص يذلا ةرخآلا باذع نم يعامجلا بعرلا يلاتلابو يعامجلا ريمضلا
 . قلقلا عمتجلا اذه يف ًاخسار ًاديلقت

 ىتح نويفوكلا هاصع دقو ةفوكلا يف بلاط يبأ نب يلع لتق دقل

 نم هوسأيأ ىتح نسحلا ىلع نويفوكلا ىدتعاو . مهيلع هتظيفح اوراثأ
 ةيملس ا احلا اهلجا نم. عيوب يتلا فادهالا قيقح
 نييفوكلا ةوعد كلذ بقعأو . نايفس يبأ نب , ةيواعم هيبأ مصخو

 ا ليثمتلاو هلتقو هنالذخ مث يلع نب نيسحلل ةيسامحلا

 ناميلس ةدايقب نوباوتلا رهظ مث . ةبهرلاو ةبغرلاب هوعياب نيذلا نييفوكلا

 مهتكرح تناكف ؛ ةعينشلا هلعفلا هذه نع ًاريفكت يعازخلا درص نبا
 لتق دعب ةفوكلا هترعشتسا يذلا يعامجلا ريمضلا باذعل ًاقدصم
 اوضفر مهنأ : اذه نيباوتلا صالخإ نم ناكو . صوصنملا ىلع نيسحلا
 ىلإ فدهت ةكرحل ططخي ناك يذلا . ديبع يبأ نب راتخلا عم فلاحتلا
 ةكرح يف اوجرخ مهنأل هعم فلاحتلا اوضفر « هلتقو نيسحلل ماقتنالا
 اولتقاف مكئراب ىلإ اوبوتفإ : ةينآرقلا ةيآلا اهراعش ةيريفكت ةيدهز
 باوّشلا وه هنإ مكيلع باتف . مكئراب دنع مكل ريخ مكلذ مكسفنأ
 . [51: ؟ ةرقبلا] «ميحرلا

 هه"



 «مكسفنأ اولتقاف» : ةرابع نم مهبقل نوباوتلا دمتسا ةيآلا هذه نمو

 هذه نكل . ًاضيأ «اوليقاف» وأ «اولبقاف» ظفل ىلع كلذك أرقت يتلا

 نيتءارقلا نود بنذلا نع ًاريفكت سفنلاب ةيحضتلا ةركف راتخا ةعامجلا

 . نييرخألا

 دحلا اذه دنع ةفوكلا يف يسايسلاو يعامتجالا بارطضالا فقي ملو

 ًادحاو ًادحاو ِهَبَلَبَق ىّرحتف نيسحلل رأثيل نيباوتلا دعب راتخلا رهظ اغغإو

 رمألا يناثلا ةيواعم كرت نأ ريغ . اكلم ءىشني نأ لواحو . مهلتقف

 ناكو « هلك يمالسإلا ملاعلا يف ةيلهألا برحلا بوشن ىلإ ىدأ ىروش

 هعم ًافالآو راتخلا هلتقو ةفوكلا ريبزلا نب بعصم لالتحا كلذ جئاتن نم

 نييومألا ىلإ رمألا داعو بعصم لتُق نأ كلذ التو . دحاو موي يف
 ةفوكلا اهتساق يتلا ملاظملاو حباذملاو تابكنلا نم ةديدج ةجوم تماقف

 لك ةفوكلا فكي ملو . لامعلا نم هدعب ءاج نمو جاجحلا دي ىلع

 مث نيسحلا نب يلع نب ديز ترصان نأ تشبل ام لب تابارطضالا هذه

 نب ةيواعم نب هللادبع عم تلعف كلذكو « لتقي هتكرتو هنع تلخت
 ةلودلا سيسأتب هتياغ غلبي نأ داك يذلا بلاط يبأ نب رفعج نب هللادبع

 ملسم يبأ نجس يف هتايح دقف هنأ ريغ نويفوكلا اهيلإ حمط املاط يتلا

 . يناسارخلا

 تدازو نيبفوكلا بولق يف حارجلا تدازو ثادحألا ترركت اذكهو

 يسايسلا لمعلا كرت ىلإ مهنم قيرفب رمألا ىدأف مهرئامض ىلع لاقئألا

 ىلإ دولخلا وهو هيلع رصت تناك يتلا ضيقنلا دشنت ةخراص ةروص يف

 ةكرح ىلإ يدؤي ام لك لازتعاو ةقلطملا ةيعامجلاو ةيدرفلا ةنيكسلا

 تدجوو ةفوكلا ىلع دهزلا لماوع تفحز انه نمو ؛ ةديدج ةيركسع

 نذل



 . هب بذعتتو هيناعت تناك امم حؤّرلا هيف
 ةياغلا نيب رهاظلا يعادتلا يف لثمتت ةفوكلا ةلكشم تناك دقل

 نييلاثم نويفوكلا ناك دقف ؛ اهقيقحت ىلع لمعلاو ةطخلا نيبو ةيماسلا

 دهجلاب ةديدشلا ةيلاثملا هذه ةيذغت نع ًادج نيزجاع مهفادهأ يف ًادج

 . صالخإلاو لمعلاو

 رجح لوأ دنع مهتوق مهب فقتو تاياغلا فرشأل نوططخي اوناك
 قلقلاو بذعملا ريمضلا زجعلا اذهل لعفلا در ناكف « مهمادقأ هب رثعتت

 . ةرخآلا باذع نم فوخلاو فرظلا اذه ةبغم نم بعرلاو يسفنلا

 ةيسايسلاو ةيعامتجالاو ةيسفنلا لماوعلا هذه لك لعافتل ةجيتنو

 ةلزعلا ىلإ ليميو ينهذلا لغاشتلا وحن وحني داح عوزن ةفوكلا يف رهظ
 مهاوق فعضو مهتملك عامتجا هيلإ يدؤي امل ًابنهت ةديدشلا

 عمج يف ديدش دهج ةروص يف لغاشتلا اذه رهظ اذكهو . مهدعاوسو

 ناكو . ةيوحنلاو ةيوغللاو ةيلوصألاو ةيهقفلا سرادملا سيسأتو ثيدحلا

 يذلا غارفلل ءلمو يسفنلا قلقلا نع لغاشتلا نم ًاعون هسفن دهزلا
 . يسفنلا قلقلا ءالتعاو باذعلا روصب يفوكلا عمتجما يف هب نرتقي

 : ةيلاتلا روصلا ىلع يفوكلا دهزلا بوبن نأ نكميو

 سبل ىلع ءايقنألا هيف عمتجي يمالسإ زكرم لوأ ةفوكلا تناك ١-

 نييفوكلا نم ناكو هقيبطت دكؤيو دهزلا سكعي ًاجيسن هفصوب فوصلا
 نايح نب رباج كئلوأ نمو « يفوص بقل اولمح نيذلا نيملسملا لئاوأ

 ًاضيأ كئلوأ نم ناكو . (ةيلايخ ةيصخش ناك امبرو مال"7 /ه١٠65١تر)

 خيش يروثلا نايفس هنم ملعت يذلا كيرش نب نامثع يفوكلا مشاه وبأ

 ه



 بويع قمعتي يذلا يفوصلا ىنعملاب « «ءايرلا قئاقد» نييفوكلا داهزلا

 يف يبساحملا دسأ نب ثراحلل ًادئار ناكف اهحلصيو ةيناسنإلا سفنلا

 . «هللا قوقحل ةياعرلا» ليصألا هباتك هنمض يذلا يسفنلا هليلحت

 [ةيسرافلاب ديبع -] ىفوصلا كدبع ناك كلذكو

 . بقللا اذه همسا لوح رادو دال نكي انوك (م4816 /ه١١5 تر

 ةفوكلا يف فوصلا سبل راشتنا فورظ ىلإ لوصولل ةلواحم يفو
 ةلودلل ةيفوكلا ةضراعملا كلذ يف لصألا نأ ودبي , هسبلب اهداهز مازتلاو

 نب ناميلسو كلملا دبع نب ماشه نع يور هنأ كلذو . ًاضيأ ةيومألا
 زخلا اوسبلي نأ ةيمالسإلا راصمألا يف امهتيعرل ابحتسا امهنأ كلملا دبع

 يلو يذلا ناميلس ةصاخيو [ريرح هفصنو فوص هفصن شامق -]
 /ه١١٠١و 19 يتنس نيب مكح يذلا زيزعلا دبع نب رمع لبق ةفالخلا

 ؛ يشولا بايثو قاقرلا بايثلا سبلي» ناميلس ناكو . مال14 -7

 سانلا سبلو « ةيردنكسإلاو ةفوكلاو نميلاب يشولا لمع همايأ يفو

 لخدي ال ناكو « سنالقو مئامعو ليوارسو ةيدرأو ًابابج يشولا ًاعيمج

 يف نمو هباحصأو هلامع كلذكو . يشولاب الإ هتيب لهأ نم لجر هيلع

 لخدي ال نأ رمأو ءربنملا ىلعو هسولجو هبوكر يف هسابل ناكو « هراد
 يف هيلإ لخدي ناك هنإف خابطلا ىتح يشولا يف الإ همادخ نم دحأ هيلع

 يشولاب نّمكي نأ رمأو « يشو ةليوط هسأر ىلعو « يشو ةردّص
 /ه0١١ 1١١6- ةنس نم مكح] ماشه لعف ًاضيأ اذه ناكو . «ةلقنملا

 همايأ يف ًاعيمج سانلا كلس» نأ ةجيتنلا تناكو . [ما/ 17

 . (هبهذم

 رفني ناك يبنلا نأو لاجرلا ىلع ريرحلا مرح مالسإلا نأ انفرع اذإو
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 . فوع نب نمحرلا دبعل آلإ هسبلي نأ يباحص يأل حمسي ملو هنم

 هذه ةفوكلا تصنتقا اذامل انكردأ . يدلج ضرمب ًاباصم ناك يذلا
 عم قستيال يذلا هافرإلا يف ةسايسلا هذهل اهتضراعم نع ربعتل ةصرفلا

 مهتعزنو يسفنلا مهقلقل ًاعابشإو ةيحان نم مهيف ةضراعملا حورل ءاضرإ
 راصو فوصتلا ملاع فوصلا لخد اذكهو . ىرخأ ةيحان نم ةيدهزلا

 يف ديزي سابللا اذه نأ ءاذه دعب . فرعنو . ةروصلا هذهب هيلع ًامّلع

 هلاصتا نم ثعبنت ىتلا ةيزمرلا ىلإ نشخلا رهظملا درجم ىلع ةلالدلا

 يف هكالهتساو هلل يداملا هدوجول ناسنإلا رذنب يلاتلابو كلاهلا ناويحلاب

 . توكلملا ملاع يف ةيحورلا ةداعسلا ىلإ ًاعلطت هتعاط

 نيذلا نيملسملا داهز دنع هدجن مل رهظم يفوكلا دهزلا يف زرب - ؟

 ةفوكلا داهز ضعب نأ كلذ نم ةيدهزلا نيدلا اذه حور نع اوردص

 مهلئاق ناكو . ًادحأ نوطلاخي ال مهتويب يف اووزناو سانلا اولزتعا

 . «هللا عم شحوتسي ًادحأ نأ تيأر ام» : كلذ ىلع ميل اذإ , لوقي

 دبعتلا ىلإ مهنم قيرف عفدنا ىتح ةلزعلا يف ةفوكلا داهز ضعب غلابو

 قلقلا يف ةدايز ىلإ الإ ْدؤي مل يذلا ءايحألا ملاع نم ًابره رباقملا يف
 . ةرخالا باذع نم فونملاو يسفنلا

 ثيدحلاب لصتي ام ةصاخيو « ةفوكلا يف ىلقعلا طاشنلا ناكو -

 قيرطلا عطقو عيظفلا غارفلا ءلمب نرتقي  يروشلا نايفس وهو  دهزلا
 ةيصخشلا هتاياغبو باذعلاب لفاحلا هدوجوب دهازلا ساسحإ ىلع

 هك



 ايندلا رمأ نم ءيشلا ركذأل ينإ» : لوقي ءالؤه لئاق ناكو . ةليحتسملا

 . يلقع ىلع فامتأ : ةرخآلا ركذ نع يسفن هب يهلأ

 ةدع نم ثيدحلا بلط سيل» : لوقي هسفن يروشلا نايفس ناكو

 ًايفوك ًادهاز ًالجر انعمس انه نمو «لجرلا اهب لغاشتي ةدع هنكل توملا

 - ا معسل غب نوكتافا الولاهلوقي صشلا ققلا هيغل
 . ىراصنلا نابهرلاب هبشتلا ىلإ ًاريشم «لابجلا يف - تمه

 يفوصلا يفاحلا رشب لوق ىنعم ًافورعم تاب كلذك رمألا ناك اذإو
 ايندلا نم برهلا ىلع لدي امنإ ملعلا بلط نإ» : (م847/ه7717ت)

 . ءاهّبح ىلعال
 تزرب يتلا سفنلا بيذعت ةرهاظ يفوكلا دهزلا ةروص لمكيو - ؛

 نم ناكو . «'يسفن يه ًاليتق تلتق» : مئإلاب هروعش نع ريبعتلا

 الثل مونلا نم نوشخي اوناك ةفوكلا يف داهزلا نأ كلذ تامّمتم

 دحاو لاق اذهلو , مهتظقي ألمت تناك يتلا ةيعرملا سيباوكلا مهجعزت

 نايب يف . يروثلا نايفس ناكو . «ريسيلاب مونلا نم ينفعا مهللا» : مهنم
 مانت : ةمون ليللا لوأ يدنع [يسفنل -] اهل» : لوقي ةدابعلا يف هجهنم

 . «اهليقأ الف تظقيتسا اذإف . اهعنمأ ال تءاش ام

 تراص مث ةفوكلا يف ًالوأ تأدب ةبيرغ ةرهاظ يف بعرلا اذه مسجتو

 نوعلطتي اوناك ةفوكلا داهز نأ كلذ . يمالسإلا ملاعلل ًايعامتجا ًاديلقت

 ففخيو مهعور نم نماطي ام اهربخ نم اوملعيل ةرخآلا ىلإ مهناهذأب

 يف مهتاومأ نم نيح اصلا ةيؤر ىلإ نوعلطتي اوناك انه نمو مهفوخ نم

 ها/



 ربعت لمج مهرابخأ يف تدروف . مهرئاصم نع اهيف مهنولأسي تامانم

 . ريبعت قدصأ ىنعملا اذه نع

 ىلوألا ةقبطلا داهز نم  ينادمهلا ليحارش نب ةَرم لجر ىأر دقف

 : لاق ؟ةرخآلا يف كتلزنم ام» : هلأسف « هتوم دعب « مانملا يف  ةفوكلا يف
 يف رخآ دهاز يؤرو . «نوتومي الو اهلهأ اهنع لقتتي ال راد : ةلزنم ٌريخ

 امم رسيأ رمألا تدجو ينإو» : لاؤسلا اذه نع هباوج ناكف مانملا
 . «نوبسحت

 داهزلا بابحتسا يف لثمتت ةفوكلا دهز نم ىرخأ ةزيمم ةرهاظو  ه

 يفوكلا دهزلا ديلاقت نم ناك دقو « عزنلا ءانثأ باذعلا لوط كانه

 نكي مل اذهلو . «توملا دنع دهجي نأ ضيرملل نوبحتسي اوناك» : مهنأ

 : اضرلاو رخفلا نم عون يف لوقي نأ يروثلا نايفس ىلع ًابيرغ
 نأ فاخأ : توملا ةركس نم ىلع دشأ نطاوملا نم نطوم نم ام»

 نأ ةرابعلا هذه تستر 4 نفاذ باجأ الف فيفختلا لأسأف يلع ددشي

 توملا تاركس دنع ناسنإلا باذع هللا فيفخت ربتعي ناك يروثلا نايفس
 اذه انراق اذإو . ىلاعت هدنع ةلزنملا ءوس نمو اضرلا مدع نم ًاعون

 :اهيف لوقي يلزتعمل ةرابعب باذعلل ةبحم سفن نع رداصلا مالكلا

 دقتعأ ملو مهللا , كديحوت ةرصن يف رصقأ مل ينأ ملعت تنك نإ مهللا»

 لهسو يبونذ رفغاف ينم كلذ ملعت تنك نإ . ديحوتلا هدنس آلإ ًابهذم
 نيترابعلا نيب انراق اذإف . ؛هتعاس نم تامف : اولاق . توملا ةركس ىلع

 دهزلا روص يف ترّثأ يتلا ةئيبلا لماوع حوضوب انل رهظ نيتيسفنلاو
 جرخن هلك اذه نم . ةمئاشتملا ةمتاقلا لاكشألا هذهب هتلكشو يفوكلا

 : ةيلاتلا ةصالخلاب

 هم



 ةيمالسإلا ةعزنلاب هعبانم يف ًالصتم ناك نإو  ةفوكلا دهز نإ
 ملاعلا نم ءزجلا اذه يف ترج يتلا ثادحألاب رثأت - ةيدهزلا

 نولوألا نوملسملا اهفلأي مل ةديدج لاكشأ اهنم تسكعناف . يمالسإلا

 يف عاطقئالاو توملا دنع باذعلا بابحتساو فوصلا سبل يف لثمتتو

 . ةرخآلا باذع نم ديدشلا بعرلاو رباقملا
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 ةرصبلا 2 دهزلا

 : ةمدقم

 ىتحو « (ناكسلا) ةلزانلا يفو ريصمتلا يف ةفوكلا مأوت ةرصبلا تناك

 ةبسن نأ ريغ ؛ اهيف ةماقإلا يف برعلا تكراش ىتلا ةيسرافلا رصانعلا يف

 ةريحلا ةفوكلا تثرو امكو . ةفوكلا يف اهنم رثكأ تناك ةرصبلا يف ءالؤه

 ساسألا اذه ىلع ةرصبلا تناكو . ميدقلا ةليألا ءانيم ةرصبلا ترو

 نم ةيلخادلا زكارملا لبق لويملاو تافاقثلاو راكفألا نم ديدجلا اهيف

 ءاهلاصتال ًاديدحت دنهلا ضرأ ىمست ةرصبلا تناك انه نمو . قارعلا
 اذامل انكردأ هلك اذه انظحال اذإف . دلبلا اذهب . ةفلتخملا لاكشألا ىلع

 يدنكلا يف ةلثمتم ةتحبلا ةفسلفلا كلذكو ةرصبلا يف ةقدنزلا ترهظ
 نيلوألا ةلزتعملا نأ وه اذه نم رثكأو افصلا ناوخإ ةكرحو يرصبلا

 ىلوألا نأ ىلع تعمجأف ةرصبلاو ةفوكلا نيب تانراقملا ترثك دقو
 ةيناثلا نأو . اهيف ةفلتخملا تارايتلا ريثأت لقيو اهسفن نع ردصت ةليصأ

 . هتمواقمب اهل لبق الو هنع ردصتو رثأتلا لبقت

 اذه تعبط ةرصبلا ناكس نم مجاعألا ةرشك نأ اذه ىلإ فاضي
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 ىرخألا راصمألا نيبو هنيب قرفلا هيف نيبتي يجزم عبطب يمالسإلا رصملا

 . ءالجو حوضو يف

 ٍيف ةكراشم فعضأو ةفوكلا نم ًاقلق لقأ ةرصبلا تناك كلذكو

 ديلاقتلاب رثأتلاو رضحتلا ىلإ برقأو ًارارقتسا رثكأو ةيسايسلا ثادحألا
 سرفلا ءاهد انل» : ءالعلا نب ورمع وبأ لاق انه نمو ؛ ةينالملا

 . ؟مهمالحأو

 ةيبرعلا نيتغللاب مهسورد نوقلي اوناك نيرسفملا ضعب نأ ركذو
 نيتاهب نيقطانلا نيفلتخملا مهيعماس ماهفإ ىلإ مهتجاحل ةيسرافلاو
 ببست يداصتقا ءاخرب عتمتت تناك ةرصبلا نأ اذه ىلع دز . نيتغللا

 لزن ال « ةنيدملا لهأ نم لجر فصو دقو ؛ يسايسلا اهرارقتسا نع

 . «سلفملاو بيرغلاو عئاجلل دالبلا ريخ ةرصبلا» : هلوقب . رصملا اذه

 عوطأو ًادالوأو ًالاومأ رثكأ» مهنأب نورخفي نويرصبلا ناكو

 نأ يغبني ةروصلا هذه ىلع ةرصبلا فورظ تناك ذإو . «ناطلسلل

 اهيلإ تدأ يتلا لماوعلاو اهيف ترهظ يتلا دهزلا رهاظم نع ثحبن

 : لوقنف

 عبني يمالسإ دهز « مالسإلا زكارم نم اهريغك « ةرصبلا يف ناك - ١

 ريغ . انب رم امك ةيدهزلا لثملا هنم سكعنت يذلا نيدلا اذه ةعيبط نم

 دهزلا اذه نم داتعملا دحلا ىلع اوداز دق ةرصبلا ناكس نم ًاقيرف نأ

 نمو « يمالسإلا عمتجملا اهفلأي مل ديلاقتل مهقيبطتو تادهاجمل مهتسراممل
 نعو مامحلا يف لوخدلا نع نوعنتمي اوناك داهزلا نم ةفئاط روهظ كلذ

 يف مالسإلا عباط عم أمامت نايفانتي ناديلقت امهو مهروعش ريصقت

 امأو . ثيدحلا صنب ناهإلا نم تراص يتلا ةفاظنلا ىلع صرحلا
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 ملسملا جورخ نلعت يتلا رهاظملا مهأ نم وهف .ةقالحلا ىنعمع ريصقتلا

  ةداتعملا ةيندملا ةايحلا ىلإ مارحإلاو جحلا ةرمغ يف لامهإلا لاح نم

 الو « لبق نم سرفلا دنع نيفورعم اناك ء ودبي امك « ناديلقتلا ناذهو

 كسنلا ديلاقت نم هفصوب « برعلا نود , هوسرام نيذلا مه مهنأ دب

 نم ريثك رضحم تدهش ةيسداقلا ةعقو نأ ةصاخبو مهدنع ميدقلا

 « سرافلا , يفقثلا نجحم ابأ نإ ليق ذإ . يسرافلا شيجلا يف كاسنلا

 دهز اهب زيمتي ةروص لوأ رهظملا اذه ربتعي اذهبو . مهب شطب . روهشملا
 . ةفورعملا ةيمالسإلا ةيدهزلا ديلاقتلا قوف ةرصبلا

 نيب قيفوتلا ىلإ سانلا ليم ىلإ ةرصبلا يف يداصتقالا ءاخرلا ىدأو

 يف رهظ انه نمو « ةيعامتجالا مهتايح نيبو ةيداصتقالا رومألا هذه
 تاعامجو تاباصع ةروص ىلع : رعادلا بابشلا نم رفن ةرصبملا

 قلطأ دقو ؛ تناك ةروص ةيأ ىلع ةعتملا نع ثحبتو تامرحلا كهتنت

 ءارتبلا دايز ةبطخ يف مهركذ ءاجو (ءاهفسلا) مسا تاعامجلا هذه ىلع

 نيب محالتلا أدبي ملو اهرثي مل لمجلا برح نإ : ليقو . 0

 اذه راشتنا ىدأ دقو . مهقزنو ة ةرصبلا ءاوتس( تالا نملتلا سس

 قيرف دهز يف لمت لعف در ىلإ ايلعلا لخملا نم للحتلاو ىقلخلا خسف

 للحتلا نم لكشلا اذه ضيقن عم بسانتي ًادهز ةرصبلا ناطق نم
 . يقلخلا

 هذهل هتضراعم نع ربعي سيق دبع نب هللادبع نب رماع انعمسو

 رماع ربعو « هبلق نم ءاسنلا ةوهش عزني نأ هلل هتوعدب ةللحتملا حورلا

 ميقلا يف بارطضالا اذه ةجيتن « ةقلقلا نييرصبلا داهزلا حور نع اذه

 مومهلا ايندلا يف « مهللا» : هلوقب ًاعيدب ًاريوصت هروصو « مهدنع ةيقلخلا
 . «؟حرفلاو حوُرلا نيأف ء. باسحلاو باذعلا ةرخآلا يفو نازحألاو

 م



 اولكوتيو هللا ةردقب اوقثي نأ ةرصبلا داهز هاضترا يذلا لحلا ناكو

 اذه يف اهنيعب تايآ ددري ام ًاريثك دهازلا ناك انه نمو « ىلاعت هيلع

 امو . اهل كِسْمُم الف ةمحر نم سانلل هللا حتفي ام» اهتم تملا

 رضب هللا كسمي نأ# : ةيآلاو . [” رطاف ”5] «هدعب نم لسرم الف كسُمي

 بحلا رهظ نأ ةجيتنلا تناكو . [؟7 سنوي ]٠١ #وه الإ هل فشاك الف

 بونذب ةلقثم نكت مل ىلوألا نأل كلذو ةفوكلا نود ةرصبلا يف يهلإلا

 دبعلا نيب ةفلكلا طاقسإو هيف ةقئلاو هللا ىلع لكوتلا نم اهبجحت ةريبك

 . هير نيبو

 رافغتسالا ناك امنيب ءاهبر ةهجاوم ىلع ؤرجت ال ةفوكلا تناك دقل

 رثك اذكهو يحورلا ملاعلا وحن هجوتلل يرصب يأل نييفاك ةبوتلاو

 نأ عاطتسا دهاز لوأ سيق دبع نب رماع ناكو . ةرصبلا يف نوبحلا

 ناكو بحلاب هللا ىلإ هاجتالا يف ةيصخشلا همومهو هنازحأ نم صلختي

 لكب يناضرو ةبيصم لك يلع لهس ًابح هللا تببحأ» : لوقي مهلئاق
 . ؟هيلع تحبصأ ام  هايإ يبح عم  يلابأ امف ؛ ةيضق

 يرصعلا دّيلخ مهنم ناكو رخآلا دعب ًادحاو ةرصبلا يف نوبحملا رهظو

 مكيف له «هاتوخا اي : لوقي اذه ناكو . سيق دبع ةليبق نم نطب نم

 ًاريس هيلإ اوريسو . مكبر اوبحأف الأ ! ؟هبيبح ىقلي نأ بحي ال دحأ نم
 م

 . «اعيرك

 َكارُثأ : ليللا فوج يف لوقي ناك يذلا يسيقلا سّمْهَك مهنم ناكو

 ةبتع « دعب ء رهظ مث . ؛! ؟هابلق بيبح اي - ينيع ةَرق تنأو - يبذعم
 كل ينإف ينبذعت نإ» : لوقي ناكف . يهلإلا بحلا يف عفدنا يذلا مالغلا

 . «بحم كل ينإف ينمحرت نإو بحم
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 كتزعو» : هلوقب هللا هاجت هفطاوع نع ربعي يمجعلا ًابيبح انيأر مث

 . «كبحأ يّنأ ملعتل كنإ

 ةيودعلا ةعبار ةرصبلا يف رهظت نأ بيجعلا نم سيل اذه لك ببسبو

 نم يهلإلا اهبح زاربإ ىلع نيثحابلاو نيفنصملل ًالماح اهسنج ناك يتلا

 . انيأر امك يحورلا هجوتلا اذه يف ةديحو نكت ملو ءاهئالمز نيب
 يهلإلا بحلا يف ًاصوصن اهل ركذنف اهلمهن ال نأ لاجلا اذه يف يغبنيو

 ريجألاك نوكأف هتنج يف ًاعمط الو هران نم ًافوخ هتدبع ام» : اهلوقك

 يف دهزلا حور عم قفتت ةرابع يهو « ؛هيلإ ًاقوشو هل أبح هتدبع : ءوسلا

 ىرخأو « بلاط يبأ نب يلع ىلإ ةرم اهوبسن نوفنصملا ناك نإو ةرصبلا

 ىرهقهقلا دوعت اهتقيقح يف تناك نإو . نيدباعلا نيز يلع هديفح ىلإ
 اورهظ نيذلا دوهيلا نييقوداصلا ءاسؤر دحأ . يخوسلا سنوجيتنا ىلا

 . داليملا لبق يناثلا نرقلا يف

 يتلا ةرئاسلا تايبألاب ةرصبلا يف يهلإلا بحلا ىلع لوقلا متخنو

 : يهو ةعبار ىلإ بسنت

 اهكاذل لهأ كن ايجي .  قونهلا تح + ويح قكحا

 اكاوس نع هب تلغش َرْكْذَف ىوهلا بح وه يذلا امأف

 اكارأ ىتح بجحلا يل كُفْشَكف هل لهأ تنأ يذل افأو
 اكاذو اذ يف دمحلا كل نكلو يل كاذ الو اذ يفدمحلاامف

 برست ةرصبلاب صاخ يدهز عباط يهلإلا بحلا نأ نيبتي اذهبو
 يرجهلا ثلاثلا نرقلا رخاوأ يف هناكرأ خوسر دعب فوصتلا ىلإ اهنم

 نكي ملو تاذلاب ةرصبلا فورظ نم ًاعبان يدهزلا نوللا اذه ناكو

 . حضاو وحن ىلع ةوعدلا ةيادب يف ٌدَهَع هب نيملسملل
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 اناك فونخلاو بحلا نأ ىلإ ةراشإلا ةصرف انه انتوفت ال نأ يغبنيو
 ةجيتن ناك نإو  اهيف رهظ يذلا بحلا نأو . ةرصبلا يف نيمزالتم

 نم اوناك مومعلا ىلع نيبحلا نأ الإ  هلقث نم صالخلاو فونخلا ريوطتل
 ىضرلا يلاجم يف ةيساسح سانلا رثكأو ةدابعلا ىلع ًابابكنا نمانلا دشأ

 . نييهلإلا بضغلاو

 خسفتلا اهداس يتلا ةرصبلا ةئيب لثم يف يعيبطلا نم ناكو - '"
 نم هيف مه ام ىلإ سانلا نوهّبني ظاعوو نورّكذم رهظي نأ يقالخألا

 اندجو انه نمو . هللا طخسل ضرعت نمو ةيمالسإلا ايلعلا لثملا نع دْعب
 ريثأتلا ةدشب اوفرع ظاعوب ًاقرغتسم ةرصبلا يف دهازلا عمتجملا نم ًابناج

 ظعاولا يرْلا ًاحلاص يروشلا نايفس َفّصَو انه نمو ؛ ريكذتلا ةوقو
 ريذن اذه ء. صاقب اذه سيل» : هلوقب (م/88 /ه١ا/١ت) يرصبلا

 . «موق

 وأ ظاعولا نم دحاو ىلع صاصقلاو صاقلا ظفل قالطإو

 ريكذت يف نويرصبلا ظاعولا هعبتا يذلا بولسألا نيبي ء مهعومجم

 يف ذخأ اذإ ناك» هنأب ظعاولا اذه فصو انه نمو « مهظعوو سانلا

 هنأك هئاكب ةرثكو هفوخ نم هرمأ كرعذي روعذم لجر هنأك هصصق
 ةرصبلا يف ظاعولا رهشأ « ديز نب دحاولا دبع يف ركذ اذكهو . «ىلكت

 دحاولا دبع [نزح -] ُهثَب مسق ولا : هيف ليق هنأ « (م/97/م177/ت)
 هذه هتمهمل همايق نسح يف ليقو . «مهعسّول ةرصبلا لهأ ىلع ديز نبا

 نم ًابعرو ًافوخ هسلجم راضح نم دحاو ريغ توم يف ببست دق هنأ
 . سانلا ىلع اهضرعي ناك يتلا روصلا

 : لاجلا اذه يف ديز نب دحاولا دبع تارابع نمو
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 ًافوخ ىكب نم هنإ الأ ؟رانلا نم ًافوخ نوكبت الأ ء هاتوخإ اي... »

 . اهنم هللا هذاعأ رانلا نم

 ؟ةمايقلا موي شطعلا ةدش نم ًافوخ نوكبت الأ « هاتوخإ اي

 هلعل ايندلا مايأ درابلا ءاملا ىلع اوكباف ؟نوكبت الأ ءهاتوخإ اي

 نييبنلا نم باحصألاو ءامدنلا ريخ عم شرعلا رئاظح يف هومكيقسي
 : «ًاقيفر . . كئلوأ ْنَسَحو « نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو

 صاصقلا تجوحأ دق ةرصبلا يف ظعولا ةلاسر نأ اذه ىلإ فاضي

 انه نمو « مهضرغ قيقحت ىلع مهنيعت تاياكحلاو رابخألا نم نيعم ىلإ
 نع ةروثأم ظعاومب اوناعتساف باتكلا لهأ ىلإ ءالؤه ضعب تفتلا

 كلام ناكو . ةاروتلا نم ةدمتسم صصقو صوصخلا ىلع حيسملا

 . ثارتلا اذهب ناعتسا نم حضوأ روهشملا يرصبلا ظعاولا رانيد نبا

 وأ ؟«بتكلا ضعب يف تأرق» : هلوقب هصصق أدبي ناك لاجملا اذه يفو
 يف تأرق» : هلوق رانيد نب كلام نع رثأ اممو . تارابعلا نم كلذ ىلإ ام

 ءريسكلا ربجت ملو لاضلا وأت ملو محللا تلكأو « نبللا تبرش . ءوسلا

 . «كنم مقتنأ مويلا . . اهتياعر قح اهعرت مل

 بولق رحست اهنإف ؛ [ايندلا-] ةراحسلا اوقّثا» : سانلل هلوق اهنمو
 . «ءاملعلا

 نأب رّكذن نأ يغبني ةرصبلا دهز رهوج يف ثحبلا ماتخ يفو - ؛
 نمو اهداهز نم ريثك ريس يف ًاضيأ اهيف ًاققحتم ناك يمالسإلا دهزلا
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 ةنس) ةنيدملا يف دلو يذلا ىسرافلا دهازلا اذه ناك دقل

 دلو ةنأ مشو نمالسنإلا يعيبلطلا دقزلا لم زربأ قمن( م1418

 ًةالوم ةريخ هّمأ تناك ذإ (ص) هتيب يف أشن هنأ الإ (ص) يبنلا ةافو دعب
 . نينمؤملا تاهمأ ىدحإ ةملس مأل

 ةنيدملا يف دلو هنأ يعيبطلا يرصبلا نسحلا دهز غوس ام مهأ نمو

 ريغ عزاون وأ ةيسراف ةبئاش يمالسإلا هدهز بوشي نأ هل رسيتي ملف
 ماقم نم ناك دقو . قرلا ىلع دلو هنإ : ًاضيأ هيف ليق ناك نإو ةيمالسإ

 تذغت دق هنأب هيف ليق هنأ ةيمالسإلا تائيبلا يف يرصبلا نسحلا

 يف رهيزدلوج يأر يف كلذو «هاوقتو هدهز راثآب لايجألا لاوط ةيفوصلا
 ةروثأملا لاوقألا هنع تلقن اذهلو . مالسإلا يف ةعيرشلاو ةديقعلا : هباتك

 : همالك نأ هيف ةيفوصلا ركذو لوألا مهخيش ةلزتعملا هربتعاو مكحلاو

 هلاصتاو هرهوجو مالسإلا حور نع هرودص يف « هللا لوسر مالك هبشيا

 يف يرصبلا نسحلا ةلزنم عافترا ناك دقو . ةسيئرلا برشملا اذه عيبانيب

 اذه ةيسراف راثآ ىلع ةيفعتلا ةلواحم يف ًاببس ةيمالسإلا ةيفاقثلا نيدايملا

 : هتيمست يف ليقف « هبسن نم هيبأ مسا فذح ةلواحم يف ىتحو ؛ دهازلا

 . «يرصبلا نسحلا يبأ نب نسحلا»

 ديسب بقلو « نيفوصوملا ناعجشلا دحأ ناك هنأب نسحلا فصو دقو
 نم ءام ةعرج هبرش ةكرب نم ناك هنأ رفاولا هملع نايب يف ليقو نايتفلا

 . ةملس مأ تيب يف يبنلل تناك ةرج

 بلاط يبأ نب يلعب رّكذت تازيملاو فاصوألا هذه لك نأ قحلاو

 : هيف ليق يذلا وهف . تازيملا هذهب هعتمت يف نسحلا نم قبسأ ناك يذلا

 ىنعمب ليوأتلا بحاص وهو ٠ (َي) يبنلا بيبر وهو . ؟يلع الإ ىتف ال»
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 دع يذلا ةغالبلا جهن بحاص وهو . نآرسقلا نطاوب ىلع عالطالا
 نأكف . ةيمالسإلا مولعلا لك سأر وهو « ةغالبلاو ةحاصفلا يف ةورذلا
 يلع ةيصخش نم ةخسن مهل نوكت نأ اودارأ ةيفوصلاو نييرصبلا

 . كلت نم هبشلا ةبيرق اهلعج امب اهوذغو يرصبلا نسحلا يف اهودجوف
 يلعب اهتماع يف يهتنت يتلا ةيفوصلا لسالسلا نأ اذه ىلإ فاضي

 نيبو هئيب ةطساولا يرصبلا نسحلا لعج نم ادب دجت مل بلاط يبأ نبا
 ريغ قيرط نع ةيفوصلا ةقرخلا سبل ةلسلس ةقايس ةلاح يف ةيفوصلا
 نإف ةمئألا ءامسأ ةلسلسلا تنمضت اذإ امأ . مامإلا ءانبأ نم ةمئألا قيرط
 . اهنم طقسي يرصبلا نسحلا مسا

 فورظلا نم ةديدشلا ةيساسحلاب يرصبلا نسح لا فصو دقف ءدعبو

 هنإ : هيف ليق ىتح ديدشلا فوخلاب فصوف اهب رمت ةرصبلا تناك يتلا
 رمأ دق ريسأ هّنأكف سلج اذإو هميمح نفد نم لبقأ امئأكف لبقأ اذإد

 . «هل الإ قلخت مل اهنأكف هدنع راثلا تركذ اذإ ناكو ء هقنع برضب

 حيقلت ايندلا يف نزحلا لوط» : هلوقب هنزح نع يرصبلا نسحلا ربع دقو

 الإو لبَذو َنَرَح الإ نآرقلا اذهب دبع نمؤي ال١ : لاقو . ,حلاصلا لمعلا
 3 «بعَت الإو باذ
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 ماشلا يف دهزلا
 : ميدقلا يماشلا دهزلا

 ناكو «. دهزلاب ًاحضاو ًانارتقا نرتقت نييحيسملا ءامدق ةايح تناك
 ىلإ ًاهجوت مهديزي ًالماع سرفلاو نامورلا نم هنوساقي يذلا داهطضالا

 مهروعش نم اهنودمتسي يتلا ةيحورلا مهتداعس ىلإ ًاعلطت دهزلا
 ناك هذه لثم فورظ يفو . هتريسو هتاناعم يف حيسملا ديسلا نم برقلاب
 ةماعزلا نولثمي نيذلا ىراصنلا نابهر يف ةوسألا لثمتت نأ يرورضلا نم

 ةيحورلا ةايحلا ميظنت ةيادب نأ عمو .ًاعم ةيحورلا ةودقلاو ةينيدلا
 يف رصم نابهر ظح نم تناك ةريدألا يف ةماقإلاو ةيدسجلا ةدهاجملاو
 , (م""5760-١07) سوينوطنأ راملا وأ ينوتنأ سيدقلا مهدئار صخش
 يف لثمتت يحيسملا فوصتلا ملاع يف نييروسلا نابهرلا ةمهاسم تناك
 نع عاطقنالا ىلع بصنت ةيدهزلا تاسرامملا نم ةديدج لاكشأ عارتخا
 ةينامورلا ينابملا اهيلع دمتعت تناك يتلا ةدمعألا ةمق ىلع اويحيل سانلا
 مسا نابهرلا ءالؤه ىلع قلطأ دقو .٠ مهسفنأب اهنونبي ةدمعأ وأ ةميظعلا

