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 ل

 ققحملا ةمّدقُم
 0و ال - 0 5

 «نيمركألا هلآو دّمحم اندّيس ىلع مالسلاو ةالّصلاو «نيملاعلا بر هلل ٌدمحلا

 .نيدلا موي ىلإ ناسحإب محل نيعباتلاو «نيعمجأ هتباحص نع ىلاعت هللا يضرو

 «دعبو

 رشنُت مجارت اهيف «ةرهز وبأ دمحم خيشلا ةمالعلا راثآ نم ةرطع '''ةقاط هذهف

 :ةزهالوأ ةئ رق قش ةعرو

 نيثّدحملاو ءاهقفلا نم نيمّدقتملا مالعألا ضعبل مجارت ىلع لمتشت ةقاطلا هذهو

 عست :اهنم «ةمجرت نيعبرأو ًاعبرأ اهددع غلب «نيرصاعملا ءاملعلا ضعبو نيمّلكتملاو

 ١968 ةنس نيب ام ؛تاونس عبس لالخ ةّيتيوكلا (يبرعلا) ةلجم يف ْتِرِشُن ؛ةمجرت ةرشع

 ام رخآو «ةروكذملا ةلجملا نم ١7 ددعلا يف كلام مامإلا ةمجرتب اهيف ًادتبا ١457. ةنس ىلإو

 .8/ ددعلا يف يذمرتلا مامإلا ةمجرت هيلع تفقو

 :تاعومجم ثالث يف اهتلعجو ءاهميقرتو اهبيترتو مجارتلا هذه َممج ٌتيأرو

 بسح ءاهقفلا ةمئألا مجارت اهيف ٌتدروأو ؛ءاهقفلا مجارت :ىلوألا ةعومجملا

 .(7141) لبنح نب دمحأف 27١ 4) يعفاشلاف ((17/4) كلايف )١160(« ةفينح وبأ :مهتايفو

 .امهوحتتو عانعتلاو سنودقملا نم لوقبلا ةعومجمف :ةقابلا امأ دورولاو نيحايرلا نم ةعومجم :ةقاطلا )١(



 ءالعو مالعأ

 ةسمخلا ةمئألا مجارت اهيف تدروأو ؛نيئَّدحُملا مجارت :ةيناثلا ةعومجملاو

 ((719) يذمرتلاو «(؟1/6) دواد وبأو «(551) ملسمو ((155) يراخبلا :نيئدحملا
 .(*:7) يئاسنلل ةرهز وبأ دمحم ذاتسألا مجرتي ملو . (731/1) هجام نباو

 :مجارت ثالث اهيف ٌثدروأو ءنيرّسفملا مجارت :ةثلاثلا ةعومجملاو

 .(505) يزارلا رخفلاو «(018) يرشخزلاو )٠١*(« يربطلا ريرج نبا

 سخ اهيف ٌثدروأو «نيخّرؤملاو نيِمّلكتماو ظاعولا مجارت :ةعبارلا ةعومجملاو
 :مجارت

 يرعشألا نسحلا وبأو )١1(« ءاطع نب لصاوو ١((. ) يرصبلا نسحلا

 .(5 ) ينالقابلا ركب وبأو «(7717) يديرتاملا روصنم وبأو ("75)

 نباو )555٠0((« يدرواملا نسحلا وبأ :مجارت عجب تاعومجملا هذه ٌتقحلأ مث

 )6١(. نودلخ نباو ؛(455) يسلدنألا مزح

 نبا ةمجرت ىوس ءهركذ مَّدقت اك (يبرعلا) ةلجم يف ترشُت مجارتلا هذه عيمجو
 ةنس ةرهاقلا يف دقعنملا نودلخ نبا ناجرهم لامعأ نمض تحب يهو ؛نودلخ
 مجارتب لصّتملا لوألا مسقلا يف مجارتلا عومجم نوكيف ؛ةحفص ١ يف عقيو م1111
 .ةمجرت نيرشعو ىدحإ :نيمّدقتلا مالعألا

 نم ةيناث مجارت درفأ ةرهز وبأ دمحم ةمالعلا نأ ءاّرقلا ةرهْمج ىدل مولعملا نمو
 .ةيهقفلا مهءارآو مهرصعو مهتايح اهيف سرد ؛ةعساو بتك يف مالعألا ءاهقفلا

 - ه1554١) ةنس ىلوألا هتعبط تردص يذلا ؛يعفاشلا مامإلا ةمجرت :الوأ

 .ةحفص 4١08 يف عقيو ( م6

 عقيو ((م1946 - د
 ؛ار)يف



 ةمدقم

 .ةحفص (41/) يف عقيو «(م19417) ةنس هتعابط تّمستو ؛كلام :اهثلاثو

 .ةحفص (41/) يف عقيو «(م19441 ةنس عبطو «لبنح نب دمحأ :اهعبارو

 .ةحفص (0 47) يف عقيو ((م1485؟) ةنس عبطو «ةيميت نبا :اهسماخو

 .ةحفص (011) يف عقيو «(م19814) ةنس عبطو مزح نبا :اهسداسو

 .ةحفص (01 )١ يف عقيو ؛(م104 -ه1/8١) ةنس عبطو ديز مامإلا :اهعباسو

 ."'ةحفص (071) يف عقيو «خيرات نود ةرهاقلاب عبطو «قداصلا مامإلا :اهنماثو

 ةبلط ىلع خيشلا ةليضف اهاقلأ تارضاحع لصألا يف يه مجارتلا كلت رثكأو

 قيقدتلاو صيحمتلا نم اهّمح اهاطعأو :ةرهاقلا ةعماجب قوقحلا ةيلك يف هاروتكدلا مسق

 .مججرتملا هقف ةساردل [(سق اهيف صّصخو «ليلحتلاو
 ءظاعولاو «نيرّسفملاو ,نيثّدحملاو «ءاهقفلا مجارت تلمش دقف تالاقملا هذه امأو

 تاليلحتو «ةديفم تاطابنتسا اهيفو «ةعّونتم ةعفان ةرصتخم يهو ..نيخّرؤملاو ءنيمّلكتملاو

 .ةبعوتسم تاسارد اهضعب يفو «ةقيقد
 هخويش نم نيرصاعملا ءاملعلا ضعب لوح خيشلا هبتك ام مجارتلا هذبب ٌتقحلأ دقو

 يخيراتلا لسلستلا بسح اهتدروأ «ةمجرت نيرشعو ثالث ىلع ٌتفقو دقو «هنارقأو

 .نيمجْرتَملا كانوا

 هميدقت يف «ريسفتلا يف هجهنمو (ه1171١) هدبع دمحم خيشلا نع همالكب اهتأدتباو

 .ىلاعت هللا همحر ةتاحش هللا دبع روتكدلا باتكل

 يف ةيخيرات ةرظن» :هتلاسرل هميدقت يف (ه754١) روميت دمحأ ةمالعلل هتمجرت مث

 .«ةيهقفلا بهاذملا ثودح

 ءاهقفلا نم ةسمخ  (يبرعلا) ةلجم تراتخا وأ  ةينامثلا مجارتلا هذه نم ةرهز وبأ ذاتسألا راتخا (1)

 .ةيهيت نباو «ديزو قداَّصلا :قوس



 ءايلع و مالعأ

 دبعو ((م19715) تاكرب فطاع دمحم :مولعلا راد يف هتذتاسأ رع هال

 ,(م19371) يدهملا دمحمو :(م1971) يرضخلا دمحمو ((م1977) دمحم ميكحلا

 «نيدلا ريخ باهولا دبعو «(م1975) روصنم نسحو :(م1976) ميهاربإ دمحأو

 هميدقت يف مولعلا راد يف هخويش نع هّمالك ناك دقو ...(م5*197) يفيفع دمحمو

 ."7(يفوطلا نيدلا مجنو يمالسإلا عيرشتلا يف ةحلصملا ١ :ديز ىفطصم هذيملت باتكل

 يف ترشُن يتلا ء.(ه1/١) يرثوكلا دهاز دمحم خيشلا ةمالعلا ةمجرت مث

 ."يرثوكلا تالاقم» ةمدقم

 يتلا (ه1177) حلاص ميلعلا دبع نب دمحم روتكدلا يقوقحلا ملاعلا ةمجرت مث

 اهتودن يف تيقلُأ وأ «مالسإلا ءاول» ةلجم تاحفص ىلع ةينآلا مجارتلا عيمجو يه ترش
 .ةيرهشلا

 هئاثر يف هتملكو «(ه177/0) فاللخ باّمولا دبع هيقفلا ةمالعلا هنيرق ةمجرت مث

 .«مالسإلا ءاول) ةودن يف

 ءاثرو هئاثر يف هتملكو «(ه117/5١) ينويسب ميلحلا دبع خيشلا ةمالعلا ةمجرت مث

 .ًاضيأ «مالسإلا ءاول» ةودن يف ىلاعت هللا (همحر (ه17/5) يِماّزعلا ةمالس خيشلا

 .(ه11/1١/) زارد هللا دبع دمحم روتكدلا رَّسفملا ةمالعلا هقيدص ةمجرت مث

 .ةلجملا ةودن يف (ه13/97١) نيسح رضخلا دمحم ةمالعلا ذاتسألا نع هتملك مث

 .ًاضيأ ةلجملا ةودن يف (ه1/4١1١) ماَّرع باّهولا دبع روتكدلا نع هتملك مث

 .ةلجملا ةودن يف هنع هتملكو «(ه1717/8) يمهف روصنم روتكدلا ةمجرت مث

 همحر ديز ىفطصم روتكدلا «ةحلصملا» ةلاسر بحاصل ىهف ةمّدقملا كلتب ةقحلملا ىشاوحلا امأ )١(
 .ىلاعت هللا



 ةمدقم

 .؟مالسإلا ءاولا ةلجم يف (ه1510/9١) يباوغلا دماح بيبطلا روتكدلا ةمجرت مث

 ءاولاا ةودن يف (ه1741١) نيدباع يربص دمحم خيشلا ذاتسألا نع هتملك مث

 .«مالسإلا

 'مالسإلا ءاول» ةودن يف (ه1784١) يعابسلا ىفطصم روتكدلا نع هتملك مث

 ب جرت رخل هلهو واه 15 انبلا دمحم ذاتسألا 0 هقيدصل 0

 و تل ل ب ل ا ل

 يتلا تالجملاو دئارجلا ىلإ رمألا كرت ّنأل ؛ىودجلا ٌُريثك ٍدحاو ٍديعص يف مجارتلا

 دهجب الإ اهدايترا ثحابلل نكمي ال”لهاجم يف مجارتلل ٌهلرت اهمايأ ءاضقنا دعب ىوُطُت

 فَرعيلو اهب ماملإلا لهسيل ؛ٍدحاو ٍديعص يف مجارتلا هذه َمْنَج ٌتنسحتسا اذهو «ديهج
 لاجرلا بتارمب ةفرعم نم همالك يف ال نيرصاعملا ضعب يف ةرهز يبأ ةمالعلا ُيأر

 .نآئشلاو ىوهلا نع ِدّرجتو

 هل ؛مهب لصّتاو مهفرع نيذلا ءاملعلا ضعب ىلع ةرهز يبأ خيشلا لثم ءانث نإ مث

 لزانم فرعي يذلا ريصبلا فراعلا ءانث هؤانثف «مهتلزنم ءاملعلا ءالؤه لازنإ يف هرثأ

 ءانث يف همالك لبقُي نأل ًالهأ سيل وهو ةّييصعو ىوبب مهيف مّلكتي نم فالخب ءاملعلا
 .َمذ وأ

 ؛هذيمالت ىلع هؤانث لب ؛هيرصاعمو هخويش نع ةرهز يبأ ذاتسألا مالكو

 اهب مسَّنا يتلا فاصنإلا لئالدو ءافولا قالخأ

 (ه519١) باطخ تيش دومحم نكرلا ءاولل ةدايقلاو ةديقعلا نيب» باتكل هتمدقت ىلع تفقو مث )١(