 . ميدقلا يبرعلا ريبعتلاب نييناوطسألا وأ نييدومعلا نابهرلا

 بقلملا يدومعلا نوميس ناك نابهرلا ءالؤه لوأ نأ خيراتلا انثدحيو

 هرغص ذنم هدسج ماسو ًايعار هوبأ ناك يذلا (م405 - 40) ربكألاب
 مث  ماعطلا نع عاطقنالاب لصتي ام ًاصوصخ ةيندبلا تادهاجملا دشأ
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 نيرشعو ةسمخ لاوط ةيروس يلامش يف تارايدلاو عماوصلا يف لقنت

 سوسينالث ةنيدم يف كلذو م1471 ماع يف هدومع ةمق ةمزالم أدبو ًاماع

 ةيادبلا يف دومعلا ناكو . ناعمس ريدب ةيمالسإلا ةرتفلا يف تفرع يتلا

 ةمقلا يفو . ًامدق نيتس غلب نأ ىلإ نينسلا عم هعافترا داز مث ًاريصق

 ًاعبرم ًامدق نيرشع وحن اهتحاسم جايس تاذ ةريغص ةحاس تماق

 نيثالثو ةتس ةغلابلا هتايح ينس ةيقب ربكألا نوميس سيدقلا ىضق ثيح
 ةرواجملا ىرقلا نم هنودصقي اوناك نيذلا هيرئاز دشريو ظعيو وعدي ًاماع

 ةحيصنلل ًابلط « اينابسإو ايناطيرب نم ىتح « ةديعبلا راطقألا نمو
 تابجاو نم سيسقلا هب موقي ناك ام رئاسو ينيدلا داشرإلاو ءاعدلاو

 : هند

 هتردقو نييحيسملا نينيدتملا ةقث بسك يف ربكألا نوميس حاجن رثإو

 كلت يف نيميقملا برعلا نم ودبلا مهيف امب سانلا نم ريثك ريصنت ىلع
 انه نمو هتريسب ءادتقالا يف ةبغرلا ةريدألا تائيب يف ترس « عضاوملا

 (نيتناوطسأ وأ ) نيدومع ىلع يدومعلا لايناد سيدقلا اندجو

 كانهو . بولطملا ىوأملا ريفوتل يرئاد جايس امهقوف عفتري نيتقصتلم
 لزني ملو سدقملا نابرقلاب لفتحيو يديلقتلا سيسقلا لمع سرامي ناك
 ًاروطاربمأ ظعيل ًاماع نيئالثو ةثالث لالخ ةدحاو ةرم الإ هدومع نم

 ناك لايناد سيدقلا نأ ركذو . هيلإ هلوزن ىلإ هتلاح تجوحأ ًالاض

 ةينيطنطسقلا ةقراطبو ونيزو لوألا ويل نيروطاربمالا ةروشم عضوم

 هتيزب مهيفشيل مهاضرم عم هنودصقي اوناك سانلا نم تاعامجو

 . مهل وعديو سدقملا

 امنِإو نيقباسلا نيبهارلا ىلع ناوطسألا ةمزالم رمأ رصتقي ملو

 ىف



 ناك هنأ ركذ يذلا (م247ت) رغصألا نوميس سيدقلل ًاركذ اندجو

 ًابهار مسرو ةيكاطنأ برق ةنبهرلا نم عونلا اذه سرام ًايدومع ًابهار
 رارسألاب ا ا هدومع ةمق ةحاس نأ ركذو . دومع ىلع

 تاكربلا يقلتل ملالس ىلع اهيلإ نودعصي اوناك سانلا ْنأو ةسدقملا

 ةةيريصافم .قفرلا اذ ناك» رغصألا نوميس سيدقلا نأ ركذو . هذي نم

 ةفرعم نم هيلع لمتشي ناك امل ًاميظع ًامارتحا هل نونكي اوناك مهنأو

 . «ةمكحو

 ناك ناوطسألا نكسل مدق يذلا ليلعتلا نأ هركذ فيرطلا نمو

 نم سأيلا» نأل كلذ لعف امنإ ةنبهرلا نم زارطلا اذه دئار نأ ىف لثمتي

 نأ قحلاو «ًايدومع هلازتعا ةلواحم ىلع هلمح ايقفأ ملاعلا لازتعا
 ؛ هبشأ بئارخلاب وهف ميدق ءانب نم فلختم لاب للط ةباثمب ناك دومعلا
 سايقب سانلا نع داعتبالا هيلع ميقملل حيتي ضرألا نع هدعب نأ قوف
 ! ةفاسملا

 م5957 ةنس يف رغصألا يدومعلا نوميس ةافو نأ ظحالي نأ يغبنيو

 نيثالث وحنب ةرجهلا لبق تعقو اهنأو مالسإلا ريكاوبي دهعلا ةبيرق تناك
 اذهو . ًاماع رشع ةينامث وحنب ةكم يف مالسإلا ءدب لبق وأ طقف ةنس

 لَو هللا لوسر لبق نم عامس عضوم ناك امبر سيدقلا اذه نأ ينعي

 ةيفاقثلا وأ ةيراجتلا مهتالحر ءانثأ مهيحلصمو برعلا راجت نم هريغو
 . نميلاو زاجحلا هترهش تغلب امبر لب « ماشلا دالب ىلإ

 يداليملا سداسلا نرقلا ةياهنب هتنت مل ناوطسألا ةمزالم نأ ىلع

 قارعلا يف ديلقتلا اذه سرامي رخآ ًايروس ًايناوطسأ بهار اندجو امنإو

 ةيرق يف صحلا نم دومع ىلع ًاسلاج» يداليملا نماثلا نرقلا رخاوأ يف

 فر



 يذلا «جربلا كلذ قوف ًاسلاج ةديدع نينس ىضمأو غدارق تيب ىعدت

 فصو ثيحب ةناوطسألا كلت ىلع لاع نكس لكش ىلع ناك هنأ ودبي
 . «هتيرق ينب بطاخو ةوكلا نم هسأر جرخأ» هنأ ةبسانم يف

 ًاديهمت نوكتل ماشلا دالب يف يمالسإلا دهزلل اهب انمدق روطس هذه

 يتلا فورظلا ريثأتو يمالسإلا حتفلا لبق ةفورعم تناك ةقباسل ًانايبو

 لاكشأ روهظ نلإ تذأ كيخب هعبتجم يف يالشإلا رصلا اذهب ترم
 ْ . يلحلا دهزلا نم هب ةصاخ

 لكب ةصاخلا فورظلا مكحب ةرصبلاو ةفوكلا يف دهزلا زيت امكو

 اهتغاص ةنيعم بلاوق يف ماشلا يف دهزلا بصنا « نيرصملا نيذه نم
 ظحالي نأ ىغبني ام لوأو . ىمالسإلا زكرملا اذه اهب رم ىتلا فورظلا

 ةلود يف اتناك - صوصنلا ىلع قشمدو  ماشلا نأ لابملا اذه يف

 اهناكس شيعيو ةينامورلا نيناوقلا قبطتو يندملا ماظنلا فلأت ةرضحتم

 . نييتامورلا شيعك
  يمالسإلا ميلقإلا اذه يف اولح نيذلا . ةنساسغلا برعلا ىتحو

 رماوأب نيرمتؤم مهنيناوقل نيذفنم ةينامورلا ةمظنألاب نيسبلتم اوناك
 نوحتافلا رقتساو حتفلا قيرط نع دالبلا هذه مالسإلا لخد الو . مهتلود

 رمألا نم ريغت نأ ةديدجلا ةلزانلا عطتست مل اهيلإ ريثكلا رجاه مث اهيف

 رهظتو اهتقتوب يف اهبيذت نأ ةينامورلا ةراضحلا تعاطتسا امّنإو ؛ ًائيش

 رهظملاب « نيثدحمو ءامدق ًابرع . نيملسمو ىراصن ماشلا ناكس
 لجس دقو « ماشلا يف هتيعر همزلأو ةيواعم همزتلا يذلا يراضحلا

 هنيب هبش هجو ال يويند كلم ةروص مسرف يمويلا هجهنم يدوعسملا
 هلكأ خرؤملا اذه ركذف « هبراح يذلا يلع الو هالو يذلا رمع نيبو

 ,ْزثئ



 الإ هتيعر نع هباجتحاو يسركلا ىلع هسولجو معاونلا هسبلو بياطألا
 هذه ريغو صاخ بارحم يف هتالصو ؛ ديعاوملاب هتفو ميظنتو ء هنذإب

 نم نرق دعب ىتح ةيمالسإلا ةفالخلا يف دهعت مل يتلا ةيراضحلا رهاظملا

 . نامزلا

 لثمتت تناكف ماشلا يف ماظنلا اذه خوسر ىلع ةموكحلا ةدعاسم امأ

 لاصنالا نع نييماشلا داعبإ يفو « ةيحان نم صرحلاو عيجشتلا يف
 قرشلا هاجت ةيمالسإلا تاحوتفلا يف ىتح . ىرخأ ةيحان نم نييقارعلاب
 هيلإ ةرورضلا تَسَم نم الإ ماشلا دونج نم اهيلإ بدتتي ةيواعم نكي مل
 اهرارقتسا دقفت نأ ىلع ةرقتسملا ةعيطملا ةيعرلا هذه داعبإ ىلع ًاصرح
 نوداكي ال» ءافلخلا ناك كلذ قوفو . اهنم ملعتلاو ةضراعملاب لاصتالاب
 ام ًاريثك اوناكو . «اهنع هودعبي ىتح ًاقيطنم انس ًالجر ماشلا يف نوري

 يف نولذبيو سانلا نيب ةلودلا مدخت ثيداحأ رشن ىلع ةاورلا نوعجشي
 عمتجملا نيبو ماوشلا نيب لاصتالل ًاعطقو . ةلئاطلا لاومألا ليبسلا اذه
 ىلع يلع بس ةيواعم نس هتافاقثو هتاماعزو هراكفأو هئارآو يقارعلا
 . نيناوقلل عيطملا رقتسملا بعشلا اذه نيب نرق فصن كلذ مادو « ربانملا

 لئابقلا نيب خيراتلا اهلجس يتلا تاسفانملا نأ انه ركذن نأ يغبنيو

 امنإ . ةيناميلاو ةيسيقلا نيب عازنلا نم هانيأر يذلاك « ماشلا يف ةيبرعلا
 ةرطيسلاو ءافلخلا نم برقتلا يف يسايسلا يبزحلا سفانتلا نم تناك

 اذكهو . نييومألا مكح مايأ يمالسإلا ملاعلا يف رومألا ديلاقم ىلع
 نييفوكلا سكع ىلع « ماشلا عباط يسفنلاو يسايسلا رارقتسالا ناك

 يف نزواهلو ركذو . مهل ةيناث ةعيبط نايصعلاو ةضراعملا تناك نيذلا
 نم اوناك ولو ىتح مهماكح اوصعيل اوناك ام» : مهنأ ماشلا لهأ ةفص
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 يف ةيبرعلا ةلزانلل تبث يذلا يرضحلا ماظنلا ةوق ىلإ ًاهيبنت ! «ةيمأ لهأ
 نأ ىلع تصرح ةموكحلا نأ اذه ىلإ فاضي . هل مهعوطو دالبلا هذه

 اهنأكو « كانه ةطلسلا رهظتو ةراضحلا هذه تبثتو رارقتسالا اذه ديزي

 نيعبرأو ًاثالث ماشلا مكح يذلا « ةيواعم ناكو « ينامورلا مكحلل ةئثراو

 يف عسولا ىصقأ لذبو ماظنلا اذه خسر نم لوأ « ةفيلخو ًايلاو ًاماع

 همعطم يف هننفتو هتضاضيو ههفرت (ضر) رمع ظحال املو . ليبسلا اذه

 دوهعملاو رهظملا اذه نيب رهاظلا ضراعتلا ىلإ ههبنو « هتحارو هسبلمو
 ضرأ يف نحن» : هلوقب هيلع دري ةيواعم ناك « مالسإلاو نيملسملا دنع

 نم نامورلا هناريج رهظمب رهظي نأ هفده ناكو «تامامحلاو فيرلا

 رمع ىمس اذهلو . مهحالسب مهيلع بلغتلا عيطتسيل لامشلا ةيحان
 ناك « ةجذاسلا ةعاطلا هذه حاضيإ يف ةدايزو . برعلا ىرسكب ةيواعم

 نعلب الإ ةالص ال» بلاط يبأ نب يلع بس يف نولوقي ماشلا يف سانلا

 لهجب اوئجوف نويسابعلا ءاج الو . ةفورعملا هتينك يهو « «بارت يبأ
 اونوكي مل مهنإ ىتح ةينيدلاو ةيفاقثلا مهتجاذسو ماشلا يف قبطملا سانلا

 صوصل نم ًاصل» هنوك الإ هنونعلي نيذلا بارت وبأ وه نم نوفرعي
 . بهذلا جورم يف يدوعسملا ركذ امك «نتفلا

 دهزلا نم لاكشأ يف تلئمت لعف دودر تسكع فورظلا هذه لك

 يمالسإلا دهزلا وه لاكشألا هذه لوأو . ةرصبلاو ةفوكلا يف دهعت مل

 وبأو ء اهيلإ يفت ال يرافغلا رذ وبأ ماشلا يف هلثمي ناك يذلا داتعملا

 ءانب هل مهتدوم سانلا عنم نم كانه اكشو اهيف شاع يذلا ءادردلا

 ثوروملا يراضحلا ماظنلا لعفب عمتجملا اذه يف ثدح يذلا ريغتلا ىلع
 ةلثمألا حضوأ نمو . ًابيرغ ءادردلا يبأو يرافغلا رذ يبأ جهنم ادب ىتح

 نب رمع نم رهظ ام يديلقتلا يمالسإلا دهزلا نم عونلا اذه ىلع

 ولك



 . باطخلا نب رمع ةريسب نيخرؤملا يأر يف يدتقي ناك يذلا زيزعلا دبع
 . رمع ىلإ هنم بلاط يبأ نب يلع عباط ىلإ برقأ ناك انيأر يف هنكل
 ةسايسلا نوؤشب ةياردلا ليلق ناك . يومألا ةفيلخلا اذه نأ كلذ ةيآو

 لصتي اميف يزود خرؤملا ةيرخسل ضرعت اذهلو رمع سكع ىلع
 هلاعفأو هلاوقأ يف ًاضيأ يلع لثم زيزعلا دبع نب رمع ناكو . هتسايسب

 هلامعأ بتكيو يلع ةسايس يفتقي ناك ام ًاريثكو . هظعاومو هفيوختو

 . هنع ةروثأم صوصنب دهشتسيو

 ناكو ؛ عوجلا يف لثمتي دهزلا نم اهب صاخ لكش ماشلا يف رهظو

 دلبلا اذه ةعيبط نم روفتلا نع ًارودص نييعوجلاب نومسي اهيف داهزلا
 مهنأ ماشلا داهز يف ركذ دقو . ماعطلا عاونأو هكاوفلاب هزوريو ةيفيرلا

 لوأ ءهرشلاو عبشلا نع سفنلا طبض يأ « فوجلا يف دهزلا اودع

 . ةدارإلا يف مكحتلاو دهزلا لحارم

 يبأ نع ىورت ًارابخأ اندجو « ةرهاظلا هذه يف رظنلا انمعنأ اذإو

 ناطقتلي نيرئاط ىأر هنأ اهنم ء ماشلا داهز نم « ينارادلا ناميلس

 ُهْنَعَذ اعبش اَل» : ناميلس وبأ لاقف . ىثنألا ركذلا دارأ اعبش املف ؛ بحلا

 ةيحيسملا لثملا رثأ ىلإ ةراشإ لوقلا اذه يفو . «ىرت ام ىلإ هنطب
 ةيسنجلا ةذللاو عبشلا نيب ةلص دقعب كلذو يماشلا دهزلا يف ةينابهرلا

 . حضاو يحيسم ديلقت كلذو دهزلاب ةلخم ناميلس وبأ اهربتعا يتلا

 ةلمرلا يف سسأت مالسإلا يف يفوص طابر لوأ نأ اذه ىلإ فاضي

 يفوصلا مشاه يبأب ىّنكت « يذلا كيرش نب نامثع دي ىلع
 تارايدلاب ًايسأتو ًارثأت كلذ لعف هنأ دب الو ؛ (مال6ال/ه١6١ت)

 . نيدلا اذهب ةفورعملا زكارملا نم تناك يتلا ماشلا دالب يف ةيحيسملا

 ا





 ناسارخ ىف دهزلا

 ةقطنملا نأ ررقن نأ نسحي « يناسارخلا دهزلا يف ضوخن نأ لبق

 عيمجو ناريإ يلامش نيب نآلا عقت ةريبك ةعقر قرغتست اهينعن يتلا

 داحتالا يف ةيكرتلا تايروهمجلا نم بناج اهيف لخديو ناتسناغفأ

 . ًالثم (ناتسكيزوأك) [قباسلا] يتيفوسلا

 دالبلا هذه نأ يه «ًادج ةمهم ةظحالم تبثن نأ يغبني اذه دعب

 لاما هنهنجو ىلع ترعلا نقر امك ماليسإلا فرعت' مل ةعيباشلا
 هيف سيل يناسنإ ساسأ ىلع ملاعلل مظنملا سوفنلل بذهملا يحالصإلا
 نأ يغبني ناك امب مهكولس نرتقي مل نوحتاف مهيلإ هلمح امنإو «زييمت

 . لثملا هذه نم هب نرتقي

 يلع لتقم ىتح نيملسملا ىلع ةرئاث تناك دالبلا هذه نأ كلذ ةيآو

 يمالسإلا ملاعلا ناك نيملسملا نيحتافلل تعضخ املو . بلاط يبأ نبا

 ًايمرم يمالسإلا حورلا نع دعبلاب اهايإ ًامهّتم هتموكح ىلع ًارئاث هلك
 نم اهيلإ لسرأ نم نأ اذه ىلإ فاضي . ءيسلا فرصتتلاو ملظلاب

 لبق نم مهيلع بوضغملا نم اوناك اهميظنتو اهعاضخإل برعلا
 ةاواسملاو لدعلا دوسي نأ ءيش يف مهمهي نكي مل انه نمو ؛ نييومألا

 لهأب رمألا غلب دقو . مالسلاو ةنينأمطلاو ةيمالسإلا ةوخألاب روعشلاو

 ريغ ةلماعم مهلماع ٍحاَجَحلا نأ ء مومعلا ىلع سرفلاو « ناسارخ
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 ررقملا رشعلا لدب ةيزجلا مهيحالف ىبجف مهمالسإ دعب ىتح نيملسملا
 ناريإ زكرم تناكو « مهنم ةرصبلا لزن نم داعأو « ملسملا ىلع

 امك تباثلا مشولاب هيدي ىلع هتيرق مسا رفح دعب هضرأ ىلإ « يرادإلا
 زيزعلا دبع نب رمع ربع دقو . اهنم رف ىتلا هضرأ ىلإ قبآلا دبعلا داعي

 الإ بهحلَسي الد انهلهأ أب ةزبخي ةلئاع هنلإ يح ال لاما 'هذدها نع
 لب « تيذك» : هلماع ىلإ بتك نأ ةفيلخلا باوج ناكف «اصعلاو فيسلا

 روصلا هذه ىلإ انفضأ اذإو . ؛مهيف ةطسباف قحلاو لدعلا مهحلصي
 راثدناو مهلالقتسا عايضب اهلهأ روعش ناسارخ يف ةيعامتجالا

 ةلازإ نوحتافلا لواحي نأ نود فيسلا قيرط نع مهنيد لاوزو مهتراضح

 لثمت يتلا . ةقطنملا هذه يف رهظي نأ يعيبطلا نم ناك « مهبولق نم لغلا

 . يبرعو يمالسإ وه ام لك هاجت ًافينع لعف در , يسرافلا سنجلا بلق

 يغبني مالسإلا دعب يناسارخلا دهزلا روص نايب يف ضوخن نأ لبقو
 لب يسوجلا نيدتلا ىلع ةبيرغ نكت مل ةيدهزلا ةعزنلا نأ ىلإ ريشن نأ
 ةعومجم « ةينيدلا بتكلا حارشو « يسرافلا عمتجلا وحلصم ناك دقل

 شيجلا مامأ رسكنا يذلا سرفلا شيج نأ ىلإ فاضي . داهزلا نم

 كتف نيذلا سوجلا داهزلا نم ًاريثك مضي ناك . ةيسداقلا يف يبرعلا

 يف اندجو اذه قوفو . يفقثلا نجحم وبأ روهشملا يبرعلا سرافلا مهب

 ؛ سابللاو ةئيهلاب لصتت ديلاقتب نومزتلي سرفلا نم ًاداهز ةرصبلا

 . ميدقلا يسرافلا دهزلا ديلاقت نم تناك اهنأ حضاوو

 ديلاقتلا نم ةعومجم يه يتلا , ةوتفلا نأ ًاضيأ ركذن نأ يغبنيو

 يلو



 ةعزنلا هذه ىلإ نوقباسلا ركُدو - يفوصلا رهظملا اذه يف بتكلا تفلأ
 يف ىتح مهتلمج يف سرفلا نم كئلوأ ناك  ةيحورلا ةيناسنإلا
 ساسأ ىلع رهظملا اذه ىلإ اهيف رظني مل يتلا عضاوملاو تاقوألا

 . سنجلا

 لثملا تناك اذوب ةريس نأ ودبي يناسارخلا دهزلا روص ىلإ ًادوعو

 ىتح كلذك ترمتساو « مالسإلا لبق سراف دالب يف دهازلل ىلعألا

 هذه نم بجعلل ةلازإو . ةيذوبلاو سرفلا نيب بابسألا عطقت دعب

 ميدق يذوب دبعم « نآلا ىتح . ناتسناغفأ يف لاز ام هنأ ركذن ةظحالملا

 ةمصاع « خلب يف ناك هنأ ركذيو . يرآلا يبنلا اذهل خماش لائمت هيف

 يهو « ةمذلا لهأ قوقحب مالسإلا اهل فرتعا ةيذوب ةيلقأ . ناسارخ

 خلي يف رهظ دقو . نيدلا اذهب ينمضلا فارتعالا ىنعم اهيف ةلماعم

 تناكو (مالالا/ /ها١٠٠١تم) مهدأ نب ميهاربإ سرمفلا داهزلا رهشأ

 راشيإلا دمتعت يتلا ةيذوبلا لثملاب ًابيرغ ًاهبش ةهيبش هميلاعتو هراكفأ
 اذه قوف . ملاعلا اذه يف يلاثملا يناسنإلا جهنلل نيساسأ سانلا ةمدخو

 ا اذوب نع رثأ امب ةهيبش ةروص هدهزو مهدأ نب ميهاربإ ةريس تناك

 . ةيحالصإلا هتلاسرب ىدان

 نم راشأ ةيهاتعلا ابأ نأ . لاهملا اذه يفو ءانه ركذن نأ نسحيو

 : هلوق يف ةريسلا هذه ىلإ يفخ فرط

 نيكسم يز يف كلم ىلإ رظناف مهلك سانلا فيرش تدرأ اذإ
 نيقباسلا نيريمألا مهدأ نب ميهاربإو اذوب يتريس صخلي ىنعملا اذهو

 ىلع ءانب دهزلا ةايح ىلإ اعفدناو فرتلاو ناطلسلاو هاجلا اكرت نيذللا

 . ليق اميف حورلا ملاع نم تاماهلإو ةيسفن عزاون

 ١م



 دهزلا» : ةرابع ىف اندنع اهلامجإ نكمي دهزلا نم ةروصلا هذه

 1 ناسارخ يف يحورلا ماجنالا صئاصخ لوأ وه يذلا 1 «ىجافملا

 ربتعت ةيدهز روص ىلع هيقنتعم بولق نم سكعني مالسإلا ناك دقل
 سرفلا داهزلا ريهاشم نكل , دصقت وأ فلكت نود ملسملل ةيناث ةعيبط

 ءافصلا نم تاظحل يف حورلا ملاع ىلإ ةداملا ملاع نم اولقتنا نمت اوناك

 ناك دقل . ايندلا كرت ىلإ مهتعد ةيسفن لاوحأ ىلإ ةباجتسالا وأ يحورلا

 يمجعلا بيبح نع فلتخي ملو كلذك مهدأ نب ميهاربإ
 ةيناسارخ انفرع دقل لب . ةرصبلا ناكس نم (م4165 /ه١٠٠ت)

 يئاجفلا هلاقتنا نم (م/7٠ /ه417١) دهزلا يف ضايع نب لْيَضُفلا
 نم رخآ رهظمو . ةفوكلا داهز عم مهتريس درت نمم ناك نإو  هيلإ

 ديدج لكش ىلإ ةوتفلا ةركف ريوطت يف لثمتي يناسارخملا دهزلا رهاظم
 ًايناسارخ اذه ليضفلا ناكو . «ةيتمالملا» : حلطصم هيلع قلطأ هيف غلابم

 يف ركذن نأ يقب . (م/7١ /ه41١/) ةنس ةكم يف تامو ةفوكلا نكس

 ةايحلا نم يبلسلا بناجلا زاربإ يف ةفرطتملا هروص نأ ناسارخ دهز
 نرد نا كف ةةيوافلا فورظلا نم كيدبفلا لعفلا درو ةيداملا

 دهزلا رابتعا ىلإ نييبرغو نييقرش « نيثدحمو ءامدق : نيثحابلل
 ةرم برعلا ىلإ ًاهجوم ًايئادع ًاجهنم هنع روطتملا فوصتلاو يناسارخلا
 شويجلا دي ىلع ةيسرافلا ةلودلا نايك رايهنال ًاماقتنا ء ىرخأ مالسإلاو
 . ةحتافلا ةيمالسإلا

 /ه455ت) يسلدنألا مزح نبا ةركفلا هذه ركذ نم مدقأ ناكو

 يف نوارب ةمالعلا مهنمو ٠ نيقرشتسملا دي ىلع انيلإ تلصوو ء(م١ ٠14

 نويناريإلا نوثحابلا ركذ دقل لب . «ناريإ يف بدألا خيرات» هباتك

 م



 نيرهم ذاتسألا ركذ دقف ؛ ةملسم ةقيقح اهرابتعاب ةركفلا هذه نوئدحملا

 : ةيبرعلاب يلي ام ةيسرافلا ىلإ ةيدرألا نع مجرتم هل باتك يف

 ودع هيف اننطو ىلع طلست رصع يف ناريإ يف فوصتلا رهظ دقل»

 ءادعألا ةفلاخم ىلع ةردق مهسفنأ يف نويناريإلا دجي مل املف . يوق

 اوقلأو مهل ًادقتعم ةيبيغلا ىوقلا اوذختاو ةميزهلا ليبس اوكلس مهتبلاغمو

 فوصتلا ناك دقف اذه ىلعو . . ءاقبلا عزانت ناديم يف مهحالس

 . «سمألاك مويلا سيلو ذئنيح ةرورض

 ةركفلا هذه ًاضيأ سرفلا نيثحابلا نم ينغ مساق روتكدلا ركذو
 . هوركذي نأ نود مزح نبا ىلع ًالايع كلذ يف عيمجلا ناكو ءاهدكأو

 ًاضيأ عيشتلا تذختا ةيبلسلا ةمواقملا هذه نأ انه ركذي نأ يغبنيو

 ةضراعملا ةديقع لوألا رابتعاب ء. فوصتلا بناج ىلإ ءاهل ًاحالس
 عيشتلا فصوي نأ يغبنيف اذه حص اذإو . ةيسابعلاو ةيومألا نيتلودلل

 . ةملك يف ءاذه يف ببسلاو . يديلقتلا عيشتلا ال ولغلاب انه دوصقملا

 بلاط يبأ نب يلع مايأ يف ىتح عيشتلا فرعت مل ناريإ نأب لثمتي
 ترهظ ىتح روصعلا رم ىلع ةديقعلا هذه َنبتت ملو « نيلوألا هئانبأو
 رشع سداسلا) يرجهلا رشاعلا نرقلا علطم يف ةيوفصلا ةلودلا

 ذئدنع ةلودلا ترطضا نأ ناريا يف ةعيشلا ةردن نم ناكو . (يداليملا

 نب يلع مهسأر ىلعو ماشلا نم ةديقعلا هذه نوعبتي ءاهقف ءاعدتسا ىلإ

 امأ. ةمهملا هذهب موقيل (م1677١ /ه٠44ت) يكركلا يلاعلا دبع

 ةبترم ىلإ ناسنإلاب ومسلاو ذوذشلا وحن وحني يذلا يلاغلا عبشتلا
 ىلإ لوصولل ذوذش ووذ موق اهذختا ةذاش ةليسو ناك دقف ةيهلإلا
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 ةلص نع اهتميق يف فلتختل يديلقتلا عيشتلاب هتلص تسيلو ةطلسلا

 . ةنسلا لهأ بهاذمب ةيلاغلا ةيديزيلا

 يدهزلا لعفلا در لكشتي نأ يعيبطلا نم ناك دقف رمألا نكي امهم

 ناريإ يف زرب اذهلو ءاهفورظو اهتئيب بسانت لاكشأ يف ناريإ يف

 وأ ةمالملا ةركف كلذب ينعنو اهيف دهزلا ةعيبط سكعي عباطو بولسأ
 نع لزعمب هيلإ اوهجوتيو مهبر هجو داهزلل ولخيل سانلا مول ةراثإ
 ةبسن يهو ةيتمالملاب ءالؤه يمسو « عابتالاو ريدقتلاو ةبيهلاو ةرهشلا
 - مهتكرح هيلع موقت يذلا ساسألا نع ربعت يتلا ةمالملا ىلإ (ةيرعم)
 . ريبعتلا زاج نإ

 يذلا يروباسينلا راصقلا نودمح ةكرحلا هذه يسسؤم نم ناكو

 ًافوصت تناك يتلا ةيتمالملا ىمست ةيفوص ةرهاظ ىلإ ةوتفلا ةكرح روط

 دوعي نأ ىلع ةظحل لك يف صرحيو . سحلا نع بيغي نأ ىبأي ًايعاو
 راكنإ نم اهيف غلابم ةجرد ىلإ ًاعفد اهعفديو اهدوجوب رعشيف هسفن ىلإ
 اذإ) : نودمح لاوقأ نمو . ةيناسنإلا ةعمسلاب طيرفتلا ةجرد ىلإ تاذلا

 . ؟كلذ لثمب ىلتبتف هيلع يغبت الثل ليامتف ًاناركس تيأر

 فارصنالا وأ ناركسلاك حنرتلا ينعي ليامتلا ظفل ناكأ ءاوسو

 ًابنجت ةريبك بكترم نع رظنلا ضغ ينعي ةياهنلا يف وهف ليبسلا بكنتو
 طيرفتو ةعمسلاب ساسم نم هيف ام كلذ يفو « هب ررضلا قاحلإل
 ًابنذ هسفن لمحي . لاحلا هذه ىف . ًانودمح نأكف . ةينيدلا تابجاولاب

 .:ةياقملا را ني سنا | اممم ضرعي نأ نود

 دقو « نودمح ىلع ةقباس ةمالملا قورع تناك دقف رمألا نكي امهم

 ةفوكلا داهز نم نابشل هلوق ًاضيأ يسرافلا ضايع نب ليضفلا نع يور
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 يلإ بحأ عداخمو ءارم يأ ًارشع فلحأ نئل . . . ٠ : فوصلا نوسبلي

 1 . «كلذك تسل ينأ ةدحاو فلحأ نأ نم

 نم ئجافملا لاقتنالا نأ ركذن يناسارخلا دهزلا ىلع لوقلل ًاماتخو

 « هتازيمم مهأ نم ةيحورلا ةيدهزلا ةايحلا ىلإ ةيديلقتلا ةيداملا ةايحلا

 5 ةمالملاو ةوتفلا كلذكو





 ةنس صاعلا نب ورمع دي ىلع تحتف يتلا ءهرصم لعل

 . ةيمالسإلا ةيحورلا ميقلا ىلإ راصمألا برقأ تناك «(م541/ه)

 مايأ ذنم دهزتلا نم لصتم خيرات تاذ تناك اهنأ رصم يف ظحاليو

 اهترقأ لب ةيدهزلا اهتعزن نم ًائيش رّيغت مل ةيحيسملا نأو « ةنعارفلا
 ءاج الو . ةنبهرلا دهم رصم تدغ نيح ةديدج رصانع اهيلإ تفاضأو
 حورب هلابقتسال ًائيهم يدهزلاو يناحورلا ينيدلا ّوجلا ناك مالسإلا

 . هركنت الو هفلأت ةيباجيإ

 ةيرصملا ةنايدلا نأ فورعملا نم . ينوعرفلا دهزلا خيراتب لصتي اميفو

 ةايحلا ةميق نم للقتو ةيورخألا ةداعسلا ىلإ حمطت تناك « ةميدقلا

 : ةيدبألا ةحارلاو دولخلاب ًاناذيإو ةداعس توملا ناك انه نمو « ةيويندلا

 . ديعس ثدح ىلع لبقملا لفتحي امك توملاب نولفتحي نويرصملا ناكو

 فلأت ملو «رباقملاو دباعملا لّثمت اهّنأ ةميدقلا ةيرصملا راثآلا يف ظحاليو

 سانلا ةايح لّثمي ًايعامتجا ًارثأ وأ ًاحرسم وأ ًاقوس وأ ًاديشم ًايكلم ًارصق

 ام كالم لب ؛ ًالثم ةينامورلا راثآلا ىف امك كولملا ةايح ىتح وأ ةيداعلا

 ال لئاملا تارغلا اذهو : ةضاخخ رويقلا ىف ظوفتش كلذ وماانلا ضو
 ةيحورلا ةعزنلا نيبي . ًامامت كلذ نم سكعلا ىلع « لب ةيداملا ةايحلا لّثمب

 ىرخألا ةايحلا روصتت تناكو ةميدقلا ةيرصملا ةايحلا ىلع تبلغ يتلا
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 تاعانصلاو مولعلاو نونفلا ىتح . ذئدعب مالسإلا لعف امك ةيدام ةايح
 ودبيو . هتمدخلو هيلع ًافقوو ينيدلا عمتجلا ىلع ًاركح تناك اهنأ ودبي
 . نيسدنهملاو نيلاّثملاو نيماسرلاو نييقيسوملا مه اوناك مهسفنأ ةنهكلا نأ

 يذ يناسنإ طاشن لك فده نوكيل « لقألا ىلع نونفلا هذهل ةذتاسأ وأ
 ةروصلاب ىرخألا ةايحلا يف هئاقل ىلإ قوشلاو هلإلا ةمدخ ةينيد ةفص
 . هب قيلت يتلا

 نولّتمي اوناك ءامدقلا نييرصملا ةنهكلا نأ ًاقيثوت رمألا اذه ديزي امو
 نيملكتملاو ءاهقفلا درجم ال يحالطصإلا انموهفم يف ةيفوصلاو داهزلا
 نع دعبلاو برقلا يف ًاتوافت لت مهتاقبط تناك انه نم . نييلوصألاو
 هتاراشإل مهفلاو هنم ءاحيتسالاو هنع يقلتلا ىلع ةردقلا ثيح نم هلإلا

 . صوصخلا ىلع دباعملا لخاد هتاكرحو هتارابعو

 دقف . ةينيدلا مهبتارمو مهتاسرام نم مهباقلأ نودمتسي ةنهكلا ناكو
 انرّكذت يهو « يقنلا وأ رهاطلا ينعتو ء«بعو) مساب مهضعب بّقلت

 . ذئدعب يمالسإلا فوصتلا لولدم امهب لصتا نيتللا ءافصلاو ةيفصتلاب
 اذهو ؛ هلإلا بوبحمو هلإلا يبأب مجرتت باقلأ ةنهكلا ضعبل ناكو
 هللا بيبحو هللا ليلخو « نيحلاصلا هللا ءايلوأ اندنع لباقي ريخألا بقللا

 ةلُخلاو برقلا نع رّبعت تاقبط نم كلذ ىلإ امو رايخألا نيفطصملاو
 . فورعم وه امك ةيالولاو

 سيركتلا ديلاقت نم ًاعون اوسرام نييرصملا ةنهكلا نأ اذه ىلإ فاضي
 . اندنع ةيفوصلا لعف امك ةقرخلا سابلإ وأ

 ةصاخلا عدبلا دعاييو دهزلا ىلع لدي صاخ يز مهل ناكو

 يدتري نأ بنتجيو . هرصعل ةئثيدحلا سبالملا سبلي ال وهف . سابللاب
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 هضرفي ناك امت ! مسجلا نم ىلعألا ءزجلا يطغت ةينثم ةضافضف سبالم

 ةنهكلا نكي ملو . ةعيفرلا تاقبطلا باحصأ ىلع يرصعلا قوذلا
 اوناك لب . . ةينف ةقيرطب ففصم راعتسم رعشب مهروعش نونيزي
 . هيفظوم مهأ نم ًافظوم ناك دبعملا قآلح نأ امك , مهسوؤر نوقلحي

 - ةنهكلا نأ ء« ميدقلا يرصملا دهزلا ديلاقت يف :ئجافملا رمألا لعلو

 ًاسابل نودتري اوناك  ةلودلا ةسايس ىلع نيرئاثلا مهراغص ةصاخو

 )١١١ يتنس نيب رصم مكاح نأ» يور انه نمو ؛ فوصلا نم هتدام

 سبالمب سانلا نيب روهظلا نم ةنهكلا ررغص عنم ةيداليملا(14١و

 دهزلا رهاظم يف اهدعب ام اهل نوكيس ةرهاظلا هذهو . فوصلا

 . اهل ًانيد ةيحيسملا رصم تذختا نيحو . ةيمالسإلا رصم يف يمالسإلا
 ةيحيسملا روصعلا يف ةوقو ةدش تداز لب اهيف دهزلا ةرهاظ ريغتت مل

 زال لا يرحأ نييدتلا دعو ةنايغزلا دهم رغم تدخ تيحبي ىلرألا
 تناك امب ةيحيسملا عيبلل لوألا سسؤملا (م3751-07"1) سوينوطنأ
 ةايحلا نم زارطلا اذهب لصتت ةفاقث نم هانبتتو مظنو ديلاقت نم هسرامت

 ءابآ) فصو اهيلع قلطأ نابهرلا نم ةعامج هب تناد يذلا ةينيدلا

 يف ءانفلا ىنعم نويرصملا نابهرلا فرع اذه قوفو . «ءارحصلا

 اوقلطأ ناّتكلا نم هتدام ًاسابل نودتري « مهسيركت دنع « اوناكف فوصتلا

 زمر وه يذلا يناويحلا رصنعلا نم هولخل «دولخلا ءادر» مسا هيلع

 فوصلا نم ًاسابل اوسبليل ميسارملا مامتإ دعب هنوعلخي اوناك مث . توملا

 . حيسملا يف ءانفلا وأ يزمرلا توملا عباط مهيلع يفضي

 : يمالسإلا دهزلا

 ىلع ًالهس اهحتف ناكو مالسإلا لوخد ىلإ ةقابس رصم تناك دقل
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 ةدقع وأ ةضراعم حور نع اهمالسإ يف ردصت ملو ؛ ةيمالسإلا شويجلا

 يف مالسإلا راشتنا ناك كلذ قوفو . ناسارخ يف ثدح يذلاك ةيسفن

 نامثع مايأ اهرهاظم غلبأ يف ةيرصملا حورلل هتقفاوم ترهظ أرمأ رصم

 . يلعو

 وه رصم ىف يمالسإلا دهزلا هب فصتا رهظم لوأ ناك دقل

 يهنلاو فورعملاب رمألا» ةركفب مازتلالا نم ةروص ىلع ةقلطملا ةيباجيإلا

 ًاحضاو ناك رصم يف يسايسلا لمعلا نأ خيراتلا انثدحيو . ؛ركنملا نع

 قادصمو . مهريغ دنع هنم رثكأ مالسإلا لظ يف نينمؤملا داهزلا دنع

 ناك لب « نييرصملا نم اوناك نامثع ىلع ةروثلا ةداق نأ يف نمكي كلذ
 « نامثع لتقب امهّنا نيذللا ء نارمح نب نادؤسو ىبيجتلا رشب نب ةنانك
 ىتنع ريصما نفل ةديدتش ةدعلا يزاوخلا كرس تناك كلك ون نورت
 مثيهلا مأ تربع دقو . مهنم يلع لتاق مجلم نب نمحرلا دبع ناك دقل
 يلعل اهئاثر يف فينعلا يباجيإلا دهزلا ةقيقح نع ةيعخنلا دوسألا تنب

 : اهلوق اهنم ةديصق نم

 انوعجوأ ةباحصلا لوط ىلع رصم باحصأ دقل . يبأ رمعل

 انيفكاعلا لعف كاذك سيلو فوكع مهنأب انوز عو

 انتذخأ « نييرصملا دنع رهظملا اذه عبانم ىلإ لوصولا انلواح اذإو

 . دلبلا اذه يف ةيحيسملا روهظ ةزيمو ةنعارفلا مايأ ىلإ ثداوحلا

 نأ رصم يف يفوصلا دهزلا مدق يف تايعمجتلا هذه قثوي امو

 ىلع داهزلا نم ةعامج روهظب تنرتقا دق يرجهلا يناثلا نرقلا رخاوأ

 يهنلاو فورعملاب رمألا مهمه ناكو يفوصلا نمحرلا دبع وبأ مهسأر
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 رحبلا رزج ىلإ اهنم اوُقُت مث ةدم ةيردنكسإلا ىلع اولوتساف ركنملا نع
 طبر وهو يرصملا دهزلا هب زيمت رخآ رصنع اذه ىلإ فاضي . طسوتملا
 ةيراضحلا رهاظملا ناطبتساو رارسألا ةركفب ىلوألا هروص يف فوصتلا

 نم ناك هنأ ينيمخإلا ديوس نب نامثع نع ركذ دقف . ةيرهاظلا يناعملاو

 . اهيف ًاسأرو ءايميكلا ةعانص ىف ًامدقم ناك هنأو نايح نب رباج ذيمالت

 لوصولاب يدلملا اهرهاظ يف لصنت انه ةدوصقللا ءايميكلا نأ انفرع اذإو

 ىلإ ةسيسخلا رصانعلا لوحي يذلا يوايميكلا بكرملا وهو ريسكإلا ىلإ

 ةضايرلا قيرط نع ةيناسنإلا سفنلا ةيفصت ىلإ زمري هنأو ةفيرش ىرخأ
 اذهو . ةيسفنلا ةيفصتلا يف جودزملا جهنملا اذه ردصم انل ادب . ةيحورلا

 يذ يف زكرت « يرصملا دهزلا نم يناثلا لكشلا لثمي يذلا . رهظملا

 يف ضوخلا هيلإ بسن يذلا (م854 /ه1450 ت) يرصملا نونلا
 ىتح [ةميدقلا ةيرصملا دباعملا -] يباربلا ايافخ ىلع عالطإلاو رارسألا

 تئرب مث دادغب يف مكوحو . ساسألا اذه ىلع « ةقدنزلاب مهنا دقل

 نب رباج ةقبط» نم ناك هنأ يرصملا نونلا يذ نع ركذ دقلو . هتحاس

 ىلع فارشإلاو نطابلا ملع دلقتو ءايميكلا ةعانص لاحتنا يف نايح

 مايأ نيبرصملا داهزب ديدج نم ٌركذي اذه لكو . «مولعلا نم ريثك
 مولعلا ركتحت تناك يتلا ء. صوصخلا ىلع « نابهرلا ةقبطو ةنعارفلا
 ملاع نم هتوم دعب ناسنإلا لقنت مارهأو روبق ةروص يف اهقبطتل ًاراكتحا

 بوعشلا رثكأ اوناك نييرصملا نأ فورعملا نمو . دولخلا ملاع ىلإ ءانفلا

 ملاعلا ىلإ ًاعلطتو ةيداملا ةايحلا نم ًاروفنو توملا يف ةايح ةيخيراتلا

 ةلمهم ةيناثلا ةايحلا ىلإ ةهجوم اهيف ةراضحلا رهاظم تناكو « يحورلا
 ةنهكلاو نابهرلاب ًاصاخ ًالمع تءوملاب ةيانعلا تراص انه نمو . ىلوألل

 ودبت اذكهو . هرارسأب نيفراعلاو رخآلا ملاعلا ىلإ ءآلدألا مهرابتعاب
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 نابإ يرصملا دهزلا يف ْرَّنَأ يتلا مدقلا يف ةلغوملا ةيخيراتلا عيبانيلا

 الف « ةيخيراتلا اهترتفل اهتبسانم نم ادب امهم . لاكشأب هتلّكشو مالسإلا
 ام لمجمو . اهيصقت لواحي نم ىلع ةميدقلا اهروذج ىفخت نأ نكمي
 : هنأ رصم يف دهزلا رهاظم نم تاف

 يدهز هنأ ىلع مالسإلا مهفب هتطبر ةتحب ةيمالسإ حور نع ردص ١-

 دهزلا نم ةيمالسإلا ةروصلا نارتقا ىلإ كلذ ىدأو ء. نومضملا

 . ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةركفب يرصملا

 ةينيدلا تاساردلا طبرت يرصملا عمتجلا يف ةميدق بساور نع ردص ١

 اذهل ًةثارو ةيحورلا ةعزنلا باحصأو داهزلاب ةيناحورلا رارسألاو
 هبساور تيقب يذلا . ميدقلا ينوعرفلا عمتجلا نم هاجتالا

 . مالسإلا روهظ دعب ام ىلإ ةيعامتجالا

 ىلع هسابل يفو دهازلا رهاظ ىلع سكعنت ةيقيبطت حور نع ردص - ”
 ىلإ ههاجتاو ةيويندلا ةيداملا ةايحلا هلامهإ نع ًاريبعت صوصخملا
 رصم يف داهزلا سبل انه نمو ؛ توملل يلاتلا يحورلا ملاعلا
 ةنعارفلا مايأ عمتجملا اذه يف نويخيراتلا مهفالسأ لعف امك فوصلا

 . نييحيسملاو

 يف لثمت دق يرصملا دهزلا نأ نآلا اهفيضن يتلا ىرخألا ةروصلاو - ؟

 يتلا ةيدهزلا حورلا هذه سكع نمت رودصلا ةعقوتم ةيرائيإ ةعزن

 ناسارخ يف اورهظ امك نايتفلا رصم يف رهظ اذكهو . اهانيب
 لصألا يسرافلا ء دعس نب ثيللا مهرهشأ نم ناكو « ةفوكلاو

 ةوتفلا عمجي ناك يذلا (ما/١4 /ه5١1١ت) سيق ةليبق ىلومو
 ءاخسلا ينعت تناك هتوتف نأ هرابخأ يف ركذ دقو .ًاعم هقفلاو
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 نم اهتثرو دنعو سرفلا دنع ةيديلقتلا ةوتفلا رصنع امهو ةءورملاو
 لثم اهيف رهظي نأ هذه لثم ةئيب ىف داتعملا نم ناكو . برعلا
 ىلإ عاطقنالاو ةديدشلا ةقرلاو ءاكبلا»و فوخلاك ىرخألا دهزلا
 نب ثيلل رصاعملا ليلخ نب نسحلا دنع هاندجو يذلاك ةدابعلا

 ىلإ عاطقنالا نم مسجلا لحان « ءاكبلا ريثك ناك» هنأ نم دعس

  «ةمايقلا لاوهأ نم ًافوخ نآرقلا ةءارق ىدل ءامغإلا عيرس « ةدابعلا

 . (م417 /ه9١ات) بهو نب هللادبع ناك كلذكو

 لب





 ةمتاخ

 راصمألا يف ةيمالسإلا دهزلا روص ضارعتسا نم انغرف نأ دعب
 ترم يتلا تارايتلاو فورظلا اهل اهتأيه بلاوق يف اهبابصناو ةفلتخلا

 مومعلا ىلع يمالسإلا دهزلا نأ ركذنف تاف ام لمجن نأ نسحي ءاهب

 ةيداملا ةايحلا ذبن ىلإ هتوعد نم ساسأ ىلع مالسإلا مهف يف لثمتي

 نوديري نمت نيدلا اذه عابتأ ةذخاؤم مدع عم كلذ عاطتسا نمل ةيويندلا
 دح كلذ غلبي ال نأ ىلع اهتايدامو اهتارسمب نرتقت نأ ةيويندلا مهتايحل

 . ديدشلا طارفإلا

 يحورلا هبناج نيدلا اذه نم مالسإلل نولوألا نوقباسلا مهف دقو

 تبصنا الو . هل ًاقيبطتو مهفلا اذهل ًاروص مهتاويح تناكف تحبلا

 لك يف ترهظ « هراصمأ يف يمالسإلا ملاعلا ىلع ةفلتخما لماوعلا

 مزتلت ةفوكلا انيأرف ةفلتخملا لماوعلا هذه اهترمثأ دهزلا نم لاكشأ رصم

 روفنلاو ءايحألا نع ةلزعلاو ةمايقلا لاوهأ نم بعرلا دهزلا لاكشأ نم

 ًاريبعت فوصلا سبل ةمادإو رباقملا يف تاومألا ةرواجم دح ىلإ مهنم

 ةسايس لكل ةيبلسلا مهتمواقمل ًاراهظإو ٠ مهسفنأ بيذعت يف مهعزن نع

 . يمالسإلا عمتجلا يف يرهاظلا هافرإلا ثب ىلإ يمرت

 خسفتلا ةمواقمب لصتي امب دهزلا نم تمزتلا دقف ةرصبلا امأ

 لمح نولواحي نيذلا صاصقلاو ظاعولا اهيف اندجوف « يقالخألا

 ه6١



 . ةيوتلاو دهزلا نم هدض ىلإ ةدوعلاو هيف مه ام كاردإ ىلع سانلا

 يف هاندجو يذلا .« يعامجلا ريمضلا باذع نم ةرصبلا وج ولخ ناكو

 نم ةيناسنإلا ةفطاعلا ىف ىماستلا ىلإ اهيف وهللا راشتناو « ةفوكلا

 ؛ هللا وه يذلا ىلعألا لثملاو ايلعلا لثملاب اهلصو ىلإ ناسنإ ىلإ اههيجوت

 . ىهلإلا

 لسكلاو يفاقشلا رقفلاو يسايسلا رارقتسالا ثيح ماشلا يفو

 مه ةباحصلا نم نييفنملاو نييومألا نم نوساسحلا ءارمألا ناك « يلقعلا

 يبأو يرافغلا رذ يبأك ءداتعملا يمالسإلا دهزلا ىلإ نيقابسلا نم

 يعامتجالا لاجلا يف امأ . ديلولا نب ديزيو زيزعلا دبع نب رمعو ءادردلا

 ايندلا حارطال ًاساسأ عوجلا نوربتعي اهتيعر نم ماشلا داهز ناك دقف

 ةئيبلاب نيرثأتم كلذ يف اوناكو . نييعوجلاب اومسف ةرخآلا ىلإ هاجتالاو

 ناك كلذكو « «ناسنإ اهيف عوجي ال فير» اهنأب تفصو يتلا ةيماشلا

 + ةوهشلا ناروقب عبشلا طبر يذلا ينابهرلا دهزلا يف رمألا

 ىلإ ةيداملا ةايحلا نم ئجافملا لاقتنالا ىف لثمتي هعباط ناكو « ةيمالسإ

 يف ترهظ كلذكو . ةنيعم ةرتف يف ةيسفن ةزه لعفب ةيحورلا ةايحلا

 . ةيتمالملا يف لثمتملا روطتملا اهلكشو ةوتفلا ةرهاظ ناسارخ

 نم اناك يدهزلا هاجتالاو ةيحورلا ةعزنلا نأ انه فيضن نأ نسَحَيو
 دمتعت « ةيحالصإ ةركف لك نأو . نورق لاوط ةيسرافلا حورلا صئاصخ

 ال : يدهز ينيد لكش يف بصنت تناك امنإ . دحاو ناسنإ ةماعز ىلع

 ةيسرافلا تاكرحلا ةداق نم هدعب ءاح نمو تشدارز نيب كلذ ىف قرف
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 يف نأشلا ناك كلذكو « مالسإلا نم ىلوألا نورقلا لاوط ترهظ يتلا

 يلولا هللا ةمعن ةكرحك ةيدهملاب تنرتقا يتلا ةيفوصلا تاكرحلا

 حافكلا ةلفاق داق يتلا ةيوفصلا ةلودلا يف كلذكو يفورحلا هللا لضفو

 ام ريسفت وه اذهو ؛ ةتحب ةيسايس تاياغ نودشني نويفوص ءامعز اهيف

 يلاغلا عّيشتلاو فوصتلا قيرط نع مالسإلا اوبراح سرفلا نأ نم ليق
 يسايسلا لمعلا سرفلا فرعي مل يذلا بلاقلا نارهظملا ناذه ناك ذإ

 امنإو يلاغلا عيشتلاو فوصتلل يفرحلا ىنعملاب ال ء هتروص ىلع الإ

 يحور ساسأ ىلع ةيدرفلا ةماعزلا امهنم سكعنت نيتكرح امهرابتعاب

 نم كلذ هعبنتي امو ميعزلا صخشل يحورلا زايتمالا يف لثمتي صلاخ

 لمعلل ًاميظنت هيهاونو هرماوأ يف ةمات ةقثو هتدارإل قلطم ميلست

 . ةماعزلل ًاديحوتو

 ةنورقم ةميدقلا بساورلا اهيف اندجو رصم ىلإ فاطملا انب غلب ذإو

 تائيبلا برقأ تناك رصم ةئيب نأ ودبيو . اهيف رهظ يذلا دهزلاب

 ةايحلا يف اهنع رودصلاو ةرخآلا ىلإ هاجتالا حور لّكَمَت ىلإ ةيمالسإلا
 مث ةنعارفلا دنع ينيدلا رهظملا اذه يف ماتلا هباشتلل كلذو ةيمويلا

 قفاوتلاو لسلستلا اذه نع جتنو . مالسإلا راشتنا دنع ًاريخأو ىراصنلا

 امب لمعي ًايباجيإ اهيف دهازلا ناك نأ ةيمالسإلا لثملاو ةيرصملا ةئيبلا نيب

 هب نمآ ام قيقحت ىلع اهقيبطت يف مازتلاو ايلعلا لثملاب ناميإ نم هيف
 ناكو . تامّلسملاو جازملا يف قفاوتلا اذه بساني يذلا يباجيإلا لمعلاب

 هب نرتقا نأ يمالسإلا يرصملا دهزلا ىلإ ةينوعرفلا لثملا برست نم
 رهاوظلا نم ةيليوأتلا نطاوبلا صالختساو ةينيدلا رارسألا يف لمعلا

 نونلا يذ لاثمأ نم نيفورعملا داهزلا دنع هحمالم ترهظو ةيعرشلا
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 00 0 و ا ا ةوتفلا رصم ىف ترهظ كلذ

 000 يف اهاندجو يتلا لاكشألا هذه لك تبصنا دقل 3 ا نآلا راصمألا ىف ل ا ل حيرلا نع ارودص
 و ريس 0 ياا حا
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 فوصتلا
 هلثم عيمجتو دهزلا ماظتنا نم تأدب ةمظنم ةكرح فوصتلا ناك

 رهاظلا لماكتلا ةفص هل ىجهنم دحاو بهذم ىف ةميدقلاو ةديدجلا

 . يسردملا جهنملاو يعامتجالا ميظنتلاو ةفاقثلاو

 ةكرح نأ ىلإ ريشن نأ يغبني ةيحانلا هذه ىلإ قرطتن نأ لبقو
 عمتجملا نم عاطق يف رهظ ًامظنم ًادهج اهرهوج يف تناك فوصتلا
 . اهيلإ هبنت وأ ةيرصنعلل طارتشا نود « برعلا ريغ نم هرثكأ يمالسإلا
 يوذ نم فرحلا باحصأ نم ةعامج مضي ناك عاطقلا اذه نأو
 تاقبط سراهف ىلإ ةدحاو ةرظنو . ةنماكلا تاقاطلاو ةفلتخلا بهاوملا

 ةيفوصلا باقلأ نم انلباقتف ؛ ةظحالملا هذه ىلإ انهابتنا بذجت ةيفوصلا
 جاج زلاو يطّقّسلاو جاسنلاو جالحلاو زارخلاو راصقلاو دادحلا : ظافلأ

 يف« ادم ترو هرهاظ هالو + « كلذ ىلإ امو يريراوقلاو يرجآلاو

 فرعَت لزتعملا نمف ؛ يمالسإلا عمتجملا يف ةيركفلا تالابلا بلغأ

 ملكتملا مكحلا نب , ماشهو ًازاّزب هيقفلا ةفينح وبأ ناكو . ماظنلاو فآلعلا

 درطت اذكهو ؛ ًاكامس هتايح ةيادب ىف ظحاجلا ناكو . توناح بحاص

 . ةرخأتملا ةيمالسإلا روصعلا كلذ يف امب تالاجملا بلغأ يف ةدعاقلا هذه

 يذلا فوصتلا يف ظحالي ةرهاظلا هذه نم لوألا رايتلا ىلإ ًادوعو
 ىلع تماق ةمظنم ةكرح ناك هنأ يرجهلا يناثلا نرقلا رخاوأ يف رهظ

14 



 تاعامجلا نع يركفلا لالقتسالا نودشني نمم سانلا نم قيرف فاتكأ

 . يرظن ركفو يلمع بيردت ساسأ ىلع مهنايك مايق عم ةفلتخلا ةيفاقثلا
 تافاقثلا باحصأ نم مهريغ نع ةيفوصلل زيمملا يه ةطقنلا هذهو

 ماظن هل نوكي نأ فوسليفلا نم بلطتي نكي ملف ؛ ىرخألا ةيرظنلا

 ةفطاعلل بيجتسي قيقر سح وأ اهدّدري صوصن وأ سابل وأ يموي
 نم كلذ ىلإ ام وأ تاتكلإ وأ ءارعشلا باد نع كلذ نكي نكي ملو « ةينيدلا

 ةيفوصلا ألإ ءارقو نيثدحمو نيخرؤم نم تافاقثلا باحصأ تاعاطق

 دعي يلمع جهنم هبناج ىلإ نوكي نأ مهمزلي يرظنلا مهجهنم ناك دقف
 . ةديدجلا مهتفاقث مضه ىلإ مهناهذأ

 نرقلا رخاوأ يف دهزلا نع هلالقتسا لانو ًايلمع فوصتلا رهظ دقل

 راثآ يف ءاج ام لوأ «كاسنلا ةيفوصلا» ركذ ءاج دقو . يرجهلا يناثلا

 (يفوكلا كيرش نب نامثع) يفوصلا مشاه يبأ راهتشا ىلإ اذه ظحاجلا

 فوصتلا رقتسا دقو . بقللا اذهب يفوصلا كدبعو نايح نب رباجو
 . (م6١41 /ه١٠٠ت) يخركلا نازريفلا نب فورعم دي ىلع ًايئاهن

 جاتنالا ريكاوبل ًارصاعم ناك هنأ فوصتلا روهظ ةيادب يف ظحاليو

 نيب هّبّشلا نم هوجو صالختسا نكمي اذهلو . يمالسإلا يفسلفلا

 رابتعا نكمي ثيحب ةيفوصلاو ةفسالفلا تارابع يف فوصتلاو ةفسلفلا

 نع اهب ًالالقتسا اهباحصأ اهروط ةفسلفلا نم ةديدج ةروص فوصتلا

 . ليلقب مهلبق نوملكتملا ةلزتعملا كلذ لعف امك يفسلفلا جاتنالا روص
 (م4537 /ه70657 ت) يدنكلا دنع ةفسلفلا تافيرعتب ةطيسب ةماملإو
 مث 2(م717١٠/ه1478ت) انيس نباو (م٠46 /ه79ت) يبارافلاو

 نيبتي ىرخألا هبناوجو فوصتلا رهوج ىلإ ةراشإلا يف ةفوصتملا تارابع



 غابسإل ةلواحم يف ةفسلفلا نع ةيادبلا ذنم ةيفوصلا ةكرحلا رودص

 ترمتساو يمالسإلا ملاعلا يف ترهظ نأ دعب اهيلع يلمعلا عباطلا

 يدنكلا فرع دقل . تحبلا يرظنلا عباطلا لمحت يهو نينرق كلذك

 ةرابع يهو « «ناسنإلا ةقاط ردقب اهقئاقحب ءايشألا ملع» اهنأب ةفسلفلا

 هنأب فوصتلا موهفم هديدحت يف اهيلإ رظن يخركلا ًافورعم نأ دباال
 . «قئالخلا يديأ يف امم سأيلاو قئاقحلاب ذخألا»

 ردقب هللاب هبشتلا» ةفسلفلا ةياغ لعج دق يدنكلا نأ اذه ىلإ فاضي

 لماك ناسنإلا نوكي نأ اودارأ» : هلوقب كلذ حرشو . «ناسنإلا ةقاط

 ةيفوصلا نع ردص امب ةهيبش ةرابعلا هذه نأ ًادج حضاوو . «ةليضفلا

 داز دقف قلخلا ىف كيلع داز نم نأو قّلخ» هنأب فوصتلل فيرعت نم
 يتلا (م1741 مهدت يبرع نبا ةرابعو . «فوصتلا يف كيلع

 . «ةيهلإلا قالخألاب هبشتلا» هنأب فوصتلا فرعت

 «توملاب ةيانعلا» ةفسلفلا ةياغ نأ يدنكلا ركذ ىرخأ ةيحان نمو

 سمفنلا كرت وهو - يعيبط : ناتوم مهدنع تولملاو» : هلوقب كلذ حرشو

 دصق يذلا توملا وه اذهف ؛ «تاوهشلا ةتامإ : ىناثلاو  ندبلا لامعتسا
 دزه ريتك لاق كتذلوب ةليشفلا ىلإ لينا ىه ةؤئهبفلا ةئاثإ :نآلاهنلإ
 مصألا متاح هنع رّبع دق ىنعم كلذو ءارش ةذللا" : ءامدقلا ةلجأ

 يف لخد نم» : هلوق يف  يدنكلل رصاعم وهو م١ /ه7737ت)

 : ضيبألا توملاف : توملا نم لاصخ عبرأ هسفن يف لعجيلف اذه انبهذم

 ةفلاخم : رمحألا توملاو ,. سانلا ىذأ لامتحا : دوسألا توملاو « عوجلا

 [فّوصتلا ىلإ يمدنملا يز -] عاقّرلا حرط : رضخألا توملاو « سفنلا
 . «ضعب قوف اهضعب



 اهنأب سفنلاب اهتلص ثيح نم ةفسلفلا ددح دق يدنكلا نإ مث

 طارقس ةرابع ىلإ كلذ يف رظني هنأ حضاوو . «هسفن ناسنإلا ةفرعم»

 دسأ نب ثراحلا ةيفوصلا نيب نم كلذكو . «كسفن فرعإ) : ةرئاسلا

 أدبملا اذه نع هل ًارادصإ يبساحملاب بقل يذلا (مه07 /ه7 57ت)

 . يفسلفلا يطارقسلا

 ؛ ةمدقملا هذه ليطي فوصتلا نم ةطقنلا هذه ليصافت ىف لوخدلاو
 ناك هنأ ركذ يذلا ءانيس نبال نايم اهدر ريبنأ ةيمحو اهنا روف

 رظت ةعانص» ةفسلفلا نأ اهصنو ءًاصلخم ًايفوص هتايح علطم يف

 بجاولا امو هسفن يف هلك دوجولا هيلع ام ليصحت ناسنإلا اهنم ديفتسي

 لمكتستو هسفن كلذب فرعيل هلعف بستكي نأ يغبني امم هلمع هيلع

 ىوصتقلا ةداعسلل دعتستو دوجوملا ملاعلل ًايهاضم ًالوقعم ًاملاع ريصتو

 تارابعلا هذه تعضو ولو . «ناسنإلا ةقاط بسحب كلذو ةرخآلا يف

 عيطتسن اذه دعي . اهنع اهتبرغ ةظحالم نكمأ امل ةيفوصلا تارابع نيب

 لوخدل ًارصاعم ناك يفوصلا لمعلل ةيفوصلا ةسرامم نأ معزن نأ

 ىلع ةصاخلا هتقيرطب علطا نيقيرفلا الك نأو . فسلفتلا ناديم نيملسملا

 هتقيرطو هتعيبطب لك « اهالوانتف ةمجرتملا ةيرظنلا ةيفسلفلا صوصنلا

 ةيفوصلاو . ىلقعلا ىقطنملا ساسألا ىلع نوفسلفتملا . هجهنمو هبولسأو

 ينسسلا وه ادهيوتا ةعورلا ةفسلفلا ىلع مئاقلا يلمعلا ساسألا ىلع

 ركذ دقو . ديرم لكل حابت ال ةيرس ةفاقث هتيادب يف ناك فوصتلا نأ يف

 هسرد أدبي نكي مل هنأ . يقيقحلا ةيفوصلا مامإ . يدادغبلا دينجلا

 نمم سلجلا ولخ نمو بابلا لافقإ ماكحإ نم دكأت اذإ الإ يفوصلا
 هجهنم ساسأ ىلع ال لتقلل جالحلا ضرعت دقو . ىذألا مهنم ىشخي
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 « ةتحبلا ةيفسلفلا هراكفأ ساسأ ىلع امنإو دهزلا ىف هتغلابم وأ ىلمعلا

 مهنأب ةيفوصلا نم قيرف فصو ىتح يرجهلا سماخلا نرقلا لخد نإ
 ىلج ةمدخ فوصتلا مدخ يذلا يلازغلا كلذ لعف دقو . «ةفسلفتم
 فوصتلا نرتقا سداسلا نرقلا لخد املو . نيدلا مولع ءايحإ هباتك يف

 )2 (ما١1 /ه7؟8تد) ىبرع نبا ءاحج املو 5 (ما١0 /هةومال ةئينن

 « يلمعلا يكولسلا ىنعملاب ًايفوص نكي مل . دوجولا ةدحو ةركفب ىدانو

 ء ةيلقعلا ةفرعملا هذه قامعأ نع ردصي ًايفوص ًافوسليف ناك امغإو

 ًايأو . مويلا ىتح امهدعب ءاج نم ريثكو نيعبس نبا هيلات ناك كلذكو

 نورق يف ترهظ يتلا . ةيفوصلا تاعزنلا تجزتما دقف رمألا ناك ام
 نيب عمجي ًاديدج ًاناديم ةيمالسإلا ةفاقثلل ءيهتل « ةفلتخملا مالسإلا

 ةيلقعلا ةفاقثلاو ء موسرم يريهطت جهنم ساسأ ىلع ةيحورلا ةعزنلا
 ىلع هقيبطتو همهفو ديحوتلاب ناميإلا يه ةدحاو ةطقن لوح رودت يتلا

 لّثمتي يحورلا يماستلل ًالماع حبصي نأ ىلإ ةديقعلا زواجتي هنأ ساسأ

 ءادأ دعب جذومنلا ناسنإلل لثما برضو ىلعألا ملاعلا نم وندلا يف
 . فوصتلا وه كلذو « هجو لمكأ ىلع ةينيدلا هتابجاو

 نيتسردم نع . ليلقب ثلاثلا نرقلا ةيادب دعب . فقوملا ىلجناو

 يف ةديدج ءارآ ىلع دمتعت ةيرظن حور نع ردصت امهادحإ نيتيفوص

 ردصت ىرخألاو « ةيعاولا دادغب ةسردم يهو « ةفسلفلاو مالكلا ملع

 نمو « ةيحان نم ةيتمالملاو ةوتفلا لُثم نم اهتقاط دمتست ةيلمع حور نع

 بجاولا لامهإ دح ىلإ . ةيناسنإلا تاذلا ءانفإو سحلا نع ةبيغلا
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 روباسين ةسردم يه كلتو « ةيناث ةيحان نم ًايرهاظ داتعملا يعرشلا

 يهف ركسلا ةسردمب هيلع حلطصي ام وأ سحلا نع ةبئاغلا وأ ةيحطشلا

 . دادغب يف وحصلا ةسردم لباقت

 دادغب ىلع تبقاعت يتلا ةيلقعلا ةيفسلفلا تاجوملا نأ يف ءارم الو

 امنيب يرظنلا عباطلا اذه نم اهيف فوصتلا حور رادصإ يف ساسألا يه

 ناريإ يف ةميدقلا ديلاقتلاو يموقلا نايلغلاو ةيروثلا تاكرحلا تناك

 فوصتتلا غارفإ نع ةلوؤسملا يه اهتباقرو ةطلسلا زكرم نع دعبلاو
 رهظملا ةيحان نم نيضقانتم نيلباقتم نيلكش يذ بلاق يف يناريإلا
 حطشلاو ةيحان نم ةيلمعلا ةيتمالملا : يه ساسألا ثيح نم نيقسانتمو
 ةضيرعلا طوطخلا نيبتت اذكهو . ىرخأ ةيحان نم سحلا نع بئاغلا

 لكشلا اذه ىلع هرولبتو دهزلا نع هروطت لوأل فوصتلا يتسردمل

 ةسردم لك درفن نأ يغبني ةروصلا هذه ىلع رمألا ناك اذإو . ديدجلا

 ةسردم ةساردب كلذ ولتن مث دادغب ةسردمب أدبتف ةساردلاب امهنم

 . روباسين



 ةيفوصلا دادغب ةسردمه- ١

 نأ انه نسحيو . بعشت فيكو فوصتلا أشن فيك ءرم اميف «انيأر

 نم ادب امهم ةيفوصلا نم ًاقيرف دادغب ةسردم يسسؤم نم نأ نيبن
 ققدملا صحفتملل نيبتت نأ ثبلت ال اهرصانع نإف ةفسلفلا نع مهدعب

 وأ . نهذلا اهنع لفغيو نيعلا اهمحتقت ةطيسب تارابع ةروص ىلع

 لّثمت ةقيقحلا يف اهنكل ةفارطلا عباط اهنم ودبي رابخأو ةرباع تاراشإ
 هعابتأ عاطتسا مث « هتيادب يف فوصتلا نايك اهيلع زكترا يتلا تايادبلا

 يتلا « ةفسلفلا نع فوصتلل ًالصف نمزلا رورمب اهيلع ةيفعتلا هورضاببو
 يتلا يمالسإلا نيدلا حور نع دعبلاب « مهريغ لبق اهباحصأ مهنا

 بيلاسألاو ةيلقعلا تاروانملا نم رفنتو ةنسلاو باتكلا عابتا ىلع صرحت

 بناجلا نم ءاوس ةينانويلا ةفسلفلا نم ةيركفلا تاسابتقالاو ةيقطنملا

 يصونغلاو ينيطولقألاو يقاورلا بناجلا وأ ةينالقعلا يف فرسملا يئاشملا

 ةروصب رابخألاو صوصنلا هذه تلثمتو . ةيحورلا ةفسلفلا نع رداصلا

 دينجلا نع تيور رابخأ يفو لصفلا اذه ةيادب يف اهانقس يتلا تارابعلا

 ساسألا اذه ىلع يدادغبلا فوصتلل 5 سسوؤملا يدادغبلا

 ىلع نيطولفأ نيبو هنيب ةنراقملا تحّص دقل ىتح ىفسلفلا ىلقعلا

 رْثَأ ام رادقم هذه عناد نضال د يضنم ناي ةنراقملا نوكتاان ليقف

 ءامتنا ال زراب يفوص يبساحم اب بقل دقل ىتح ةيفوصلا لئاوأ يف طارقس



 ًاريبعت ربعت يتلا سفنلا ةبساحم ىلإ امنإو دلب وأ ةعنص وأ ةليبق ىلإ
 ةسارد يف ذخأتلو . «كسفن فرعإ» روهشملا يطارقسلا أدبملا نع ًايفوص
 هعبتنو ع مهلوأب أدبنلو ةيفوصلا الخ هير يسسؤم نم رشن

 . نيرخآب

 : يخركلا فورعم أ

 بقل نعال يفوصلا مسا قحتسا دهاز لوأ يخركلا فورعم ناك

 ًارئأتم يخركلا فورعم ناك دقف ؛ يأرو جهنمو ركف نع امنإو ء بسنو
 ىلع ىلعألا لثملا ىلإ عوزنلاب قلعتت يتلا ةيحورلا ةفسلفلا رهوجب
 نع لزعمب قئاقحلا ىلإ لوصولاب لصتي يقيبطت جهنم نم ساسأ
 هترابع لاق انه نمو ؛ سانلا يديأ نيب يتلا ةيديلقتلا جهانملاو تافاقثلا

 . «قئالخلا يديأ ىف امم سأيلاو قئاقحلاب ذخألا فوصتلا» ةروهشملا

 نم لسلست يذلا ةفسلفلل يديلقتلا فيرعتلا ىلإ رظني كلذ يف ناكف
 ءايشألا ملع ةفسلفلا» : مهترابع يف هدعب نمو يددكلا ىلإ ةينانؤبلا
 . «ناسنإلا ةقاط بسحب اهقئاقحب

 يخركلا فورعم صخشب لصتي اميف ثحبلا لهسلا نم سيلو
 ىلع هعم رسعي دح ىلإ ضقانتو هنع بتك ام طلتخا دقلف ؛ هئارآو

 ضومغلا اذه قرغتسيو « هنع يعطق ءيش ىلإ لصي نأ عيرسلا ثحابلا

 . هءارآو هترسأو هتايحو لوألا هنيدو هدلبو فورعم مسا ديدشلا

 نب فورعم : ناك يفوصلا اذه مسا نأ تاقبطلا بتك تركذ دقل
 دق ًافورعم نإ ليق مث « نازريفلا ىمسي ناك هابأ نأ ًاضيأ ركذو زوريف
 امأ . ىرخأ نسحلا يبأبو ء«ةرم ظوفحم يبأب بقلو « يلعب يمس
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 نكل ء دادغب نم يقرشلا بناجلا ىلإ هتبسن نأ رهاظلاف يخركلا
 خركلا ىلإ فاضي عضوم لك ىلإ هنوبسني تاقبطلا بتك باحصأ
 دادغب خرك ىلإ فورعم بسن انه نمو . ناريإو قارعلا يف ةعست يهو
 عقاوملا يقابو زاوهألا خركو ءارماس برق ىدجاب خركو

 ةيحيسم ةرسأ يف دلو دق ًافورعم نإ : ليقف لوألا هنيدل ةبسنلاب امأ

 ناك هنأ فورعم مالسإ يف ركذو . ةثلاث ةيئباصو ةيناث ةيسوجمو ةرم

 /ه7١٠ت) اضرلا ىسوم نب يلع نماشلا مامإلا دي ىلع مت ًاديدج

 ىلع اوناك ًامامعأو ًاناوخإ هل ركذت مجارتلا بتك نأ عم

 بتك تركذ كلذ ادع اميفو . هتدالو لبق ءودبي اميف «مالسإلا

 ظعاولا كامسلا نب دمحم دي ىلع بات يخركلا ًافورعم نأ مجارتلا

 هنأ ىرخأ بتك تركذو . ةفوكلا يف هتظعوم عمس امل روهشملا يخركلا

 . روهشملا يفوكلا دهازلا يئاطلا ًادوواد بحص نمت ناك

 تام هاركذ دقن ؛ ماهزإو نجلا درك :يعركلا فوزتم توف ىتح
 ةجوم يف « مامإلل ًاباوب يفوصلا اذه رابتعاب ءاضرلا مامإلا باب ىلع

 ىرخأ رداصم تركذو . فورعم دسج ىلع تيبلا تمحتقا سانلا نم

 هيديرم نم قيرف هءانثأ هدوعي ناك ليوط ضرم دعب تاسم هنأ

 . هيبحاصمو

 نكمي يخركلا فورعم نأش يف اياضقلا نم ةكباشتملا ةماودلا هذه

 ىلع محقأ ام ريسفتو اهنم حيحصلا دصرل ةلواحم يف اهتشقانم

 . يفوصلا اذهب انتفرعم ديزي ًاريسفت هتمجرت

 تنكس ةئباص ةرسأ نم ناك امبر هنأ فورعم نأش يف هارن ام كالمو
 باحصأ ةداع ىلع « رهن اهيف يرجي ةقطنم وأ زاوهألا يف لصألا يف
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 ةداملا هذه ةرورضل راهنألا فافض ىلع الإ نكست ال ىتلا ةنايدلا هذه

 دقو ةليعنلاب اهايعدقع ارثتم نتا نذل عوسرفط ةسراغ ىف
 ةرم ةيحيسملاو ةرم ةيسوجلا ىلإ هب ليمت رابخأ فورعم ةمجرت يف تءاج
 نأ قحلاو . نازريفلا وأ زوريف هيبأ مساب ةيسوهلا ىلع اوللدو ىرخأ
 نم هغوست ال ىرخأ ةجح نأل ةيسوهلا ىلع لدي ال يسرافلا مسالا
 لمعتست يتلا ءامسألا لامعتسا ىلع اوجرد مهسفنأ ةئباصلا نألو ةيحان
 ماظنب لصتي كلذ لكو . مهنيدب لصتت مالعأب ديقتلا نود مهقطانم يف
 ةلاح ىف ةيبرعلا لئابقلا دنع ةيمالسإلا دوهعلا ىف رهظ يذلا ءالولا

 ْ . مهل ةمذلا لهأ دارفأ ةرواجم

 نم عنتمي ناك هنأ ء. فورعمب لصتت يتلا «رابخألا ركذتف ةيحيسملا امأ

 نع ةفصلا هذه ىفنيو . «ةثالث ثلاث» : لوقي الف هبدؤم رمأل ةباجتسالا
 ىلا 51 02 اذه نأو . لقنلا اذه ديؤي مل رخآ ًاربخ نأ فورعم

 نبالاو بآلا» : لوقي يذلا يحيسملا ثيلثتلا يف يمالسإلا يأرلا
 . «دحاو هلإ سدقلا حورلاو

 رثكأب رثأتت ةفصلا هذهو . همالسإ ىلع ةقباسلا فورعم ةيئباص ىقبت

 تناك هترسأ نأ فورعم ةريس يف نهذلا تفلي ام لوأف ؛ ليلد نم

 ىلع عقت اهلك اهنأ الإ - اهتاذب ددحتت مل نإ عضاوم يف شيعت

 عضاوملا هذه يف الإ نونكسي ال ةئباصلا نأ فورعمو ؛ راهنألا ئطاوش

 ناك هنأ ًاضيأ فورعم ةيئباص حجري امو . مهتنايد اهيضتقت اهيضتقت تارورضل

 هنري قامت ةناكف + ةئيدقنلا دلفعلاو فرطلا انجح خلو اروقتاءأنا نم رشي

 تناك يتلا قئالعلا نع ًاداعتبا ء ةوق نم هتقاط يف ام لكب هنع دعتبيو
 رهنلا ىلإ ءيجي ناك هنأ هنع ركذ دقو ؛ حجرن اميف ةئباصلاب هطبرت