 غلبي كلذبو «مجارتلا رخآ يف اهتقحلأف .هصئاصخو هتافصو «هب هتلصو هتقادص نع هتملكو

 .ةمجرت 7 4 مهنع ملكت وأ مه مجرت نيذلا نيرصاعملا ددع



 ءاملعو مالعأ

 هلاق ايف مهفاصنإو لاجرلا ريدقت ةيمهأ يف يرثوكلا ةمالعلا ةملك ٌقدصأ امو

 توطنا دق سانأ مجارتب ٌمئاقلاف» : ١:8-5 «ةيقرشلا مالعألا» باتكل هميدقت يف

 نوكي ؛خيراتلا ةّمذ يف مهوخدل ,مهسفنأ نع عافدلا ناكمإ مهتافو ؛مهتايح تاحفص

 يف ىمسألا هاَجَّتالا نع دعبي حدق وأ حدم يف لاسرتسا نودب مهفاصنإ يف مهنع ًابئان

 ةئيسلا زاربإ يف ىعسي نأ ريغ نم وه اى عقاولا ةياكحب ّمَرْلُم خّرؤملاو (خيراتلا نيودت
 «...لوبقم ريغ ضرغ ىلع هلْمَحِب ليمجلا ٌّقح سْحَب وأ «ةنسحلا رهظمب

 هلاو حيحصّتلاو بيترتلاو عُمجلا ىلع باتكلا اذه يف لمع رصتقي لو اذه

 تقّلع اك «ةدراولا ةليلقلا ثيداحألا تجّرخو :2"ةيبناجلا نيوانعلا عضوب تمق لب

 ثيداحألا ضعبب ثيدحتلا نع كلام مامإلا مدن يف (ى ةليوطلا ةهفانلا تاقيلعتلا ضعب

 دروأ امو ١« 45ص ءاوتسالا ريسفت يف ريرج نبا مامإلا ىلإ هبسن ام حيحصتو ؛64ص

 ةريبكلا بكترم يف يرصبلا نسحلا ىلإ بيث امو .350ص حمصي ال ِثيدح نم
 تر ل م

 يبأ نئّسل ءاملعلا ضعب ميدقتو «١١١ص ءاقللا طارتش | نم ملسم ىلإ ًاضيأ هبسن امو

 ءاملعلا روهظ ىلع «يناي ملعلا» ثيدحب هلالدتساو ؛8١١ص نيحيحصلا ىلع دواد

 يف يمسا ركذ نود يتاقيلعت ٌتكرت دقو .١؟١ص ناسارخو سراف ضرأ يف ذاذفألا

 .(ةرهز وبأ) هتينك ركذب هتزّيم دقف ةرهز يبأ خيشلا ملقب ٍسشاوح نم ناك امو ءاهرخآ

 ةرهز يبأ ذاتسألا عاري اهتجبد يتلا مجارتلا ةمّدقم يف دروأ نأ ٌتنسحتسا دقو

 ةلجب نم «هاندقف لجر» نكر يف روزرز ناندع روتكدلا يفولا هذيملت اهبتك «هل ًةمجرت

 ةّيعرفلا نيوانعلا رثكأ تيقبأو «تالاقملا رئاس ينو «ةمدقملا هذه دعب ةقحلملا ةرهز يبأ ةمجرت يف )١(

 .ةلجملا داهتجا نم تناك يتلاو «ةيتيوكلا (يبرعلا) ةلجم يف ةروشنملا



 ناندع روتكدلا هبتك ام لكو  ةمجرتلا هذه هب َرّيمَتَت امل «"'”ةّيقشمدلا «مالسإلا ةراضحا

 لامجو ليلحت ةقدو فاصنإو لومشو باعيتسا نم  نيرصاعملا نم ريثك مجارت نم
 .بولسأ

 حلاصلا لمعلل ينقّفوُيو ينم هلّيقتيو يدهجب عفني نأ لجو َّّزع هللا لأسأو

 ريخ ّيدلاو ينع يزجيو ءيرومأ عيمج يف ينالوتيو «يتمتاخ نسحيو «ينع هيضرُي يذلا

 نم هب موقأ ام لعجي نأو ءًأريغص ِنادّهعتو يناير اك |مهمحريو ءامل رفغيو «"'ءازجلا

 ىلصو «بيرق ٌبيحم ٌعيمس هناحبس هنإ ؛|بتانسح ةفيحص يف حلاص لمعو عفان ملع
 :نيشلا عريب اريدك ملف لبو هلاو دنع اهلكم لعشل

 هبتكو 6
 ل 5

 كك رس
 ىلا يو حم

 ه1 51١ لوألا عيبر ١ سيمخلا

 اهتعمج دق اهلاثمأ ٌتارشعو «مالسإلا ةراضح» ةلجم نم ليلق دعب اهدروأس يتلا ةمجرتلا هذهو )١(

 هللا نوعب  ردصتسو «مجارتلا نم ةعومجم اهيلإ تفضأو ءاهيلع تقّلعو ءاهتحّصصو اهتبّئرو

 .«مهاندقف لاجر» :ناونعب ريبك دلجم يف ًابيرق  ىلاعت

 يذ 7١ نينثالا موي يف ًاماع نيعبرأو ةيناث نع قشمد قيرط ىلع ةرايس ثداح يف يدلاو ِفوُت (5)
 ةلضافلا ةميركلا ةدلاولا تيفوُتو «ةنجلا هبابش نع هضّرعو هل رفغو هللا همحر ه149 ةجحلا

 يف اهنع ديعب انأو فه٠57١ رفص ١ ءاثالثلا موي يف هل يتعجارمو باتكلا اذه يف ٍلمع ءانثأ

 .هناوضرو هتمحر و هترفغم بيبآش !ىيربق ىلع قدغأو ىلاعت هللا همحر .ةبرغلا راد





 7 ةرهز وبأ دمحم خيشلا ةمالعلا

 "هللا همحر ةرهز وبأ دمحم خيشلا ةمالعلا ذاتسألا

 م١ 1-8848١10/14-ه١19-1*15)

 روزرز ناندع روتكدلا :ملقب

 ةرهز يبأ خيشلا ةمالعلا عَن

 :كشلاو قيدصتلا نيب

 يضاملا رهشلا يف ةرهاقلا ءابنأ تك

 ةيناث نع ةرهز يبأ خيشلا ذاتسألا ةليضف

 لحارلا انذاتسأ اهاضق ًاماع نيعبسو

 بئادلا لمعلاو «ةرباصملاو داهجلاو سيردتلاو فيلأتلا يف  هناوضرو هللا ةمحر هيلع -

 ...نيملسملاو مالسإلا ريخل

 ...هيلع دّدرتلاو هنم ةدافإلاو خيشلا ءاقلب اهيف ٌثدعس مايأ ىلإ هتافو أبن ينلمح دقو

 نع ُدوذي ًادسأ هللا َّمِلَع  اهيف هتدهش يتلا هفقاومو ؛هنم اهتعمس يتلا هئارآ ىلإو

 سانلا نم ًاريثك تناخ موي ًالجلَجم ًايوق هّتوص اهيف دّدرتيو «هتاعدو مالسإلا ضايح

 !رئامضلا تتامو ...بولقلا مهنم تعّلَّمو ءرجانحلا

 .ما5 - ه144١ :ةرشع ةسماخلا ةنسلا نم ثلاثلا ددعلا ءمالسإلا ةراضح ةلجم )١(



 ءاملعو مالعأ 7

 :خيراتلا تاحفص يف فاوطتلا

 ربخلل َقَّدَصُم نيب !لحارم ىلع يعمس ىلإ هتافو أبن لصي نأ ينلآ ام َّدْسَل
 ينهذ نوكي ىتح ربخلا دكأتي الو !هعامس ردصم يف دّدرَتُم هيف كلاش نيبو «هنم دٌكأتُمو
 لكل اوخرؤي نأ انوخّروُم هيف داتعا يذلا نحن انخيرات ...خيراتلا تاحفصب فّوط دق

 نم افرط اوركذي نأ اوداتعي ملأ ...ةنسلا كلت يف ثدح ام مهأ اودروُيو ءاهنيعب ةنس

 لزالزلاو ثراوكلا ءابنأ اهيلإ اوُِّمضي مث ...كراعملاو كولملا ءابنأو يمايسلا خيراتلا

 ممر َهْجَو اوقل نيذلا «ءالعلا» نع مهثيدح نومتخي ًاريخأو ...ةعيبطلا ثادحأ مهأو
 ...مهرابخخأو مهتريس نم فرط ركذ عم «ةنسلا كلت يف

 :ىمادقلا نيخّرؤملا يعو

 هترغص دق مويلا انلوح نم ٌمّلاعلاو «هللا همحر انذاتسأ ةافو ربخ ىلع ُتْوَحَص

 مهيعوب هللا مهمحر ىمادقلا انيخرؤم ركذأل ...دحاولا دلبلاك راص ىتح مالعإلا لئاسو

 ...هارجَم يف رّثؤت يتلا ةيساسألا لماوعلاو عمتجملا ةروص ةءارق يف ِمهّسحو «؛لماشلا
 عسّشت ا.-مالسإلاو ةبورعلا دالب يف هتاعاذإو هفحُّص عسّنت لريغصلا انملاع نأ ركذألو
 «برغلاو قرشلا ءانبأ نم «نيلثمملا» رئاسو نينانفلاو ةساسلا ةافو ءابنأ نم ةداعلا يف هل

 .بيرقلاو ديعبلا

 رسخن نيذلا نحن انئكلو ...نورسخي الو نالعإلا اذه نم نوبسكي ال تاومألا
 هذه هب نويحُي ام مهئارو نم انل اوكرت نيذلل يكبن الو هبأن ال نيح انسفنأل انمارتحا
 .ءالؤه نم ٌدحاو هللا همحر ةرهز وبأ ريبكلا ليلجلا انديقفو !سوفنلا

 :ةرهز بأ نع تايركذو رطاوخ

 فيلأتلا يف «هجهنم» يف الو ...فلؤملا (ملاعلا» ةرهز يبأ يف ةملك هذه تسيل

 ول .٠
 عضوم كلذلف ...مايألا ضعب يف رصم لجر ةرهز يبأ يف الو ...سيردتلاو ةباتكلاو



 ف ةرهز وبأ دمحم خيشلا ةمالعلا

 هتيأر يذلا مويلا كلذ يف هلغش ام ةلمج نم نأ ةرم ينئّدح دقو ءعضوملا اذه ريغ رخآ
 - ركذأ (هيف يبرع ريغ ناك نإو  ملسم ثحاب وأ بلاط ىلإ ةباتكلا :هسمش بيغم دعب هيف

 بسحب وأ ؛هسفن ةرهز يبأ خيشلا نع تاعماجلا ىدحإ يف «هاروتكد» ةلاسر دعي ناك

 ضعب نع هلأسيو هحضوتسي هيلإ بتك دق ناكو ««انأ اهعوضوما :هللا همحر وه هريبعت
 يباوج رظتنا اهمويو ...تالكشملا ضعب يف هيأرو هجهنمو هتايحب لصتي اهيف طاقنلا

 ٌتيفتكاف نيفلؤملا جهانم نع ةباتكلاو ةيعماجلا لئاسرلا دادعإ يف «ةرهاظلا» هذه نع

 ضعب ةبسن زاوجو «مهفلا ةّحص نم ؛دكأتلا» ةصرف ثحابلل حيتي اذه نأ ىلإ ةراشإلاب
 هذه يف يباجيإلا بناجلا نع تئّدحت ..ثحبلا عوضوم لجرلا ىلإ تاريسفتلاو موهفلا
 ينهذ يف ًالثام يقب يذلا نكلو ..ىرخأ ةيبلس تاظحالم يسفن يف ٌتيفخأو ..ةيضقلا