 نم فورعم نع يورو . يعرشلا ؤضوتلا نود مميتي مث ءوضولل
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 دقف ؛ ءاملا ىلع ةرطيسلا لوح اهنم ريثك ىف زكرتي داكي ام تاماركلا

 همسا ركذب اهددهتيو « هتيعدأب جاومألا لزعيم لطب اك هنأ يور

 ةباجتسا ءاملا برشف ةرم ًامئاص ناك هنأ هنع ركذ كلذ قوفو !اهيلع

 تسيل اهنأ ىأرو  ةداملا هذه رقتحا هنأكف ؛ هعيبي ناك ءاّقس ةوعدل

  ًارربم دجن الو . هيف لمتعي يسفن روعش نع ًارودص رطخ تاذب

 هذه هجون نأ الإ - قباسلا فورعم نيدل انناحتما ضرعم يف نحنو

 تام ًافورعم نأ اذه ىلإ فاضي . ةيئباصلا نم هروفن ىلإ ةيسفنلا ةلاحلا
 ًاقياس ًايحيسم ناك ولو ؛ كلذ ىلع فسأتي ناك هنأ ركذو « بزعأ

 يتلا هديلاقت يف جامدنالا ىلإ عراسل نيدلا اذه نم مالسإلا ىلإ لقتناو

 ةصاخيو مهريغو داهزلا دنع جاوزلاب زيمتت ام لوأ ةيحيسملا نع زيمتت
 ولو ةيحيسملا يف ةينابهرلا لباقي يذلا فوصتلا قيرط كولس راتخا هنأ
 ١ . ةيلكشلا ةيحانلا نم

 ىلع ةقباسلا فورعم ةيسوجم نم ركذ ام يف ةملك لوقن نأ يقب

 وأ زوريف هيبأ مسا الإ ليلد نم اهيلع سيل ةركف كلتو ؛ مالسإلا
 مسالا نأ ريغ فورعم ةيسوجم حيجرت نوسلكين لواح دقو . نازريفلا

 نم ةيئباصلا ةدعاقلا هيلع قبطن نأ عيطتسن امنإو كلذ غوسي ال هدحو

 ال انل ةجح كلتو مهدالوأ ىلع اهنونكسي يتلا ةئيبلا مالعأ قالطإ

 : هيبأ مسا نوكو نسحلا يبأ : هتينكك ىرخألا فورعم ءامسأ امأ

 نب يلع مامإلا دي ىلع همالسإ نع درو امب ةلص امهل نأ رهاظلاف ٠ ًايلع

 ًافورعم نأكف نومأملا دهع يلوو . ةعيشلا ةمئأ نم نماثلا اضرلا ىسوم

 هسفن ىنكو هابأ هنم لعجف « مامإلا عم يحورلا بسنلاب طبتري نأ دارأ
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 رداصملا تركذ لب يمالسإلا خيراتلا يف ًابيرغ كلذ نكي ملو . هتينكب

 ىنكي ناك « عيشتلا يف يلاغلا ركفملا يدسألا باطخلا ابأ نأ ةميدقلا

 مامإ قداصلا رفعج نب ليعامسإل ةيحورلا هتوبأل ًادصق « ليعامسإ يبأب
 اذهل ًايحور ًابأ ناك باطخلا ابأ ٌنأكف ؛ (م١ 4 /ه98١ت) ةيليعامسإلا
 لبق مهل ًامامإ نولاغلا ةيياطخلا هاعداو هيبأ ةايح يف يفوت يذلا يولعلا

 نم ساسأ ىلع ةيمطافلا ةلودلا تماق ىتلا ةيعيشلا ةيليعامسإلا روهظ

 نيلثمتملا : هيبأ مساو فورعم ةينك قف نموحلا ودبي اذكهو . اهتديقع
 ظوفحم يبأ : لدب يخركلا يلع نب فورعم نسحلا يبأ : ةرابعلا يف

 ثحبلل تبثت الو ةقلق اهلك ةلصلا هذه نأ ىلع . نازريفلا نب فورعم

 نع فرعي ملو .دادغب لزن هنأ اضرلا نع فرعي ملف ؛ يخيراتلا

 دهعل ًايلو اضرلا نيع الو . مامإلا نكسم ةنيدملا دصق هنأ فورعم

 نم هتلحر يف . مامإلا نكل . ناسارخ يف سوط ىلإ يعدتسا نومأملا

 ركذ امك دادغيو ةفوكلا ال زاوهألاو ةرصبلا قيرط ذختا ناريإ ىلإ ةنيدملا

 ًايلو نيع دق اضرلا نإ مث , دادغب خيرات : هباتك يف يدادغبلا بيطخلا

 كلذيو ؛ يخركلا فورعم ةافو دعب يأ ء (م7١8/ه١0١7 ةنس) دهعلل

 عطقناو مامإلا دي ىلع ملسأ دق ًافورعم نإ : ةلئاقلا تاياورلا طقست

 يف مادقألا هتساد امل يفوتو « دادغب يف هراد باب ىلع ًاباوب هتمدخل

 دقع ناك اهنم دصقلا نأ تاياورلا هذه لك نم رهاظلاو . اذه هلمع

 ثلاثلا نرقلا علطم يف هتيادب يف فوصتلا نيب  ةيمهو ولو - ةلص

 هئانبأ نم لجر قيرط نع بلاط يبأ نب يلع ةيصخشو ؛ يرجهلا
 نأ نود ةيمالسإلا فئاوطلا عيمج نم يضرمو ىلوألا هتأشنل رصاعم
 اضرلا ةريس يف ركذ دقو . عيشتلا ىلإ حيرصلا ءامتنالا ىلإ كلذ يدؤي

 دعب ًاصوصخ « نيملسملا فئاوط عيمجل ًايمسرو ًايحور امامإ ناك هنأ
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 كوكشملا ةلصلا هذه تيقب دقو « هدعب نم دهعلل أيلو هل ةفيلخلا نييعت

 جئاشو نم ةيفوصلا دنع ام زعأ نم يخركلا فورعمو اضرلا نيب اهيف

 ةيفوصلا لسالسلا تلظو . ةمئألا نم يلع ءانبأ قيرط نع يبنلاب مهطبرت
 نم رفنت يتلا كلت ىتح لسلستلا اذهب قلعتت اهتاهاجتاو اهلاكشأ عيمجب

 يرجهلا نماثلا نرقلا يف ترهظ يتلا ةيركبلا ةيدنبشقنلا ةقيرطلاك عيشتلا

 . ةيفوصلا قرطلا ىلع يولعلا رصنعلا بعل لعف در اهفصوب

 : يخركلا فورعم ءارآ

 مث « هنم تروطتو دهزلا تلخد يتلا ديلاقتلا نم ةوتفلا تناك

 قلطتي اساسأ تناكف . يفوصلا ميظنتلا رصانع نم ًازراب ًارصنع تراص

 ةركف ىلع زيكرتلا قيرط نع كلذو ةيلخادلا ةيفصتلا ىلإ يفوصلا هنم
 ناك دقو . ءاخسلا « ةءورملا : ةوتفلا يرصنع يف لثمتت يتلا راثيإلا

 لعجف « دعبأ ىدم ىلإ اهيف راسو ةوتفلا لثمب ًاكسمتم يخركلا فورعم

 نم نمؤملا همدقي ام ىلإ ةداتعملا سفنلا تايصوصخ زواجتي راثيإلا ىنعم

 ةوتفلا فورعم فرع نأ دعبف . ةرخآلا ىف هلبقتسمل ًائيمأت ةينيد تاعاط

 اهفرعي هاندجو « «راسعإلا دنع هيلإ كا امو راثيإلاو ءاخسلا» اهنأب

 ! «ةمايقلا موي تاعاطلاب ولو رارطضالا عم رائيإلا» : اهنأب ديدج نم

 ءاقس ةوعدل ةباجتسا ناضمر ىف رطفأ هنأ هنع يور اذهل ًاقادصمو

 يفوصلا اذه يأر يف « هئاعدل ا هرطاخل ًاربج ءاملا برشي نأ هاجر

 ىلإ هجوتلا يف فورعم دنع ةوتفلا لثمتت اذه ىلع ةدايزو . لوألا

 صوصنلا نمو . سانلاب ةناعتسالا بنجتو هللا ىلع لكوتلاو لخادلا
 لزن اذإ  ءالبلا نم ءافشلا نأ ملعا» : هلوق ىنعملا اذه نع ربعت يتلا
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 الو كنوطعي الو كنورضي الو كنوعفني ال سانلا نأو « هنامتكب كب

 . «كنوعنعي

 طسبلا ةركف ذختت ةيفوص ةسردم لثمي اذه هفقوم ىف فورعم ناكو

 رشب هرصاعم اهعبتي ناك يتلا ةيبلسلا وأ ضبقلا لباقم يف ةيباجيإلا وأ

 ةروص ىلع ةدعاسملاب وأ راثيإلاب هتيناسنإ ققحي فورعم ناكف ؛ يفاحلا
 بيصي نأو طالتخالا بنجتي نأ هنكمأ ام لواحي رشب ناك امنيب ةيباجيإ

 هلخاد يف هسحي يذلا مؤاشتلاو سانلا نم روفنلاب هفوصت نم هضرغ
 اذه يف لوقي فورعم ناكف ؛ مهنيب ةيعيبط ةايح ةسرامم نم هعنميو مهنم

 ناكو . «ةفرعملا ينتطشن انأو عرولا هضبق ًارشب يخأ نإ» : ددصلا

 رصق ىلع هجهنم ينبي هاضرو هلكوتو اذه يباجيإلا هلؤافت يف فورعم
 ىلإ كلذ هعفديل ةظحل لك يف هنم نونملا برق يف ركفيف « لمألا

 نع ردصيل ىلعألا لثملا ىلإ هجوتلا ىلعو راثيإلا نم ديزم ىلع صرحلا
 ناكو يحورلا ملاعلا ةعيبط نع رودصلا ةلواحم نعو . ةلماكلا هتيناسنإ

 ءرخآلا يحورلا ملاعلا يف هرظتني ام نايسنل اهعبتي ةليسو رمتسملا هراثيإ
 ةيداملا هتايح يف ريكفتلا ىلع لمألا لوط هلمحي الثل هنع لفاغتلاو

 . ىلعألا لثملا نم هبرقت يتلا ةلماكلا هتيناسنإ قيقحت نع لفغي كلذبو
 نم جرخي نأ . لمألا رصق ةركفب هكسمت نم يخركلا فورعم دارأو
 تم اذإ» : ًالئاق هتوم دنع ىصوأف « هب لصتي ام لك نم ًارمص ايندلا
 اهتلخد امك ًانايرع ايندلا نم جرخأ نأ ديرأ ينإف اذه يصيمقب اوقدصتف

 رصقو قئالعلا عطق ىلع لدي صن لوألا فوصتلا يف سيلو ؛ «انايرع
 يذلا يخركلا فورعم لكوت ناكو . صنلا اذه نم حضوأ لمألا

 نإ . [ىلاعت] يالوم فيض انأ امنإ» : هلوق يف ًالثمتم هلمأ رصقب لصتي
 وه اذهو . «ينمعطي ىتح . ترّبَص ينعاجأ نإو . تلكأ ينمعطأ
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 هطبري ال نأ هب دصق يذلا هتوم ىتح هتبوزع هنمو . قلطملا لكوتلا

 تيبو لهأ ةروص يف كلذ ناك ولو ىتح لغاش هلغشي الو طبار ايندلاب
 هرولصو هب هكسمتو يهلإلا بحل اب كلذ نم فورعم ىفتكاو ء دلوو

 هنأ فورعم نع يور دقو . هب هاوقتو هتادابعو هتاعاط لك هقيلعتو هنع

 سيل هنأ يف لثمتي هباوج ناكف ةدابعلا ىلإ هعاطقنا ةلع نع لثس

 كاسنأ هّتببحأ اذإ) : امنإو باسحلا نم فوخلا الو 0
 ىلإ مث لكوتلا ىلإ روطت يذلا راشيإلا اذه ىدأ دقو .

 لوا ساو

 نسلخملا نون يوصلا هلديرم لوق هناسل ىلع فوصتلا بتك باحصأ

 هيلع مسقأف ةجاح هللا ىلإ كل ناك اذإ» : (م78 /ه76 5ت) يطقسلا
 ةجيتن سكعي هنإف ًالحتنم مأ ًاحيحص صنلا اذه ناكأ ءاوسو . ؟يمساب

 هسفن تقولا يف صنلا اذه ربتعيو . ةيفوصلا دنع يهلإلا بحلاب مازتلالا

 ىلع ولعت ةلزنم ىلإ فورعم نأش نم عفرلا ىلإ ةيفوصلا نم ةلواحم
 نيذلا ءايلوألا لئاوأ نم ناكف ؛ يفوصلا هجهنم ةجيتن رشبلا ىوتسم

 نوؤش ىلع نيمئاقلا توكس نم رهاظلاو . يداعلا ناسنإلا نع اوزيمت

 عمتجملا يف رهظي نأ اودارأ مهنأ تاهاجتالا هذه نع فورعم مايأ ةلودلا

 ةمئألا اوسفانيل يحورلا زايتمالاب نوفرصتي ءايلوألا نم قيرف يمالسإلا
 نأ ىلع « نيملسملا فئاوط ىتش يف بلاط يبأ نب يلع ءانبأ نم

 ةلودلا ةضراعم ىلإ مهعافدنا نم اوللقيف ريهامجلا باجعإب اوُصَخَي

 ةضراعملا نولثمي اوناك يذلا يلع ءاجا نط نيرتاكلا ع اهناعب ورأللاو

 ًايلو رمتسا ًافورعم نأ كلذ ديؤي امو . لوألا فوصتلا مايأ نييسابعلل

 برجملا قايرتلاب هربق فصوو هتوم دعب ءاطسبلا يأر يف هللا ىلإ ًابرقم
 . باجتسم هيف ءاعدلا نأ نع ًاريبعت يفاشلا ءاودلا وأ
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 : (مىا/ /ها" 5”ت) ىبساحملا دسأ نب ثراحلا ب

 يخركلا فورعم نع اورخأت نمم لئاوألا ةيفوصلا سوؤر زربأ نم
 زيمي ام مهأ نمو . رخآ أطوش يدادغبلا يفوصلا جاهنملا يف اوراسو

 هباتك يف ركذ دقو ؛ رايتخاو ةنيب نع ًايفوص ناك هنأ دسأ نب ثراحلا

 ادبف ةيمالسإ تاهاجتا نم هرصع يف فرع ام لك نحتما هنأ «اياصولا»

 كلذو هيلإ حمطي ناك يذلا ىلعألا لثملا ىلإ اهبرقأ فوصتتلا نأ هل

 نم نيملسملا فئاوط ةماع دنع هدجو يذلا يداملا سفانتلا نم هدرجتل

 قوف هعافتراو ىرخألا ةيمالسإلا قرفلاب ساسملا نع هضارعإلو . ةهج

 هقلعتلو « ةيناث ةهج نم ةيركفلاو ةيهقفلاو ةيمالكلا تاكحامملا ىوتسم

 راثيإلاب مازتلالاو ةيناسنإلا ءاقنب لصتي يقيبطت يلمع يلاثم جاهنمب
 سرادملل يبساحملا ضارعتسا نأ ودبيو . ةثلاث ةيحان نم حماستلاو

 يف ةفسلفلاو فوصتلا نيب ام ةظحالم ىلإ هب ىدأ هل ةرصاعملا ةيركفلا

 ناسنإلل بئاوشلا نم ةدرجم ةيلاثم ةايح قيقحت ىف لثمتي يذلا فدهلا

 قيقحتل ةيقيبطتلا ايلعلا لّثملا نع رودصلا ىف ماك ءاقتلالا نحو مركملا
 ١ : فيلا 34

 ةلقعتم راكفأ نع ثحبت ةيعاولا ةيفوصلا دادغي ةسردم تناك املو

 هبهذمو طارقس ىلع فرعتلاب يبساحملا حرف ناك دقف يلمع جاهنمو
 هل نيرصاعملا ةيفوصلل يلمع جهنم عضو يف اهدشني ناك يتلا ةلاضلا

 الك نع ةزيمتم ةلتك مهنم لعجي صاخ عباط نع نوثحبي اوناك نم

 ةركف ذختاو طارقسب ىبساحملا قلعت اذكهو . نيفسلفتملاو نيملكتملا

 ىلإ ةبسن يبساحلا 0-3 هراكفأل ًاقلطنمو ةهجاوو ًاراعش ةبساحلا

 جرد امك « ةنيدم ىلإ الو ةفرح ىلإ الو ةليبق ىلإ ال ةسيئرلا هتركف

 . هرصع يف هيلع سانلا
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 لوأ ناك هنأ يفوصلا ثارتلا يف يبساحملا ثراحلا هب مهسأ ام مهأو

 يف لثمتي يفاقث ساسأ ىلع ةيفوصلا ةفرعملا دعاوق يسري يفوص
 . هب قثوي نم الإ اهيف لبقي ال ةلفقم فرغ يف دقعت ةيرس سرد تاقلح

 لبق ناشقانتي اناك ام ًاريثك ؛ ينآلا يدادغبلا دينجلاو . يبساحملا نأ ركذو

 اذه ىلع بتكي ناك يبساحملا جاتنإ رثكأ نأو تاقلحلا هذه لثم دقعت نأ

 ةركفلا هرابتعاب ديحوتلا يف ثحبلا تاقلحلا هذه رادم ناكو . لاونملا

 ةيفوصلاب ةركفلا هذه قوصل نم ناكو . ةيفوصلا ةسردملل ةيساسألا

 يور اميف « يور دقو « ديحوتلا لهأ « ةرابع مهسفنأ ىلع اوقلطأ مهنأ

 سلاجم نم ًاسلجم ًارس رضح لبنح نب دمحأ نأ يبساحما رابخأ نم

 هعامس نع يهنلا ىلع رصأ هنكل عمس امب رّنأتلا ةياغ رثأتف يفوصلا اذه

 لقتسم يحور وحن ىلع ةينيدلا لئاسملا يف لقعلل لامعإ نم هيف امل

 يفوصلا زيكرت نم ضرغلا ناك دقو . يفرحلا يفلسلا ههجوت عم ىفانتي
 يلمع ساسأ ىلع هجهنم ىلإ لوصولا ةلواحم ديحوتلا ةركف ىلع

 نوكي الف ؛ ًايحور هنع رودصلاو ًايلخاد هب روعشلا ىلع ناسنإلا لمحي
 نم أزجتي ال ًاءزج حبصي امنإو ناسنإلا نايك نع ةلقتسم ةقلعم ةديقع

 ملاعلا نم أزجتي ال ءزج هنأ سحي ثيحب ناسنإلل يسفنلا نيوكتلا

 هلهؤت يتلا ةلماكلا ةيناسنإلا نع رداص ىلعألا لثملا نم بيرقلا يحورلا

 نأ حضاوو . ةفسالفلا ىري امك كالفألا ملاع يف ايحي هنأب روعشلل

 ىلإ يروعشلا يسفنلا ديحوتلا اذه روطت يف ببسلا مه هلاثمأو يبساحلا

 ةركف ىلإ مث « يلبشلاو جالحلا دي ىلع دعب اميف يدوهش ديحوت
 . عباسلا نرقلا يف دوجولا ةدحوو سداسلا نرقلا يف قارشإلا

 ًايح ناسنإلا مهف ىلإ يمري « جاتنإ نم يبساحلا فلخ ام لمجأ نمو
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 هب دارأ يذلا «هللا قوقحل ةياعرلا» : امهلوأ نادئار ناباتك ءًاتيمو

 ةايحلا عم ىشمتي ايندلا هتايح يف ًاجهنم ناسنإلل عنصي نأ يبساحملا

 يذلا «مهوتلا» باتك وهف يناثلا امأ . فوصتلا اهيلإ فدهي يتلا ةيلاثملا
 ءرخآلا ملاعلا ىلإ ملاعلا اذه نم ناسنإلا ةلحرل ةرم لوأل هيف ضرعي
 ؛ ةينيدلا صوصنلا ىلع ينبم وحن ىلع هيف هتايح تاليصفت نيبيو

 عوضوملا اذه يف ةباتكلا ىلإ نورق ةئالثب يرعملا ءالعلا ابأ كلذب قبسف

 امك دصق نودو ًادارطتسا يرعملا هب ملأو ًادصق يبساحملا هقرط يذلا
 . نرق وحنب هلبق «عباوزلاو عباوتلا» هباتك يف يسلدنألا دّيهش نبا لعف

 اهتيفيكو ةبساحملا يف بتك امغإو درجللا ذخألاب يبساحملا فتكي ملو

 يف لقتسم يمالسإ فّنصم لوأ ربتعي د «هللا قوقحل ةياعرلا» هامس ًاباتك
 سفنلل ةعراب تاليلحت باتكلا اذه يبساحملا نمضو . سفنلا ملع

 نم اهيف ام دصرل ةلواحم يف ةقيحسلا 00 ىلإ ًاذوفنو ةيناسنإلا
 كلذ نوكيل ليصافتلا قدأ ىلعو لاكشألا ىتش يف بويعلا قئاقد

 يداملا دوجولا ىوتسم نم اهب عافترالاو اهبويع ةجلاعم ىلع هل ًانيعم
 ةلماكلا ةيناسنإلا ققحي يذلا يلاثملا ىوتسملا ىلإ ضرألاب قصاللا
 ملاعلابو . ميدقلا ينانويلا حالصإلاب كالفألا ملاع يف امب ناسنإلا رعشيو

 نويقاورلاو نوطالفأو نويروغائيفلا هيلإ حمط يذلا  ًامومع يحورلا
 ءاقللا قّقحت كلذيو ؛ نانويلا ةفسالف نم ةثيدحلا ةينوطالفألا باحصأو
 يمالسإلا فوصتتلا نيبو « يلاثملا اهبناج يف ٠ ةينانويلا ةفسلفلا نيب

 يمالسإلا عمتجلا يف تبصنا يتلا ةينانويلا ةفاقثلا نم ديفتسي ذخأ يذلا
 ةدافإلا نورشابي نوملسملا نوفنصملا لعجو يرجهلا يناثلا نرقلا يف
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 أدب يذلا تقولا وهو يرجهلا ثلاثلا نرقلا علطم يف مهسفنأل اهنم

 . هنايإ هنايك سسؤي فوصتلا

 ١ يفوصلا هجهنم :م ءانب يف « ديفتسي نأ يبس احلا لواح كلذ قوفو

 هيلإ مهبرقأ ناكف ىرخألا نايدألا اناا عيل اعلا براجت نم

 رثأت دقو . ءادألا يلماكلا ةيفوصلل جذامن مهنابهر ربتعي نيذلا ىراصنلا

 دحأ حتتفا ىتح حيسملا ديسلا ةريسبو ةيحيسملا ةينيدلا بتكلاب يبساحلا

 لامعألل  مالسلا هيلع  حيسملا اهبرض يتلا رذابلا ةصق ركذب هبتك

 فالتخاب اهجئاتن فلتخت ةرذب ةروص ىلع ناسنإلا اهمدقي يتلا ةحلاصلا

 ءارو ام ىلإ هعلطت يبساحملا ىلع ذخؤي الئثلو . فورظلاو ةئيبلاو ةبرتلا

 نيملسملا ءارآ ضارعتسا يف ةيصخشلا هتبرجت ترمثأ « مالسإلا

 ام شقاني لعجف ؛ فوصتلا يف يمالكلا رصنعلا لاخدإ نيضراعملا

 ءهيبشتلاو ليزنتلاو نآرقلا قلخب لصتت اياضق نم نوملسملا هشقان

 لبنح نب دمحأ مامإلا بضغ هيلع تراثأ ًابتك كلذ يف بتكو

 نم ناسنإلا عنميو يلزتعملا رايتلا عراصي ناك يذلا (مه65 /ه؟١5تر)

 صوصنلا اهيلإ تقرطت يتلا ةيركفلاو ةيرظنلا لئاسملل ضرعتلا

 ىلإ هنم يفلسلا عباطلا ىلإ برقأ ناك يبساحملا نأ عمو . ةينآرقلا

 ال ةشقانملا نم ساسأ ىلع هءارآ هتماقإل لبنح نبا هنم بضغ « يلزتعملا

 موقي هلك هركفو ال فيك « يفرحلا صنلاو لقنلا ىلع مئاقلا ميلستلا
 ! ؟ةبساحملا ىلع

 : (مق١١ /هاوؤ6ت) يدادغبلا دينحلا َج

 ةسردملا ةمق زاّزخلا يريراوقلا يدادغبلا دمحم نب دينجلا لثميو

 نامزلا يف يبساحملل ًايلات ناكو . فوصتلا ىف ةيعاولا ةيدادغبلا
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 ناك دقلف ؛ هيف شاع يذلا رصعلا فوصتلا ىف هقمعت داز اممو . ةناكملاو
 ةيفسلفلا ثحابملا لالقتساو لازتعالا رصع يرجهلا ثلاغلا نرقلا
 دينجلا راتخنا دقو . ةدافإلاو ثحبلا روط ىلإ ةمجرتلا روط نم اهلاقتناو

 عفدناف ةفلتخلا ثادحألاو راكفألا نيب ةنزاوم دعب عانتقا نع فوصتلا

 . هيف ةيبلس ال ًايباجيإ ًاعافدنا هراكفأ ىلإ

 « تافصلا يفن ةركف دينجلا اهب زيمت يتلا ةيلقعلا لئاسملا نمو
 فيطاو تنيكلا فن فين نم ليس وتلا ىف ةيفسلقلا بناوملا فالذكو
 «هتفرعم هللا ةدابع لصأ» نأ ىلإ لصوتلاو ةيهلإلا تاذلا موهفم نع
 فيكلاب هنع تافصلا يفن هديحوت لصأو هديحوت هتفرعم لصأو
 لدّتسا هبف» ىلاعت هنأ ىلإ اهنم صلخي ةلمج ىهو « «نيألاو ثيحلاو
 قالا يجمل اخ اوم يلا ةنش يدك كلان انيم انهو ف 41:12
 ةيمالك لصألا يف يهو ةركفلا هيلع موقت « نيتم ساسأ ىلع هرارقإو
 . نايئابجلا مشاه وبأ هنباو يلع وبأ هاضراعم اهب ىدان ةيلزتعم

 يفوصلا ركفلا ىلإ ةيفسلفلا رصانعلا تلخد . ىرخأ ةيحان نم
 ًاناونع اهفصوب «ةبحلا سأك» ةرابعب هماملإ كلذ نمو « دينجلا هماقأ يذلا

 نع يفوصلا ةبيغ دعب الإ ققحتت ال يتلا ةيماهلإلا ةيفوصلا ةفرعملل
 يناسنإلا نوعيشلا ءاتفإ ىلإ فديت ىلا ةيلمعلا هتاسرام لغفب هييغز
 ةمجرت مومعلا ىلع ةبحملا سأكو . ماعلا دوجولا نع ةلقتسملا هتيصخشب
 نينيدتملا دنع اهتاذ ةلالدلا ىلإ فرصنت يتلا ةينانويلا ةيسوخابلل ةيمالسإ
 ماعلا يفوصلا ركفلا يف ترمتسا مث « ىلوألا مهروصع يف نينانويلا

 يف مايخلا رمعك فسلفتم اهنم ملسي ملو . صوصخملا ىلع يقارشإلاو
 . نيلوؤملا ضعب يأر يف ةرئاسلا هتايعابر
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 : هؤارآو هتيصخش

 ء(م458 /ه17654ت) يطّقَسلا يرسلا هلاخ تيب يف دينجلاأشن

 نم دينجلا وبأ ناكو . ناريإ يف دنواهن نم فوصتلا خويش نم ناكو
 ناكف دينجلا امأ . يريراوقلاب بقل اذلو جاجزلا عيبي فرحلا باحصأ

 فاتكأ ىلع هريغو مالسإلا يف ةيلقعلا راكفألا مايقب انركذي اذهو ًازازخ
 يف ةيفوصلا داهزلا لئاوأو ةعيشلا ةالغ ناكو فرحلا باحصأ ةقبط

 . رم امك « ةقبطلا هذه نم مهتلمج

 باحصأ نم روث يبأ بهذم ىلع ًاهيقف هتيادب يف دينجلا ناك
 كاسل اخ مندل ةناقإ لواحت مث نينا بحسم ل ىفئانشلا

 : هلوق ةعزنلا هذه نع ةربعملا هتارابع نمو « ةدهاجملاب نرتقم يلقع

 ايندلا كرتو عوجلا نع نكل لاقلاو ليقلا نع فوصتلا انذخأ ام»

 فوزعلا هلصأو هللا عم ةلماعملا ءاقص هنأل تانسحتسملاو تافولأملا عطقو

 نع يتأيف ىلقعلا بناجلا امأ . ىلمعلا بناجلا وه اذه . «ايندلا نع

 نم فرش ءانننلا مبدأ تحت ملعب نأ تمنع ولا ::ةلئاقلا هترابغ
 . هتلصقو هيلإ تيعسل ء انباحصأ عم هب ملمكتن يذلا « ملعلا اذه

 الثلو . . «ةنس نيثالث هللا يدي نيب يسولج نم ملعلا اذه تدفتساو

 تاهاجتالل ضقانمو مالسإلا حور نع داش رهظمب فوصتلا رهظي

 ةنسلاو باتكلاب فوصتلا طير ىلع دينجلا رصأ « ةيديلقتلا ةيمالساإلا

 ظفحيو باتكلا ظفحي مل نم . ةنسلاو باتكلاب طوبضم انملع» : لاقف

 نيذلا ةيفوصلا بنجيل كلذ لاق . «هب ىدتقي ال هّقفتي ملو ثيدحلا
 نع ةلفغلا . ةدهاجملاو لمأتلا ىلع يملعلا مهجهنم يف نودمتعي

 نم رهظمب مهرهظت فقاوم يف نوطروتي كلذبو ةينيدلا تابجاولا
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 امو . يديلقتلا يعرشلا نيدتلا ىلع ةيداهتجالا ةيسفنلا بناوجلا لضفي
 اذه ىلع فوصتلا ءانب يف هبولسأو دينجلا ةفاقث يف عونتلا اذه رهظي

 يف ةلزتعملا رابك دحأ , يخلبلا مساقلا وبأ هركذ ام يلقعلا ساسألا

 ناك» هنأب دينجلا سلهل فصو نم نييرجهلا عبارلاو ثلاثلا نينرقلا
 نوملكتملاو هيناعم ةّقدل هنورضحي ةفسالفلاو هظافلأل هنورضحي ةبتكلا

 . «مهملعو مهمالكو مهمهف نع نئاب همالكو . هملع مامزل هنورضحي
 ىلع درلا يف ًاباتك فتص يذلا ديعس نب هللادبع ةظحالملا هذه دكؤيو

 ىلإ يدهو اهيلع درلل بهاذملا نم ديزم نع ثحبي لعجو قرفلا
 ناك هنم عمسو هسلجم رضح املف . ةديدج ةقرف مامإ هرابتعاب دينجلا
 : هلوق هيلع همكح

 نم عمس هنأل هنم كلذ ناكو . هيف كترظانم يننكمي ال ءيش اذه»

 يأر يف ًاضعب اهضعب حرشي يتلا ةينآلا تارابعلا ديحوتلا يف دينجلا
 . دينجلا

 قلاخلا لصف يأ . «ثدحلا نع مَدقلا دارفإ انيهذم» : دينجلا لاق ١

 لك ءاغلإو تافصلا يفن ىنعمب مهنع لزعمب هعضوو هتاقولخم نع

 . قحلاو قلخلا نيب موقي يدام هبش هجو
 امم نوكي ام نايسنو ناطوألاو ناوخإلا نارجه فوصتلا» : لاقو - ؟

 ىلإ نيهجوتم مهرضاح يف نوشيعي ةيفوصلا نأ ىنعمب «ناك
 هجوتلاو ةيناسنإلا ةايحلا نم نمزلا لماع ءاغلإل ةلواحم يف ديحوتلا
 هب لسصتي ال يذلا ميدقلا : هللا وه يذلا ىلعألا لثما وحن يلكلا
 . نامز

 تبشثن نوكي فيكو دينجلا يأر يف . فوصتلا مهفل ةلواحم يفو - "
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 هتفرعم لصأو .هتفرعم هللا ةدابع لوأ نأ ملعإ» : ةلئاقلا هترابع

 ثيحلاو فيكلاب هنع تافصلا يفن هديحوت ماظنو « هديحوت

 ؛هيلع لدتسا هبف» ةقباسلا هترابع حرش يف ركذي مث . «نيألاو
 : هلوق

 عقو هب قيدصتلا نمو هب قيدصتلا هيلع هب هلالدتسا ببس ناكو»

 . «هب ةفرعملا ترج هب قيقحتلا نمو هب قيقحتلا
 ىلع . هتقيقح ىلع هللا دحوي نأ دارأ اذإ ىفوصلا نأ اذه ىنعمو

 ل نقع قوز فاقت هيت فقتي نأ هيلع نإ فاو ةيفرسسفلا هج

 نامزلاو ناكملا هب يفتني ًاقلطم ًاديحوت هديحوتو هللا نع تافصلا

 قيرط نع هللا فرعيل لخادلا ىلإ يفوصلا هجتي مث نمو . ةيفيكلاو
 . ىلوألا ةلحرملا يه هذهو . كشلا يفنو لمأتلاو لّمعتلا

 نوكت فيك انيأر يتلا هب ةفرعملا دعب نم أديتف ةيناثلا ةلحرملا امأ

 لاصنتالا مث هيلإ يقرتلا ىلإ ةباجتسالا يدؤت مث . هيلإ ةباجتسالاب كلذو
 نأ دينجلا ىري كلذ دعيو . هنع فصولا باهذ مث هل نايبلا مث هب

 نع هباهذب دوهشلا ةقيقح يف مث هل دوجولا ةقيقح يف عقي يفوصلا
 مث ءهدوقفم دوجوم هنأ سحي يفوصلا نأ ةجيتنلا نوكتو . . دوجولا

 نايب ىلإ ةبّلَغلا ركس نم جرخ» هنأل دوجوم دوجوم هنأ كلذ دعب
 نإ : لوقي نأ ديري دينجلا نأ ركذن يناعملا هذهل ًاحرشو . «وحصلا

 نأ كاردإ ىلإ ناسنإلاب يدؤت ةمات ةفرعم هتفرعمب أدبي هللا ىلإ قيرطلا

 بيجتسي ىعاولا نيدتملا نأو هيف ارت ال رع هب نيدن يذلا نيدلا

 نأب ًاناميإو ًاعانتقا امنإو ةنجلا ىف ًاعمط الو رانلا نم ًافوخ ال ديحوتلل

 يدؤت ةعاطلا هذه . هللا ةعاطب الإ اهنم ةياغلا ققحت ال ةيناسنإلا ةايحلا



 كرديل يحورلا ملاعلا ىلإ هلقعو هركفب لوصولا ةلواحم ىلإ ناسنإلاب
 ىلإ دوعيل هفلأي نأ ىلع هسفن ضوري مث , هيف بوذيو دوجولا رهوج
 نأ عيطتسيف « نييبلق كاردإو ةدهاشم فصو مهل هفصيف سانلا دوجو

 ةلاح نم هصلخت دعب موهفم يناسنإ ظفلب هغلب يذلا ملاعلا نع ربعي
 ةريحلا عفترت كلذيو . يحورلا ملاعلا ىلإ هلوصو لوأل يسفنلا للشلا

 فيك دينجلا اهب نّيِب عيرأ لحارملا هذهو . ريبعتلا نكميو وحصلا لحيو
 . دوجولا رهوج نع ًاربعم يهتني فيكو ًاطيسب ًاجذاس ناسنإلا أدبي
 : يه عبرألا لحارملا هذهو

 يف ناميإلا رذبت يتلا ةيديحوتلا ةفاقثلا قيرط نع يفوصلا كولسلا ١
 ةنمؤملا ةيفانكورلا ىلإ ةكاشلا ةيداملا نم ناسنإلا عفرتو بلقلا

 . ةنقوملا

 قيرط نع سفنلل يداملا ملاعلا كرت يف لثمتت يتلا ةيناثلا ةلحرملا- ؟

 ملاعلا ىلإ لصت ىتح هللا ىلإ لماكلا هجوتلاو ةيحورلا ةيفصتلا
 . ًامات ًاكاردإ سانلا هكردي ال ًايلوأ ًاريبعت هنع ربعيل يناحورلا

 ةعيبط نع ناسنإلا دعتبيل ةيفصتلا ىف رارمتسالا : ةثلاثلا ةلحرملا " 

 « هتافرصتو هتارابع يفو هسفن يف مكحتلا نع ًازجاع يداملا ملاعلا

 فرع ىف ربتعي يذلا وهو « هيلع يناحورلا دوجولا طلستب كلذو
 ىلع دوجولا ةقيقح ىلإ يفوصلا لصي كلذبو . ًايناسنإ ءانف سانلا
 كاردإ ىلإ رمألا روطتيو ؛ يولعلا ملاعلا يف لثمتت يتلا اهتروص
 ودبي انهو . هنم ًاءزج حبصي ثيحب ًايناحور هسملو دوجولا اذه

 نع ربع اذإف ؛ سانلا ةعيبطو هتعيبط نيب ريبكلا فالتخالا

 ةفلتخم هتعيبط سنج نم هترابع تءاج ملاعلا اذه يف هتادهاشم
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 ضفقانم اهرهاظ تاحطش ةروص ىلع سانلا هفلأ امع ًايلك ًافالتخا

 فقوت اهنطايو . هيف ةيهلإلا لولح وأ ناسنإلا ةيهلإب مهوي ناميولل
 . ديدج ملاعب اهلاغشناب ةداتعملا ةروصلا ىلع لمعلا نع ساوحلا

 نم يفوصلا وأ كلاسلا نكمتو يداملا ملاعلا نع ةبرغلا ةلاح لاوز - 5

 هلاوحأ نع ريبعتلا هتعاطتساو ةيناسنإلا ةروصلا ىلع هساوح طبض

 لصتت اهنكل « سانلا ميهافم بسانت ةيناسنإ ةقيرطب هتادهاشمو

 هذه تسيلو . هيلإ هلوصو دعب هنم داع يذلا يحورلا ملاعلاب

 دنع اهردصم ناك امبرو يفسلفلا ركفلا ىلع ةبيرغ عبرألا لحارملا

 يحورلا ملاعلا ركذ درو دقو . ةرشابم ةفسلفلاب ًالصتم هسفن دينجلا

 ومسلاو ء دسجلا نم لضفأ سفنلا تربتعاو نانويلا ةفسالف دنع

 يف ناسنإلل ةيقيقحلا ةايحلا يناحورلا ملاعلا ىلإ يناسنإلا دسجلاب
 ربتعا ىتح ةفسالفلا دنع ةركفلا هذه ترمتساو . يداملا ملاعلا

 وأ داحتالا نم ًاعون مهنم ريثك دنع ةيلقعلا لئاسملا نع ريبعتلا

 . ناعم نم يحورلا ملاعلا يف امل قوذتلا

 يمالسإلا فوسليفلا لحارملا هذه نع ربع نم حضوأ ناك دقو
 ًاباتك فلأ دقو ء(م1779/ه٠5١٠ت) يزاريشلا نيدلا ردص رخأتملا

 عبرألا تالحرلا ىنعمب «ةعبرألا رافسألا» هامس عوضوملا هذه يف هسأرب

 ءافرعلا نم كآلسلل نأ ملعإ» : باتكلا ةيادب يف اهدرس يف لاقو

 : ةعبرأ ًارافسأ ءايلوألاو

 ١ قحلا ىلإ قلخلا نم رّمَسلا : اهدحأ .

 . قحلا يف قحلاب رفسلا : اهيناثو - '"

 . قحلاب قلخلا ىلإ قحلا نم رفسلا : اهثلاثو - "
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 . «قلخلا يف قحلاب رفسلا عبارلاو

 ةلحرملا نأ اهادؤمو . ًايفوص نوكي نأ هللا ىلإ يعادلا ماهم نمو
 هللا وحن هاجتالا قيرط نع نوكت يحورلا ملاعلا يف ناسنإلل ىلوألا

 نأ ىلع هسفن اهيف ناسنإلا ضوري ىرخأ ةلحرم اهبقعتو . ايندلا كرتب
 أدبي يتلا ةثلاثلا ةلحرملا كلذ دعب يتأتو . يحورلا ملاعلا يف ايحي
 عم ىفانتت ةيحور ةروص ىلع هسفن نع ريبعتلا يف اهءانثأ كلاسلا
 . يحورلا ملاعلا اذه يف هئانفل ةيناسنإلا تافراعتملاو ديلاقتلاو عئابطلا

 ملاعلا ىلإ ةدوعلا يف لثمتي يذلا عبارلا رودلاب ةلحرملا هذه متتختو

 نع رودص عم هديلاقتو هيناوق ىضتقمب هنع ريبعتلاو يعيبطلا يناسنإلا
 . يحورلا ملاعلا

 نيثحابلا تعجش دينجلا راكفأل يفسلفلا رصنعلل ةظحالملا هذهو

 موحرملا ضهن دقو . لئاسملا هذه ثحب يف قمعتلا ةلواحم ىلع
 ءارآ نيب ًارهاظ ًاهبش ظحالف كلذل رداقلا دبع نسح ىلع روتكدلا

 (م١٠107 )7١6  نيطولفأ ينانويلا فوسليفلا راكفأو ةيفوصلا دينجلا
 وأ ةرشابم ًاذخأو ًالاصتا دعي نأ نكمي هباشتلا اذه نأ رهظ ثيحب

 . ينانويلا يفوصلا فوسليفلا اذه نم ةطساولاب

 طاقنلا يف يدادغبلا دينجلاو نيطولفأ نيب تالاصتالا هذه لثمتتو

 : ةيلاتلا

 متهي نأ ىبأيو يناسنإلا مسجلا يف هدوجو نم لجخي نيطولفأ ناك ١

 ؛ ملاعلا اذه ىف ةدودحملا ةيداملا قئالعلا نع ًايماست هنطوو هلهأب

 ةطقنلا هذهو . هنم صلختي نأ ناسنإلا ىلع نأ هيأر نم ناكو
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 لاوقأ يف زربت ام ًاريثكو ًامومع ةفوصتملا دنع حوضو يف ةلثمتم

 . ةيلمعلا هتاقيبطتو دينجلا
 كلذكو « ىلعألا ملاعلاو ىلعألا قحلا ملاع مايق ىري نيطولفأ ناك - ١

 ملاعلا نأ ىري ناك نيركفملا الك نأ اذه ىلإ فاضي . دينجلا لعف

 . بنجتي نأ يغبني يذلا عادخلاب ءيلم سانلا هيف ايحي يذلا يداملا

 ىلعألا ملاعلا نم ةقتشم حورلا نأ نادقتعي دينجلاو نيطولفأ ناك - "
 يف ةسوبحم لفسألا ملاعلا يف اهسفن تدجوو هنم تلزن اهنأو

 يحورلا اهنطو ىلإ ةدوعلا ىلإ نحت اهنإف كلذلو ؛ يعيبطلا مسجلا

 مسجلا ديق رسكل ةلواحم يف ةيحورلا ةضايرلاو ةدهاجلا قيرط نع
 . اهسبحت يتلا ةيمسجلا ةداملا ءانفإو

 لبق تناك امك ةيقن حورلا ةدوع نأ دقتعي نيلجرلا الك ناك -

 امهناكمإ يف نأ نايري اناكو ء عاطتسم ةيمسجلا ةداملا يف اهلولح

 ةيقن دوعتل ةدهاجلا قيرط نع ةداملاو مسجلا ةيئانث نم صلختلا

 . يلصألا اهملاع ىلإ عفترتف ةدحاو ةصلاخ

 مسجلاب اهداحتا ىلع ًاقباس ًادوجو حورلل نأ نايري ناركفملا ناك  ه

 ةايحلل ايلات ًادوجو كلذكو ةيويندلا ةايحلا يف اهلّمتو يناسنإلا
 . ًاضيأ ةيمسجلا

 : ملاوع ةثالث دوجوب دقتعي ناك دقلف دينجلل ةبسنلابو - 5

 ١ - ةايحلا لبق ام ملاع .

 "  ةايحلا ملاع .

 '"'  ةايحلا دعب ام ملاع .

 . نيطولفأ لعف كلذكو
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 اهنمض نآرقلا نم تايآب يأرلا اذه ةحص ىلع دينجلا للد دقو
 ةميركلا ةيآلاب هذه هتركفب دهشتساو قائيملا ةلاسرب اهامس هل ةلاسر

 ءوس مهموسي نم ةمايقلا موي ىلإ مهيلع نئعبيل كبر نّدأت ذإو»
 فارعألا /14ميحر روفغل هنإو باقعلا عيرسل كبر نإ . باذعلا
 الا طارلا ةيناسنإلا ةايحلا ىلإ ةيسنلاب اذه . 17
 نوحلاصلا مهنم ًامنأ ضرألا يف مهانعطقو# : ةيآلا امأو . يحورلا
 وعل كالو اج ب ها دلو ايل دود انو

 دعب ةيحورلا ةايحلا ىلع ًاليلد موقتف ١18[ فارعألا /4#1نوعجري
 يتلا ةيآلا امأو . رخآلا ملاعلا ىلإ ةدوعلاب «نوعجري» ليوأتب توملا
 نم كبر ذخأ ذإو# يهف دسجلا ىلإ اهلوزن لبق حورلا ةايحب لصتت

 تسلأ : مهسفنأ ىلع مهدهشأو ٠ مهتيرذ مهروهظ نم مدآ ينب

 اذه نع انك اَنإ . ةمايقلا موي اولوقت نأ . اندهش « ىلا اولاق ؟مكبرب
 حاورألا عمج هللا نأ ةيآلا هذه ينعتو . ١75[ فارعألا 714 نيلفاغ
 اوفرتعاف مهل هتيبوبرب قاثيملا مهيلع ذخأو هلك يناسنإلا دوجولا وأ
 نوكت يتلا ةيمسجللا ةداملاب داحتالاب مهل نذأ مث نمو . كلذب
 دنع اوجتحي نأ نم مهرذح كلذ دعبو . يداملا يويندلا دوجولا

 . مهنايسن وأ مهتلفغب ةمايقلا مويل ثلاثلا دوجولا قّقحت

 دعب اهنطو ىلإ دعصت سفنلا نأ ىري نيطولفأو دينجلا الك ناك
 قيقحتل ةقيرطلاو ءاهتدهاشم ةوقب هللا ىرتف دسجلا نم اهصالخ
 مسجلا لقث نم صلختلا ىلإ فدهت يتلا ةدهاجملا يه ضرغلا اذه

 حورلا دوعصب حورلا ملاع ىلإ جورخلاو بيكرتلا نم صالخلاو
 حالطصا اهيلع قلطي اهقنعو ةلج ل! هدهف يلاعألا ىلإ ةيناسنإلا

 . ةينانويلاو ةينيتاللاب اهلباقي امب وأ ةيبرعلاب ءاوس ءانفلا



 اهفعض عم مئاد عارص يف حورلا نأ يف دينجلاو نيطولفأ قفتي - «
 ًاقيقحت هيف اهحاجن ينعي ءالبو اهل ًاناحتما كلذ ناربتعيو اهاوهو

 . اهدوجو نم ضرغلل

 يتلا لحارملا وأ ةعبرألا رافسألا ةركف يف نيطولفأو دينجلا قفتي 4

 يف اهدوجو ءانثأ يحورلا اهلامك قيقحتل ةيناسنإلا سفنلا اهعطقت

 . دينجلا دنع حلطصملا اذه لولدم انيأر دقو « يداملا مسجلا رسأ

 لزانلاو دعاصلا لدجلا يف هدنع جهنملا اذه لثمتيف نيطولفأ امأ

 لوزنلاو . ةيفصتلا ةلحرمب قوبسم دوعصلاف : لحارم ةعبرأ وه يذلا

 نيب ةريثك هبشلا نم هوجو نيبتت كلذبف . ءانفلا ةلحرمب قوبسم
 نأ ءالجو حوضو يف ودبيو يفوصلا فراعلاو يحورلا فوسليفلا

 لمحي ًايناسنإ ًارورغالو دهزلا يف ةجذاس ةغلابم درجم سيل فوصتلا

 حورلا لعجت ةلماك ةفسلف وه امنإو لهجلاو ةلفغلاو ةيمألا هتايط يف

 يذلا « صاخلا اهنايكو يركفلا اهلالقتسا كلذ يف نوكيل ًارادمو ًاساسأ

 . اهتئيب يف شيعتو اهرصاعت ىتلا ةيداملا سرادملا تافراعتم نع فلتخي

 يناعي ناك يتلا ةلكشملل يفسلفلا لحلا يدادغبلا دينجلا دجو دقل

 ىف ةيداملا تاعزنلا تايم ف نورفني نيذلا ايلعلا لثملا باحصأ اهنم

 يناسلا تاكل اهم ءاربس ىركديلا فلانلا رقلا ين ةيقالتجإلا ةاييكلا
 . كلذ ىلإ ام مأ ي ركسملا مأ يداصتقالا مأ

 شقاني نأ عيطتسي يلقع ساسأ ىلع فوصتلا دينجلا ماقأ دقل
 هجتي نأو . ةجحلاب ةجحلا نرقي نأو هاضتقمب ىرخألا سرادملا باحصأ

 . هلعفي ام ىودجب ًاعانتقا هديزي يلقع نيقي يف هاجتالا اذه
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 سحلا نع بئاغلا ىسرافلا فوصتلا ةسردم " 

 : سراف دالب يف ةيتمالملاو ةوتفلا : ةمدقم

 نيوكت يف يفاقثلا لماعلا رّثأ فيك ةيفوصلا دادغب ةسردم يف انيأر
 مالكلا ملع رّثأ فيك اندجوو . كانه فّوصتلل يلقعلا يباجيإلا عباطلا
 هسكع امك ىفوصلا ركفلا يف ىرخأ ةيحان نم ةفسلفلاو ةيحان نم

 فذاك دقق سرافيف انآ . .قدادتبلا ديدلاو ىسئاإلا دبأ نب اكتراكلا
 اندجو اذهلو ؟ دادغب يف اهتاليثم نع ًانيب ًافالتخا فلتخت ةيفاقثلا ةئيبلا

 هذه نمو . دادغب يف هنع فالتخالا مامت ًافلتخم كانه فوصتلا عباط
 زيكرت ناك « يدادغبلا فوصتلا يف ةوتفلا روهظ عم « هنأ تافالتخالا
 ثارت ةوتفلا ةركف نأل كلذو دشأو ىوقأ ةعزنلا هذه ىلع ناريإ ةيفوص

 ًاففخمو ًايحالصإ هرابتعاب مالسإلا روهظ لبق كانه أشن ميدق يسراف

 عفدل ًاصصختو يسرافلا يكلملا ماظنلا يف قلطملا نايغطلا روج نم

 عمتجلا بلص نم ةيحور ةلتك دي ىلع ءارقفلا ةدعاسمو ملاظملا

 . يسرافلا

 ال تدتشاو يمالسإلا حتفلا دعب سراف يف ةوتفلا حور ترمتسا دقو

 ةنسح جذامن اونوكي مل نيحتافلا نأ سرفلا نم نوساسحلا سحأ

 ليحل



 يمالسإلا حتفلا نم لعفلا در ءاج انه نمو . اهب نوداني يتلا ئدابملل

 سانلا نع فيفختلا اهدئار ناكو ناسارخ يف ةوتفلا تاعامج تزربف

 نعو « ةيصخشلا حلاصملاب ةيحضتلا قيرط نع مهيلإ ةنوعملا دي دمو
 يذلا ىلعألا لثملا قيقحت ليبس يف اهئاضعأل لتكلا هذه رذن قيرط

 . هنودشني

 نيرّنؤملا ءايقتألا نم ةهبج « ساسألا اذه ىلع . سرفلا نايتفلا ناكو

 مهحلاصمو ةيداملا مهبلاطمب نوحضيو ىلعألا لثملاب نوقلعتي نيذلا

 لدي امو . مهموق اهنم يناعي يتلا تاليولا نم فيفختلل ةيصخشلا

 ىنعم ىلإ مهدنع تروطت اهنأ يسرافلا عمتج لا يف ةوتفلا خوسر ىلع

 كلذو ةوتفلا ةركف اهنع ردصت ىتلا راثيإلا ةركف ىلع ديزي ديدج

 ةراثإ يرحت ىلإ تروطت ثيحب دح ىصقأ ىلإ ةيحضتلا ةركفب كسمتلاب
 ىه تافرصت نم هنوسكعي امو لامعأ نم هب نوموقي امل سانلا راكنتسا

 ةيعامتجالا ديلاقتلاب فافختسا اهرهاظ يفو اهيف غلابم ةوتف اهنطاب يف
 ةمالملا ىلإ ةبسن ةيتمالملا مسا مهسفنأ ىلع اوقلطأو « ةينيدلا تابجاولاو

 . [ةيمالم ظفل ىلع نوكت ةيبرعلا يف اهيلإ ةبسنلا نأل] ء سايق ريغ ىلع
 ًاصلاخ ًاهاجتا هجتي راثيإلا نم ًالكش ىنعت اهتقيقح يف ةيتمالملا تناكو

 تافراعتملاو ةيعامتجالا تاعضا ونملاب متهي نأ نود ىلعألا لثملا ىلإ

 رهاظتيو برشي نأ نود ركسلاب رهاظتي يتمالملا ناك انه نمو . ةينيدلا

 مئاد لاصتا ىلع هتقيقح يف وهو رشلاب رهاظتيو قسفي نأ نود قسفلاب
 امو يتمالملا ةدابع صُْلْخَت نأ كلذ نم ضرغلا ناكو . قحلاو ريخلاب

 امو ةعفنملاو ةرهشلاو ءايرلاو رورغلا بئاوش نم ةيحضتو ريخ نم همدقي
 ناسارخ يف ةيتمالملا ترهتشا دقو . ةيويند ةيدام بلاطم نم كلذ ىلإ

 ةملس نب ورمع] دادحلا صفح وبأ اهلاجر نم ناكو صوصنلا ىلع

 رض



 نب حلاص وبأ] راصقلا نودمحو « (م477” /ه١11ت) « يروباسينلا

 تراص دقو . [(م875 /ه1ا/١ت) « يروباسينلا ةرامع نب دمحأ

 ثلاثلا نرقلا طساوأ يف يسرافلا فوصتلا ىلع بلغي ًاعباط ةيتمالملا

 اهب نيدي يتلا ئدابملا نم بوشملا ريغ صلاخلا لمعلا راصو يرجهلا
 راشتنا ىدأ دقو . ةيعامتجالا هتايحل ًاراطإ يفوصلا جهنملا راتخي ناك نم

 ماعلا يأرلاب فافختسالا ةركف عويش ىلإ سراف يف ةيتمالملا بهذم

 ةيفوصلا حيرصت كلذ نع جتنو ينيدلاو يعامتجالا فرعلابو

 ماعلا يأرلا راكنإ نم كلذ هثروي ال باسح نودو جرحت نود مهتانونكمب

 . نيدلا  ىلاعت هل نيصلخم مهتليخد يف اوماد ام

 تراص ْنَأ ةيفوصلا ةرهاظلا هذهل يسرافلا عمتجلا دايتعا رمثأ دقو
 « تاحطشلا حالطصا اهيلع قلطأف ؛ فوصتلا عباط نم تافرصتلا هذه

 ةرصحنم ةينيدلاو ةيعامتجالا ديلاقتلا قرخ ىلع ةأرجلا تناك نأ دعبو

 ةعرستم لمجو تاحيرصت ىلإ تروطت ةيعامتجالا ةيلمعلا لئاسملا يف

 اهيف نورعشتسي يتلا تاقوألا يف ةيسفنلا مهلاوحأ نع ةيفوصلا اهب ربعي
 ؤرج اذكهو . مهرئاصبب هدوهشب حرفلاو ىلعألا لشملا نم برقلا
 «! يناش مظعأ ام يناحبس يناحبس» : لوقلا ىلع يماطسبلا ديزي وبأ

 ؛ امهيسفن هيلأت ادصقي نأ نود ! قحلا انأ : لوقي نأ جآلحلا ىلع لهسو

 وأ عمجلا نيع وأ حطشلا ةيفوصلا اهيمسي ةركف نع ناربعي اناك امنإو
 . هللا نع ةياكحلا بولسأب ريبعتلا

 جالحلاو يماطسبلا ديزي يبأ ةساردل دهمت نأ اهب ديرأ ةمدقملا هذهو

 . هتأشن لوأل سحلا نع بئاغلا ىسرافلا فوصتلا نالثمي نيّدللا
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 : (مها/ه /ها١51ت) يماطسبلا ديزي وبأ -أ

 يف شاع يذلا ناشورس نب ىسيع نب روفيط وه ديزي وبأ - ١
 ناكف فوصتلا اهؤاضعأ سرام ةرسأ نم ناك . اهيلإ بسني يتلا ماطسب

 امكو . ملسأ مث ًايسوجم ناكف هدج امأ . نييفوص هاوخأو ًادهاز هوبأ

 هنيد ىلإ ريشت ةيئباص بساور هتافرصتو يخركلا فورعم مالك يف ناك
 ناكف ؛ يماطسبلا ديزي يبأ مالك يف ةيسوهجلا بساور تيقب ميدقلا

 سوجملا هدشي فوصلا نم ًامازح ناك يذلا «راّنِزلا» ظفلل ًانمضتم همالك

 مالك يف رانزلا راص دقو . «يتسّكلا» هنومسي اوناكو مهطاسوأ ىلع

 ةيلاثملا هتايح ايحي يذلا ناسنإلا نم ىنافلا بناجلل ًازمر ىماطسبلا

 يتلا « ديزي يبأ تارابع ةلثمأ قعر. ةنذاق ةقولع ]5 نع انه ةعوزلا

 ديلاقتلا -] لامعألا راحب يف تّصُْع» : هلوق ءرانزلا ةملك اهيف لخدت

 ديقم يأ ؛راّنُز لكب طوبرم انأ اذإف تدعصف ةنس نيعبرأ [ةيعامتجالا

 هللا يدي نيب تفقو اذإ» : ديزي وبأ لاق كلذكو . لسالسلا ىتشب

 . «هيدي نيب راّزلا عطقت نأ ديرت يسوجم كنأب كسفن لعجاف
 نينس سمخو . يسفن دادح ةنس ةرشع يتنثا تنك» : لاق كلذكو

 قف كلمت راثز يطوق اذإف < اهيوتيب امتف رظنأ ةكيو نش رد
 سمخ هعطق يف تلمعف رانز ينطب يف اذإف ؛ ةنس ةرشع يتنثا هعطق

 : ليقف ةيلقعلاو ةينيدلا ةفاقثلا لمهي مل ديزي ابأ نأ ركذو .؛ 250

 ددع وهو ءهرشع ةثالثو ةئامثالث اوغلب خويشلا نم ددع نع ذخأ هنإ

 يزمرلا كربتلاو « ىرخأ ةيحان نم ةغلابملاو ةيحان نم ةرثكلا هب دصقي
 اوعاطتسا هبو ردب ةعقو يف نيملسملا شيج ددع لثمي هنأل ةئلاث ةيحان نم

 . هللا نم ددمب نيكرشملا ىلع راصتنالا

 نضي



 مامإلا ديزي وبأ مهنع ذخأ نيذلا خويشلا نيب نم نأ اوركذ دقو - ؟
 ديزي ابأ نأ خيراتلا بتك ركذتو . (م/5 /ه١ 58ت) قداصلا رفعج
 نكلو . امهئاقتلا يفن ىلع فاك ليلد وهو (مى ٠ : /ها48/4١ ةنس) دلو

 نيب طبرت نأ لواحت ىتلا ةيخيراتلا ريغ ىرخألا ةلالدلا ىفنيال كلذ
 لرألا فيعتلا ىف هل مانلا ليجلا اذاكنإ دع يذلا + قدادفلا سمج
 ةيفوصلا دنع نيزرابلا ةفوصتملا نم ربتعاو يرجهلا يناثلا نرقلا نم
 عئاضلا هباتك يف يملسلا نمحرلا دبع وبأ همجرت دقل ىتح مهسفنأ
 رسفي يذلا طوطخملا هباتك يف ًايلك ًادامتعا هيلع دمتعاو «ةيفوصلا خيرات»
 ةودق هتلعج قداصلل ىرخأ ةزيمو . ةيفوصلا ةقيرطلا ىلع نآرقلا هيف

 ثحبلل ههاجتاو يسايسلا عارصلل هكرت وه مهل ىلعأ ًالثمو ةيفوصلل
 . ةوتفلاو دهزلاب هفاصتاو يملعلا

 نيتلحرم امهرابتعاب ةيتمالملاو ةوتفلا حور نع ديزي وبأ ردص دقو
 دي ا ا يو ب لا ةنتامهب متت

 تنك» : لاق هنأ همالك ىف درو انه نمو . ةيحورلا ةيفصتلاو يفوصلا

 0 ناك هنأ رج ميظوتها فارق دوب يسبق 25-0 يتنثا
 ىنعملا : ىلوألا : ناتلالد امهل راّصقو داّدح اظفلو . ىرخأ ةدم «هسفن
 تادهاجملا لمحت ىنعمب ديدحلاب هسفن قرط هنأ هب داري يذلا رهاظلا

 هسفن نع ىفن ًاراصق ناك ىرخأ ةيحان نم هنأو . ةيسفنلا ةضايرلاو
 . [نوغابصلا -] نوراّصقلا لعفي امك ءاضيب اهلعجو يويندلا اهداوس

 ةوتفلا ءامعز نم نيلجر ىلإ هجوتت يتلا ةيانكلا يه ىرخألا ةلالدلاو
 . دادحلا صفح وبأو راصقلا نودمح امهو نيبقللا نيذهب ابقل ةيتمالملاو

 عضو يتلا ةبساحملا حورب رّثأت ديزي ابأ نأ كلذ ىلإ فاضي - ؛
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 دنع ةيسفنلا لحارملاو ةيحورلا ةفاقثلا كلذكو . دسأ نب ثراحلا اهسسأ

 ال ام تافآلا نم تاعاطلا يف نإ : هلاوقأ نم ناكو . يدادغبلا دينجلا
 يف صالخإلا نأ ينعي اذهو « «يصاعلملا اوبلطت نأ ىلإ اهعم نوجاتحت

 يف عمطلاو ةرهشلاو ءايرلاك ةريثك بئاوش نم اهتيقنت بلطتي تاعاطلا

 ىتح تاقشملا نم ريثك ىلإ جاتحت رومأ يهو . كلذ ىلإ امو باوثشلا
 ؛ سفنلا ةبساحم يف لخدت اهنأ ةركفلا هذه نم حضاوو . هلل صْلْخَت

 لاصتالا اذه لمكيو . نايب ىلإ هعم جاتحن ال امم يبساحملا ءارآب اهتلصو

 يأ] لاجرلا غلبم غلبي ال١ يفوصلا نأ هادؤم يماطسبلل ريبعت يبساحلاب

 . «هسفن فرع اذإ آلإ [نيلصاولا ةيفوصلا

 انتر اساسا اهرابتعاب « ةدهاجملا راصنأ نم يماطسبلا نكي ملو 6

 قارغتسا نم جتنت يتلا تاماركلا راصنأ نم نكي ملو ء. فوصتلل

 يطعأ لجر ىلإ مترظن ول» : كلذ يف هلاوقأ نمو . ةدهاجلا يف يفوصلا

 فيك اورظنت ىتح هب اورّتغت الف ءاوهلا يف عّبرت ىتح تاماركلا نم
 ناك اذهل . «ةعيرشلا ءادأو دودحلا ظفحو ىهنلاو رمألا دنع هنودجت
 ياو سلاما لفف انك 6 فرضتلا سبا نم نيدنلا يتعب كيوي 1

 اذه نمو « ًانيدتم نوكي نأ يغبني « هيأر يف ء. يفوص لكو . يدادغبلا
 يماطسبلا نكل . ةيلمعلا ةيمالسإلا ةايحلا ىلإ :فريفلا جرخي نيدتلا

 « هقفلا نأل ءاهقفلا ءادعلا ًابصانم يديلقتلا ثحبلل ةضراعملا حيرص ناك

 متهي الو ةتحبلا ةيداملا ةيقيبطتلا بناوجلاب متهي يلمع ملع « هيأر يف

 وحن هجوتلاب لصتي يذلا نّيدتلا رهوجب الو ةيناسنإلا سفنلا قامعأب
 : هلوقب ءاهقفلا ىماطسبلا ديزي وبأ بطاخ دقو . ىلعألا لثملا

 يانلا يللا نع ادهلغ اننغأو تف نع اقف عهدلع ودعا : ةيكاسفا
 هنأ ينعي كلذو . «هنم : هلوقأ انأو [هللاب -] هب نولوقي سانلا . توميال
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 ةيرهاظلا صوصنلاب نوذخأ يف سانلا امأ ةرشابم هللا نع ردصي
 ىلإ صرغلا ةلكشم مهسفنأ اوفلكي نأ نود ًايلآ ًاقيبطت اهنوقبطيو

 هل ةشقانم يف « ىرخأ ةرابعب فقوملا اذه نع ديزي وبأ ربعو . اهقامعأ

 . . ناسل نع ناسل نم لقن .« خيش اي. كملعف» : لاقف ءهيقف عم
 . «هنم تاماهلإو هللا نم يملعو

 يسرافلا فوصتلا هب زيمت ديدج بهذمب ديزي وبأ جرخ اذه لكب - ١
 ء سحلا نع بئاغف لوألا امأ حاص عاو فّوصت ريخألاف . يدادغبلا نع
 فوصتلا يمسو وحصلا ةسردمب يدادغبلا فوصتلا يمس اذهلو

 نأ ىلإ ريشن ةقرفتلا هذهل ًاقيبطتو . رم امك ركسلا ةسردمب يسرافلا

 لحارملا نم ةشثلاثلا ةلحرملا يف يحسمني « هرافسأ يف عرشي نيح « ديزي ابأ

 هسفن نع ريبعتلا نع زجعيو هتاذ نع ىنفيف دينجلا دنع اهانيأر يتلا

 عيطتسي الو . هيف ايحي يذلا عمتج لا يف اهيلع فراعتملا ةقيرطلا ىلع

 لخاد هب سحي ام نيب قيسنتلا ةلحرم : ةعبارلا ةلحرملا ىلإ لوحتلا

 نكميو . ةينيدلا يمالسإلا عمتجم لا ديلاقت قفاوي يذلا ريبعتلا نيبو هسفن

 ناسنإلل نآرقلا همدقي يذلا جذومنلاب يماطسبلا ديزي يبأ لاح هيبشت

 هيلع  ىسوم نأ كلذو . يحورلا ملاعلا ىلإ ذوفنلا لواحي يذلا

 ىلع ىوقي نل هنأ نم  ىلاعت  هرّدذح هللا ىلإ رظني نأ دارأ امل  مالسلا
 لبجلا تبث اذإف ؛ هنم ىوقأ وه يذلا لبجلل ىلجتيس هنأ هل نيبو .« كلذ

 باغ نأ ناكو . اكد راص لبجلا نكل . ىسوم ىلع ةركلا داعأ هل

 لصتت ةرابع ديزي يبأ لاوقأ نم ناك كلذ ىلعو . هيعو نع ىسوم

 هتارابع نمو . ًاريثك ًاحطش اهيف اندجو انه نمو ةثلاثلا ةلحرملا هذهب

 مظعأ ام « يناحبس « يناحبس» : هلوق لاجللا اذه يف هنع تلجس يتلا

 ! «يناش
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 يف « عفتري يبنلا نأ ظحالف يهلإلا يحولا يماطسبلا لوأت دقو -

 ةيناحورلا ىلإ ةيذاملا نمو « ةيكلملا ىلإ ةيناسنإلا نم . يحولا هيقلت لاح
 ؛ (ع) ليربج نع يقلتلا هل ىنستيل ىلعألا الملا ىلإ يداملا ملاعلا نمو

 هاقلتي ام يدؤي لب هسفن نع قطني ال « لاحلا هذه يف . (ص) ىبنلاف

 ةيفوصلا تاحالطصاب اذه انلصو اذإو . هب ىحوم مالك نم كلملا نع
 ركسلاو يحورلا ملاعلا يف ءانفلا لاح يف . يبنلا نإ : لاقي ذئدنع

 امنإو ناعم نم هنهذ يف امو هسفن نع ربعي ال « ةيناسنإلا نم عالخنالاو

 ركسلا لاجل . يماطسبلا لّثمو . يعواللا نم لاح يف هاقلت ًاصن لقني
 تنكس مث هللا ركذأ ةنس نيثالث تنك" : هلوقب ءهصخشل ةبسنلاب هذه
 يلكلا هجوتلا نم ةنس نيثالث دعب « ىننإ : يأ . هل يركذ يباجح اذإف

 هذه نأ تفشتكا « هيلإ ةهجوم ةيئاسنإ صوصن ديدرتب « هللا ىلإ
 . يحورلا ملاعلا نيبو ينيب لوحي لئاح اهتاذ دح يف يه صوصنلا
 ًامالك ددرأ ينأ ًافشتكمو ملاعلا اذه يف ًاجمدنم يسفنب كلذ تفشتكاو

 . يداملا ملاعلاب ًالصتم

 هللا نإ# : اهصن نآرقلا نم تايآب يأرلا اذه ىلع ديزي وبأ للد دقو

 هلوقب كلذ متي نأ نودو ١١١[ ةبوتلا 1] *. . مهسفنأ نينمؤملا نم ىرتشا

 . «ةنجلا مهل نأب مهلاومأو# : ىلاعت

 هل نوكت فيكف هسفن عاب نم نإ) : هادؤم جاتنتساب كلذ نم جرخو

 ءاغلإ ىلع ًامئاق أدب امك ةياهنلا يف فوصتلا حبصأ اذكهو . «سفن

 . يحورلا ملاعلا يف جامدنالل هنم ةلواحم يف يناسنإلا دوجولا

 ديزي يبأ نع رثأ هنأ ىلإ ريشن « هتياهن ىلإ ىدملا اذه يف ًاريسو - 4
 يف ركذ (ع) ىسيعو (ص) دمحم يىبنلا جارعمك جارعم يماطسبلا

 لف



 ًادصاق تاومسلا ىلإ تجرع ينأك مانملا يف تيأر ينإ» : هلوق هتمدقم

 ىلإ هعم ميقأ نأ ىلع  ىلاعتو هناحبس - هللا ةلصاومل ًابلاط هللا ىلإ

 ةروص ىلع عبسلا تاومسلا يف هجارعم ديزي وبأ روص دقو . ؛دبألا

 دنع ةيحورلا تايوتسملاب اهقلعت يف ةيفوصلا تاماقم لباقت لحارم

 يف ديزي وبأ رمتسيو . ةيحورلا ةيفصتلا ىلإ مهعافدنا يف نيكلاسلا

 شرعلا مث يسركلا ىلإ يهتني ىتح ةعباسلا ءامسلا زواجتيف هجارعم

 طاسب ىلع سلجاو . . ينم نذأ ييفَص اي : هل هنا كرد فني ىنح

 هنم لزأ مل مث . . يقل نم يتريخو يبيبحو يّيفص تنأ ... يسْدُق
 نكي مل ثيح نم [تنك امك -] ناك امك ترص ىتح كلذك

 . «نيوكتلا

 حصني نأ هرمأ هللا نأ هركذب هجارعم نم فدهلا ديزي وبأ ددحيو

 هنأ هركذب - لجو زع - هللا ىلإ مهوعديو ضرألا ىلإ داع ىتم . قلخلا
 يقتلي كلذبو . كلذب هرمأف يماسلا ماقملا اذه يف (ص) ًادمحم يقل

 ةيمالسإلا تاعامجلا قاطن نمض ةيفوصلا ربتعيو فوصتلا عم مالسإلا

 . ةعرشتملا

 لاصتالل هنطاب دادعإو هسفنل يماطسبلا ةيفصت تناك دقل - 4

 نع ال ينطابلا لمأتلاو يسفنلا زيكرتلا قيرط نع متت يحورلا ملاعلاب
 هنم رهظت نأ يفوصلل ىنستيل دسجلا لتقو ةديدشلا ةدهاجلا قيرط

 ينادجو لماعب ةلصتم ةيفصتلا يف ديزي يبأ ةقيرط تناكو . تاماركلا

 ال كلزرو ؛ الماش عاجلا ب ىلاغت شا ىلإ هسانأ ىلع قونعلا هج
 ةيفوصلا سحأ انه نمو ؛ يحورلا ملاعلاب هقارغتسال هسفنب سحب
 يماطسبلا ديزي وبأ هسرام يذلا دوصقملا يحورلا عايضلا اذهب مهسفنأ
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 يف ؛ ىماطسبلا» : هيف لاق هنأ هل رصاعملا يرصملا نونلا يذ نع اوورف

 ْ . «نيثحابلا عم اهتع ثحبي وهف هسفن عاضأ « هللا نع هثحب

 يعاولا دوجولا نع ءانفلاو ىلكلا قارغتسالا نم ةجردلا هذهو

 عرشلل ٌدحت اهرهاظ يف لاوقأ هنم ردصت نأ ىلإ يماطسبلاب ايد « ناسنإلل
 ال ءانفلا نم ًاقالطنا يحورلا ملاعلا نع رودصلاب ساسحإلا اهتقيقحو

 يبسحا لوقي عمس انه نمو ؛ ًايلخاد ًاساسحإو ًايسفن ًاروعش لب ةقيقح
 نم ينيتأت ةركف وأ ةديقعب يل ةجاح الف يسفن ينيفكت : يأ «يسفن نم

 ًادر هل ليمزل لاقو . «ظوفحملا حوللا انأ» : لاق هنأ هنع ركذو . جراخلا

 تيبلا يف سيل» : هباوج ناكف ؟ديزي يبأ تيب يف نم : لئاس لاؤس ىلع
 هللا نإ# : ةقباسلا ةيآلاب يماطسبلا ديمو هرسف اذه لك . «هللا الإ

 مهدوجو اولذب دق ةيفوصلا نأ : يأ . «مهسفنأ نينمؤملا نم ىرتشا

 .روعشلا نع لزعمب موقي يذلا يقيقحلا مهدوجوب ءاضر يسحلا

 . سوسحملا ملاعلاب يداملا لاصتالاو ةيتاذلاو ةيئزجلاب

 وحن هاجتالا يف ةفرعملا يف ةيرظن ةيفوصلل يماطسبلا عضو دقل ٠-

 يذلا يلخادلا قارشإلاب ًاطبترم هدنع قئاقحلا ءاقتسا ناكو « نطابلا

 . ءايبنألا دنع يهلإلا يحولاب هيبشلا ماهلإلا نم ًاعون ربتعي

 ساسأ يه ىتلا دوهشلا ةدحو يف جالحلل ةودق يماطسبلا حبصأو

 لاوزب روعشلا ينعت دوهشلا ةدحوو . يفوصلا اذه دنع ةفرعملا ةيرظن

 نيب زجاوحلا لاوز قدأ ةروصب وأ « ملاعلا اذه تايئزج نيب لصاوفلا

 دوجولا نيب قراوفلا هذه لاوزب داقتعالا نأل ىلعألا الملا نيبو ناسنإلا
 الو يماطسبلا نكي ملو . دوجولا ةدحو ينعي درجلا دوجولاو سوسمحملا

 ةثالثب امهدعب ترهظ يتلا ةيفسلفلا ةيرظنلا هذه يف ناركفي جالحلا
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 ةفسلفلا ىلع ال ىلخادلا روعشلا ىلع ةمئاق ةدحولا تناك امنإو نورق

 ىلع ال قولخملاو قلاخلا نيب ةدحولا هذهب ةيبلقلا ةريصبلا ىلعو « ةيلقعلا
 نإف اذه ىلعو . «هللا الإ ملاعلا يف سيل» : لوقت يتلا ةيفسلفلا ةيرظنلا

 هتيدامب هروعش لاوزب ناسنإلا اهب سحي ةيسفن ةلاح دوهشلا ةدحو
 نأ انه ركذي نأ يغبنيو . يحورلا ملاعلا نم أزجتي ال ًاءزج هنوكو

 الو يسفنلا دادعإلا الو يحورلا كولسلا طرتشت ال دوهشلا ةدحو

 اهل ةفسلف يه امثإو يحورلا ملاعلا نع لالقتسالاب يناسنإلا روعشلا
 . ناسنإلا ةيصخش نع لزعمب اهنيهاربو اهججح

 ملس مث هلتقف جالحلا ىلع عمنجملا راث مل : لأسي نأ لئاسلو - ١
 ناذه اهيف شاع يتلا ةئيبلا كلذ نع لوؤسملا نأ قحلا ؟ديزي وبأ

 نيدلل ًاسارح نوربتعي نيذلا ءاهقفلاب ةئيلم دادغب تناك دقف « نايفوصلا

 نإ مث . ينيدلا ثارتلا نع عافدلا ةيلوؤسم لمحتت يتلا ةفالخلل ًازكرمو

 ةبوقعلا ىلإ برقأ هلتق ناكف ةسايسلاب هرومأ تكبتشا دق جالحلا

 . ينيدلا ريزعتلا ىلإ اهنم ةيسايسلا
 ةيفسلفلا ءارآلل ًايعاو ناك هنأ ىماطسبلل ركذن نأ دب ال ًاريخأو - ١

 ضراعملا يدنكلا ثاحبأ نم تارقفب ًاهيبش همالك ناكف هترصاع يتلا -
 . يضايرلا ليلدلاب هللا دوجو تابثإب ةلصتملا ةيفسلفلا لئاسملا يف هل