 مره باقع انيع (نأكو خيشلا ينيع يف سّرفتأ تنكو ...!توملا :ةيسمألا كلت ةليط

 هنافجأ يف تدي ساعنلا أدب نيح ىتح مزعلاو ةّيويحلاو ءاكذلاب ناّعشت ...ريسأ ٍدسأ وأ

 ًالامآ ىري ىتح لجرلا اذه رمع يف هللا ّدم :يسفن يف لوقأ مث ..!رهبملا رونلا ةعشأ ىلع
 .نيمثلا رثلا هئاطع نم ةيمالسإلا ةبتكملا ديزي ىتحو ..تقّقحت دق هل ىرخأ

 :ةرهز يبأ ةيصخش ةءارق ةلواحم

 هيف نيكي اذه نأل بسقراعمو ةرغز يأ ملعا قد نذإ د ةفلكلا هذه كس

 رطاوخلا ىلإ نوكت ام برقأ اهنكلو ...ريثكلا ءيشلا - يملع وحن ىلع هيف بتكيسو
 هذه حاتفم ىلع فوقولاو ءذفلا ملاعلا اذه ةّيصخش «ةءارق" ةلواحم ىلإو ..تايركذلاو

 ةراشإلا نم انيفعي ال اذه ناك نإو ..ءارآلاو فقاوملا ءارو ام انل رّسفي يتلا ةيصخشلا

 كلذ تيعمتس رك فارآو هتافلاوم نم هب تعي ناك ام. نضعبو :ةسلعلا هتناكمو ةنتك لإ
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 :هتايح نم تاحمل

 عم يعرشلا ءاضقلا ةيملاع» ىلع لصحو هه1215١ ةنس ةرهز وبأ ذاتسألا دلو

 سيردتلاب لغتشاو ؛«مولعلا راد» ةلداعم ىلع لّصَح امك ه147١ ةنس (ذاتسأ ةجرد

 يتلا  ةرهاقلا ةعماجب قوقحلا ةيلك يف مث ءرهزألاب نيدلا لوصأ ةيلك يفو رادلا هذه يف

 تاودنلاو تارضاحملا نع كلذ لالخ عطقني مو لوألا داؤف ةعماجب ىعدُت تناك

 دهعم ةّصاخبو ؛ةّصاخلا دهاعملا ضعب يف رضاحي شاعملا ىلع هتلاحإ دعب ناكو «ةماعلا

 ءرصم تالاجر ضعبو هللا همحر يبرعلا روتكدلا عم هسَّسأ يذلا ةيمالسإلا تاساردلا

 ىلعألا سلجملا ناحل ضعب يف هكارتشا بناج ىلإ اذه ...رجأ نودب هيف رضاحي ناكو
 هايازمب َّدَُع ىتح ناديملا سراف اهيف ناك ةريثك ىرخأ ناجلو نونفلاو بادآلاو مولعلل

 ملاعلاو رصم يف تاودنلاو تارمتؤملا تالاجر ربكأ نم دعب |ميف اهضعب ىلإ ريشنس يتلا

 ..يمالسإلا

 :هاروتكدلاو ريتسجاملا لئاسر تارشع ىلع هفارشإ

 ىلع فرشأ ىتلا «هاروتكدلاو ريتسجاملا» لئاسر تارشع ىلإ ةراشإلا انيفكتو

 مالكلا ملعو ثيدحلاو ريسفتلاو نوناقلاو هقفلا يف اهتشقانم ناحل سأرت وأ اهدادعإ

 ةعيرشلاو قوقحلاو بادآلا تايلك يف ...ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفاقثلا عورف رئاسو

 نم اهريغو ةيردنكسإلاو رهزألاو سمش نيعو ةرهاقلا ةعماج يف نيدلا لوصأو
 .ةيبرعلا تاعماجلا

 :ىعرشلا ءاضقلا ةسردم رثأ

 دح ال يذلا هفغشو ةيملعلا ةرهز بأ ةيصخش يف ربكألا رثألا نإ لوقلا نكميو

 ةموكحلا اهتأشنأ يتلا يعرشلا ءاضقلا ةسردم ىلإ دوعي فيلأتلاو ةعلاطملاو ةفرعملاب هل



 /1١1 ةرهز وبأ دمحم خيشلا ةمالعلا

 ىلع كلذ يف لوعت نأ عطتست ملو يعرشلا ءاضقلا حالصإ يف تبغر امل ًالصأ ةيرصملا
 مولعلا راد ةسردم لبق نم تأشن |ىك- هللا همحر يغارملا خيشلا لاق امك  رهزألا ءاملع

 ملف  نيسردم وأ  ميلعتلل ءاملع رهزألا نم ذخأت نأ تدارأ امل اشاب كرابم يلع مايأ

 ةلاح مئالت نكت مل كاذموي ميلعتلا يف هتقيرط نأل نيحلا كلذ ين رهزألا يف اهتيغب دجت

 ..ًاضيأ يغارملا خيشلا كلذ ركذ امك «ءشنلا

 :تاكرب كب فطاع

 يفو ءاهبيلاسأو اهجهانم يف ةخماش تناك هذه يعرشلا ءاضقلا ةسردم نأ ودبيو

 ةسرلملا هذه وجيرخ هيلع ينثي ناك يذلا تاكرب كب فطاع يبرملا ملاعلا «اهرظان» ةيصخش

 ةنس هللا همحر يفوت امدنع ًاليوط - ةسردملا هذه جيرخ  نيمأ دمحأ هاكب دقو ...ايلعلا

 نأ دعب تاكرب فطاع ناكو «نيتنس وحنب ةسردملا هذه يف ةرهز يبأ جرخت ديعُب يأ م65

 ةرازول ًاليكو نّيعو ؛«دفولا» ىلإ ٌمضناو ةسايسلل ْغّرفت دق ةسردملا هذه نع يصقأ
 هيلع ينثي هتعمس دق تنك نإو هيلع ذملتتي مل هللا همحر ةرهز وبأ ناك امبرو ..فراعملا

 ًامزالم يقب هب اهعبط يذلا عباطلاو ةسردملا يف هكرت يذلا وبلا َّنأ الإ  ””ريخب هركذيو

 ٌدوعي لولغز دعسب ديدشلا هباجععإو دفولاب ةرهز يبأ رثأت ّلعلو .كلذك ةسايسو الع ..اه
 نم ًالمعو دعس تاعينص نم ًةعينص دعي ناك يذلا دهعملا اذه ىلإ ههوجو ضعب نم

 .هيلإ نيبرَقمْلا برقأ نمو «دعس ءابرقأ نم هسفن تاكرب فطاع ناكو ...ةليلجلا هلامعأ

 :ةيمالسإلا ةفاقثلا عورف يف هبتك

 ةيمالسإلا ةيبرعلا ةبتكملل فّلخو ؛فيلأتلاو سردلاب هللا همحر انذاتسأ فش
 يف هل ركذن .نوناقلاو هقفلا ةّصاخبو .ةيمالسإلا ةفاقثلا عورف يف ًاباتك نيعبرأ نم رثكأ

 .(م) 3 ٠ ص مولعلا رادب يتذتاسأ ىركذ :باتكلا اذه يف هتلاقم يف هيلع هؤانث رظني )١(



 تع 1

 تانراقم» ««ةينارصنلا يف تارضاحم» ,«مالسإلا يف لدجلا خيرات» :نايدألاو مالكلا

 .دئاقعلاو ةسايسلا ف (ةيمالسإلا بهاذملا» ,«نايدألا

 ةيلودلا تاقالعلا» ؛«عمتجملل مالسإلا ميظنت» :مالسإلا ماظنو عامتجالا يف هلو

 .«ةيمالسإلا ةدحولا» ««مالسإلا لظ يف يناسنإلا عمتجملا» ««مالسإلا يف

 هقفلا يف ةبوقعلاو ةميرجلا» ؛«هقفلا لوصأ» :نوناقلاو هقفلا يف هبتك نمو

 حرشا) ؛«ةيصخشلا لاوحألا» ««ةيمالسإلا ةعيرشلا يف دقعلا ةيرظنو ةيكلملا» ««يمالسإلا

 يفو ««ةيرفعجلا دنع ثاريملا»و ««هراثآو جاوزلا دقع يف تارضاحما»و ؛«ةيصولا نوناق

 هذه ضعبو .«فاقوألا» يفو «ةيهقفلا بهاذملا خيرات» يفو .«يمالسإلا هقفلا رداصم)

 ةمئألا نع ةميقلا ةيبهذلا هتلسلس نع ادع ٌديثك اهريغو .دلجم نم رثكأ يف عقي بتكلا

 «دمحأو «كلامو «ىعفاشلا» نع هللا همحر بتك «مههقفو مهئارآو مهرصعو نيدهتجملا

 لك ّصخو ««..قداّصلا مامإلاو ؛مزح نباو «ديز مامإلاو ؛ةيميت نبأو «ةفينح يبأو
 .ريبك باتكب ةمئألا ءالؤه نم دحاو

 ءةيرصملا «مالسإلا ءاول» ةلجمل ًاعاَبت هُدِعُي نآرقلل ًاريسفت رشني هللا همحر ناكو
 هفراعم نم ًاريثك اذه هريسفت عدوأ دقو «"”ميركلا نآرقلا فصن هبف زواج دقو

 «تانايدلا لوصأو ةيسايسلاو ةيعاتجالا لئاسملا يف ةّصاخبو «ةّماعلا رصعلا فراعمو

 «ةلجملا تاحفص ىلع هريسفت رشن نيبو هنيب ليح مث «ماعنألا ةروس نم 04 ةيآلا ىلإ هيف ىهتنا ١7
 ددع لك يف رشنت «مالسإلا ءاول» ةلجم تناكولا :17 :1 «هريسفت# ةمدقم يف ةرهز وبأ خيشلا لاق

 لصاوو «نيسحلا رضخلا خيشلا هللاب فراعلا نمؤملا لجرلا هالوتي ناكو ؛نآرقلل ًاريسفت اهنم
 هذه دنع فقوو ١144[« :ةرقبلا] 4 ِوَرْل ريشي مارأَرْهّتلأ 9 :ىلاعت هلوق ىلإ لصو ىتح هريسفت
 نم ريسفتلا ةباتك تيلوتف ءبلط اهيف ةلجملا بحاص هديأو ءأدب ام ممتأ نأ ينم بلطو «ةيآلا
 رمأب هريغ نمو ريسفتلا نم تعنُم نأ ىلإ لمعلا اذه يف تررمتساو ءبئاد ًابغار ةيآلا هذه
 .4..كلذ نابإ رصم مكحي ناك نمب يتوغاط



 ١ ةرهز وبأ دمحم خيشلا ةمالعلا

 خيشلاو اضر ديشر خيشلا ديسلا وحن هيف وحنيو ءيرشخمزلا ريسفت ىلإ هيف رظني ناكو

 مالسإلا ماظن ىلإ ةرظنلا فالتخاو ءرصعلا فالتخا ةياعر عم ءهللا امهمحر هدبع دمحم

 ."”ةيبرغلا ةراضحلاو

 «تاونس سمح لبق ةرهاقلاب نوتيزلا ةيحاضب هراد يف هللا همحر  هّنعَّدو دقو

 ذنم هعضو نم ٌعّرف دق نوكي نأ حجارلاو لكي ىفطصملا ةريس يف باتك عضوب أدب دقو
 .ريصقلاب سيل دمأ

 :هثوحبو هتالاقم

 يف ةيمالسإلا تالجملا نم ًاريثك اهب دمي ناك يتلا تالاقملا تائم ادع ..اذه
 هثحبك ةيملعلا عماجملاو تارمتؤملل اهدعي ناك يتلا ثاحبألاو ءرصم جراخو رصم

 - لوألا اهماع يف "”ةلجملا هذه هّثرشن يذلا  «مالسإلا يف يرادإلا ءاضقلا» يف ميقلا

 .ريثك امهريغو ««مالسإلا يف ملاظملا ةيالو» يف هثحبو
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 :يعفاشلا مامإلا نع هباتككب هزازتعا ةدش