 ءدحاولا ىوس ملعأ ال» : هلوق كلذ يف يماطسبلا مالك نمو

 باسحلا نأل عمجلا نم جرخي ال دحاولاو , دحاولا نم جرخي عمجلاو

 نم فلألا مسا طقسي دحاو هنم صقنو ْفلأ مت اذإ : دحاولاب آلإ متي ال

 هنكلو يدنكلا مالكب ًادج هيبش ةيفسلفلا حضاو ريبعت انهف . «فالآلا

 وه دحاولا نإ : لوقي نأ ديري يماطسبلاو . ةيفوص حور نع ردصي

 . ةرثكتملا ءايشألا تناك ام دحاولا نكي مل ولف ؛ ساسألا

 م



 هجاو هنأ ركذن هللاب داحتالاب ىماطسبلا لوق يف كش يأل ًايفنو ١

 اي» : هلوقب ةلأسملا هدهارالا م ولش اجاب هتايح يف ةمهتلا هذه

 نوكلا يقب ام ةرذ هنم قلخلل ادب ول ؟دحأ هيلإ لصو لهو . نيكسم

 ىسوم فقوم نم نآرقلا هركذ ام ىلإ ةراشإ اذه يفو . هيف وه امالو

 نكلو « نارت نل# : ىلاعت هباوج ناكف هتيؤرب هل حمسي نأ هللا اعد امل

 لبجلل هبر ىلجت املف . ينارت فوسف هناكم رقتسا نإف لبجلا ىلإ رظنا
 نيب قرفلا ةظحالملو . ١[ 47 فارعألا /] #ًاقعص ىسوم رخو . اكد هلعج
 : هلاح نع ًاريبعت ء ريخألا لاق ناركسلا يماطسبلاو يعاولا دينجلا

 نم صلختلاب يأ «ىمعلاو ممصلاو سرخلاب هللا ىلإ دبعلا لصي»
 . يحورلا ملاعلا وحن ينطابلا هاجتالاو ةيناسنإلا تافصلا

 . (مو17/ه05١ت) جالحلا روصنم نب نيسحلا - ب

 ١ هتريس :

 هئارآو هلاوقأ يف وهو ةيفوصلا ركسلا ةسردم نع ًاربعم جالخحلا ربتعي

 يتلا هتاحطشب لصتي اميف ةصاخو يماطسبلا ديزي يبأب هبشلا بيرق

 جامدنالا نم لاح يف هسفن نع ريبعتلا يف لثمتملا ثلاثلا رّمسلا نع ربعت

 لتق ىدأ دقو . عمتجلا تافراعتم عم بسانتي ال يحورلا ملاعلا يف

 ىلإ قرطتلا نع هخويشو فوصتلا يخرؤم نم ريثك ضارعإ ىلإ جالحلا
 ام ىندألا دحلا يف هلوانت مهنم كلذ لعف نمو ؛ ةيفوصلا ةيصخشلا هذه

 ناك نإو دوهشلا ةدحو ىلع ًامَّلَع جالحلا راص دقو . هيف ضوخلا نكمي
 همدق ام زربأ ةركفلا هذه تناك دقو . لولحلا ىلإ هوبسن نوفنصملا

 ةنس) يلبشلا ركب ابأ نإ ىتح عبارلاو ثلاشلا نرقلا يف فوصتتلا
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 تنك» : لاق هل ًاليمزو جآلحلل ًاقيدص ناك دقو - (م145 مه 4
 1 «تمتكو حاب هنأ الإ ًادحاو ًائيش جالحلاو انأ

 ىلإ هدلب نم دصقو ءاضيبلا ةنيدم نم ًايسراف جالحلا ناك دقل - ”

 هللادبع نب لهس نع ذخأو « ناريإ نم يبرغلا بونجلا يف (رّمْست)

 اهدعيو « دينجلا سلاجم رضح ثيح دادغب ىلإ دصق مث . يرّتسَتلا
 يف ًايضاق ناك يذلا يكملا نامثع نب ورمعب لصتاو ةكم ىلإ هجتا

 هنوك بهذم ىلإ كانه وعدي لعجو دادغب ىلإ ًاعجار لفقو . فئاطلا
 تاعاجملا تناك ءاننألا كلت ىفو . هب ذخألا ىلإ ةيفوصلا اعدو هسفنل
 شبك بلطتت دادغب يف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةيسايسلا تابارطضالاو
 ؛ بئاصملا هذه نع ةيلوؤسملا هقتاع ىلع ىقلتو هب ىحضي ءادف

 ةنس هيلع ضبقف ةيحمفلا هذه جالحلا يف ةلودلا تدجوف

 ةفاصرلا مث خركلا يف دادغب باوبأ دحأ ىلع قلعو (م١٠9 /ه01٠7)

 ينامثب كلذ دعب هيلع ضبقلا ديعأ مث , ةطمارقلا ةاعد نم هرابتعاب

 يرذو قرحأو حبذ مث هالجرو هادي تعطقو مادعإلاب هيلع مكحو نينس
 : طوس فلأ هبرض اذه لك قبسو « ةلجد يف هدامر

 ىلإ اهلسرأ ةلاسر هل تدجو هنأ همادعإ ببس يف ليق ام ناكو

 ةيمطافلا ءارغلا ةلودلل كناذأ نآلا نآ دقو» : اهيف لوقي ناريإ يف هراصنأ

 جورخلا يف ةرهاظلا ةئفلل َنْدَأو ء ءامسلاو ضرألا لهأب ةفوفحما ءارهزلا
 . «هعاب لدعلا طسبيو هعانق قحلا فشكيل ناسارخ ىلإ

 بطلاب ةفرعم هل ًايوايميك ًارحاس ناك هنأ : جالحلا ين ليق دقو

 رضي ناك هنأو هذي نم ةسملب ردققملا ةفيلخلا ئفش هنأ هيلإ ٍتنسثو
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 يأر يف « تامارك نم كلذ ىلإ امو . سكعلابو ءاتشلا يف فيصلا ةهكاف

 . مهريغ يأر يف تاجن رينو « ةيفوصلا

 ليقو. هسفنل ةماعزلا ديري ًايسايس ناك هنأ جآلحلا يف ركذ دقو - '"'

 دحأ عنقي نأ لواح هنأو يرشع انّئإلا عيشتلاب ةقالع اذ ناك هنإ هيف

 نإ : ليقو « هتكرح يف امهدوهج ديحوت يف هل ضراعملا يدهملا ءارفس

 . ءيش نع رفسي مل كلذ

 ربتعيو ةيعرشلا تابجاولا ركني ناك هنأ جالحلا نع ركذ كلذ قوف

 - جحلا ماهل  زاجأ هنأ معزو « هللا ىلإ يبلقلا هاجنالا جحلا يف ساسألا

 نوكي نأ ىلع ةبعكلا هبشي عبرم ءانب لوح هتيب يف ناسنإلا فوطي نأ

 هنأ هنع ركذي ملو ةكم ىلإ جح هسفن جالحلا نأ عم اذه ليق . ًارهاط

 . هنع تركذ يتلا ةروصلا ىلع ةيمالسإلا ةريعشلا هذه سرام

 ًايفوصو ًافوسليفو ًاملكتمو ًابيدأ ناك جالحلا نأ اذه ىلإ فاضي

 نم ًاريثك تفرع بتكلا قوس نأ هتمكاحم يف ركذ دقو .ًارعاشو

 باتك الإ هجاتنإ نم انلصي مل هنأ ريغ « ةيديلقتلا لئاسملا يف هتافتصم

 يأر يف ةيالا وأ يناحورلا لصفلا ىنعمب نيساط عمج -] نيساوطلا

 ةيفوص نم يلقبلا ناهب زور ملقب حرش باتكلا اذهلو . [جالحلا موصخ
 ناويد نوينيسام موحرملا قرشتسملا عمج دقو « عباسلاو سداسلا نرقلا

 لمعلا اذهب انمق دقو « ًاديدج ًاقيقحت قحتسي هنكلو نيتعبط يف جالحلا

 قبسب فارتعالا عم ضرغلاب نييفاو انوكي نأ لمأن ًاحرشو ًاقيقحت
 . نوينيسام موحرملا

 :هبهذم

 هؤارآ تناكف هيف ام دشأ بهذم لك نم راتخا هنأ جالحلا ركذ أ
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 يقيبطت جهنم قيقحت ىلإ اهاعدأو راكفأ نم هرصاع اه: قمعأل اقمستت

 يحور ساسأ ىلع ةيلوؤسملاب ًاروعشو ًامازتلاو ةيدج ناسنإلا ىلع غبسي

 لوصأب نيطبترم امهاندجو دقو رائيإلاو ةوتفلا نع ردصي يلاثم
 بهاذملا نم ءارآلا رايتخا ةيلمع نأ ةظحالم عم ةيساسألا فوصتتلا

 هفصوب فوصتلا يف ترقتساو ىبساحلا دايترا نم ةفلتخملا ةيمالسإلا

 . ةيفسلفلاو ةيمالكلا ا, يقفل تاءامتنالا نع ًالقتسم ًابهذم

 ةلصتملا ةوتفلا نم حور جالحلل نيساوطلا باتك نم تسكعنا دقل
 ناك دقف ؛ يفوصلا ملاعلا يف لبق نم هدهعن مل فرطت اهيف ةمالملاب

 ىلع عبرت دقف سيلبإ امأ . نوعرفو سيلبإ « جآلحلا دنع . نايتفلا مظعأ
 ضفرف ؛ مدآ ىلع هلضفب مازتلالا يف ةديدشلا هتلاثمل ةوتفلا شرع

 نيطلا ناحجرب هل ًاميلست كلذ نوكي الئل كلذب هللا ىصعو هل دوجسلا
 ىتح ىلعألا رصنعلا ةمارك ىلع هصرح يف هتوتف تلجتف ؛رانلا ىلع
 ! هللا نايصع ىلإ هب كلذ ىدأ ولو

 يفن ىلع هصرح ساسأ ىلع ةوتفلل ىلعأ ًالثم ربتعا دقف نوعرف امأ
 نأ نم ًانأش عفرأ « جالحلا يأر يف « هللا نأل هقلخو هللا نيب ةطساولا

 ىلعألا الملا نيب ةطساولا مه نيذلا ءايبثألا قيرط نع هيلع فرعتي

 . يداملا ملاعلاو

 هتاضقل هميلست ربتعي جالحلا دنع ةيقيبطتلا ةيلوؤسملل ةبسنلابو - ١
 ىلع انأو قحلا ىلع متنأ» مهل هلوق يف ًالثمتم اهل ًاأجذومن هبنذب

 : هلوقو . «لطابلا
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 : هلوقو

 قتاجيعبجلا لادبو ة يف نإ ء«يتاقث اي« ينولتقا

 . هلوقو

 ركذلا ةوطس يف روكذملا نع باغو . ىوهلا هدهشي نيح « ًاقح دهاشي

 رفكلا نم نيفراعلا ةالص نأب 2ىوهلا نم لامكلا ُبصلا غلب اذإ

 يماطسبلا ديزي وبأ هأدب امل ًارارمتسا مومعلا ىلع جالحلا ءارآ ربتعتو

 يبساحلاو ةئثيدحلا ةينوطالفألاب ًارثأتم دينجلا اندجو دقل . اهل ًاريوطتو

 سبتقا دقف جالحلا امأ . ةيحيسملا نم ءيشو طارقس جهنمو مالكلا ملعب

 ةفرعملا نع ةرداصلا ةفسلفلا ىهو ةيصونغلا ةفسلفلا نم هئارآ نم ًابناج

 يماستلا ىحنم وحنت يتلا حلا حورلاب كلذكو .رارسألاو ةيقوذلا

 بّلطت ىلإو هللا نع رودصلا ىلإ ةلماكلا ةيناسنإلا زواجتي ىتح ناسنإلاب
 . دعب نمو لبق نم نوسيدقلا لعف امك هليبس يف ةداهشلا

 نأ ىري ناك دقف ؛ قلخلا يف هيأر نم ةيصونغلاب جالحلا رثأت لثمتيو

 قلخ مث , ناسنإ ةروص ىلع هسفن جارخإ ىلإ كلذ ىدأف هتاذ بحأ هللا

 نإ» : اولاق نيذلا نييصونغلا يأر وه اذهو « ملاوعلاو تاقولخملاو رشبلا

 هتروص ىلع رشبلا قلخ مث سانلا داجيإ لبق ناسنإ ةروصب رهظ هللا

 مدآ هيف جآلحلا جزمي يرعش هل صن يف ةركفلا هذه ىلجتتو . «كلت

 : لوقيف حيسملاب

 جيفاقلا هتوهال انساتا ”ةتونسات رهظأ نم ناحبس

 براشلاو لكآلا ةروص يف ًارهاظ هقلخلا ادب مث

 بجاحلاب بجاحلا ةظحلك  هّقلخ هنياع دقل ىتح
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 يف يأ . هتوسان يف ىلجتت يذلا مدآ وه لوألا تيبلاب دوصقملاف
 لثمي يذلا ريغصلا ملاعلا وه مدآف . ةيهلإلا ءامسألاو تافصلا « هدسج

 . يرشبلا دسجلا يف خفن هللا حور هنأل ًاضيأ هللا رسو اهلك ةعيبطلا رس

 ىلع ىرخأ ةرم هللا هب رهظ يذلا حيسملا وهف يناثلا تيبلاب دوصقملا امأ

 تازجعملا عنصيو ىتوملا يبحي هنكلو برشيو لكأي ناسنإ ةروص
 هللا ةقيقحلا يف وهف ؛ هنم ًاءزج سيل نم فرصت نوكلا يف فرصتيو

 ريغ ًاضيأ حيسملاب لصتي ثلاثلا تيبلا نأ ودبيو . ناسنإ ةروص يف ىلجت
 جالحلا اهب مدقت  حيسملا اهجذومن  ةّيرظن ناسكعي نيريخألا نيتيبلا نأ
 فوصتلا ىلع يغبني يتلا تاياغلاو يقيبطتلا جهنملا ددحت ةركف اهرابتعاب

 دنع ةيحورلا ناسنإلا ةايح نم فدهلا نأ امهادؤمو ء امهيف بصني نأ

 يف هنأل رمألا مزل اذإ هدسج نم صلختي نأ ناسنإلا ىلع نأ جالحلا
 دسج يف رانأ مث حيسملا دسج يف ءاضأ مث مدآ دسج يف عش رون لصألا

 نع كلذو ةياغلا هذه ىقحي يذلا جهنملا ريخألا اذه قبط دقو . جالحلا

 ةدهاجلا تناكو  ىلعألا لثملا وحن هاجتالاو يحورلا ريهطتلا قيرط

 . دسجلا نم صلختلل جالحلا جهنم ناكرأ نم انكر ةيسحلا

 باتك نم مهفلا نيساط اهنمضت ةلمج يف هتفسلف جالحلا لجس دقو

 قلعتت ال ةقيقحلاو . ةقيقحلاب قلعتت ال قئالخلا ماهفأ» : اهصن نيساوطلا
 ىلإ لصت ال قئالخلا قئالعو . [زجاوح] قئالع رطاوخلا . . ةقيلخلاب

 ةقيقحلا ةقيقح ىلإ فيكف بعص ةقيقحلا ىلإ كاردإلاو . قئاقحلا
 لاكشألا ىلإ دوعيو حابصلا ىلإ حابصملا لوح ريطي شارُلا . . . [هللا]

 حرمي مث . لاقملا فطلأب لاحلا نع مهربخيف [ةيئزحلا تانئاكلا -]

 يقليف هترارحو هئوضب ضري مل . لامكلا ىلإ لوصولا يف ًاعمط لالدلاب
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 ضري مل نيح رظنلا نع مهربخيف همودق نورظتني لاكشالا هيف هتلمج

 مسجو مسر الب ىقبيف ًارياطتم ًارغاصتم ًايشالتم ريصي ذئدنع . ربخلاب
 . «. . . ؟لاكشألا ىلإ دوعي قحم يألف . مسوو مساو

 : هلوقب ىنعملا اذه نع جالحلا ربعو

 ينافجأ نم عومدلا يرج لثم يرجت بلقلاو فاغشلا نيب تنأ
 نادبألا يف حاورألا لولحك  يداؤف فوج ريمضلا لحُتو

 : هلوقو

 روُطلا ىلع ىسوم يتبيغ يف تيأر 2ينمّكي نأ يروأل ىلجت اذإ
 ال سانلا ماهفأ نأ ىأر جالحلا نأ ركذن . يناعملا هذهل ًاحيضوتو

 ريكفتلا نأل كلذو ؛ اهنع نوزوجحم مهنأل قئاقحلا ىلإ لصت نأ نكمي

 يداملا هلاجم يف ناسنإلا ىقبي يذلا وه ةيداملا ةيناسنإلا دودحلاب دودحلا

 عطقي نأ يغبني ذئدنع . ىلعألا لثملا ىلإ عافترالا عيطتسي الف هلقشيو
 هطبرت ىتلا لابحلاو ةيداملا تاطابترالا ىه ىتلا . قئالعلا هذه ىفوصلا
 دوني ىذلا شارفلاب تاتستإلا محلل هتش دقو# ةينزخلا كلاظما سقي
 يف امأ . اهرهاظم نع سانلا ربخي مث راهنلا يف ةقرشملا راهزألا لوح
 هنأل ىأر امب سانلا ربخي نأ عيطتسي ال ذئدنعو ءوضلا لوح روديف ليللا

 . ةدوعلا هيلع ترذعتو ددبتو قرتحا ءوضلا ىلإ لصو اذإ
 ربتعت يتلا دوهشلا ةدحو ةركف هب جالحلا رهتشا ام مهأ نمو - “

 رظنيو ةدحولاب سحي وهف ؛ جالحلا دنع يهلإلا ديحوتلا ةركفل ًابلاق
 ىلإ ناسنإلا ديقي ًاديق لّثمي يذلا يعاولا لقعلاب ال ينطابلا لقعلاب اهيلإ

 يحورلا ملاعلا نع فالتخالا مامت فلتخي ءيش وه يذلا يداملا ملاعلا
 . هللا هلثمي يذلا
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 ةملكلا نع جراخ ديحوتلا : ديحوتلا نع هريبعت يف جالحلا لاق دقو

 نأ ىنعمب «ديحوتلا لهأب اوطلتخي الئثل ةماعلا اهب لغش ةملك» : لاقف هللا
 ةبسنلاب امأ . يرهاظلا يوفشلا ديدرتلا درجم نع جرخت ال ةرابعلا هذه

 اهمدق يتلا ةيفوصلا ةقيرطلا ىلع ساسحإو َلّثَتو روعش ديحوتلاف هل
 سانلا نيب دحوي جالحلا ناك كلذ ادع اميفو . هدنع ةقبطم سانلا ىلإ

 حونو مدآك زاتمم ناسنإ يبنلا نأ دقتعيو دوهشلا ةدحو يف ًاعيمج

 لوسر مكءاج دقل# : ةيآلاب ء« يحور زايتما يه يتلا « ةوبنلل دهشتساو

 ًاسفن مكلجأ نم» : هلوقب هامرم حرشيو 1١4[ ةبوتلا 4] 4مكسفنأ نم

 توكلملا ىلإ رظني ام « . قح لا نم ًاضوع نينوكلاب ءاج ةمه مكالعأو
 اذه ىلع جالحلاف . «قحلا ةدهاشم نع هرصب غاز امو ةردسلا ىلإ الو

 ىلإ هللا موهفم برقت يتلا ةيهيبشتلا روصلاب رمي ال كلاسلا نأ ىري
 هجوتي امنإو ؛ كلذ ىلإ امو ىهتنملا ةردسو ىسركلاو شرعلاك سانلا

 نيبت نآرقلا ىلإ . ظافلأ ةفاضإب هضرغ حرشي اذهو . ةرشابم هللا ىلإ
 نع هبلق «ىغط امو» قحلا ةدهاشم نع هرصب «غاز ام» : هلوقب هدصق

 لصتو اهجزمت ةركف يف راكفألا هذه لك بصنت اذه ىلعو . هتقفاوم

 دسجتف لصألا يف ًاسفن بحأ هللاف ؛ يهلإلا بحلا ةركف يه كلت اهنيب

 هللا سانلا بحيو . هتروص لع رشبلا قلخف دسجلا اذه بحأف

 نع كلذو ةرئادلا هذه لمكت ةيسكع ةروصب قيرطلا اذه نوعطقيف

 نم دسجلا نم صلختلابو .« ةيحان نم بحلاب هللا ىلإ هاجتالا قيرط
 نيب مكحتست يتلا ةبحملا نإ» : كلذ يف جالحلا لاقو . ةيناث ةيحان

 دحو ام : نونكم رس امهنيب ىقبي ال ثيحب تقو يف مكحتست نيصخش
 ىلإ ةراشإ هذهو . «هللا لوسر ريغ ديحوتلا ةقيقح فرع امو هللا ريغ هللا

١ 



 وه لدابتملا بحلا ذه نأبو «هللا بيبح» هنأب ٍةكَب هللا لوسر هب فصو ام

 اوناك نأ دعب ديحوتلاب سانلا فيرعت ىلع لوسرلا لمح يذلا
 . هنولهجي

 نم جارسلا نيساط لصف نم ةريغص ةرقف تبثن ةرقفلا هذهل ًاماتخو
 نيبتيل هتقيرط ىلع هللا لوسرب جآلحلا اهيف ديشي نيساوطلا باتك
 ميظع هللادبع نب دمحمل يفوصلا اذه هنكي يذلا ميظعلا رابكإلا ئراقلل

 مهراونأو « تزرب هرون نم ةوبنلا راونأ» : جالحلا لاق . ةيناسنإلاو برعلا

 مدقلا نم مدقأو رهظأو ٌرونأ رون راونألا يف سيلو ء« ترهظ هرون نم

 . مّدَعلا قبس هدوجو ممهلا تقبس هتّمه . مركلا بحاص رون ىوس
 ءارو : قافآلا يف ناك ام . ممألا لبق ناك هنأل ملقلا قبس همساو
 فوخأو فأرأو فصنأو فرعأو فرشأو فرظأ . قافآلا نودو « قافآلا
 همسا يذلا ةيربلا ديس وهو ةيضقلا هذه بحاص نم فطعأو

000 

 ةكريمأ نب شبح نب ىيحي نيدلا باهش] لوتقملا يدرورهسلا - ج
 9 )ما ١54٠ /ههدكت) [ ةيسرافلاب ريمأ ريغصت

 ١ - هتريس :

 ةيلبجلا ةقطنملا يف ناريإ يبرغ درورهس ةيرق يف يدرورهسلا دلو
 ينيدلا ررحتلاب ميدق لاصتا ةيرقلا هذهل ناكو .« نادمه نم ةبيرقلا

 نرقلا ىلإ ةرماع ةيرقلا هذه تلظو . ةقدنزلاب ىضم اميف تفصوو
 ملو  اهئاكس ٌدَرَشو تمجوه ال [يداليملا رشاعلا -] يرجهلا عبارلا
 . يدرورهسلا ةرسأ مهنم تناك ةّلق ألإ مهنم قبي
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 ىلع عالطالاب نيفورعم ةذتاسأ نع يقلتلاب هتفاقث يدرورهسلا أدب

 مهلوأ ناكو ؛ ةيمالسإلا تاعوضوملا نم ةيلقعلاو ةيفسلفلا بناوجلا

 كانه نمو ؛ ناريإ يبرغ لامش لَّبَجلا ىلإ ةبسن . ىلبجلا نيدلا دجم

 ًازكرم تحبصأ يتلا ناجيبرذآ ةمصاع ةغارم نيا قف دروروسلا بهذ

 امو . ةذتاسألا نيب لقنتي لعجو ةيناخليإلا ةلودلا مايأ ًاميظع ًايملع

 نأ ريغ ؛ ًاضيأ يزارلا نيدلا رخفل ًاذاتسأ ناك اذه نيدلا دجم نأ ركذي
 يف يناثلا رخأتل ةدحاو ةقلح يف اعمتجي مل يزارلاو يدرورهسلا

 . نامزلا

 رئاصبلا باتك سردو ناهفصأ ىلإ يدرورهسلا بهذ كلذ دعب

 ْ يف هذاتسأ ناكو انيس انيس نبال ءافشلا قطنل صيخلت وهو يواسلل ةيريصُنلا

 ةلاسر يدرورهسلا مجرت ناهفصأ يفو . يسرافلا نيدلا ريهظ كلذ

 ايكرت] مورلا دالب ىلإ بهذ كانه نمو « ةيسرافلا ىلإ انيس نبال ريطلا
 هلالقتسا اهيف رهظ ةلاسر لوأ فلأو ركب رايد يف رقتساو [ةيلاحلا

 هذهو ؛ ةينوطالفألا ةفسلفلا نم هبارتقاو ةيئاّشملا ةفسلفلا نع ىقارشإلا

 ماشلا ىلإ يدرورهسلا لقتنا كلذ دعبو . ةيدامعلا حاولألا يه ةلاسرلا

 ترهظو ةيمالكلاو ةيلقعلا تاعوضوملا يف هنارقأ شقاني لعجو بلح مث
 كلذ نع جتنو . ريكفتلا قمعو ةجحلا ةوق يف زربو كانه هتلاصأ

 هتدومب هصاصتخاو هب يبويألا نيدلا حالص نبا رهاظلا كلملا باجعإ

 ءهل مهدسحو هيلع ءاهقفلا دقح يف ًاببس كلذ ناكو ؛ هل هبيرقتو

 ىلع ًارطخ هنوربتعيو يبويألا نيدلا حالص دنع هل نوسدي اولعجف

 دشأ ين اهيف اوناك ةرتف يف نيملسملا ماسقنا يف ًاببسو ةيمالسإلا ةديقعلا

 تالواحملا هذه نأ ودبيو . نييبيلصلا تاراغل ًاعفد ةدحولا ىلإ ةجاحلا

 لاسرإ ىلإ نيدلا حالص هعم رطضا دح ىلإ دجلاو ةدشلا نم تناك
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 يدرورهسلا موصخ ماهتا ىلع هيف قفاوي لضافلا يضاقلا ءاشنإب باتك

 ذاقنإ رهاظلا كلملا عطتسي ملو 5 مادعإلاب هيلع مكحيو همد هيف حيبيو

 1 (ما /ه0ه1"8 ةنس) [ًاعيوجت -] ًاربص وأ ًاقنخ لتقف هقيلص

 كلتب ةهيبش تناك اهنأ ودبيف هنم صلختلل ةيقيقحلا بابسألا امأ - ؟

 ةلودلا ةيادبل ًارصاعم جالحلا ناك دقف « جالحلا ةايحب تدوأ يتلا

 ءاجو ؛ مهتطلس ىلع هنم نوشخي نويسابعلا ناكو ةيمطافلا
 هب ماق بالقنا يف ةيمطافلا ةلودلا هيف تطقس تقو يف يدرورهسلا

 اهنم متشي ةكرح يأ نم ىشخي كلذب ناكف ؛ يبويألا نيدلا حالص
 . هدهع قباس ىلإ يمطافلا مكحلا ةداعإ

 ةيليعامسإلا راكفأب ةهيبش ةيحور ةعزن نع ردصي جالحلا ناك الو
 ةاعد نم يدرورهسلا ربتعا كلذك . اهيلإ هتوعدب اهساسأ ىلع مهّناف

 ليوأتلا يف هملكتل ةيبويألا ةلودلا ىلع نيرمآتملا نمو ةيليعامسإلا
 ءاهقفلا اهفلأي مل ةروص ىلع  ةوبنلا يف هتارظنو ةينآرقلا تايآلل ينطابلا

 هيلإ اوبسن يدرورهسلا موصخ نأ لاجملا اذه يف ركذي اممو . نوملكتملاو

 دجي مل هنأ الإ دمحم مالسإلا يف تمتخ ْنِإو ةوبنلا نأ ىري ناك هنأ

 رمتسم رشبلاو هللا نيب لاصتالا نأ رابتعاب اهرارمتسا نم ًالقع عنمي ام
 لاسرإ ةروص ىلع (ص) دمحم لبق ناك هنأو عطقني نأ نكميالو
 صنب ةروصلا هذه ىلع دمحم دعب ىقبيسو يحولا لازنإو لسرلا
 الف ؛ [*9 دعرلا 13 «باتكلا مأ هدنعو ت تبثيو ءاشي ام هللا وحمي» : ةيآلا

 عم ريغتلا مدي هع اتخاو هتابثب عطقلا نكمي نكمي يدرورهسلا دنع ءيش

 هللا نم مهل ادبوو : اهّصن ىرخأ ةيآ كانه نإ مث . انئيب ةيآلا هذه ددرت

 لولدمل ةرياسم اهلولدم يف يهو [/رُمّزلا 3 «نوبستحي اونوكي ملام
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 . ةوبنلا رارمتسا نم يدرورهسلا دنع عنام عنمي ال اذكهو . ةقباسلا ةيآلا

 ؛ لوألا يأرلاب ةلص اهل يدرورهسلا ىلإ تبسن ىرخأ ةطقنو - "
 ولخت ال» : ةلئاقلا ةيمالسإلا ةيعيشلا ةديقعلا ىلإ راظنألا تفل هنأ كلذ

 ال اذهف نآرقلا لمكو نيدلا متو يحولا عطقنا اذإف . ؛ةجح نم ضرألا

 سانلا يدهيل مهلمو هجوم نم يناسنإلا ملاعلا يلخيس هللا نأ ينعي

 يلولاو ىسوم ةصقب كلذ يدرورهسلا لّثَمتو . ةداجلا نع اوفرحنا ىتم
 ملاعلاب الاصتا رثكأو ًامهف قمعأ ناك يناثلا نأ اهنم رهظ يتلا نآرقلا يف

 ربتعيو ةوبنلا نم مظعأ ةيالولا ربتعت كلذلو ؛ هسفن يبنلا نم يحورلا

 مهتوبن ىلإ نوعمجي نمم دمحمو حيسملاو حونك « مزعلا ولوأ ءايبنألا
  هدعبو هلبق ةيفوصلا نم ريثك عم « يدرورهسلا ىأر اذكهو . ةيالولا

 عئارشلا نم ضمغ ام حاضيإ ةهج مه نم ءايلوألا نم ملاعلا يف نأ

 ملعلا اوبهو الاجر مهرابتعاب يناعملا نم سانلا ىلع يفخ ام نايبو

 دقو . ءاهقفلاب هرهاظ لصتي امك نآرقلا نطاوبب لصتي يذلا يندللا
 ةيليعامسإلا نيبو هنيب ةلص هنم ليلحتلا اذه يدرورهسلا موصخ ربتعا

 يف يعيشلا مامإلاو يفوصلا بطقلا هرابتعاب يليعامسإلا مامإلل ةوعدو
 هللا اهقلخ يحور ومس تاذ ةرسأ نم هنأب سانلا نع زيمتيو ًاعم تقو

 هتوقل لّثممو ضرألا ىلع هللا ةفيلخ وهف ؛ ةمهملا هذهب مايقلل مدآ لبق
 . ملاعلا اذه يف هتطلسو

 ناك امب هحيرصت يدرورهسلا لتق بابسأ نم ناك ىرخأ ةيحان نمو
 امك تقولا كلذ يف سانلا لوقع اهلمتحت مل ءارآ نم رّثسُي نأ يغبني
 يف ًاتايبأ يدرورهسلل نأ ركذي امتو . كلذل لتقو لبق نم جآلحلا لعف
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 حاضف ىوهلاو ةبحملارتس اوُمَلكت نيقشاعلل اتمحراو
 حابت تقفاعلا ءافد اكو مهؤامد حابت اوحاب نإ رسلاب

 حافسلا عمدملا ةاشولا دنع مهنع ثّدحت اومتك مه اذإو
 حاضيإ مهرمأ لكشماهيف مهيلع ماقّسلل ٌدهاوش تدبو

 ًاعاطقنا هسبلمو هبرشمو هلكأمب ةيانعلا ليلق يدرورهسلا ناك دقل -

 ناك هنأب فصو دقو . ةيصخشلا ةيداملا بلاطملا نع ًالاغشناو لمأتلا ىلإ

 الو ًاندب الو ًابوث هل لسغي ال ندبلا خسو بايشلا سند ةقلخلا يرز»

 هحصن نمل هتراذق للعو « «ًارفظ الو ًارعش صقي الو ًاديالو ًامسج

 . «كلذ نم مهأ لْعَش يل ؛ بايثلا لسغل تيبح ام» : هلوقب ةفاظنلاب

 هنأ نوخرؤملا ركذ دقف يدرورهسلا ىلع ًايداب ناك يذلا رقفلا امأ

 هيلع ضرتعملل جرخأ  هرقف هل ّركُذ ال هنأ معزو « ًايرحت هارحتي ناك
 نأ الإ يدرورهسلا نم نكي ملف ؛ مهرد فلأ نيثالثب اهنمث ردق ةرهوج
 .رهاوجلا رسك ةلاحتسال . ةصقلا هذه تفاهت نم ودبي ام عمو . اهرسك

 نم ناك موسرم جهنم نع يدرورهسلا رودص ىلع اهتياكح لدت
 تاماركلا ماظعلا ةيفوصلل تركذ امكو . يفوصلا هبهذم تاممتم

 نمو « ةدايزو جآلحلا ىلإ بسن ام عيمج يدرورهسلل بسن كلذك

 ةيميت نبا هشقان دق كلذو ؛ اهتلازإو قفألا ىلع ًاروصق هراهظإ ركذ

 ندبلا ءاضعأ يف هفرصت يدرورهسلل ركذ كلذكو . دعب اميف هلذعو

 يف طاحت يتلا ةيفوصلا ةيالولا مزاول نم كلذ لكو . ةداعإلاو علخلاب

 . ًالطاب مأ ًاقح تناكأ ءاوس ةفلتخلا تاماركلاب فورظلا هذه لثم
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 : هتاقنصم - "

 نمو ةريثك حورشب هلئاسر تيظحو ًارفاو ًاجاتنإ يدرورهسلا فلخ

 : يدرورهسلا بتك نم عبط ام رهشأ

 يرنه هرشن دقو « ةديدجلا هتفسلف روصي يذلا «قارشإلا ةمكح١ ١

 باتكلا اذه ىلع نأ ركذي اممو « م507١ ةنس ناريإ يف نايروك

 لئاسملا يف نيثحابلا نم نيروهشم نيفنصم مالقأب حورش ةينامث
 . مالسإلا يف ةيلقعلا

 روتكدلا ةيبرعلا ةخسنلا رشن دقو ةيبرعلاو ةيسرافلاب «رونلا لكايه» ١

 . حورش ةسمخ ةلاسرلا هذه ىلعو ناير وبأ يلع دمحم

 *  د اهرشن داعأو نايروك اهرشن «ليئاربج ةحنجأ تاوصأ» .