 هتلسلس نم «زازتعالا ديدش ناك هنأ ىلإ ةرباعلا ةراشإلا نم انه انل َّدب الو

 يّرحتلاو صيحمّتلا نم هّقح هاطعأ يذلا «يعفاشلا مامإلا نع هباتكب «ةقباسلا ةيهقفلا

 ةيآلا ريسفت ىلإ ىهتناو ءادحاو اقسن هلك ريسفتلا نوكيل ءرضخلا مامإلا هبتك يذلا ءزجلا ةباتكب أدتبا )١(

 ىلع ًادجاس طقسو 4 َنوُرْكْفَيال مهيأ َنكلَو سائلاَلَعلْصَم وذل ُكيرَنإَو # :لمنلا ةروس نم ا/'“

 قفاوملا 144 ناضمر نم رشاعلا يف ةعمجلا رهظ ناذأ دنع ةميركلا هحور تضافو ءريسفتلا قاروأ

 مث «ةعباتتم ءازجأ يف «ريسافتلا ةرهز» مساب الماك ريسفتلا نم هبتك ام ٌرَّدَص دقو .,7

 ١478. ةنس دودح يف «خيرات نودب «ةرهاقلاب يبرعلا ركفلا راد هتعبط «تادلجم رشع يف عمج

 .«نييبنلا متاخ» :ناونعب نيدلجم يف يبرعلا ركفلا راد نع ردص (؟)

 .هذه روزرز روتكدلا ةلاقم اهنم تلقت يتلا مالسإلا ةراضح ةلجم اهب ينعي (1")



 ءاملعو مالعأ "

 ىلع وهو باتكلا اذه عضو هنأ - هللا همحر ٌةرم ينئّدح امك كلذ ببسو ...قيقدتلاو

 هفلس نيبو هنيب ةسفانملا تناكو «قوقحلا ةيلك يف دعاسم ذاتسأ ةجرد ىلإ ىّفرَّتلا ةبتع
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 ءاج يذلا هباتك ناكف «لاحلا ةعيبطب رخآ أمسا «ةسفانملا» هذهل راتخي هللا همحر انذاتسأ

 :هيلإ راّشُيو ىذتْحُي الاثم ةلسلسلا كلت ةحتاف

 :مالسإلا ين داهتجالا مالعأ نع ةباتكلا يف هجهنم

 يف جهنلا اذه نأ ىري هللا همحر فلؤملا َّنأ وهو «ةلسلسلا هذبم لصتي رخآ رمأو
 لك ؛رصع» نع همالك ةّصاخبو «هيلإ َقّبْسُي مل مالسإلا يف داهتجالا مالعأ نع ةباتكلا

 بتكي يذلا ؛رْدَقلا» لوح يأر نم ينم رَدَب ام ىلع هضارتعا ًةرم دي ملو ...دهتجم
 يقلي يذلا ردقلا» وهو ...ثحبو ةسارد عوضوم مامإ وأ يفلؤم (رصع١ نع ةداع

 - مث نم  هعضيو ...هيف رهتشا اهيف هتاداهتجاو هئارآ مهفل دهمُيو فلؤملا ةايح ىلع ًاءوض

 انخيش نوكي نأ مزاللا ريغ نم ناك نإو «...لاجملا اذه يف هوكراش نم نيب هعضوم يف

 :«ةينارصنلا ىف تارضاحن»

 ناك يذلاو «ةماعلا سلاجملا ضعب يف ىتح هب هزازتعا يِفْحي نكي مل يذلا هباتك امأ

 .«ةينارصنلا يف تارضاحم» وهف «باتكلا اذه بتك يذلا وه هنأو هبر َهْجَّو ىقلي نأ بحي

 هللا ءاش نإ هدو دقو ...هللا همحر خيشلا لوقي ناك ام ملع باتكلا اذه ىلع علّطا نّمو

 .ريبخ ميلع يدي نيب

 :رصعلا دهتجمو ءاهقفلا ديمع

 ىلع مالكلا أدبأ نيأ نمو ؟هفصأ اذابف ءرصعلا دهتجمو ..ءاهقفلا ٌديمع تام

 ؟بناوجلا ةدّدعتملا ةبّبحملا هتيصخش



 3 ةرهز وبأ دمحم خيشلا ةمالعلا

 صالخإو «لوق ٌدغالب :هللا همحر يلازغلا مامإلاب سانلا هبشأ ةرهز وبأ ناك
 ! ؟رصعلا يلازغ ةرهز وبأ ناك لهف ...ةجحح ٌةوقو «ةرابع ةرازغو ءثيدح

 :رصعلا يلازغ

 نم ًائيش ّنكلو ..هللا همحر يلازغلا مامإلاك هملعب هزازتعاو هغامد ةوق يف ناك

 ةوقب اهلوانتي ناك ..ملعلا لئاسمو ةفرعملا جاهنمل هلوانت يف ودبي ناك («دسألا» ةعيبط

 مهفلا يف قّمعتلاو (ةقثلا» باسح ىلع كلذ ناك لهف .ةعرسو ةلوجرب اهيف يضقيو
 ريبعتلا يف هترابع نأ - ودبي اميف هيف كش ال يذلا نكلو ..كلذ نظأ ام ؟ليلحتلاو

 ليلق اهّبَحاَص امبرو «ءيشلا ضعب لوطت دق راكفألا نم ةركف وأ يناعملا نم ىنعم نع

 ءادأ نم ديري ام ىلإ لصي ناك هنكلو ..ةمخف ةلْرَج ظافلأبو نارودلاو راركتلا نم

 .ةدقعملا ةيداهتجالا ءارآلاو ةقيقدلا يناعملا

 :ةرهز ىبأ ذاتسألا دنع ةملكلا

 عقي ةادأ هللا همحر ريبكلا انذاتسأ دنع «ةملكلا» وأ «ةلمجلا» ْنِإ :لوقلا انئكميو

 نع ريبعتلل ةعرسب هتفاقثو «هتدارإ١ اهيلع عقتو ...ةلزج ةمخف هتلوحفو «هعبط) اهيلع

 لثم يف بجي ثيح ًاليوط مالكلا ودبيو ...رصق وأ مالكلا لاط ديري يذلا ىنعملا

 :اقرزلا ىفطصم خيشلا ذاتسألا دنع ةملكلا

 مهيلع انذملتت ْنَم فالتخا هب سيقن ًارايعم «ةملكلا» نم ْذْخََتن نأ انل زاج اذإو

 - عمتجملاو ةمألا اياضق نم ةباصإلا يف مهفالتخا ىلع  عيرشتلاو هقفلا لاجر نم

 «قطنملا دودح نم «دح» هللا هظفح اقرزلا ىفطصم خيشلا ليلجلا انذاتسأ دنع ةملكلاف

 «بأدب اقرزلا ذاتسألا اهنع ثحبي ..!قيثاوملو تادهاعملا دويق نم سارتحا وأ دّيَقو

 !ةقلق الو ةرفان ريغ هل تقل يذلا اهعضوم يف اهعضيو «ةيانعب اهراتخيو
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 :يعابسلا ذاتسألا دنع ةملكلا

 «ٌيوضع ٌنئاك» هللا همحر يعابسلا ىفطصم دهاجملا ةيعادلا انذاتسأ دنع يهو
 هيف كرو ,ئراقلا بلق سمت ..!ءاضعألاو حورلا ةكرحب ٌحضيو «ةايحلاب ُضبني

 ربعي نيح نوكت ام لعفأو نوكت ام ىوقأ يهف كلذلو ...روعشلاو بدألاو ركفلا نماوك

 فاصنألا نع ال ثرإلا ةمكح نعو «ةفسلفلا ماظن نع ال «ماظنلا «ةفسلفا نع اهب

 نع ال ةأرملا عوضومو ةرسألا ءانب يف مالسإلا دعاوق نعو ..سادسألاو عابرألاو

 !تاكرتلا عيزوتو ةيصولاو ةيلهألا

 :نوناقلاو هقفلا يف ةباطخلا ىلع ةرهز يبأ ذاتسألا ةردق

 كلذ نإف ..تمّدق ام ةرهز يبأ خيشلا ةمالعلا انذاتسأ دنع ةملكلا تناك اذإو

 نيضرتعملا تاضارتعا دري نأو ..نوناقلاو «هقفلأ» يف «بطخيا نأ ىلع ةقئافلا هتردق رّسفي

 لاجر ةمدقم يف نوكي نأو ...ةيعماجلا لئاسرلا تاشقانمو تارضاحملاو تاودنلا يف

 ءعساو عالّطاو ؛ةرضاح ةهيدبو «ةيوق ةركاذ كلذ يف هدعاسي ...ةيملاعلا ةيملعلا لفاحملا

 بلقلا قامعأ نم قلطني لِجْلجم ّيوق توصو ...راكتبالاو ديلوتلا ىلع ةبيجع ةردقو
 عبطو «ةحرّم سفنو «ةبّيمم حور نم هللا هحر هنع َفِرُع ام بناج ىلإ ...ًاعيمج لقعلاو

 !ةرضاحلا «ةشفقلا»و «ةيحوملا ةراشإلاب هفعسي ليصأ

 نود وأ ...ةليلق ةوعدلا هقف لاحم يف هللا همحر انذاتسأ تاباتك ةليصح تناك ارو

 خيشلا بولسأ ىقبي نكلو ...قئاقدلاو عئاورلاب هيف اوتأو «لقحلا اذهل مهسفنأ اوغّرف نم

 .ريثكلا ءيشلا هءارو نأ ئراقلل رّوصي  هبحاص قدصو هتلازجو هتلوحفب  ةرهز يبأ

 :ةزعلاو ةماركلا :هتيصخش حاتفم

 خياشم نم تفرع نميف ًاليثم اهل دجأ ملف حلا يف هتبالصو هتماركو لجرلا ةّزع امأ
 وأ «ةماركلا» يف نمكي ةذفلا هتيصخش حاتفم لعل لب ...اهئالع نم تيأر نميفو ءرصم
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 نأ ضفرو ...هيلع مّدقتي وأ ٌدحأ هقبسي نأ ضفرو ...هايندب هترخآ عيبي نأ ضفر !ضفرلا

 نع تكسي نأ ضفر لب ...لداع اي :ملاظلل لوقي نأ ضفرو ...لادج وأ راوح يف مز

 راذتعالا ضفر لب ...لاملا نم ًارجأ ةريثكلا ةماعلا هتارضاحم ىلع ذخأي نأ ضفرو ...ملظلا

 «ةرم نم رثكأ يسفنب كلذ تدهش دقو ..قاهرإلاو بعتلا ةياغ يف وهو ةرضاحم ءاقلإ نع

 نيتاه بالط ناكو «سمش نيع ةعماجب ةراجتلا ةيلكو ةسدنهلا ةيلك بالط عم ةصاخبو

 ...مهدنع ةرضاحم ءاقلإل هتوعدب نوموقيو الإ ةبسانم نوكرتي الو ءأمج ًابح هنوُبَحي نيتيلكلا

 ...قحلا ةملك لوقي نأ نع نبجي نكي لو ,فّلختي نكي ملو
 هنم ٌّلحأ ٌلجر ٌرصم يف سيلو «رهزألل ًاخيش «نوكيل نأ هللا همحر خيشلا ضفر لب

 دعبأ وه ام ينعأ لب ...ىبأف هيلع ضرُع بصنل َّنأ ينعأ الو ءضفر :لوقأ !بصنملا اذهب

 مو ...!ىعدُيو ىري ثيحب هسفن عضي نأ ىبأ دقل :ضفرلا أدبم ىلع هتّيصخش يف ةلالد
 تناك - هللا دهش  هسفن نكلو «مايألا كلت يف ةيؤرلا هذه طورش لهجي ةرهز وبأ نكي

 !اهيلإ يعسلاو اهلوبق نع ًالضف ءاهعامسو طورشلا هذه رّوصت دّرجم نم زئمشت

 ةّيندلا ءاطعإل قلطم ٌضفرو ...ةزع اهءارو سيل ةزعو «ةمارك اهقوف تسيل ةمارك
 ...ءاطعلاو ذخألا تالاجم نم لاجم ّيأ يف