 ةنس مالسإلا يف ةقلق تايصخش هباتك يف يودب نمحرلا دبع

 .م1151

 انيس نبال ناظقي نب يح ةلاسر هبشت ةلاسر يهو : «ةيبرغلا ةبرغلا» - ؛

 ةنمضتم امهاتلكو «ءامكحلا داقتعا يف ةلاسر» كلذكو « ليفط نباو

 يرنه اهرشن يتلا يدرورهسلا تافنصم نم ةيناثلا ةعومجملا يف

 . م407١ ةنس يف نابروك

 دنع ءاقنعلا لباقي يسراف ظفل « غروميسو : «غروميس ريغص» 4

 . دولخلا نع ناسنإلا ثحبب امئاد نرتقي يفارخ رئاط وهو ؛ برعلا

 ةنس ًاضيأ نابروك اهرشن دوجولا يف ثحبت ةيسراف ةلاسرلا هذهو

 .ما9

 نمو ؛ حورش اهيلعو تامواقملا هناونع ,صتخم هلو : «تاحيولتلا» 5
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 ىلع درلا يف ًاباتك فلأ يذلا يليئارسإلا ةنومك نبا حرش اهتلمج

 يف ءاهقفلا ةمئاق هيلع ماقأو يرجهلا عباسلا نرقلا يف مالسإلا

 . دادغب

 اهنم « قيقحتلا رظتنت ةروهشم ريغ ةريثك لامعأ يدرورهسللو - 7
 . اهريغو تاحراطملاو جراعملا باتكو فوصتلل فرعتلا

 : يدرورهسلا ءارآ

 هتيرظن نم « ةيفسلفلا ةفاقثلل همدق ام يدرورهسلا هب زيمتي ام مهأ

 ىلع دوجولا ين جالحلا ةيرظنل ًاريوطت ربتعت يتلا . قارشإلا ةفسلف
 فاضي . ءالجو حوضو يف ةيفسلفلا رصانعلا اهنيوكت يف لخدت ةروص

 لصتي رصنع ًاضيأ اهنيوكت يف لخد دق ةفسلفلا هذه نأ كلذ ىلإ

 يسرافلا نيدتلا ساسأ رونلا ةركف ربتعت يتلا ةميدقلا ةيسرافلا راكفألاب

 . اهمزاول نم كولملا يف يهلإلا رونلا لقنتو قارشإلا ربتعي يذلا

 هبتارمو رونلا ركفل هضرع يف ةيقارشإلا يدرورهسلا ةفسلف لثمتتو
 رمتل لوألا دوجوملاو هللا وه يذلا ءراونألا رون نم ءادتبا ةلزانتملا

 تانئاكلا يف رثؤت يتلا ةرهاقلا راونألاب أدبت ةجرد يف هنم ةلزان « راونألا

 لزانتت ىتح ةدح ىلع تايضرألاو ةدح ىلع تايوامسلا اهنم زرفتف

 نميهملا رونلا اهنيب نمو ماسجألاو عاونألا ىلع ةنميهملا راونألا يف لثمتتف

 بقل وهو ذبهفسا مسا يدرورهسلا هيلع قلطي يذلا ناسنإلا ىلع
 ةيولعلا راونألا لباقم يف ناتسربط نيقاهد ىلع قلطي ناك ميدق يسراف

 ةملظملا ةيضرألا تايداملا موقتل ًالثم ذبهفسألا ىلإ راونألا رون نم ةلزانلا

 ىلع اهب لاصنالا ىلإ فدهي نينحو قشع يف راونألا ملاع ىلإ علطتتف
 ال يقارشإلا بهذملا نأل ةتبلا هيف لقعلل لخد ال يحور داحتا ةروص
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 نم هب ىنعيو يدرورهسلا لوقي امك  «هلأتي مل» يذلا ثحابلا بطاخي

 هباتك ئراق ىلع يدرورهسلا طرش دقو . ةيحورلا لاوحألا ناعي مل
 ةيقارشإلا ةيفسلفلا نأل ىطسرألا قطنملا هءارو كرتي نأ «قارشإلا ةمكح»

 ناسنإلا نأ كلذ يف ا تناكو . ةيداملا ةيئاشملا ةفسلفلل ةضراعم

 ىلع موقي يذلا قارشإلا قوذتي نأ اهدحو ةقيرطلا هذهب عيطتسي
 حناوس نود مهرمأ مظتني ال» نييقارشإلا نأل كلذو « يهلإلا ضيفلا

 قارشإلا ةمكحل هتمدقم يف يروزرهشلا نيدلا سمش ركذ دقو . «ةينارون
 يلفسلا ملاعلا ىلإ يلقعلا يولعلا ملاعلا نم تطبه ةقطانلا سفنلا نأ

 امل مث . رمألا لوأ يف ةيقيقحلا فراعملاو مولعلا لمكتست يكل يناملظلا

 ةقطانلا سفنلا تسبلت ليوط نامز يف رمتسملا دهجلا عم الإ كلذ رّذعت

 نأ ناسنإلا ىلع يغبني يتلا سيساحألاو سأرلا هيف بكرو مسجلا يف

 قلخ نم ةياغلا يه هذهو ؛ ةيهلإلا مولعلا ىلإ لوصولا يف اهكلهتسي
 آلأ يغبني يتلا ةيدسجلا ةيحطسلا تاذللاب عتمتلل ال يناسنإلا مسجلا

 قئاقحيب ةيشتنم ندبلا سفنلا تقراف اذإف . اهتاذ دح يف ةياغ ربتعت

 هب لاصتالا ةفيعض وأ . يلفسلا ملاعلا نع ةقالعلا ةعطقنم تادوجوملا

 ةذتلم ىفوألا ظحلا ىلع تلصحو ىلعألا الملا ىلإ تجرع « لقألا ىلع

 نم ضرغلا تققح اهنوكل يدبألا ءاهبلاب ةرورسمو يلزألا لامجلاب
 ال امك سفنلا يف ةينيعلا انيس نبا ةديصقب ركذي اذه لكو ءاهدوجو

 . ىفخي

 نيبو « يداملا هثزج يف « ناسنإلا نيب ةلصلا موقت فيك نكلو - ”

 بلاق يف ةلصلا هذه يدرورهسلا بص دقل ؟هللا وه يذلا راونألا رون
 لصي ىتح ةلزانلا راونألا يف لسلستب راونألا رون نم طّلستلاو رهقلا نم
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 ققحتت اذهبو ؛ يلاعألا ىلإ يناسنإلا علطتلا لباقم يف لفسألا ىلإ

 ناسنإلاو هللا نيب ةقالعلا بصنتف ٠ يحورلا انريبعت يف « ةيحورلا ةيبذاجلا

 باجيإلاو بلسلا قيرط نع مئادلا هلاصتا دمتسي قفدتم يحور رايت يف
 اذه كرحت يتلا يه ةيبذاجلا هذهو ؛ ةرمتسملا ةيبذاجلا هنع جتنت يذلا

 . هئازجأ نيب لصتو ملاعلا

 ةفسلفلا ىرت « ملاعلا ثودح هنم مهفي يذلا حوضولا اذه عمو

 دوجولا ثداح يه يتلا ةكرحلا همدق رصانعو ميدق ملاعلا نأ ةيقارشإلا

 [بكاوكلا تارادم -] كالفألل يهف . . . عطقني ال يذلا درجتملاو

 اهلماوح ماود كلذ نم نيبتيو [ديدج نم أدبتل يهتنت] ةيرود نوكتو
 راونألا ةعشأو ةيسدقلا رومألاب ةهبشتم اهتاكرح يف كالفألا هذهو . اهلك

 يف ضعبلا اهضعب ىلع ةمدقتم تناك ْنِإو - راونألا هذهو . ةرهاقلا

 ىلع موقي يلقع وه امنإو ًاينمز سيل مدقتلا اذه نِإف  ةلحرملاو ةبترملا
 . راونألا رون نم ًادعبو ًابرق ةيرونلا يف قوفتلاو ةيلضفألا

 قارشإلا ةركف هب تءاج يذلا روطتلا نأ انه ركذي نأ ىغبنيو - "

 يف رونلا ةعاشإو ةيداملا ةيدرفلا نم ضرتفملا يجالحلا لولحلا ديرجت وه

 يتأت ىرخأ ةركفل ليبسلا ديهمت هيفو « ًالفسو ًاولع تادوجوملا لك
 راونألا ةدحو نم جرختو ةداملاب كسمتتل راونألا اهدنع ىفطنت اهدعب

 رشح يذلا يحورلا راطإلا نم جرخت نأ نود ةماعلا ةدحولا ىلإ

 . هيف هسفن فوصتلا

 ًاصن درون نييلولحلاو نييقارشإلا نيب ةلسلستملا ةلصلا نيبتن يكلو
 [ءاقنعلا ريغص -] (غروميس ريغص) ةيسرافلا هتلاسر يف ءاج يدرورهسلل

 لخئاوتم نيمست يف معي كلذ نأ سيو هقولتو دتيسوتلا اهين ثحب يتلا
 : يهو يحورلا مهاوتسم بسحب سانلا نم تاجرد سمخ قرغتسي
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 ريشتو . لوهجلا بئاغلا رابتعاب «هللا الإ هلإ ال١ : نولوقي نم ةجرد ١-
 نيئدابلا ضرعتست ةجردلا هذهو . لوهجم لك رهوج هرابتعاب هللا ىلإ
 وهو هللا هيف ثحبي يذلا ناديملا ديدحتب ةيهلإلا ةقيقحلا نع ثحبلا يف
 : بطاخم ا الو انأ : ملكتملا ناديم ال وهلا ناديم : لوهجملا بيغلا ناديم

 . تنأ

 لهجلا مهنع لاز نيذلا مهو «تنأ الإ هلإال» نولوقي نم ةجرد - ٠

 بحلا قيرط نع مهحاورأب هويطاخو مهسفنأو مهبولقب هودهاشف هللاب

 مّلكتملاو بطاخملا نيب ةطساولا اولازأف رمتسملا زيكرتلاو قفدتملا نكمتملا

 ءانفلا باحصأ ةجرد يهو . ةبطاخملاب نيعتو ةيلوهج لا نم هللا جرخف
 . رم امك دوهشلا ةدحوب لصتتو

 مهنيب ةفاسملا اوغلأ نيذلا مهو ؛انأ الإ هلإ ال١ : نولوقي نم ةجرد - :

 يهو مهسفنأ نيبو هللا نيب نوقرفي ال اوتابف ةدوملا مهترمغف مهبيبح نيبو

 . نييلولحلا ةجرد

 مهنأ ريغ « اهتاذ ةعبارلا ةرابعلاب نولوقي مهو نييقارشإلا ةجرد
 ينعت يتلا ةيناشلا «انألا»و « هللا ينعت يتلا . ىلوألا «انألا» نيب نوقرفي

 ىتح زاجملا ليبس ىلع لب ةقيقحلا ليبس ىلع ال اهوركذي ْنأب ناسنإلا
 رئامضلا قرغتست ذئدنعو هيف اوددبتيف هللا وه يذلا .راونألا رون اوغلبي

 ىقبي الو يهاونلاو رماوألا طقستو ءانفلا رحب يف (انأو تنأو وه) ةثالثلا

 . [88 صصقلا 58] #ههجو آلإ كلاه ءيش لك# ةيآلا لولدم الإ

 ةنمضتملا رونلا تايآ نآرقلا نم نيبقارشإلا دنس نأ ركذن نأ يقب - ؛

 تاوامسلا رون هللا# : ىلاعت هلوق نمأدبت يتلا رونلا ةروس يف

 . [؟4 رونلا ؟4] خلإ «. . ضرألاو

 ها/ ١



 ةينوطالفألا لّثُمْلاِب اقيثو الاصتا قارشإلل نأ ًاضيأ حضاولا نمو
 تعمج ةفسلف اهنأكف ىرخأ ةيحان نم ةينوطالفألا ضيفلا ةيرظنو

 يف ىوتسي تايحورلاب لصتت يتلا تافسلفلا نم ةيحورلا اهرصانع
 مأ ناك ًاينانوي ةفسلفلا هذه هنم دمتست يذلا سنجلاو رصنعلا كلذ
 يتلا انيس نبا ةديصق ةيمهأ ىسنن نأ يغبني الو . ًاينآرق مأ ًايسراف

 : اهعلطم

 منتو لّثدت تاذ ءانسح عفرألا لحما نم كيلإ تطبه

 1 هفوصتو يدرورهسلا ةفسلف ْ طسوأ ًارود اهل نإف

 يبرع نبا د

 : (م١1714 /ه57/8ت) يسلدنألا يئاطلا يلع نب دمحم نيدلا يبحم

 ١ هتريس :

 ةقراشملا نيب رهتشي يذلا زربملا مهفوسليفو ربكألا ةيفوصلا خيش وه

 (فيرعتلاب) يبرعلا نباب ىنكملا هللادبع نب دمحم نع هل ًازييمت ريكدتلاب
 نآرقلا ماكحأ باتك بحاصو نيدلا يبحل رصاعملا روهشملا ملكتملا وهو
 ذإ ًاضيأ ةيبرعلا ةينكلا يف انيفوص كراشي يذلا مصاوقلا نم مصاوعلاو
 ناك دقل . امهنيب نوزيمي الو نيلجرلا نيب نووسي ةيراغملاو ركب وبأ يه

 نم هلاوخأ ىلإ ًاباستنا ةقارس نباب هسفن ىلإ ريشي هسفن يبرع نبا
 ملسم وبأ روهشملا يماشلا دهازلا مهيف نأل مهيف هبسنب ًازازتعاو راصنألا

 ةيفوصلا فراعت دقو . نايغفس يبأ نب ةيواعم مكحل ضراعملا ينالوتلا

 . ربكألا خيشلاب يبرع نبا فصو ىلع

 ١7 يف سلدنألاب ةيسرم يف نيدلا يبحمب بقلملا يبرع نبا دلو
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 ةفاقث تاذ ةينيد ةرسأ نم [م70١1 //18 -] ه١ ةد نانششز

 لقتناف سلدنألا برغ ناطلسل ًاريزو هوبأ ناكو « ةيعامتجا ةناكمو
 ةنس هابص يف « ميلقإلا اذه ةمصاع ؛ ةيليبشإ ىلإ ةيسرم نم يبرع نبا
 اهيف هتماقإ تللختو ما٠٠ ” /هه89/4 ةنس ىلإ اهيف ف ماقأو ه4

 تناك يتلا ساف ةنيدم ًاصوصخو ايقيرفإ لامش ىلإ ةعطقتم تالحر

 فوصتلا ىلإ مامضنالا يبرع نبا أدب دقو . ًافورعم ًايفوصو ًايفاقث ًازكرم
 ام ديعب دح ىلإ هبشت ةصق هنم هاجتالا اذه لوح ترادو هبابش رجف ذنم

 ناك يبرع نبا نأ ركذف ءدهازلا ريمألا مهدأ نب ميهاربإ ىلإ بسن
 رودلا غلبو حارلا تراد املف . هيلإ هدلاو يعد بارش سلجم ًارضاح
 تاذ يهو .«تقلخ اذهل ام» : هب فتهي ًافتاه عمس يبرع نبا ىلإ

 . هجرس سوبرق بناج نم اهعامس مهدا نبا نع يور يتلا ةرابعلا

 يف يقلف سلهلا كرتو زفاحلا اذهل باجتسا يبرع نبا نإ : لاقيو
 ء ًاضيأ مهذأ نبا هيفلارتإ لعق ابك هيا هيسسلحا ناطلسلل ًايعار بابلا

 دق ًاربق دجو كانهو . ةنيدملا ةربقم ىلإ لصو ىتح ههجو ىلع ماه مث
 دهزلا اذه دعبو . ركذي مايأ ةعبرأ هيف يقبو ء هلخدف فسخو مدهنا

 دقو . غلب اه علي قس فرصتلا قيرط ل ىبرع نبا ومتتا ىجادلا
 ةنابجلا كلتب تمقأف» : لاقف رخف يف ةثداحلا هذه ىلإ ىبرع نبا راشأ

 هذه يف ظحالملاو . "اهلك مولعلا هذهب اهدعب ا مايأ 0
 درسسلالا ةيقلاو مدحت دفازلا نو هلم كم اب تالخلا

 دهازلا مهريمأ لثم ربكألا ةيفوصلا خيش ل

 . لوألا

 جهنملا ىلع فوصتلا تاماقم يف يبرع نبا جردت دهزلا دعب - ١
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 مهتايح نم ةددحم تارتف قارغتسالا يف ةيفوصلا هعبتي يذلا يديلقتلا

 يف قارغتسالا يف هدعب نوجردتي فوصتلا تاماقم نم دحاو ماقم يف

 ىلع اهديوعتو سفنلا ةضايرل ًابلط لوألا نم دشأو قشأ رخآ ماقم
 ةنس تاماقملا كولس ىبرع نبا أدبو . ىحورلا زيكرتلاو ربصلاو دّلجلا

 لقتنا مث روُنلا ماقمب أدبف , برغملا يف ساف ةنيدم يف (م11417/ه59)
 ماقمو « ةيمويقلا ماقمو ةرابعلا يف حتفلا ماقم مث هلولاو دجولا ماقم ىلإ
 ةلزنمب ربتعي يذلا ةيقيدصلا وأ ةيدوبعلا ماقمو ءانفلا ماقمو حتفلا ةوالح

 قيدصلا ركب يبأب ًاهيبشت يديلقتلا مالسإلا يف يبنلا نع ةباينلاو ةفالخلا

 . (ص) يبنلا نع هتفالخ يف (ضر)

 ةبرقلا ماقم ىلإ هزواجت لب ماقملا اذه دنع يبرع نبا فقوتي ملو

 ىلعأ ةلزنم يهو نآرقلا يف ىسوم هبحص يذلا يلولا ةلزنمب لصتي يذلا

 ماقملا اذه يف هسفن يبرع نبا نراق دقو . ةباينلا يف ةفالخلا ةلزنم نم

 نأ يغبنيو . رم اميف ءامسلا ىلإ هجورع انيأر يذلا يماطسبلا ديزي يبأب

 ةيفوصلا داتعا يتلا كلت نع يلكلا اهفالتخا تاماقملا هذه يف ظحالي

 : تاماقم يف اهتلمج يف لثمتتو اهب سفنلا عبطو اهتاناعم نويديلقتلا

 اهنم ديزمو اضرلاو لكوتلاو ربصلاو رقفلاو دهزلاو عرولاو ةبوتلا
 ىوقتلاو بحلاو فوخملاو ءاجرلاو ركشلاك يرايتخا وأ يفالخ

 يف يديلقتلا قيرطلا هبكنتب « يبرع نبا نأ ودبيو . خلإ صالخإلاو
 يأ « ةيديلقتلا ةياغلا ريغ ةياغ ىلإ لصي نأ عاطتسا « تاماقملا ةاناعم

 يدسجلا هجوتلا نم الدب يحورلا هجوتلاب ةجزتمملا ةيفسلفلا ةياغلا ىلإ
 . دهع اهب فوصتلل سيل ةدايرو ةلاصأ هسفنل ققحيل

 الدب كلذ ءانثأ يف - يحورلا هدجم عنصي يبرع نبا ناك دقو -
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 . برغملاو نيالا نهم ار يحمل يذلا يداملا دهجلا نم

 . ميسارملا ىلع ًاعّقوم نوكي نأ هيلع ضرعو ةيموكحلا فئاظولل بلُطو
 هب لطي مل هنأ ريغ . برغملا يف ناطلسلا ءانبأل ًايبرم مث لئاسرلل ًائشنمو

 نيو ةكب نيسكلا و ءانشقلا ةفاق ذإ اهلبق يتلا ةفيظولا هذه يف ماقملا

 ىلإ بحسناف بلح يف يدرورهسلا عم رمألاك ءاهقفلاو ةيشاحلا

 ىلإ ديدج نم بلط ىتح كولسلاو كد
 ىربكلا هتلحر اهدعب أدب رهشأ ةعست 3 كانه لظف ه5141 ةنس برغملا

 . قرشملا ىلإ
 باعصو ثادحأ هتفداصو رصمب رمو ًاجاح زاجحلا يبرع نبا لخدو

 امنإو ًايرأم هنم اوغلبي مل مهنأ ريغ كانه ءاهقفلا هل داكو هترهش ببسب

 جحو زاجحلا ىلإ عرسأ هنأ ريغ مهنيب ةماقإلل بويأ ينب نيطالس هبلط
 ىلإ ةريصق تاحايس دعب هيلإ دوعي هل ًازكرم ةكم لعجو ديدج نم
 ةنس وحن يف . . لصوملا راز هنأ يبرع نبا ركذ دقو . قرشملا رضاوح

 ًاريصق ًانمز اهيف يقبو بلح راز مث . ه١0٠ ةنس دادغب غلبو ه4

 فاطملا هب غلبو اهناطلس رهاظلا كلملا نيبو هنيب ةقادصلا ءءانثأ تلصتا

 روهشملا يفوصلا ةدلاوب اهلالخ جوزت ةرتف ةينوق يف رقتساو مورلا دالب
 هنيب بابسألا تلصتاو « [م117171 /ه7177تآ] يونوقلا نيدلا ردص

 قشمد يف ًاريخأ يبرع نبا رقتساو . لئاسر امهنيب تناكو اهناطلس نيبو

 مدخي ناك هنأ هنع يورو .ًادجمم ًارقوم نييبويألا لظ يف شاعو
 يف هتقو يضمُيو نييبيلصلا برح ىلع سانلا ضرحيو ناطلسلا
 اهيف موقيو م١74١ /ه57174 ةنس اهيف يفوت نأ ىلإ ثحبلاو فيلأتلا

 ميلس ناطلسلا هئانبب رمأ دقو هيوحي يذلا ريبكلا عماجلاو هربق نآلا
 . مويلا ةريبكلا قشمد راثآ نم ءانبلا اذه دعيو ينامثعلا
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 قرشملا يف ءاملعلاو ملعلاب ةينغ ةرتف يف يبرع نبا شاع دقل -
 عباسلا نم لوألاو سداسلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ناكو . برغملاو

 ناك دقو . ةيسابعلا ةلودلا طوقس لبق قرشملا يف اميساالو « مهب رخزي
 يف (م995١١ /هه95ت) فوسليفلا دشر نبا يبرع نبا مهيقل نم

 قيفوتلا ىلإ فداهلا يلقعلا هجمانرب يف هيأر ءالجتسا ريخألا نم ةلواحم

 يزارلا نيدلا رخف خيشلا ًاضيأ يبرع نبا يقلو . ةفسلفلاو نيدلا نيب

 امهنيب تناكو (م59١٠1/ه565ت) ريبكلا ةرعاشألا ملكتم

 هلمحو ملكتملا اذه ةريح ددب يذلا وه يبرع نبا نإ لاقيو . تالسارم

 رمع خيشلا يبرع نبا يقلو . يحورلا هاجتالاب يلقعلا هثحب جزم ىلع
 نيدلا يبحم يف هيأر ناكو ةكم يف (م1775 /ه777ت) يدرورهسلا

 . ؛هل لحاس ال رحب» هنأ

 ناكو « يونوقلا نيدلا ردص ةدلاو جوز ءرم امك « يبرع نبا ناكو

 ريبكلا ىفوصلل ًاذاتسأ ناكو « ةينوق يف اهاضق ىتلا ةرتفلا يف هذاتسأ

 يبرع نبا كرت دقو . هريغو (م1101 /ه37691ت) يوَمَحلا نيدلا دعس
 تلمح ةئيرجلا ةيفوصلا هراكفأب ًابخاص ًايود ًابرغو ًاقرش ملاعلا يف

 هلاح يف فقوتلا ىلع نيرخآو هب باجعإلا ىلع نيثحابلا ضعب

 بيلأتو هدض فوقولا ىلع ًاكلاث ًاقيرفو هيلع وأ هل مكحلا نع عانتمالاو

 يف فقوت نمم ناكو . هئارآ ضقن يف بتكلاو لئاسرلا ةباتكو هيلع سانلا

 يعفايلاو نامزلا ةأرم بحاص يزوجلا نب , طبس نيخرؤملا نم هنأش

 هموصخ امأ . ةياهنلاو ةيادبلا بحاص ريثك نباو نانجلا ةآارم بحاص

 ناكو ءدعب اميف مهل تفشكنا هءارآ نأل هتايح دعب هيف مهبلغأ عقو دقف

 ملح -] ةرّشَبم يف (ص) يبنلا ءاقل هءاعّدا هيلع نوذخأي ةصاخ ءاهقفلا
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 هئارآب سانلا يبرع نبا أجافو . مكحلا صوصف هنع هذخأو [ةظقي
 نويديلقتلا خويشلا اهربتعا يتلا دوجولا ةدحو يف ةيفسلفلا ةيفوصلا
 يدؤت ةمرحم ةفاقث تقولا كلذ ين مهيأر يف تناكو . ةصلاخ ةيفسلف

 لتق نأ ًاصوصخ نيدلا عم مهيأر يف اهضراعتل توملا ىلإ اهبحاصب
 سلدنألا يف هعبتي نأ داكو , ناهذألا يف ًارضاح ناك ىبلحلا يدرورهسلا
 نم فنعأ نم نأ انه ركذن نأ يغبنيو . (م1194 مهد 45ت) دشر نبا
 يذلا (م17378 /هال؟8ت) ةيميت نبا نيدلا يقت يبرع نبا ءارآ مصاخ

 يف مهدي ىلع لايتغالل ضّرعتو ماشلاو رصم يف يبرع نبا عابتأ رظان
 ىلع ًاهيقف يبرع نبا ناك اذه ادع اميفو . ملس هنكلو ةيردنكسالا
 . رهظملا اذهب روهظلا ىلع ًاصيرح نكي مل نإو يرهاظلا بهذملا

 : يبرع نبا تافنصم - ؟

 اهرشن ًاناونع )١0١( يف لثمتي ًارفاو ًاجاتنإ يبرع نبا فلخ دقل
 نم توافتت بتكو لئاسر هتحت عقت يفيفع العلا وبأ . د موحرملا انذاتسأ
 يف تاحفصلا نم فالآو «نوكلا ةرجش» : هتلاسرك ةدودحملا تاحفصلا
 قرطت يتلا تافنصملا تقرغتسا دقو . «ةيكملا تاحوتفلا» ريبكلا هباتك
 راصتخا يف بتكف ؛ هل ةرصاعملا تاعوضوملا ىتش يبرع نبا اهيلإ

 صقخملو « [يرهاظلا] مزح نبال ىَلَحمْلاو يذمرتلا نفسو ملسم حيحص
 اذح هنأ ىلع هتمدقم يف صن ًاباتك ةسايسلا يف بتكو ماشه نبا ةريس

 يف ةيهلإلا تاريبدتلا» : باتك وه اذهو هل باتك يف وطسرأ وذح هيف

 فوصتلا تاعوضوم يف يبرع نبا بتكو . «ةيناسنإلا ةكلمملا حالصإ

 ةداع ريغ ىلع جالحلا مالك حرش ىلإ اهضعب يف قرطت ةريثك أبتك
 . ةيقتلا ةنسل ًاعابتاو ةذخاؤملا ةيشخ هل ضرعتلا نم روفنلا يف ةيفوصلا
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 صوصفك هفينصتب (ص) يبنلا رمأ ام هبتك نم نأ يبرع نبا ركذو
 ءاخلا باتكك سانلا ىلإ 5007 هبتك نم ًاريثك نأ ركذو « مكحلا

 يف ةيرعش ةعومجمو ريبك رعش ناويد يبرع نبالو . ةيدحألا باتكو
 نامجرت حرش يف قالعألا رئاخذ» اهامسو هسفنب اهحرش لزغلا

 يفو «برغم ءاقنع» : اهنم ةيدهملا يف بتك كلذك هلو .« «قاوشألا
 الو . «رايخألا ةرماسمو راربألا ةرضاحم» باتكك صصقلاو ةرماسملا

 ريغ هتافنصم يف يبرع نبا تاهاجتاب طاحي نأ ء هذهك « ةلاجع يف نكمي

 ىلع يضالتسإلا ثارعلا ميظنت ةداتعإ ةلواتحتم امومع انيهنيف ظحالي هنأ
 يف اهنم ئراقلا جرخيل ثحبلا تالاجم ىتشل ضرعت تافنصم ةروص

 يتلا هتفسلف عم قفاوتت ثاحبألا نم ةهجوم ةعومجم ىلإ ةياهنلا
 صوصف» هباتك يف تبصنا ىتح هتايح لوط ترمتخاو تجضن
 ىلإ هيف لصو نآرقلا ريسفت يف باتك كلذك يبرع نبالو . 'مّكحلا
 عوبطم وهو ؛ لاقي اميف « يناشاكلا قازرلا دبع همتأو فهكلا ةروس

 . رفوتم

 عبطو اهيف طرفت ملو يبرع نبا بتكب ةيبرعلا ةبتكملا تظفتحا دقل

 : لثملا ليبس ىلع اهنم
 . ةيكملا تاحوتفلا_١

 ١ - مكحلا صوصف .

 “*  ريسفتلا .

 . ناويدلا
 . برغم ءاقنع  ه
 . نوكلا ةرجش 7
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 . رارسألا فئاطل -

 . (ةلاسر 79) لئاسرلا - 8

 . راربألا ةرضاحم - 4

 ٠ - اهريغو ء هحرشو قاوشألا نامجرت .

 نمو « برغلاو قرشلا يف ددرتي هادص لاز ام ًايود يبرع نبا فلخو
 نم ةاقتسم يتنادل ةيهلإلا ايديموكلا ةدام نأ ىري نم نييبرغلا نيثحابلا
 ةمسالفلا نم دوجولا ةدحو ةركفب نيلئاقلا نأو يبرع نبا بتك

 نع يبرع نباب ةطساولاب وأ ةرشابم اورثأت ونوربو ازونيبساك « نييبوروألا
 مالسإلا ةفسالف ثارت سردت تناك يتلا ةيسلدنألا تاعماجلا قيرط
 . يبرع نباك ةفوصتملا ةفسلفتمو

 : يبرع نبا ءارآ - '“

 ةدحو يه ةيناسنإلا ةفرعملا ىلإ يبرع نبا اهمدق ةركف مهأ-١

 يتلا ةفلتخلا ثاحبألا نم ىصحت ال رداصم نم اهاقتسا يتلا دوجولا
 ركذيو . نييمالسإلا نم ةعونتملا تاهاجتالا يوذ نم ْعمَج اهيف ضاخ
 ةركفلا لوح عمج دق» هنأ يفوصلا اذه نأش يف يفيفع روتكدلا انذاتسأ

 .اهلوصأ عاجرإ نع ثحابلا زجعي ال رصانع هبهذم اهنم فلأتي يتلا
 نيملكتملاو نيفوصتملا ىمدقتمو نانويلا ةفسالفل ىتش بهاذم ىلإ
 ةينانويلا راكفألا بيرغلا جيزملا اذه يف ىرنف ؛ مالسإلا يف ةفسالفلاو

 نيملكتملا تارابع ىرنو « ةتحبلا ةيمالسإلا راكفألا عم بنج ىلإ ًابنج
 فالتخاو مهتاقبط توافت ىلع مهتاحطشو نييفوصلا لاوقأ بناج ىلإ
 . «مهتاعزن

 ةرئادلا يبرع نبا ءارآ نمض تدرو يتلا تاحالطصالا امأو -
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 نوطالفأو سيلقوداينأ نم راعتسم اهنم ًاريثك نإف» « ةركفلا هذه لوح

 نيفوصتملا نم كلذكو . نوليفو سوروفرفو نيطولفأو وطسرأو
 نإ لب . ثيدحلاو نآرقلا كلذكو ؛ ةرعاشألاو ةلزتعلاو نيسالسإلا

 ةناعتسالا ىلإ . ىفيفع روتكدلا ظحال امك ٠ كلذ ىدعت دق يبرع نبا

 عامجإلاو سايقلا يف بتكي هاندجوف ءاهقفلا هموصخ تاحلطصم
 ةركفلا امأ . ةتحب ةيهقف تاعوضوم «ةيكملا تاحوتفلا» : هباتك نمضيو

 نيملكتملا دنع اهيلع فلتخملا راكفألا تاتش عمجت نأ اهب ديرأ دقف اهسفن

 ةديقع يف اهبيذتو اهلك اهعمجت ةدحاو ةركف يف ةيفوصلاو ةفسالفلاو
 اهحتف يتلا تارغشلا دست ةروص ىلع ًارَّسَفَم يمالسإلا ديحوتلا

 رهاظ ءارو امب ةلصتملا ةلئسألا ىلع بيجتو « نييمالسإلا نيب فالتخالا

 اياضقلا هذه يف ضوخلا هيلإ ىدأ امبر يذلا « مداصتلل ًايدافتو . نيدلا

 ملسم هنأ ىلإ يبرع نبا ةراشإ ترركت « نيملسملا نم نييلقعلا نيب

 ام لكب يميلست داقتعا نم ثيدحلا باحصأ هب نمؤي امب نمؤي يديلقت
 امنإ « نآرقلل هضرعت يف « هنأ ًاريثك يبرع نبا ررك دقل لب « نآرقلا يف درو
 ضراعي هنأو «٠ ثيدحلا باحصأ نم نيقباسلا ةريتو ىلع يرجي ناك
 ًازجع طرشلا اذهب مازتلالا نع زجع هنكلو ؛ ةديدش ةضراعم ليوأتلا

 . ًاحضاو

 ةيفوصلا يأر ىلع يبرع نبا اهماقأ دقف اهتاذ ةركفلل ةبسنلابو - ؟
 هللا ةفرعم ىلإ لوصولل ةيديلقت ةيفوص ةقيرط هرابتعاب ءانفلا ءاغلإب
 « يبرع نبا ةذمالت دحأ يأر يف « جاتحت ال  ىلاعت  هتفرعم نأ ةجحب

 امو ءًالصأ اهل دوجو ال ءايشألا نأل هئانف ءانف ىلإ الو دوجولا ءانف ىلإ

 : لاقو « كرش دوجولا تابثإ دعب ءانفلا نأل هل ءانف ال هل دوجو ال
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 . الف آلإو « هللا تفرع دقف ءانف الو دوجو الب كسفن تفرع اذإف»

 ةدحو باحصأ نع ًالقن نودلخ نبا هحرشي امك ءرمألا ةيلجو

 اهدوجو نأ نم ناولألا يف ةفسالفلا ءارآب هيبش» مهيأر نأ ء دوجولا
 مهدنع اذكو هجوب ةدوجوم ناولألا نكت مل مدع اذإف . ءوضلاب طورشم
 ملف ةلمج يرشبلا كرذملا دوجوب ةطورتقم اهلك ةمودسحلا تادوجوملا

 . دحاو ليصفت وه لب دوجولا يف ليصفت كانه نكي

 - ءامسلاو رانلاو ءاملاو ضرألاو لب  ةنويللاو ةبالصلاو دربلاو ٌرَخلاَو
 ليصفتلا نم كردملا يف لعج امل اهل ةكردملا ساوحلا دوجوب تدجو امإ
 ةلصفملا كرادملا تدقف اذإف . طقف كرادملا يه امنإو دوجومب سيل يذلا
 . «ريغ ال انأ وهو دحاو كاردإ وه امنإ . ليصفت الف

 نأ وه دحاو ساسأ ىلع موقت اهنأب ةيرظنلا هذه يبرع نبا حرشيو
 امف ةدحاو ًائنيع ناك نإ دوجوملاف . نوكلا يف ديحولا دوجوملا وه هللا

 ةيعبتلا بسحب مسقنيف ريثكلا دحاولا وهف ؛ تانكمم نايعأ الإ هّترث
 . ةيعبتلا مكحب دوجولا يف نحن امك [تادوجوملاب] تانكمملا نايعأل
 ةريثكلا بستلا نم هسفن ىلإ بسن امب رثكت ام انالولو اندجو ام هالولف
 . [يناعملا +] ةفلتخما ءامسألاو

 ةدارإ وأ ةلئاه ةوق هرابتعاب ال . ديحولا دوجولا وه انه هللاو : 

 هرابتعاب الو . تادوجوملا قوشعم هرابتعاب الو . نوكلا ىلع ةرطيسم
 ةددعتم روص يف رهظي يذلا دحاولا قلطملا دوجولا وه امنإو راونألا رون
 . ىهانتت ال هذهو ةرمتسملا تادوجوملا يه يتلا تانكمملا نايعأ يف

 : نيئيش يف نمضتم « هّسحُن امكو ١ دعب , دوجولاو
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 ١ قحلا وأ هللا_ .

 ١ - قلخلا وأ هللا ىوس ام .

 دنع امك نمزلا لماع طاقسإل يبرع نبا دنع ميدق امهالكو

 ةدحولا يف ققحتلا يف قلخلاو قحلا نيب لاصتالا موقيو . نييقارشإلا

 الو ةيناسنإلا سفنلا قامعأ ين اهب روعشلا ةراثإب ال لعفلاب ةدوجوملا

 ققحتلا ماقم وه امنإ . دبعلا ىلإ هللا لوزنب الو هللا ىلإ دبعلا دوعصب
 ثدحملا قحلا وه ميدقلا قحلا نأب ةلماكلا ةفرعملا ينعي يذلا دوجولاب

 . لعفلاب ةدوجوم ةدحو يف قّقحت دقو

 اهنطايو تادوجوملا رهاظ نيب قرف ال هنأ دوجولا ةدحو نم نييتبو
 . هيلع فراعتملا ينهذلا يضرفلا رابتعالا ين الإ قلخلاو قحلا نيب وأ

 ام رادقمب اهصقنو اهلامك يف فلتخت رهاظم يف ىلجتت ةقيقحلا هذهو

 دامجلا نم ءادتبا . ةيدوجولا تالامكلا وأ تافصلا نم اهيف ىلجتي

 تالامكلا هيف رهظت يذلا ديحولا دوجوملاو . ناسنإلاف ناويحلاف تابنلاف

 ناسنإلا وه مات وحن ىلع ةيدوجولا تافصلا يه يتلا ء ةيهلإلا

 . هللا وه يذلا ربكألا ملاعلا لباقم يف رغصألا ملاعلا هرابتعاب

 ريبعتب « متاخلا نم متاخلا صف ةباثمب ماعلا دوجولل ةبسنلاب ناسنإلاو
 ناسنإلا ةحفص ىلعو . هيف ءيش ىلغأو زربأو هرهوج يأ « يبرع نبا

 قحلا ىلجتي هيفو « ةنيفدلا هرارسأو دوجولا تالامك عيمج سكعنت

 ؛ نيعلا نم نيعلا ناسنإب ناسنإلا يبرع نبا هبشي كلذلو لجت لمكأ

 . هنم ةرغصم ةروصو هسّكعنم هنأل ناسنإلا هتيؤرب هسفن ىري قحلاف

 امبو . هسفن نم فرعي ام قحلا نم فرعي ناسنإلا نأ كلذ ىلع بترتو

 ام رادقمب قحلا نم فرعي هنإف هلك دوجولا نم ةرغصم ةروص هنأ
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 يغبني انه نمو « دوجولا ةرئاد لمكت كلذبو ؛ هدوجو ىلع هنم سكعني

 دامجلا تافص زواجتتيو « ةيداملا نع هسفنب عفتري نأ ناسنإلا ىلع

 ةلماكلا ةيناسنإلا ىلإ عفتري مث « ةيناسنإلاب ققحتلا ىلإ ناويحلاو تابنلاو

 جذامن مهرابتعاب ءايبنألاو ءايلوألا يف لثمتت يتلا ةبترملا ىلإ لصيل
 هللا لظ وه» « يبرع نبا دنع « لماكلا ناسنإلا اذهو « ةلماكلا ةيناسنإلل

 نم الدب نوكيل الإ لامكلا اذه هللا هطعي ملو . «هللا ىوس ام لك يف
 هفرعي نأ دارأ نمل هسفن ىلع ًاليلد هتروص ىلع ُهَقَلَخو . ىلاعت قحلا
 : هلوقب اذه لك نع يبرع نبا ربع دقو . «ةدهاجلا قيرطب

 ٌريغصلا ٌدوجولاوه ٌريبكلا دوجولا رس
 ٌريدقلا يلعلاانأ يّنإ:لاق ام هالول

 روشنلاو اًنَّقلاالو يئثودح كئبجحُيال
 ركحبكلا طيخملا ذأ يّنِإ تلّمأت نإف

 روحو 2 ةيدحخللو تاذب ميدقهتللق

 نأ ريغ ؛ نآرقلاو مالسإلا نع ةديعب ةفسلفلا هذه تدب امبرو 0

 اودجو « اهاندرس يتلا رداصملا نم اهل رهاظلا مهذخأ عم « اهباحصأ

 اوركذ دقف : نآرقلا نم امأ . اهدنست ًاصوصن ةنسلاو باتكلا نم اهل
 ةرقبلا 1] هللا هجو مثف اولوت امنيأف . برغملاو قرملا هللوإ : ةيآلا
 : ةيآلاو ء[5١ ق 50] «ديرولا لبح نم هيلإ برقأ نحنو# ةيآلاو 6
 رخآلاو لوألا وه . ةيآلاو «[5 ديدحلا هال] « متتك امنيأ مكعم وهو»

 امأو . اذكهو . [* ديدحلا 017] «ميلع ءيش لكب وهو نطابلاو رهاظلاو

 ةملك قدصأ) : هلوق نم (ص) يبنلا نع يور ام هنم نوركذيف ثيدحلا
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 ثيدحلا كلذكو «لطاب هللا الخ ام ءىش لك الأ: برعلااهتلاق
 ىلإ برقتي يدبع لازي ال١ : [هللا ىلإ هدانسإ لصتي يذلا -] يسدقلا
 يذلا هعمس تنك هتببحأ اذإف ؛ هّبحأ ىتح [ةدئازلا تارابعلاي] لفاونلاب

 يتلا هلجرو اهب شطبي يتلا هديو هب رصبي يذلا هرصيو ء هب عمسي
 . ثيداحألا نم نيذه ريغو . . «اهب يشمي

 لاوقأ نأ ركذن نأ يغبني . دوجولا ةدحو ىلع لوقلا متخن نأ لبقو

 نم اهدوجوب ترعشأ امبر يبرع نبا اوقبس نيذلا فوصتلا خويش ضعب
 مظعأ ام يناحبس يناحبس» : يماطسبلا ديزي يبأ لوق نم انيأر امك لبق

 يناقرخلا نسحلا يبأ لوقو .«قحلا انأ» : جالحلا لوقو « «يناش

 ضرألا تحت يمادقأو تاومسلا يتمجمج» (م71١1/ه476ت)
 (م1717 5 /ه5717375ت) ضرافلا نبا لوقو . «برغو قرش يدي اتلكو

 مهنع تردص لاوقألا هذه نأ قحلاو . [ةيهلإلا ةقيقحلا انأ <] «اهايإ انأ

 حطشلا ىبأتو ءانفلا ركنت دوجولا ةدحوو ؛ حطشلاو ءانفلا نم لاح يف

 يناسنإلا حورلا ةدايس نع ةرداص ةيليلحت ةفسلف اهنأل ًاليصفتو ةلمج

 . ًايفوص ًاكولس تسيلو

 نيب ًالصاف ًادح اوعضوو هيزنتلاب اولاق ًاعيمج نيقباسلا ءالؤه نإ مث
 ةياهنلا يف عيطتسنو . ًالقتسم ًالاع امهنم لك لكشي ثيحب قلخلاو قحلا

 ىنعمب دوجولا ةدحو لدب دوهشلا ةدحوب لاوقألا هذه لولدم ىمسن نأ

 دح اهعم يفوصلا غلبي يتلا ةديدشلا ةدهاجلاو ةينيدلا ةنطاقلا نعش لأ

 هرعشت ةسداس ةساح هسفن يف ءىضت هساوحو هروعشو هسفن نع ءانفلا

 ةدهاشملا هذه نيب قرفو ء هحور 5 هتريصبب هدهاشيف هللا نم برقلاب
 . هتادهاجمو ناسنإلا نع ةلقتسملا ةفسلفلا : دوجولا ةدحو نيبو
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 ةيفوصلا قرطلا

 ةمدقم أ

 لعجي نأ لواحي ًايحور ًاهاجتا ىنبتي مالسإلا يف يفوصلا رايتلا ناك

 لواح دقو . ةيمالسإلا ةايحلا يحاون ىتش عم لعافتي ًايقيبطت ًاجهنم هنم

 عمتجلا يف قئالعلا عطق ىلع موقت ةيوبرت ةفسلف هل نوكت نأ فوصتلا

 . مظنملا ديدشلا دهزلا يف لثمتت ةروص ىلع يلاثملا بناجلا ءالعإو

 هذه ميلعتل مهل سرادم اوسسؤي نأ ةيفوصلا لئاوأ لواح انه نم

 ءيشنأ يفوص طابر لوأ نإ : ليق انه نمو « ةيلمع ةروص ىلع ةفسلفلا

 . يرجهلا يناثلا نرقلا فصتتم يف ماشلاب ةلمرلا يف

 ظفل ىلإ مهسرادم ىلع طابرلا مسا قالطإ نم ةيفوصلا لقتناو

 امك ةيوازلا ةملك هيلع تقلطأ ةريخألا روصعلا ىفو . ىسرافلا هاقناخ

 زكارملا هذه نومسي ةيشاتكبلا ناكو . ةيسوئسلا ةقيراملا تاكا هع

 يف ةيفوصلا زكارملا ضعب ىلع قلطي مسالا اذه لازي امو . اياكتلاب
 ةرصاعملا ايبيل ىفو « ةيدركلاو ةيكرتلا ةيفوصلا تاباثملا يف رضاحلا تقولا

 ْ . ةراثملا ةملك تلمعتسا

 ىلع ةيادبلا يف قلطي ناك طابر ظفل نأ يلإ تافتلالا يغبنيو

 نبا قلطأ اذهلو ةحوتمفملا دالبلا يف ةيمالسإلا تايماحلاو تاركسعملا
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 . نييركسعلا راوشلا ىنعمب نيطبارملا ةلود مسا هتلود ىلع نمؤملا دبع

 لدب طايرلاب رخآو عضوم نيب لزانملا ساقت مويلا ناتسناغفأ يفو

 ىلع دالبلا هذه يف تديش يتلا ةريثكلا تايماحلا يلإ ًاعوجر خسرفلا

 ةيمستلا هذه نم ةيفوصلا صلخت يف ببسلا وه اذهو « ةمظتنم داعبأ

 . ةيركسع ةعزن نم ظفللا اذه هب يحوي امع مهبرشمب ًادعب

 نع يلعفلا لالقتسالا فوصتلا ةلواحم يخيراتلا ساسألا وه اذه

 ءاهقفلاك يمالسإلا عمتجملا يف ى رخألا ةيركفلا سرادملا باحصأ

 ةيفوصلا قرطلا تأشن ساسألا اذه ىلعو ؛ نيملكتملو ةفسالفلاو

 . ليلق دعب اهل ضرعنس يتلا ةرخأتملا
 ء هلواح فوصتلا نأ ةظحالم يغبنت ةطقنلا هذه ىلإ لاقتنالا لبقو

 ديلاقتو رهاظمو ًأطامنأ هل طخ نأ «يوسنلا عبارلا نرقلا نم ءادتبا

 تافتلالا نود ىرخأ نع ةيفوصلا نم ةعامج زّيمي ًاصاخ ًاعباط لكشت

 هيلع تبلغ هاجتالا اذه نأ ريغ . ةيعامتجالاو ةيوبرتلا هوجولا ىلإ

 ةيفوصلا لواح دقو . دعب اميف قرطلا يف تلّثمت يتلا ةيفوصلا سرادملا

 مهنم ليملا اذه حملنو ؛ ةيفوصلا قرفلاب اومستي نأ قرطلا روهظ لبق
 هذه ىلإ ريشي عجرم مدقأ هفصوب جارسلل عمللا باتك يف ًالجسم

 ةحابإلاب دقتعت تناك ةدحاو اهنم ةريثك ًاقرف جارسلا ركذف . ةعزنلا

 ةقرف ىلإ جارسلا راشأ كلذكو ! نآرقلا نم صوصن ىلإ كلذ يف دنتستو

 لامهإ ىلإ كلذ مهب ىدأف هللاب سنألاو برقلاب داقتعالاب زيمتت مهنم
 ةيفوصلا نم ةقرف ًاضيأ جارسلا ركذو « ةينيدلاو ةيعامتجالا بادآلا

 . رشبلا نع مهل هللا زييمت تارامأ نم اهوربتعا ًاراونأ نوري مهنأ اومعز

 نرقلا يف ًاضيأ ةروكذم اهاندجو قرفلا نم كلذ ريغ جارسلا ركذو
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 يودزبلا دمحم : همسا ةيديرتاملا نم ملكتم دنع يرجهلا سماخلا

 هللا نإ : نولوقي نيذلا ةّيبحلا ةقرف مهنم ركذف . (م99١1 /ه497ت)
 ةيئايلوألا ركذو . تادابعلا هنع طقسأو باطخلا هنع عفر ًادبع بحأ اذإ

 ةدابعلا نم غلب اذإ « ناسنإلا نأو ء رشبلا لضفأ يلولا نأ اومعز نيذلا

 ركذو . ءيش لك هل لح ءايلعلا ةبترملا ةيالولا يفو ىوصقلا ةجردلا

 نيدلا رخف داعو . مهريغو ةيحابإلاو ةيروحلاو ةيلولحلا كلذك يودرزبلا
 هذهل ًاقيبطتو . ةيحابملاو ةيلولحلاو ةيرونلا ةيفوصلا قرف نم ركذف يزارلا

 باحصأ طبرن نأ عيطتسن « قرطو قرف ىلإ ةفوصتملا ميسقت نم ةيرظنلا
 ةيفوصلا تاميسقتلاب ةيفوصلا نم دوجولا ةدحوو لولحلاو داحتالا

 فوصتلا خويش اهب ىدان يتلا ةيلمعلا تاقيبطتلا لعجنو قرفلاب ةقلعتملا

 قرطلا حمالم نوكت ئدابم يرجهلا سداسلا نرقلا نم ًارابتعا

 فوصتتلا نم ةيرظنلا ئدابملاب لصتي ام نإف رخآ ىنعمبو . ةيفوصلا
 ىلع قبطني ةيلمعلا تاقيبطتلا نع عرفتي امو قرفلا مسا تحت جردني
 آلإ اهومت فقوت دق قرفلا نأ ظحالن نأ يغبني اننأ ىلع ء قرطلا موهفم

 نأ نود ةرتف لك يف حولت ةيصخش ءارآ يف لثمتت ةيدرف ةروص ىلع

 بلاقلا تغاص يتلا قرطلا سكع ىلع . ةيمهأ وأ رطخ اهل نوكي

 . روصلا نم ةروص ىلع ةيفوصلا عمجت هنم بصني يذلا

 ةيفوصلا قرطلا ةأشن - ب

 خيشلا ىلإ ةيوسنملا ةيرداقلا ةقيرطلا اهلوأو قرطلا هذه تفصو دقل

 . ةمظنملا ةيفوصلا تائيهلاب (ه77١١/ه١65511ت) يليجلا رداقلا دبع

 سسأ اهضعب نإ : اهلئاوأ ةأشن يف ليقو . اهتايادب يف ءارألا تفلتخاو

 رشع ثلاثلا -] يرجهلا عباسلا نرقلا لئاوأ ين يلوغملا وزغلا لبق
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 نماثلا نرقلا ذنم تبعشتو تددعت دق قرطلا هذه تناك نإو [يداليملا

 ًابرغ لاغنسلا نم تاهاجتالا عيمج يف [يداليملا رشع عبارلا -] يرجهلا

 ريثأت تحت تفلتخا امهم . ةيفوصلا قرطلا نأ ىلع . ًاقرش نيصلا ىلإ
 ةمالعلا قرشتسملا هيلإ نطف اميف اهتلمج يف قفتت اهنإف « ةفلتخلا لماوعلا
 : ينآلا ىلإ نوسلكين

 دقو « ةموسرم ةينيد سوقطب قيرطلا يف ديرملا لوخدب لافتحالا

 . اهيف لوخدلا لبق قاش تقو ءاضمإ ديرملا نم اهضعب بلطتي

 . صاخ يزب ييزتلا -

 نم كلذ ريغو موصلاو ةالصلاو ةولخلا يف ةقاش ةلحرم ديرملا زايتجا '' 

 . تاضايرلا

 ء نايحألا ضعب يف « ىقيسوم اب ةناعتسالا عم ركذلا نم راثكإلا -

 فاهرإو دجولا ىلع دعاست ىتلا ةفلتخملا ةيندبلا تاكرحلا كلذكو

 5 ١
 نيكراشملا نع ردصت يتلا ةداعلل ةقراخلا ةيحورلا ىوقلا يف داقتعالا -

 ةدارإ ىلع طلستلاو لعتشملا رمجلا لكأ نم مهنكمتو ركذلا يف
 . هرخآ ىلإ . . . راكفألا ةءارقو تابيغملاب رابخإلاو ةماسلا نيباعثلا

 سيدقتلا نم برقت ةجرد ىلإ خيشلا وأ دشرملل ديرملا مارتحا -
 . رماوألا نم هيلإ هردصي اميف ءايمع ةعاط هتعاطإو

 ةميدقلا ةيفوصلا قرطلا نم جذامن - ج

 يليجلا رداقلا دبع خيشلا ىلإ بسنت ًايخيرات قرطلا لوأ نأ ىلع
 اهل نأ ركذو « ريخلا لمعو لهاستلاب هتقيرط نوثحابلا فصو يذلا

 دنهلاو اينيغو هواجو رئازجلا اهنمو ملاعلا ءاحنأ عيمج يف اعابتأ
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 ةقيرطلا هله ةسارد يف يصقتلاو . اهريغو يبرعلا ملاعلاو ايفالسوغويو

 خيشلا مايأ ةروصلا هذه ىلع ةمظنم نكت مل اهنأ نظلا ىلع لمحي

 دعب اهنايك اهل تذختا امنإو  ًاروهشم ًأظعاو ناكو  هسفن رداقلا دبع

 يف ًازراب ًارود ةينامثعلا ةلودلل نأ ةيخيراتلا لئالدلا لدتو . اهباحصأل

 . ةعساولا اهتيروطاربمإ ءاحنأ يف ةقيرطلا هذه رشن

 ديسلا ىلإ بسنت يتلا ةيعافرلا ةقيرطلا ترهظ ةقيرطلا هذه دعبو

 مايقلا ىلع اهئاضعأ ةردقب زيمتتو (م77١1 /ه١61ت) يعافرلا دمحأ

 قرخو جاجزلا لكأو ةيحلا يعافألا كاسمإو رمجلا عالتباك ةبيرغ لامعأب
 نوقلي اوناك مهنأ مهلئاوأ نع يورو . نيكاكسلاو تالسملاب مهداسجأ

 يف كلذو ررض مهبيصي نأ نود ةيلاعلا ليخنلا سوؤر نم مهسفنأب
 سداسلا نينرقلا يف تفنص يتلا خيراتلا بتك ريشت امك قارعلا راوهأ

 . نييرجهلا عباسلاو

 رعاشلا ىلإ بسنت يتلا ةيولوملا ةقيرطلا روهظلا يف ةقيرطلا هذه تلت
 حزن دقو (م17177 /ه5177ت) يمورلا نيدلا لالج انالوم يسرافملل

 رقتساو « مورلا دالب ىلإ هجتاو يلوغملا فحزلا نم ابره سراف نم هوبأ
 نم روثأملا نع جرخ دق نيدلا لالج نأ نوثحابلا ظحال دقو . ةينوق يف

 . هتقيرط مسارم يف ًازراب ًاناكم ىقيسوملل هدارفإب مالسإلا ديلاقت
 طالبلا ءارمأل هتطلاخمبو « فرحلا ذاختا ىلع سانلا هعيجشتبو

 هماهّتاو هيلع ةروثلا ىلإ نيرخآ ةيفوصب كلذ ىدأ ىتح كانه يقوجلسلا

 ةروص ىلع اهفلاحي يتلا ةلودلا هجو يف مايقلاو ةيطارقتسرالا ةعزنلاب

 ةيئابابلا ةقيرطلاب اهسفن تمس ةديدج ةقيرط خيش اهداق ةحلسم ةروث
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 برق ةيرق دوس رفكو . يدوسرفكلا قحسإ اباب : اهخيش ىلإ ةبسن
 . اهنم حزن بلح

 ناك ىرخأ ةقيرط [ةيئابابلا ةقيرطلا -] ةقيرطلا هذه نم تقتشا دقو

 ةقيرطلا يه ىرخألا ةيمالسإلا دالبلاو ايكرت يف ميظع عويذ اهل
 رجحلا يأ شاتكب جاحب بقلملا يناسارخلا دمحم ىلإ ةبوسنملا ةيشاتكبلا
 ةقيرطلا تناكو . نييرجهلا نماثلاو عباسلا نينرقلا لاجر نم ريبكلا

 عيشتلا ىلع يلكلا اهدامتعاب ًاعيمج قرطلا هذه نع فلتخت ةيشاتكبلا

 اهنمو ىرخألا اهسوقط يف ةيحيسملاب اهلاصتابو اهدئاقع نيوكت يف
 خويش نم ناكو . نييحيسملا دنع روهشملا فارتعالا ديلقتب ذخألا

 ناطلس يأ «ناطلس ميلاب»ب بقل لجر مهتقيرط يددجمو ةيشاتكبلا
 ةريمأ نم دلو . نييشاتكبلا ةديقع يف « هنأل كلذك بقل دقو . لسعلا

 خويش دحأ دي نم هتلوانت لسع نم هب تلمح ايراغلب يف ةيحيسم
 ديسلل ةيعيبطلا ريغ ةدالولاب ءودبي امك . كلذ لصتيو ؛ ةيشاتكبلا
 ةرشابم ريغ ةروصب ةينامثعلا ةلودلا ةقيرطلا هذه تمدخ دقو . حيسملا

 مهنم ناكو مالسإلا ىلإ نييحيسملا نم ةريبك ًادادعأ اهلاخدإب كلذو

 بيرعت -] ةيراشكتألا مسا مهيلع قلطأ يذلا ينامثعلا شيجلا ةديز

 . [ديدجلا شيجلا ىنعمب يرج ينيلا

 تلاز امو ةيمالسإلا دالبلا نم ريثك يف اياكت ةقيرطلا هذهل ناكو

 اذكو « ةيولوملا ةقيرطلا عم بنج ىلإ ًابنج « ةرصاعملا ةيكرت يف كلذك

 . امهريغو اينابلأو ايفالسوغوي يف

 5 ةرخآتملا ةيفوصلا قرطلا نم جذامن د

 ًاديدج ًاعباط اهيلع غبسأ ديدج روطت ةيفوصلا قرطلا باصأ دقو
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 كلذو ء« صوصخلا ىلع يرجهلا نماثلا نرقلا نم ءادتبا ًاصاخ
 امل مهتكرح معدل يدهملا ةركفل ةديدجلا قرطلا باحصأ لالغتساب

 ماظن ةماقإو مكحلا ىلإ لوصولا فدهتست ةيسايس ةكرح ىلإ اهوروط
 هذه نم ركذو « ةيحورلا ةايحلل هميظنتك ةيداملا ةايحلا مظني يفوص

 هللادبع نب دمحمب لصتت يتلا ةيناريإلا ةيشخيرونلا ةقيرطلا قرطلا

 ًايولع ًايبرع ناكو «راوثألا بهاو ىنعمب شخبرونب بقلملا يئاسحألا

 (م١ 174 /ه874) ةنس شخب رون دلو لقو . ءاسحألا نم هوبأ رجاه

 يدهلملا هنأ ىلع هتوعد رادم ناكو (م١ 1514 /ه4579) ةنس يفوتو

 باحصأو . ءايلوألا متاخ هفصوب ةيفوصلا هب نمؤي يذلا رظتنملا

 ىلإ مالسإلا ديعي يذلا يدهملا هفصوب ىرخألا ةيمالسإلا بهاذملا

 يقارشإ جهنم ىلع ةيشخبرونلا ةوعدلا تدمتعا دقو . ميدقلا هئافص

 غابسإ ىلإ تهجوت اهنكل ةيمالكلاو ةيفسلفلا راكفألاب معطم حضاو
 . ةقيرطلا هذه ىلع يحور زايتماب نرتقملا لماكلا ناسنإلا ةفص

 يتلا ةروثلا رظتنملا يدهملا ةركف ىلع ةمئاقلا ةيفوصلا تاكرحلا نمو

 اميف . ةكرحلا هذه تدمتعا دقو . [يداليملا رشع سماخلا] يرجهلا

 « ءايلوألا متخ ةركفو ةلماكلا ةيناسنإلا ىلع ةمئاقلا ةيفوصلا راكفألا ادع

 اهيلع تضق يتلا ةقيرطلا هذه ءامعز يف « ةيهلإلا ةوقلل ًالثمت هرابتعاب

 . يرجهلا رشاعلا نرقلا ةيادب يف ةيوفصلا ةلودلا

 ملاعلا لوط يف مويلا رشدنت يتلا ةيفوصلا قرطلا يف لوطي مالكلاو

 نادوسلا يف ةيدهملا ةكرحلا ركذ نم دب ال نكلو ء هضرعو يمالسإلا

 لنفي



 )1١779- هللادبع نب دمحأ دمحم يولعلا يفوصلا اهداق يتلا
 يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا ةياهن يف(م)65 8 0: مها.

 ء«نرقلا سأر ىلع يمالسإلا ددجلا نوكيل [يداليملا رشع عساتلا]

 دقو . ملاعلا ةياهن يف هروهظب محالملا تأبنت يذلا رظتنملا يدهملا نوكيو

 ةلود ماقأو رامعتسالا نم نادوسلا ررحي نأ يفوصلا اذه عاطتسا

 لواحو « قرلا ىغلأو ةيعامتجاو ةينيد تاحالصإب ماقو ةينطو ةينادوس
 هئافلخو (ص) هللا لوسر مايأ قبط يذلا لوألا يمالسإلا ماظنلا ءايحإ

 نم ةعبرأ ةيمستو راصنألاو نيرجاهملاب هتيعر ةيمست كلذ نمو « ةعبرألا
 باطخملا نب رمع هسسأ يذلا ءاطعلا ماظن بيترتو « ءافلخلاب هناوعأ

 . ليصفت عضوم عضوملا سيلو . بتارلا مسا هيلع قلطأو (ضر)

 رخآ يفوص يولع اهسسأ يتلا ةيسونسلا ةقيرطلا لهاجت نكمي الو
 ماع رئازجلا يف مناغتسم يف دلو يذلا يسونسلا يلع نب دمحم وه

 نأ عاطتسااو (م1859 /ه11177 ةنس يفوتو م١79١ /ه١٠١)

 همايق دعب هدرفمب ًايراضح ًايهقف ًايركسع ًايسايس ًايفوص ًانايك سسؤي
 يكلام هقفتم نم هسفن روطو هلك يمالسإلا ملاعلا يف ةليوط ةحايسب

 نم ًاقلطنم ةيفوصلا اياوزلا ماظن يسونسلا سسأو . ماع دهتجم ىلإ

 ةقيرط لوأ ةيسونسلا ةقيرطلا تناكو . ايبيل يقرش يف ءاضيبلا ةنيدم

 جهنملا ناكف ؛ يدها لمعلاو ثيدحلا لمعلاب ىوقتلا نرقت ةيفوص

 يتلا « ةيديلقتلا تاعوضوملا يف لثمتي ةيوازلا عابتأ هاقلتي يذلا يميلعتلا
 ًايدسج قاشملا لمحت ىلع داتعملا ضاترملا يفوصلاو يقتلا ملسملا قفاوت
 كلذ قوفو ةيقيبطتلاو ةيرظنلا ةيملعلا تاعوضوملا كلذكو ًايحورو

 طاشن نمض ةرم لوأل يركسعلا بيردتلا ةيسونسلا ةقيرطلا تلخدأ
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 ًاينواعت اماظن اهعابتأ ىلع تقبط لب كلذب فتكت ملو . ةقيرطلا
 لك نوديرملا اهب موقي ناك يتلا ةعارزلا يف يعامجلا لمعلاب ًايكارتشا
 لابقإ ىلإ يفوصلا ماظنلا اذه حاجن ىدأو . هتقاط ردقيو هرود بسح

 زواجتو اياوزلا تيمس ةقيرطلل عورف تسسأتف هيف لوخدلا ىلع نيديرملا

 ىلع ةيقيرفإلا ةراقلا يف ترشتنا اهنم نيسمخو نيتئم اهددع
 عابتأ نم ناك راتخلا رمع ديهشلا نأ ىسنن نأ يغبني الو . صوصخلا

 . ةسايسلا اهيلع تضق يتلا ةقيرطلا هذه

 ةقيرطلا صوصخلا ىلع ايقيرفإ يف رشتنت يتلا ةيفوصلا قرطلا نمو
 دمحم نب دمحأ رخآلا يولعلا يفوصلا برغملا يف اهسسأ يتلا ةيناجتلا

 ىلع اهنايك ماقأو (م17١181-5//ه )١١650- يناجتلا

 راجتلا نم ريثكلا اهيلإ بذجت نأ تعاطتسا ةررحتم ةيفاقث ةدعاق

 ةقيرطلاب تيمس دقل ىتح ؛ ةفلتخ ا ةيهقفلا بهاذملا عابتأو نييزاوجربلاو
 طسبأ ىلإ اعد يذلا ءايبثألا يبأ (ع) ميهاربإ انديس ىلإ ةبسن ةيميهاربإلا
 مزتلت ةقيرطلا هذه نأ اذه ىلإ فاضي . خيراتلا يف ديحوتتلا عاونأ

 اهناكرأ نمو . دوجولا ةدحو نم قلطنتو ةيفوصلا ةيفسلفلا راكفألاب
 تسيل (ص) هللا لوسر ةيصخش نأ ىرت ىتلا ةيدمحلا ةقيقحلاب داقتعالا

 عسوأ يف تالامكلا اهيف عمتجت ةيجذومغ : يه امنإو ةيداع ةيدرف

 لمحمت ةقيرطلا هذه تناك اذه قوفو . مدقلا نم عونب فصتتو اهروص

 هيف ناك يذلا تقولا يف ىرخألا نايدألا باحصأ عم حماستلا ةيار

 هجاوي ناك يذلا برغملا ًاصوصخو ةيمالسإلا دالبلا نوزغي نويبوروألا

 . يمالسإلا نيدلا مساب وزغلا اذه

 يقتلي ناك هنأ اهعم ىعدا ةيحور ةيفافش يناجتلا دمحأ يف ناكو
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 ددع دنع ةفولأم تناك ةداع يهو « ةظقيلاو مونلا يف (ص) هللا لوسرب

 دمحأ لواحو « ذئموي ةيمالسإلا تاهاجتالا ىتش يف نيينيدلا ءامعزلا نم

 ةعماج اهفصوب هتقيرط يف اهلك ةيفوصلا قرطلا باعيتسا يناجتلا

 بذج ىلع ةقيرطلا هذه ةردق يف ةقثو . اهديلاقتو اهئدابمو اهلئاضمل

 دشرلا نس ًاغلاب نوكي نأ اهيف لخادلا يف طرتشت تناك « نيديرملا

 نع عنتمي نأ هيلع طرتشت هتو . كلذ نود مه نمل نيدلاولا ةقفاوم ىلعو

 ةحرضأ ةرايز هيلع مرحتو . ةقيرطلا هيلع قفاوت ال صن يأ ةءارق

 تابجاولا ةسراممب همزلتو « مهنم ءايحألاب لاصتالاو نيرخآلا ةيفوصلا

 ام لكب قلطملا نيقيلاو هتايح لوط ءايمع ةعاط خيشلا ةعاطإو ةينيدلا

 راكذألا روضح هيلع بجوتو « ةقراخ لامعأو تامارك نم هنع ىوري

 ةقفاوم ىلع لوصحلا دعب اهصوصن ةءارقب دهعتلاو اهتاعامسو ةيفوصلا
 . ةرم لك يف خيشلا

 ىرخألا قرطلا نع اهب درفنت يتلا اهتيصوصخ ةيناجتلا ةقيرطللو
 : اهنم

 نم ةبخنلا هب صتخي يّرس امهدحأ راكفألا نم نيعون اهل نأ -

 ةصيصخلا هذه يف يهو ؛ اهيلإ نيمتنملا ةماعل يملع رخآلاو نيديرملا
 يف ةينوسأملا تايعمجلاو ميدقلا يف افصلا ناوخإ ةعامجب هبشلا ةبيرق
 . ثيدحلا رصعلا

 كلذ نع ضيعتستو « ةلزعلا الو « ةولخلاب ةقيرطلا هذه متهتال - "

 هتايح يف اهب مزتلي ةنيعم قالخأب مازتلالاب ديرملا سفن نحشب
 . قلخلا نع لازتعالا ىلإ ةجاح نود ةيعامتجالا

 تناك يتلا ةيكملا ةرتفلا يف نيملسملا قالخأب ةقيرطلا هذه ىسأتت - '“

 لح



 قاشملا لمحت ىلع هيف نومدقي اوناكو « مهسوفن ألمت ةيحورلا لثملا
 ببسلا وه اذهو « عمتجلا نم رارفلاو ةلزعلا ىلإ ةجاح نود ًايلمع
 لحارم زواجت الو ىلمعلا دهزلاب نومتهي ال نييناجتلا نأ يف

 ثلا قاطت نمنع ةسؤرلا ةتلجعلا ةايتلاب ءاطقا ةيوصلا تاتاقملا
 نم نيروسيملا قفدت يف ببسلا وه اذه لعلو , ةيكملا ةيمالسإلا
 . ةقيرطلا هذه لوخد ىلع سانلا

 يف رشتنت ةقيرطلا هذه نأ ركذن . ليلقلا اذهب ريثكلا نم ءافتكاو

 ةريزجلاو رصم يف زكارم اهل تناك نإو صوصخلا ىلع ةيقيرفإلا ةراقلا
 يف نولوجتي نيذلا ةيراغملا ودبلا دي ىلع ايقيرفإ تلخد دقو « ةيبرعلا
 . دالبلا هذه يبونج

 ةذداشلا قرطلا نم جذامن ه

 ةيدنبشقنلاك « ىرخألا ةيديلقتلا قرطلا نم ريثك نع رظنلا عطقيو
 يلامشو يبرعلا قرشملا ىلإ ًابرغ دتمتو ىطسولا ايسآ يف رشتنت يتلا
 يلامش عاقصأ نم رصم ىلإ لصت يتلا ةيلذاشلا ةقيرطلاو « ةيقيرفإ
 سرامت يتلا ىرخألا قرطلا اهنم عرفتت يتلا ةيعافرلا ةقيرطلاو « ةيقيرفإ
 لوخدلاو مومسلا برشو حالسلاب نعطلاك ةعيبطلل ةقراخلا تاضايرلا
 يف ةيرمسألاو قارعلا يف ةينازنسكلا ةقيرطلاك كلذ ىلإ امو رانلا يف

 ىرخأ ةيفوص تاعمجت ةمثف قرطلا هذه نع رظنلا عطقب : لوقن « ايبيل

 وأ لحنلا فصو قالطإ نكمي دق ءيش ىلإ قرطلا دح نع جرخت
 يف تاعامجلا هذه لثمتتو . اهيلع ةفوصتملا وأ ةيفوصلا تانطوتسملا

 ىلإ ام وأ نامكرتلا وأ داركألاك ناكسلا نم ةسناجتم فانصأو رئاشع

 يلامش يف ةيميهاربإلاو كبشلا تاعمجتلا هذه نمو . رصانع نم كلذ
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 راجنسو ناخيشلا ةنيدم نوئطقي نيذلا ةيديزيلا مهنم :م برقلايبو قارعلا

 ت) يومألا رفاسم نب يدع خيشلا ميلاعت نوعبتيو امهرواجي امو
 ركفلا ىلإ لصت دق ةميدق بساورب نونمؤيو «(م150١1 /هدالا
 . ميدقلا يسرافلا

 - ةيدركلا يف اكاك] ةيناوخإلا ىنعمب ةيئاكاكلا ةلحن ًاضيأ ءالؤه نمو

 يفو ةجنزرب ةيرق لوح ةيقارعلا ةيدركلا ىرقلا اهعابتأ نكسي يتلا [خأ
 لئابق ىلإ نومتني بلاغلا يف ةيئاكاكلاو . كوكرك رواجت يتلا قطانملا
 فصوت نأ نكميو مهعمجت ةيرئاشع ةدحو نونوكي ثيحب اهنايعأب
 0 امتار ترص حال اي ير تح ل ل حل

 . هميلاعتو هريصمو جآلحلا روصنم نب نيسحلا راكفأ ىنبتت 7 ةذاش ةيمالك

 الو هتايقع ليبس يف ىيحضي يذلا ناسنإلل ىلعألا لثملا هنودعيو
 ةيئاكاكلا لوؤيو . ةلّاو توملا ىلإ هب كلذ ىدأ ولو ًادبأ اهيف لهاستي
 وه رخآلا مويلا نأ نوريف ؛ مهب ًاصاخ ًاليوأت ةداتعملا ةيمالسإلا دئاقعلا
 . «قحلا انأ» ةروهشملا هتلاقم جالحلا وج روهظ

 نم رخآ ىلإ لكش نم ةلقث الإ وه امو نيه رمأ توملا نأ ًاضيأ نوريو
 ةيئاكاكلا مرحي انه نمو  خسانتلاب مهداقتعاب يحوي ام  ةايحلا لاكشأ

 ةيكلملا ًاضيأ ةيئاكاكلا مرحيو . هيلع ءاكبلا نوعنميو تيملا ىلع نزحلا
 يف قحلا هلو دحوألا يقيقحلا كلاملا وه هلك عمتجملا دعيو ةيدرفلا

 ةبطخب صاخ مامتها ةيئاكاكلل كلذ قوفو . تادوجوملا يف فرصتتلا

 يهو نايبلا ةبطخ ىمست بلاط يبأ نب يلع مامإلا ىلإ بسنت ةيلاغ
 نم مهلاثمأو ةيريصنلا اهمارتحا يف مهعم كرتشيو ولغلا رهاظمب ةلفاح

 . ةالغلا

 ام



 نوركذي مهنإف فوصتتلا نم ًاذاش ًالكش ةيئاكاكلا لثمي ذإو
 اوناك نم امهلاثمأو ةيريرحلاو ةيردنلقلاك مهنم مدقأ ىرخأ تاليكشتب

 نولوانتيو يسنجلا ذوذشلا نوسراميو ةيعرشلا تاقيبطتلاب نوئيهتسي
 «٠ مهصوصن يف حطشلا نم نورشكيو تاردخملا نم هريغو شيشحلا

 ةيادب ذنم مهديلاقتو ةيفوصلا يف نعطلل ةاعدم مومعلا ىلع اوناكو
 . [يداليملا رشع ثلاثلا] يرجهلا عباسلا نرقلا

 ةيفوصلا قرطلا ىلع مويلا فوصتلا عقاو رصتقي ال . لاح لك ىلع

 لثمتملا هل يفسلفلا يدرفلا لكشلا فوصتلا خيرات لجس امنإو اههابشأو

 ينغلا دبعك دوجولا ةدحو ةركفل دارفألا نم ريثك لمح رارمتساب

 رداقلا دبع ريبكلا يرئازجلا لطبلاو . (م١ ا/لالا/ /ها١٠١ه٠ تر يسلبانلا

 (م8061١1887-1 /ها11757٠٠7) ينسحلا نيدلا يبيحم نبا

 دمحم موحرملا رابتعا نكميو . «فوصتلا يف فقاوملا» باتك بحاص

 ديدج زارط نم ًايفوص (م148175-1978 /م1789-17017) لابقإ

 ركفلا نيب عمجي نأ اهيف لواح يتلا تاذلا ةفسلف يف لثمتي ليصأو

 ىلإ ذفني نأ لواحو « فوصتلا ىلإ برقأ ةروص ىلع درجملا يقيبطتلا
 ليزي جمانربل اهعضخيو يفوصلا بولسألا ىلع ةيناسنإلا تاذلا قامعأ

 رمتسا دقو . ةثوروملا صقنلا لاكشأ نم اهيفصيو نينسلا مكارت اهنع

 ركفلل ًاددجم هسفن دع هنأكو ةعامجلاو درفلل جهنملا اذهب ًاقلعتم لابقإ

 هآترا ام لوأو . اهنم ًاقالطناو . دنهلا يف ًاص وصخ نييمالسإلا عمتج لاو

 « ءاوطنالاو ةلزعلا نع ضارعإلا ةيناسنإلا سفنلا ريوطت عوضوم يف لابقإ
 يتلا ةقلطملا ةيباجيإلاب مازتلإلاو . ملاعلا ىلع حاتفنالا ىلع لابقإلاو

 يف لوقي ناكو . اهل ةمزاللا لولحلا داجيإو . باعصلا ةهجاوم يف لثمتت
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 امثيحو « يجراخ دوجو ةايحلل سيلو ةيدرف اهلك ةايحلا» : لاجلا اذه

 هنكلو درف ًاضيأ قلاخلاو ء ءيش وأ درف وأ صخش يف تلجت ةايحلا تلجت

 يقالخألاو ينيدلا ناسنإلا فده نأ ىرأو» : لاقو . هل ليثم ال دحوأ

 نم برتقي هتدحو وأ هدارفنا قيقحت ردق ىلعو « اهيفن ال هتاذ تابثإ يف

 ضرتعت يتلا باعصلا لك رخسي رمتسم يقر ةايحلاف . فدهلا اذه

 دقو ؛ ةديدج ًالثمو بلاطم ًامئاد قلخت نأ تاذلا ةقيقحو « هقيرط

 سمخلا ساوحلاك [ةيعيبط] تالآ اهيقرتو اهعاستا لجأ نم تقلخ

 تاذلا يف ةدحولل ًاقيقحتو . «قاشملاو تابقعلا اهب رهقتل ةكردملا ةردقلاو

 ةيعامجلا مث ةيدرفلا تاذلاب ضوهنلل ًاجهنم لابقإ حرتقا ةعامجلاو
 - 7 . سفنلا طبض ١ . ةعاطلا - ١ : ىه لحارم ثالث ىلإ همسقو
 هنأ لابقإ ىري ةعاطلاب لصتي اميفو . [ةلماكلا ةيناسنإلا -] ةيهلإلا ةباينلا
 تاذلا رارسأ نم أرس هفصوب هيلع ريصلاو ردقلاو ءاضقلل دايقنالا

 هنم لعجت يتلا ةمراعلا ةوقلا ىلإ عوضخلا نم اهب جرخي داكي ةيناسنإلا
 . «ءايمعلا ةيربحلا ةعاطلا ىلإ اهنم ةراتخلا تاذلا ىلإ برقأ ًانئاك
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 ثيدحلا بدألا ىف فوصتلا

 ةيبدألا رئاودلا ىلإ برستي لعج فّوصتلا نأ ركذي نأ يغبنيو
 هذه يواهزلا يقدص ليمج رعاشلا أديو ثيدحلا رصعلا يف ةفرصلا

 ميحجلا يف ةروث ناونعب ةيرعش ةيحرسم فيلأتب م976١ ةنس ةكرحلا

 اذه يف عيرستلا ىرج ةنس نيرشع وحن دعبو اهلاطبأ نم جآلحلا لعج

 يف سينودأب بقلملا ديعس دمحأ ىلع ىنانبللا رعاشلل ةديصقب فحزلا

 ماهلإب ينطولاو يلقعلاو يفاقثلا ررحتلا تارامأ روهظيو ًاضيأ جآلحلا

 دبع يقارعلا رعاشلا نمض مث . هئثدبمب هكسمتو ةيومدلا هتريس نم

 مهنمو « هريغو يفوصلا اذهب ةداشإلا نم ًاريثك هراعشأ يتايبلا باهولا

 لاضنلل ًاداور ءالؤه فصوب مايخلا رمع ريبكلا تايعابرلا رعاش

 هذه جوتو ٠ فلختلا ةمواقمو يركفلا ررحتلا ليبس يف حافكلاو

 ريغص ناويد رادصإب  دارم ةتفل سيق وه  رخآ ىقارع رعاش تاجلاعملا

 ةيرعشلا هتيحرسم يف روبصلا دبع حالص هالتو . جالحلا يناغأ ناونعب

 بتك يذلا كب مدرم ناندع يروسلا رعاشلا هراثآ ىلع ىّمقو ةروهشملا

 يحرسملا جرخم او . «يلبشلا ركب وبأ» ناونعب ىرخأ ةيرعش ةيحرسم
 ناونعب ةيثالث ةيحرسم جرخأو فلأ يذلا يكملا قازرلا دبع يسنوتلا

 نم ًاعوضوم « جالحلا ةصاخيو فوصتلا راص اذكهو . جالحلا

 . ثيدحلا بدألا تاعوضوم
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 ةمتاخ

 رصاعملا ينيدلا عارصلا يف فوصتلا رود يف

 يذلا . غارفلا لتحاو ةيعويشلا تطقس امل هذه ةرصاعملا انمايأ ينو
 مل يذلا مظنملا يمالسإلا طاشنلا « حافكلا نيدايم نم اهباحسنا هثدحأ
 بلأ ىتح هفرطتو هتدح يف رمتسا لب ءارآلا لدابت دح دنع فقي

 ًاقده هيلع ءاضقلا تلعج ىتح « هيلع ةيمالسإلاو ةيبرعلا تاموكحلا
 هذه نم ففخي نأ فوصتلل لاهلا حسفنا انه , اهفادهأ نم ًايسيئر
 ةعراصتملا تاعامجلا نيب مهافتلاو داوتلاو ةنورملا نم ًائيش غبسيو ةدحلا
 يذلا رودلا نيبيس بيرقلا لبقتسملاو . عمتجملا ةدايق ىلع ةسفانتملا

 دارفأ نم يفوصلا هاجتالا يوذ نم عقوتي ام لوأو . هل هرخدي
 هنم هنوعقوتي ام سانلا لبقتيل فوفصلا صرو دوهجلا ديحوت تاعامجو
 لب سانلا نم ءاطسبلا لالغتساو تاماركلا ءاعداو حطشلا نع ًاديعب

 هب ماق اذإ نكمم رمأ وهو . مهريغ لبق نيركفملاو نيفقثملا ىلإ هجوتلا
 . نييفوصلا ثارتلاو ركفلا يف نوقمعتم نوصلخم ءايكذأ لاجر
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 ميدقت

 ىفوص ةملك قاقتشا

 ' فوصتلا تافيرعت

 ةطيسبلا تافيرعتلا أ

 ةبكرملا تافيرعتلا - ب
 فوصتلا ةأشن

 يلهاجلا دهزلا أ

 يمالسإلا دهزلا - ب

 ةيمالسإلا راصمألا ىف هصئاصخو دهزلا
 ةفوكلا يف دهزلا - أ

 ةرصبلا يف دهزلا - ب

 ماشلا يف دهزلا - ج

 ناسارخ يف دهزلا د

 رصم يف دهزلا ه
 دا تو

 فوصتلا

 ةيفوصلا دادغب ةسردم ١-

 يخركلا فورعم أ

 يبساحملا دسأ نب ثراحلا - ب

 يدادغبلا دينجلا - ج
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 لح سحلا نع بئاغلا يسرافلا فوصتلا ةسردم - '

 (١ سراف دالب ىف ةبتمالملاو ةوتفلا : ةمدقم

 نش كج ديزي وبأ -أ

 .١8 دنس حج جالخلا روصتم نب نيسحلا دب
 #1١ سل ا لوتقملا يدرورهسلا - ج

 ١ 64 تت ب 7 ب ب ىو نبا د

 1/1 ا ا ع ست ف وعلا قرطلا ك7

 اللا جو يم ب ب ع مم ل يون تأ

 11/76 ع ل ا ةفوفلا قرظلا ةأقن حج

 ١14 لل- ةميدقلا ةيفوصلا قرطلا نم جذامت - ج

 ١7١8 ل ةرخأتملا ةيفوصلا قرطلا نم جذامن د

 ١4١ ةذاشلا قرطلا نم جذامت  ه

 ارق د ا ع وع كيما تدألا ىف فوضتلا ب

 ١81 __ رصاعملا ينيدلا عارصلا يف فوصتلا رود يف ةمتاخ 5
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