 عيمج يف ٌّقْبَسو ٌةماركو «فقاوملا يف ٌةلوطبو لمعلا يف ٌةلوجرو «لوقلا يف ٌةلوحف
 ةرهز يبأ دمحم خيشلا انذاتسأ نيملسملاو مالسإلا ديقف ةّيصخش يه هذه .ةايحلا نوؤش

 .ءازجلا لضفأ هدابعو هنيد نع هازجو هللا همحر هوُبْححو هتذمالت هفرعو هتفرع امك

 :هياهرئأتو لولغو دعبل بح

 يف عبطنا دقو ..لاطبألا بحت تناك ةلوطبلاو ةيرقبعلا ىلع ةيوطنملا سفنلا هذه

 وهو مث ...هيلإ رظنلا ىلإ ىعسيو لولغز دعس ةبرع ءارو يرجي ثَّدَح مالغ وهو هسفن

 رصم خيرات يف لئالقلا ءابطخلا نم ناكو بطخي وهو هحراوج ّلكب هيلإ عمتسي باش
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 تلبُج امل-كلذ ىلع يقبو هب رّذأتو هّبحأف ميعزلا اذه ةروص هسفن يف عبطنا  ثيدحلا
 هسفن يف كلذ دكأ اًّممو ..هتايح يف موي رخآ ىتح  ءافولاو ةبالصلا نم هسفن هيلع

 نم لمي ال ناكو ...مايألا كلت يف رصم يف ةايحلا حرسم ىلع يرجت تناك يتلا روصلا

 ىلع لجرلا لماحت فيكو ..ديدحلا باب ةطخم يف رانلا هيلع قلطأ موي دعس ةروص ركذت

 ةباطنلا ربنم ىرأ نأ لع رعي :اهيف لوقي تاظحل ةباطخلا ربنم ىلع دعصيل فزني همدو هسفن

 هسفن يف دري مل يذلا همصخ نع وفعلا نلعي مث ...ملكتأ الو مالكلا ناديمو !بطخأ الو

 ؟لجعلا ثيدح نم اذه نيأ :هللا همحر ةرهز وبأ خيشلا لوقي مث ..!ريخلا الإ رصمل

 - هدّدرت امبرو  هتّيرت بناجلا اذه يف هللا همحر خيشلا سفن ةروص لمكي اًممو
 ناك ام ةديدج «ةيؤر» هيطعب رمأ يتأي ىتح «هسفن يف ماقملا اذه ىلإ سانلا ضعب عفر يف

 ...ئراطلا «يرهوجلا» رمألا كلذ الول اهداعبأ ىلع فقي نأ هل

 «ةينارصنلا يف تارضاح# مِّقلا هباتك ىلع رجحُو ..هيلع قّيَض دقو ةرم هيلع ٌتلخد

 ةسمخ نم رثكأ نيثحابلاو بالطلا يديأ نيب هعضو ىلع ىغم يذلا باتكلا رمأ ينلاهف

 باتكلا اذه نومجرتي نويبوروألا ىراصنلا ...معن :لاقفتقولا كلذ يف ًاماع رشع

 انظم لها تكدس انا نوجا انتو طل و وشف انبو هوس ديول نسرتكأ لإ
 مارك نم ًادحاو الإ مكبحاص ٌلاخأ امو ...كلذك الإ ّينب ايرمألا ٌنظأ ام !؟برح راد

 انفاعسأ ضقت عقم طرق تاكو حبا” ةعر ناهز اثنلو هنإ' جيشا دفع ءادوشلا

 .فقاوملاو روّصلا نم ًاريثك هللا همحر ليلجلا

 .روصو تايركذ

 دّرجم هذهو ...لايخلا محزت روّصلاو ...ةركاذلا ًالمت لحارلا انذاتسأ نع تايركذلا
 «ةعّونتملا ةبضخلا هبهاومو ...عساولا هلقعو ...ةبُحّرلا هسفن ةحاس ىلإ اهب لخدن ةملك

 .ىلاعت هللا همحر بطق ديس ديهشلا ذاتسألا ىلإ ريشي )١(
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 ةرهز يبأ نع ةيعماجلا ةيملعلا تاساردلا قوف هللا همحر لجرلا نع بتكي فوسلو
 وجرنو ..خلإ «بيطخلاو «بيدألاو «يمايسلاو «قيدصلاو «بألاو «ةيعادلاو «يرملا»
 .ىلاعت هللا ءاش نإ ىرخأ ةبسانم يف لاجملا اذه يف مهسن نأ

 :ةريسلا يف باتك عضو ىلع همزع

 همزع نع ينئّدح ..نيزرلا ئداهلا هتيب يف ةدتمم ةسلج يفو ؛م1579 ماع لئاوأ يف

 يف عوضوملا ططخم نم فّرَطِل ضرعو ...ةميركلا ةيوبنلا ةريسلا يف باتك عضو ىلع

 بيقعتلا يف وأ «ةريسلا ةباتك يدي نيب اهتراثإ نم دب ال يتلا «ةديدجلا» اياضقلاو «هنهذ
 كلت نأ ىلإ ترشأف ..ثيدحلا يف كرتشأ نأ بحي هنأ ٌترعشو ...فقاوملا ضعب ىلع

 اى «ىرخألا هبتك ضعب يفو «رونلا علطم» هباتك يف «داقعلا» اهيف بتك دق اياضقلا
 بتكلا هذه ىلع علطيس هنإ :لاقف ...نورخآ ٍباَتُك ىرخألا فقاوملا ضعب يف بتك
 ام لوقلا نم اهيف ّدج يتلا طاقنلا ضعب دنع تفقو يننأ ركذأو ..ةباتكلاب أدبي نأ لبق

 هي يبنلا ةايح نع ثيدحلاك ..هيلع ٌدرلاو هتشقانم نم تاذلاب ةرهز يبأل دب ال

 ...نيمجرتملاو باّتكلا نم رومألا هذه َرْبِك نوت نم ىلإ ٌترشأو «كلذ وحنو ةّيحورلا

 :توكلملاو لاؤسلا ملاع ىلإ قوقحلاو تاعبتلا ملاع نم
 باتك لكو «بتكلا هذه راضحإب اهتيابن يف خيشلا لإ دهع ةدتمم ةسلج تناكو

 هنكلو هًالهس يلاتلا مويلا يف ريدقتلا نكي مو !هيلع علّطي مل خبشلا َّنأ وأ هترورض رّدقأ
 نأ ىلع هصرحب هللا همحر ٍنأجافف «ءاشعلا ةالص ترضحو ..ًاحيحص هللا دمحب ءاج

 همداخ ىلع ىدان نأ دعب لاقو ...ةالصلا يّدَّوُن نأ لبق هل تيرتشا ام نمث ينيطعب

 :لوقتف هيلع ةالصلل ىعدُتف ...ةرهز وبأ خيشلا تومي هركب نسحأل ..غلبملا رضحُيِل

 نم ينلقن نأ دعب ةروهشملا هتكحض كحضو «!دعب هعفدي ملالام هتمذ يف يَِّنِإ ...ال
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 بطَخلاو ةراسخلا ترّوصتو ...!توكلّملاو لاؤسلا ملاع ىلإ ..قوقحلاو َتاَعّتلا ماع

 يل نوكيل رصم يف نكأ ملو هللا همحر باغ مث ...ةحاسلا نع هبايغ نم نالحيس نيذللا
 املك هل وعدن هيّبحمو هتذمالت رئاس عم انه يننكلو ...هعييشتو هيلع ةالصلا باوث

 ةرغثلاب بوطخلاو مايألا انتركذ وأ ...هفقاوم نم ًافقوم انركذو .هبتك نم ًاباتك انأرق

 .نيملسملاو مالسإلا ايند يف اهيلع فقي ناك يتلا

 :ةقبقد رخآ ىتح داهجو بأدو لمع

 «ريثكلا هايند نم ذخأ يذلا ..هللا همحر ليلجلا ديقفلا ةايح نع ةحمل هذهف ءدعبو

 ةرضاحم ءاقلإل ةرهاقلا يف هروضح رظنني ريفغ ٌروهمجو هيعن ٌربخ ءاج .ريثكلا اهاطعأو

 ...ةقيقد رخآ ىتح داهجو بأدو لمع ...قباس تقو يف اهنع نلعأ دق ناك ةماع

 .ءازعو متأم ىلإ مهعامتجا لّوحت نأ دعب ءازعلا خيشلا يف لّبقتي روهمجلا فقر
 :ةبوتكملا هتاملك رخآ

 ةرثك عم يعم ناك هلل َّنأ اهّلك يتايح يف ٌبسحأو» :يهف ةبوتكملا هتاملك رخآ امأ
 ٍِج سا ع 5 7 .٠
 دوهعلا يف دهطضأ تنكو .ءاجر الو المأ يل هللا بيخ امو ءءوسلا ب نوموري نيذلا

 .«بستحأ ال ثيح نم جرفلا ينءاج لع بركلا ٌدتشا (ملكف «ةقباسلا

 اونوك :يدي ىلع اوجرخت مهنأب لع هللا معنأ نيذلا يئانبأل يتحيصن لوقأ ينإوا

 فاذا كيعيف

 يف تلصو يتلا ةرطنقلا ىلع ...هللا ءاش نإ لوبّقلاو ناويإلا ةمالع يه كلتو

 .ةداهشلا ملاعب بيغلا ملاع همايأ رخآ



 <”, ةرهز وبأ دمحم خيشلا ةمالعلا

 :خيراتلا تاحفص يف

 فلأو ةئاعستو نيعستو ثالث ةنس ناضمر نم رشاعلا يف :خّرؤملا بتكيس

 مهرجانحو ...ودعلا تانيصحت مهمادقأ تحت تطَقَّسو ء«سيوسلا ةانق رصم دونج محتتقا

 «ةانقلا ندم ريرحت َّمت هيفو نيعستو عبرأ ماع لخد مث .ربكأ هللا :دحاو توصب دّدرُ

 تيحُم دقو ةرهز وبأ دمحم خيشلا ةمالعلا هيقفلا ٍقوُت هيفو ...ءانيس لخاد ىلإ ودعلا درو

 «ةمهلا يلاع ءسفنلا ريبك ًامّتِصُم ًالضاف ًاملاع هللا همحر ناكو .نازحألا ضعب هسفن نم

 هملع نم الو هنيد نم ةّيندلا طعُي مل هركملا نع ًايهان فورعملاب ًارمآ «قحلاب ًاعداص
 رصم لخاد قلخلا نم دحاو ريغ هاثرو «ًاديدش ًانزح هتو سانلا نزح دقو .هتماركو

 .نوعجار هيلإ انإو هلل انإو ءًاريخ نيملسملا ضّوعو ةعساو ةمحر هللا همحر ءاهجراخو

 .هللاب الإ ةوق الو لوح الو ,نوعجار هيلإ انإو هلل انإو «معن









١ 

 0 هد وبأ

 (هاه٠.-0٠48)

 ةلودلا فئاظو ضفرو هبراجت نم شاع يذلا لقتسملا مامإلا

 ٌدِي يرجملا يناثلا ٍنرقلا نم يناثلا عبرلا يف ةفوكلا ٍدجسم ىلإ ٌلخادلا ناك

 «ةنسح ٌّةَّرب هيلعو ةرْمّس هيف هريصقلاب الو ليوطلاب ّوه ال ءلاجرلا نم ةعّبَر وه ًالجر

 هلو «نينمؤملا ىوقت هيفو «ءالعلا ٌةمسي هيف «ةحضاو ًةيانع اهقيسنتو هبايثب ّيِنَع دق

 «قاوسألا يف قِفْضَي رجات ٌثارظن اب:أك «ءايشألا ينو صاخشألا يف ٌةصحاف ٌتارظن

 ّسلج دقو ءابباحصأ ٍتارظن نم بولقلا ُفّرعتيو ؛هوجولا نم ِتابَعّرلا ٌفِشَتْسيو

 ةنأكو «هنورظانيو مهّرِظانيف ءهقفلا لئاسم مهيلع ضرعي نوديزي وأ َنوثالث لوح

 «هتالواحمو هراوحب اهيلإ مهيدهب ؛ةمكحلا يبلاطو ِهيديرُم َنيب فوسليفلا ًطارقس

 يف ُشقاني هّنأل «طارّصلا ىلع ًاجورخ اهيف ىأر نإ ةشقانملا ٌفقي دق انّحيش ّنكلو
 تتكس مكحلاب ٌحيشلا ملكت اذإو ءفوسليفلا لقعب هيف ٌُرّكفي ناك نإو «نيد

 يسرا لفل موس دج كلذ .باطخلا َلْضَق هنم ترظتناو ءاهلك ٌثاوصألا

 .تباث نب نايعنلا

 )١( ه11ا/9 ماع لال ددعلا :يبرعلا ةلجم - 195٠م.



 ءاملعو مالعأ ضي

 :هتايحو هدلوم

 ٍنيوبأ نم نيرثكألا ةياور ىلع ةرجحلا نم 4١ ةنس ةفوكلاب ةفينح وبأ دلو

 دنع دج «لباق لفأ نم اةحفاك دقوك طور نب ثناناوع ةرباو:(نكمزاف

 هؤالو ناك دقو .قاقرتسا ريغ نم هيلع َّنُّم دق ةنأ ٌرهظيو ءدالبلا هذ برعلا حتف

 ؛ميت ونبةقرتشا دق دج نإ لبق دقلو ؛«ّميتلاٌةفينح وبأ» لاقي كلذلو مي ينل

 «نيخرؤملا عامجإب هيبأ ىلع قرلا رْجَ ب مو «قاتعإلا اذهب مهل ٌهؤالو َناكف «ةوقتعأ مث

 .هبلق ٌىبهذملا ُبّصعتلا ّلكأ نَّماَلإ

 دقو .هتمورأ مركب الو ؛هبسن ٍفرشب ال هملعب ٍلزانملا ىلعأ ةفينح وبأ لان دقلو

 ٌرخفلا هيف ّدتْشا دق تقو يف يف قاذلا ّيِسَّْتلا ٍفرَّشلا ٌكلذب سحب ًةفينح وبأ َناك

 هل لاق ُهؤالو مهيلإ يهتني :ب َنيذلا ٍمْيَت ينب ّضعب نأ اذه يف ىوريو «يبَسنلا ٍفرّلاب

 انأ» :ةيصخّشلا ةماركلاو ملعلاب ًازتعم ًةفينح وبأ لاقف ««يالوم تنأ» :ًايلعتسم

 ْ .«يل ٌكنم كل ٌفرشأ هللاو

 ةوبأ ناك دقو .اهيف هتايح ٌرثكأ ّشاعو ءاهب ىّبرتو ٍةفوكلاب ةفينح وبأ أشن دقو

 يبأ نب لعب هوبأ ىقتلا دقو .مالسإلا َنَسَح ًالسُم ناكو ِهراَسيلا ٍلهأ ٍراجتلا نم

 .هدلوو ِهِقزر يف ٍةكربلاب ُهل اعدف .ههجو هللا مّرك بلاط

 ٌظفح دقلو «مالسإلاب ٌرتعت ةيمالسإ ةرسأ يف أشن ًةفينح ابأ َّنأ ٌنيبتي َكلذبو
 دقو «هل ٍةوالتلا َريثك ناك دقف «هتام ىلإ هل ًاظفاح ٌرمتساو «هتايح ردص يف َنآرقلا

 .ةعبّسلا ِءارقلا دحأ مصاع مامإلا نع ٍتاءارقلا ّملِع ّدخأ



 ذو ةفينح وبأ

 اهيف ناكو .ةميدق ٍتايندمل ًانطوم عرعرتو اهيف أشن يتلا ٌةفوكلا تناك دقو

 ءاملعلا اهيلإ َدفو «ةيسابعلا ةلودلا َةَبَّصَق تراص املو .سرادم مه اوأشنأ دقو َنايرّسلا

 َدَقَو اى «ةيقرشلا ميلاقألا نم امهريغو َناسارخو دنحلا نم «ةيقرشلا ٍدالبلا لك نم

 .نامورلاو ٍنانويلاو ٍنايرسلا نم ءاملعلا اهيلإ

 ءارآلا وذه ىلع ُهَلقع ّمشأو «سانجألا هذه ىأرف ًةفينح يبأ نيع تحف

 .قارعلا ٌنطوتْسَت تناك يتلا ٍةبِراَضَتِملا

 :الوأ ةراجتلاب هلمعو مالكلا ملع ةسارد ىلإ هفارصنا

 ٍدئاقعلا يف ٍلدحلا ىلإ فرصني نأ اّمِإ :ناقيرط هيدي َنيب ناك ّعرعرتو ادش الو

 هنأ ٌرهظيو .لبق نمي هيبأك ةراجتلا ىلإ فرصني نأ امإو «مالكلا َمْلِع ىّمسي ام وهو

 دقو «دئاقعلا يف ٍلدجلا ٍتاقلح ىلإ هبابش ريكاوب يف ُبهذي ناكف «نيفرطلا نم لان
 .ةفلتخملا ٍلحّتلا ٌلهأو ٌةلزتعملا اهب ناك ٌثيح «ضرغلا ٌكلذل ةرصبلا ىلإ ٌرفاسي ناك

 تراص يتلا ٌةراجّتلا هيلع تبلغ مث ءرجاتي ٍقاوسألا ىلإ ٌكلذ عم ٌفلتخي ناكو

 دق ًءادتبا اهيلإ فرصنا يتلاك ٍقاوسألا ىلإ هفالتخا عم ةنكلو .تام نأ ىلإ ةقزترم

 ىلإ ُهَهجَو يذلا نأ ىورُيو .اهلقأ ةراجتلل ٌراصو «هِتاقوأ رثكأب ِهقفلا لإ عروب

 :لوقيف ؛هيجوتلا اذه ٌةّصق ًةفينح وبأ ٌركذيو «هيقفلاو ُثّدحملا ُنيِبعَّشلا ٌرماع كلذ

 :هقفلا ىلإ ههاجّتاو ءالعلا ىلإ هفالتخا

 ؟فلتخت نَم ىلإ :يل لاقف «ياعدف ٌسلاج وهو ءّيبعَّشلا ىلع ًاموي ٌثررم»

 ٌفالتخالا ٌثينع ءقوّسلا ىلإ ٌفالتخالا نعأ مل :لاقف ءقوّشلا ىلإ فلتخأ :تلقف

 يف رظنلاب ٌكيلعو لفغت ال :يل ّلاقف .مهيلإ ٍفالتخالا ٌليلق انأ :هل ٌتلقف .ءاملعلا ىلإ



 يمول 0

 يبلق يف ٌمقوف :ةفينح وبأ لاق .ةكرحو ٌةظقي ٌكيف ىرأ ينإف «ءاملعلا ةسلاجمو ملعلا
 :«الوتب كلا شقماو لكلا يف تزول روقوسلا لإ ةواوفحالا كك ةليتاؤت

 ٌفرصني نأ لبق مالكلا ملع يف ضاخو ءهقفلا ىلإ كلذ دعب نم ةفينح وبأ هجن

 «هّرجتم ٌرمثتسا يلب «ةراجتلا ِنَع خطقتي مل ملعلل هؤارصنا عمو ههقفلا ىلإ ًيلكًافارصنا

 فلتخي ناكو ءرجتملا ىلع فارشإلا يف هيلع ّدمتعا ٍدَقو «هتواعي ٌكيرش ُهل ناك ْنكلو

 هجورخ مدعو «هلاوحأ ةماقتساو رجْنملا ٌرْيَس فرعيل راهنلا نم ِفّرَط يف ٍقوّسلا ىلإ

 .راجّنالا يف ٌنيدلا هبجوي اع

 ةلحرلا نم ٌرثكأو ءهرداصم ّلك نم هّبلطي ذخأ ِهقفلا ىلإ ةفينح وبأ هجّنا الو

 .ملعلا َناَلَْم ىلإ نوعجتني نم هلاثمألو ُهل ملعلا سوم ٌّجحلا ناكو «ةاوُرلاب لصتيل

 ُهَماَقُم تناك اهنأ امك «ٌيملعلا هنطوم يهو «هل َنلصألا َماقملا يه ٌةفوكلا تناكو

 ٍفاطتقا نم كلذ هعنمي مل نإو «ةيملع ٌةئيب اهيف ىري ناكو ؛هلبق نم هلهأ ماقُمو

 شيعي ْنَأ وهو «ملعلل بلاط لكل يملعلا نيوكتلا يف ٌمّيف يأر هلو ءاهريغ يف ٍتارمث

 :لاقف :؟«ملعلا اذه َكءاج َنيأ ْنِم١ :ةرم لْئَس دقف «هراتخي ًاملاع َمزاليو ةيملع ةئيب يف

 ثععبت ةئيبلا نأ ىري وهف .«مهئاهقف نم ًاهيقف تمزلو .هقفلاو ملعلا ندعم يف تنك»

 .زكريو هّجوي خيشلاو «قافآلا ٌحتفتو ملعلا َعزاون

 :ةنيدملاو ةكم ةسردم نع تفلتخا ةفوكلا ةسردم

 يف ةنيدملا ةسردمو ةكم ةسردم نع فلتخت ةيهقف ٌةسردم ةفوكلا يف تناك

 يلع اهب ماقأ مث ,دوعسم نب هللا ٌدبع ةباحصلا رصع يف اهيف ناكف ,خويشلاو جاهنملا



 مو ةفينح وبأ

 امهدعب ٌذيمالت امل ناكو «''اهي ّيبنلا نع َيِوُر اى ٍةباحَّصلا ىضقأ ءبلاط يبأ نبا

 «ناهيقفلا ٍناذه دوعسم نب هللا دبع ةقف لمح نم ٌرربأو .يَّخَّنلا ميهاربإو «ةمَقْلَع مهنم

 يعخنلا ُةقف ٌراتما دقو .ةريثكلا َعورفلا اعّرفو هيلع اجّرخو ٍفالخألا ىلإ ٌةالقن دقو

 رخآ ٍرمأب همكح ىلع صوصنم ريغ رمأ قاحلإ وه سايقلاو «سايقلاب ِهِذيمالتو

 .ةّلعلا يف كارتشال ويكح ىلع صوصنم

 ةسيقألل مهتسارد يف اوناكو «فرُعلابو ٍةحلصملاب َنورنأتُم ٍةسيقألا هذه يف مهو
  َمئاقو نوضرفي اهيلع صوصنملا ٌماكحألا اهيلع ُْثِِنُب يتلا ٍللعلا ٍفّرعتو ةيهقفلا
 ام ّيِعَّحّنلا ميهاربإ ةسردمب ةفوكلا يف أشن كلذلو .للعلا كلت اهيلع اوربتخيل عت

 اهّماكحأ ٌنوجرختسيو «ةعقاو ابنأ ىلع حقت مل ٌعئاقو ٌريدقت وهو «يريدقتلا هقفلاب يمس 0

 .ماكحألل ٍللع نم هوطبَُتْسا ام ىضتقم ىلع

 يبأ نب ٌلع ثيداحأو «دوعسم نب هللا ٍدبع ٌثيداحأ تّعاش ةسردملا كلت ينو

 رش اياضقو «هئيضقأو ّيرعشألا ىسوم يبأ ثيداحأو ءامهيواتفو بلاط

 .قارعلا رئاسو ةفوكلا ةاضق نم

 هريغو حيَرش

 اناَضْقأو نبأ انؤرقأ :هنع هللا ىضر رمع لاق» :لاق :سابع نبا نع (4441) يراخبلا ىور (1)

 نم َدَرَوَف «ّلع اناضقأو» :هلوق امأو ««ًافوقوم هجرخأ اذك» :171/ :8 «معتفلا» يف ظفاحلا لاق .«..ٌءِلع

 قازرلا دبع نعو .يوغبلا هجرخأ .«بلاط يبأ نب يلع يتمأ ىضقأ» :هعفر سنأ نع عوفرم ٍثيدح
 .ثيدحلا «..ّلع مهاَضقأو «ركب وبأ يتمأب يتمأ محرأ» :ًالسرم كي ّيبنلا نع ةداتق نع رمعم نع

 .هلثم يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم «حيجن نب سابعلا نب دمحم ركب يبأ دئاوفا يف ًالوصوم هانيورو

 بلاط يبأ نب , يلع ةئيدملا لهأ ىضقأ نأ ثّدحتن انك» :لاق دوعسم نبا ثيدح نم رازبلا ىورو

 .اهنع هللا ىضر



 :ةنيدملاو ةكم ءاهقف نع هذخأو كسانملاو جملا ىلإ هتلحر

 يبأ ُداتسأ «ناريلس يبأ نب ُداّمح «ّيعّحّنلا ميهاربإ دعب «ةسردملا هذه مَلَع لَم

 ةيناث ىدم يف هتاقوأ ٌرثكأ همزل دقو ؛ملعلا ٍنِدعم يف همزل يذلا ٌهيقفلا وهو «ةفينح

 ىلإ ةلحرلا َريثك ناك ذإ ًةلماك ةمزالملا هذه ْنكت ملو .كرابملا هِرْمُع نم ًاماع ٌرثع

 نم ةاورلابو ِءاهقفلاب يقتلي ناك دقو ءملعلا اهّمهأ هل ٌمفانم ٌدهشيلو ؛كيانملل ٌجحلا

 ءاملع نع ىورو .حابر يبأ نب ءاطع لثم ءاهتاورو ةكم ِءاهقف نع ىوّرف «نيعباتلا

 ءهِنبا قداصلا رفعج مامإلا نع ىورو «رِقابلا ٍدمحم مامإلا نع ىورف اهتاورو ةنيدملا

 ّدخأ قارعلا ىلإ لع نب ٌديز مامإلا ءاج الو .نسح نب نسح نب هللا ٍدبع نع ىورو

 الو ءهنم لخد الإ هقفلا ٍباوبأ نم ًاباب ْذجي ملو ؛هرصع لهأ ملعأ هنإ :هيف لاقو «هنع

 .هنع ّدخأ الإ هتقرف نكت اهم ًام اع

 اريصلا ربا نزاع يخا تردون كا كارما رمت كار

 لب «هيلع ىقلُي ام ىلع ُءِصعْقي قي ال يذلا ةغبانلا بلاطلا ٍلكَمك كلذ يف لدم ءةنّسلا

 .ةصاخلا هتاساردب هّملع يمني

 ًاصوصخو «ءارآو ٌتاجيرخت هل تناك ؛هدوجو يف هِخيش نع لقتسي مل هنأ عمو

 سلجمب درفني نأ لبق ءالعلا سلاجم يف هُركذ َعاش كلذلو «ةلحر يف ُنوكي امدنع

 :فردل ضاخ

 :ةيهقفلا ةساردلا يف هجهنمو سردلل هسولج

 ىلع هخيش ٌداّمحو ٌصاخ سرد سلجم هل نوكي نأ ىلإ ةفينح وبأ لواطتي م
 «ةفوكلاب هسرد سلجم يف ًةفينح وبأ ٌسلج ه٠١؟١ ًةنس دامح تام اذإ ىتح «ةايحلا ِدْيَ



 ب ةفينح وبأ

 ةيقف راصو ءًاجاهنم ِهِسفنل مسرو «ٌيريدقتلا هقفلا ٌقاطن عّسوو ِهقفلا ٌنويع حتفو

 دجي مل نإف ؛باتكلاب ذخأي ناكف ءاهمزتلا يتلا هقفلا طخ نلعأو «عّرانُم ريغ قارعلا

 ٍلاوقأب ذأ ذِي مل نإف لك هللا لوسر ِةّنسب ذخأ ىوتفلاب هٌفِعسي ام هللا باتك يف
 ريغ عبَّتي ال هنكلو ءاهنع ٌحرخي الو «مهلاوقأ نم راتخا َنيفلتخم اوناك نإف «ةباحصلا
 نسحلاو (ّيعْخّنلا) ميهاربإ ىلإ رمألا ءاج اذإ» :ّلقتسملا هيقفلا ًةلوق لوقيو «ةباحصلا

 .«لاجر ٌنحنو ٌلاجر مهف (ّيرصبلا)

 ةسارد ٌصوصنلا ٌسردي ناكو «ةيهقفلا ةساردلا باب ةفينح وبأ عّسو دقو

 دصاقملا سردي لب ءاهظافلأ هيلع ّلدت ام فّرعتب يفتكي ال ءاهتسارد يف قّمعتم صحاف

 كلذ ءارو نمو ءصوصنلا هذه نم ٍذخألا ىلع ىنْبُت يتلا حلاوّصلاو ضارغألاو

 ةنأل هب سانلا ملعأ وه يذلا ءفرُعلا ءْوَض ىلع اهرابتخا يف ذخأي مث ةَلعلا ٌفّرعتي

 .قاوسألا يف ٌقِفْضي ٌرجات

 :ءارآلا ملسأ ةّيراجتلا دوقعلا يف هيأر

 :هب اتّصتخا نيترهاظب ُهُهقف زاتما دقو

 اهنأل «ّيمالسإلا هقفلا يف ءارآلا ّملسأ ةيراجتلا ٍدوقعلا يف ٌهَءارآ ْنأ :امهادحإ

 ِتالماعم يف ةنايخلا مضاومو ةنامألا ٌعضاوم ٌفرعيو «قاوسألا يف ٌقِفْضَي رجات ُءارآ

 .اهبابسأ هب عفدي امو «راّجتلا

 :ةيدرفلا ةيرحلا هترصانم

 ناك دقف «ةيصخشلا ةّيرحلا ىلإ ًالّْيَم ٌنيملسملا ءاهقفلا ٌرثكأ ناك هنأ :ةيناثلا

 نأ هريغ وأ ضاقل ٌحمسي ال وهف .هسفن يف اهرّدقُي اك هريغ يف ةيرحلا ردي ارح ًالّجر
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 ٌرَّرضال ٌفّرصتلا ماد امو «رفاوت دق لقعلا ماد ام ةيصخشلا سانلا ةيرح يف ٌلَخدتي

 .تامرحلا نم ٌةمرُح صخشلا حبتسي مو «لحأل هيف

 اين نكت م ىلإ اهتاهاجتا يف ٌمسقنت ًةرباغلاو ًةمئاقلا ةيناسنإلا مُّلْنلا نإ

 داحآلا نوؤش يف لُخدَّتلا يح ةلودلا يف َةلَّثم ةعاجلل يطعت يتلا ةيعامجلا ُةعََلا

 ةيبرتلا لئاسوب اههيجوتو ةّيصخشلا ةدارإلا ةيمنت ىلإ هجّنت ىرخأ مّظُت لإو
 .اهيراغ ىلع اهَلْبَح كرتت ال مث ,بيذهتلاو

 َنيملسملا ِءاهقف نيب نم درفنا كلذلو «يناثلا ماظنلا ىلإ ٌهجتتي ةفينح وبأ ناكو

 ثتءاسأ اذإ الإ لَخدتي الو ءاهّيلو لحمدت ريغ نم اهجوز رايتخا يف ةأرملا ةيرح قالطإب

 يبي ْنكلو «ةءاسإلا عقوتل اهثنمي ال وهف .ءْفُك ريغ تجّوزت نأب لعفلاب ٌرايتخالا

 .لعفلاب ةءاسإلا عوقو دنع لحمدتلا

 ىلع َرْجَحلا عنمب «مويلا ىلإ مالسإلا ٍرْضَع نم ءاينُلا ٍءاهقف ِنِب نم درفناو
 ذف هيلع ريكا نأ ىار رخل هيقنلا نآل ءًاكرْذُم القاع ماد ام هلام رّذبُي يذلا هيفسلا

 ةدارإ اذ نوكيا نأ هل نيكو يت م ختعو هد رارهز هيف ةكلوشلاه طلح وكي

 لمعلاوبهل ةيضخش لو ةعارك لو لام هل نوكي نأ نمهل لامالو ةّيصخشو كرو

 بلغي لب هّتحلصم رُجحلا دنع ظحوُ ًاهيفس انْيأر اف «هرظن ةمالس ىلع لدي يئاضقلا

 .ىذألاو ديكلا َدّصَق ىواعدلا يف

 ىدتعا اذإ اّلِإ هّييكلم دّيقُت ال «كلمي ايف يح ناسنإ ّلك نأ ؛هنع هللا يضر ءرّرقيو

 .كلمي ايف كلاملا ةّيرح يفانُث اهّنأل .فاقوألا موزل عنم لب «هريغ ٌقح ىلع



 و ةفينح وبأ

 :نيملسملا ريغ ةلماعم ىف ًاحعاست ءاهقفلا رثكأ

 ٌرثكأ وهف ؛حماسُتلا ًةعزن اهراوجب دجت «ةفينح يبأ هقف يف ةرحلا ٍةعزنلا هذه عمو

 مهل حابأف «ةيمالسإلا ةيارلاب نوّلظتسي نيذلا نيملسملا ريغ ةلماعم يف ًاحعاست ءاهقفلا

 .ةرئاد عسوأ يف َةينيدلا ةّيرحلا

 :ةقارار ةتاعرتو هرعت ق ةاسقألا لعتتلا ذي ةيقنلا هجن اذكفو

 :هتافص

 ٍقَلُخلا اذ مِلاعلا ةنم تلعج «ةّيصخش ٍتافصب ًةفينح وبأ فصَّنا دقو

 .لماكلا

 امدنع وأ «ةيبان ظافلأب مجاب امدنع سفنلا طْبَض :تافصلا هذه كدا

 ةيحانلا يف ًاصوصخ ساسحإلا ّيوق ناك هسفن طْبَض َممو .ضرتعم ضارتعاب مجامي

 هللا رفغا :ءوده يف ٌروقولا خيشلا ّلاقف «!قيدنز اي !عدتبم اي» :ٌلئاق هل لاق .ةينيدلا

 اَّلِإ وجرأ الو «هتفرع ْلُم هب ُتلَدَع ام ينأو ,كلذ َفالخ ينم ملعيل هللا [َنإ] ءكل

 يف ينلعجا :لجرلا هل لاقف .باقعلا ركذ دنع ىكب مث .«هباقع اَّلِإ فاخأ الو ؛هوفع

 يف وهف «لهجلا لهأ نم ًائيش انيف لاق ْنَم لك» :ٌحماسنملا ّيقتلا لاقف «تلق امن لج

 .(لج

 ناردأ نم ٌءيش اهيف ٌعبطني ال ُءاَسْلَم ٌةَوُلُجَم ٌةَحْفَص اهئأك ةبّيطلا هسفن تناك

 .هنم ٌءيِش اهب لصتي الو هبابسأ اهنع ٌردحنت لب ,دقحلا
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 ا ع ع

 ظحال دقو «هريغ يف هركفب جمدني ال هلعج «ريكفتلا يف الالقتسا يتوأ دقو - ب

 هتايح لوط ناك كلذكو «ةلأسم لك يف َرظنلا هٌعزاني ناك دقف داّمح هخيش كلذ هيلع

 ًادحأ ٌعِبَتي الو ّباحص ىوتف وأ ةّنس وأ ًاباتك نوكي ْنأ الإ ةشقانم ريغ نم ًالوق ذخأي ال

 هلالقتسا هعفد دقو .لاجر ٌنحنو ٌلاجر ْمُه :ٌلقتسملا هلوق لوقي لب «كلذ دعب نم

 هِتعْرَت وأ هتلْخِدِل ًاخيش وأ ًاردصم ِكرات ريغ هرداصم لك نم ملعلا ٌدخأي نأ يركفلا

 رباجك تيبلا لآل عّيشتلا يف اولاق نيذلا ضعب نم ذخأ لب ؛تيبلا لآ ةمئأ نم لأ

 .ًاصلاخ ًايقن الع هبلقو هلقع يف هذخأي ام لك لّثمتي ناكو ؛َىفْحُملا

 :ركفلا قيمع

 لب ءصوصنلاو رومألا رهاوظ يف ثحبلاب يفتكي ال ةركفلا ٌقيمع ناكو - ج

 ]قع كلذ امل: كانالاو للعلا نع فدي ةرجلاو ةيرقلا اهتفاازمالا قوش

 ّيضريل مالكلا ملع ىلإ ةيملعلا هتايح لّوأ يف هِحّنب [هلَعَج] يذلا وه َقُمعَتُملا ّيفسلفلا
 ثيدحلاو نآرقلا ٌسْرْدَي ْنأل هعفد يذلا وه ىّمعّتلا كلذ َّنأو «ةيلقعلا ٌةمهنلا كلت

 ةئعابلا ٌةلعلا تماقتسا اذإ ىّتح «سايقلا اهنم ٌجرختسيل للعلا نع ِثحاب ًةسارد

 .هقيبطتل ضورفلا ضرفو سايقلا درطا هرظن يف مكحلا ىلع

 :هتهيدب ةعرس

 الف ءاهيلإ ةجاحلا ٍتقو يف ةعفادتم يناعملا لاسرأ هُئيجت ةبيدبلا ٌرضاح ناكو د

 تاباجإلاو ٌةبيجعلا ٌثتارظانملا كلذ يف هلو ءرظن يف هيلع ُقَلعُي الو «لادج يف ُمَحْفُي

 .كردملا ٍظِقيتسملا لقعلا بئارغ نم ابنأ ىلع ىورُت ىتلا ةدَّدَسُملا
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 ىتح «ةفينح يأ ةيؤر ىَنَتَأ تنك» :لاق هنأ رصم هيقف دعس نب ثيللا نع ىوري

 هللاوف :ةلأسم نع ُهلأس و «ةفينح ابأ اي :لجر لاقل « عيش لع نيطتال 0 2 سانلا ٌتيأر

 .«هباوج ٌةعرس ينبجعأ امك هّياوص ينبجعأ ام

 ٍقيرط برقأ نم هرظانم يتأي ءلدجلا يف ٍةليحلا ّمساو هِتبيدب روضح عم ناكو

 .همحفي

 :قحلل هصالخإ

 هتعفر يتلا ٍلامكلا ةفص يه كلتو «ٌّقحلا بلط يف ًاصلخخم ةفينح وبأ ناكو -ه

 دجوت ال ذإ ءهٌركفو هُكاردإ ميقتسي ٌصِلْخُملا بلقلا َّنإف ؛ةَئريصبو ُهَبلق ثرانأو

 .هدصقم هيلع ُدسفُت ءاوهأ وأ ٌتاوهش

 لعجف ءاحيحص ًايهف ٍنيدلا مهف يف ةبْغّرلا نم اّلِإ هّسفن ٌةفينح وبأ صّلخ دقلو

 هتارظانم يف هنأش كلذ ناكو «نيدلا هيلإ يدهي امو ٌهّدحو نحلل هّلقعو هّبلقو هَسفن

 لا بلطي ادام ً[ئاد بلاغلا هنإ لب ءًابولغم ناك مأ ابلاغ ناكأ ٌءاوس ّقحلا ٌبلطب

 .ةبئاش ُةُيوُص وش ال يذلا حلا وه هيلإ لصو ام َّنأ ضرفي ال هصالخإل ناكو .ةدحو

 لاقف ؟؛هيف كش ال يذلا ٌّقحلا وه هب ىّنعُت يذلا اذهأ «ةفينح ابأ اي» :ًةرم هل ٌليق دقو

 .«!هيف كلش ال يذلا ٌلطابلا هلعل يردأ ال هللاو» :هنيدل ًاطاتخم

 ُةَعَسَو صالخإلا ةعفد لب «مهئارآل نيبّصعتملا نم اذهل ةفينح وبأ نكي لو

 ىلع هؤاوهأ تبلغ نمت نوكي امنإ بّصضعتلا َّنِإو ؛هريغ يأرل ُهَبلق حتفي ْنأل ألا

 ًائيش ًةفينح وبأ نكي ملو ءركف ٌقاطن قاض نّمم وأ .هباصعأ تفعض نمي وأ «هراكفأ

 تفئاخلا «ٌقحلا بلط يف ٌصِلخملا «هيفن ىلع ّيوتسملا «هلقع يف ّيوقلا ناك لب ءاذه نم
 .باوّضلا رَّدَق اى أطخلا هِسفنل رَّدقف هير نم



 ءاملعو مالعأ

 تافصلا هذه رهاظم نم ٌرهظم اهلعل ىرخأ ٌةفص ٍتافصلا هذه ُحّوُي ناكو و

 ةباهملاو ذوفنلاو ةيصخشلا ٌةوق يه فصلا كلت .سوفنلا ضعبل هللا نم ٌةبه يه وأ ءاهّلك

 لب ةَيأر مهيلع ٌضرفي ْنكي ملو «هتيانعب مهّصخي ذيمالت هل ناك ..حورلا ةوقو
 ام ًاريثكو «عيمجلا َتمَص يأر ىلإ ىهتنا اذإف «ءارظنلا ةشقانم مهُشقانيو «مهّسرادي

 دق ىّتح ءاوتكس مكحلا يف ٌلوقلا يضمُي ذخأ اذإ ىتح ٍةشقانم يف مهتاوصأ نوعفري

 ٌتاوصألا هذه هب كثلا ٌتِكْسُي الجر َّنإوا :دهشملا اذه ىأر دقو ؛هيرصاعم ُضعب لاق

 .«!مالسإلا يف ٍنَأشلا ٌميظعل

 هسفن ةضايرب هبَسَك َيِبْسَك اهلج «ٌيرْطِف اهضعبو «ةفينح بأ تافص هذه

 يف زجوملا اذه يف َمّلكتن ْنأ َدُب الو .اهلكاشمو ةايحلل هتجلاعمو هثحب َقْمُعو ههلقعو

 .ماّكّلاب هِتلِص يف :اهيناثو «هذيمالتب هِتلِص يف :اُّهوأ :نيرمأ

 :هذيمالتب ةفينح يبأ ةلص

 هيلإ عمتسيو هيلإ ٌلحري ناك ْنَم مهنم ءنوربثك ٌذيمالت ةفينح يبأل ناك دقل

 دقو .هّمزال ْنَم مهنمو .هّجاهنمو ُهَقيرط ّلخأي ْنَأ دعب ءهِلب ىلإ دوعي مث ءًاريصق أدمأ

 ّنورشعو ةيناث مهنم الجر نوثالثو ٌةتس ِءالؤه هومزال َنيذلا هليمالت يف ّلاق
 ناحلصي هرَُزو فّسوي وبأ ٍنانثاو «ىوتّقلل نوحلصي ٌةتسو ءءاضّقلل نوحلصي

 .ىوتفلا ٍبابْرَأو ةاضقلا بيدأتل

 ُهَهْبُش وأ مّن هطِلا ال يذلا ليلقلا حبرلاب يفتكي ًارجات ةفينح وبأ ناك دقلو

 ناكو :نيفولا كيرلا هيلع هدم ةرابك تناك كلذ عمو كاك أ لحف ةاييشاتوأ ملأ



 ع ةفينح وبأ

 «جاوزلا ىلع مهنم جاوزلا ديرُي ْنَم ٌنيعُيو ؛هتراجت نم ءارقفلا ِهِذيمالت ىلع قفنُي

 .هيلإ مساتحي اد

 نم هيرصاعم ّلك ىلع ٌدوعي ناك لب ءطقف ِِذيمالت ىلع ًادئاع هٌرْيَح نكي ملو
 هّلهأو وه ًاماع هيفكي ام هحبر نم هسيفنل رِخّدي ناك .نيثّدحملاو ِءاهقفلا نم ِِدلب ٍلهأ

 :(دادغب خيرات» يف ءاج دقف «ةفوكلاب نيثّدحملاو ءاهقفلا ىلع يقابلا ٌقفنُيو .فورعملاب

 نيئّدحملاو خايشألا ٌجئاوح اهب يرتشيف «ٍةنس ىلإ ٍةنس ْنِم ٌةدنع حابرألا عمجي ناك هنأ»
 نم ريناندلا قاب مهيلإ ٌمفدي مث ,مهجئاوح ٌعيمج يضقيو «مهتوسكو مههتاوقأو

 نم مكتّيطعأ ام ينإف ىلا اّلِإ اودمحت الو مكجئاوح يف اوقفنأ :مهل ٌلوقيف «حابرألا

 .«مكيف لع هللا ٍلْضَق نم ْنكلو ًاكيش يلام

 ٍداشرإلاو هيجوتلاو ةحيصنلاب مهاعري ناك لب ءطقف ٍلاملاب هَّديمالت ىعري ْنكي لو

 ينْغُي ناك» :مهل هتلماعم يف هذيمالت دحأ لاق دقلو «ةلودلا ٍنووّش نم ًانأش اوّلوت اذإ

 ربكألا ىنغلا ىلإ َتْلصو ْدقل :هل لاق مّلعت اذإف «هلايع ىلعو هيلع ٌقْفنُيو ههمّلعُي ْنَم
 .(مارحلاو لالخلا ةفرعمب

 اوناكو ءانّشأ (ى «ءاقلإلاو َنيِقْلَتلاِب ال ةشّفانملاو ةرظانملاب هّتسارد تناك دقلو

 ّناك» :هذيمالت ٌرغصأ نسحلا نب دمحم لاق دقو ءهٌضرعي ّيهقف سايق لك يف ُةوشقانب
 .(دحأ هب ُقَحْلَي ل «نيحتسأ» :لاق اذإف «سايقلا يف ٌةَئوعْزانُي ًةفينح يبأ ٌُباحصأ ع

 بلطي ْنَم لَتَم» :مهل لوقيو ءصوصنلا مهف يف قّمعتلا ىلإ مهُّدوقي ناكو
 ةىجي ىّتح عاد يذل يردي الو ةيودألا عمجي ّنالديَّصلا 0 3 الو تينا

 .(هيقفلا ءىجي ىَّنح ةئيدح ةجو ٌفرعي ال ٍثيدحلا ٌبِلاَط اذكه «بيبطلا
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 يف ًابقاث ًارظن ُهل لَعَج هِيَ ٍةعَسَو هِلقع َِّوُق عم ةساردلا نم عونلا اذه َّنإو

 بَرُم ٍلقع نع ىبنُت هذيمالتل ةاياصوو ُهبَتكو ,يعامتجالا هيجوتلاو ميلعتلاو ةيبرتلا

 ىلإ بهذ دقو «هذيمالت دحأل لوقي وهو «عمتجملا يفو سوفنلا يف ٍةرْظَّنلا ٍقيمع
 مُهخزامو مُهَْسِنآو «هقيقر نود ملعلا يجب مهُربححا :ءاتفإلاو ٌسردلا ّلوتيل ةرصبلا

 ٍدحأل ِدْيَت الو مهب قرا يمال نع َلفاَغَتو «ميدتست ٌةّدوملا نإف «مُهتداحو ًانايحأ

 .«اهل ٍةنايصلاب كيفن ىلع ْنِعَتْساَو ,مهنم ٍدحاوك ْنُكو ءرَّجَض وأ ِرْدَص ٌّقيض مهنم

 :هرصع يف ةسايسلاب هلاصنا

 «ةفيلخ وأ ريمأ نم ةيده وأ ًةزئاج ّشخأي لو ؛ناطلسلا نع ةفينح وبأ ٌمطقنا

 ملو نييومألا ٍِلاوُي مل كلذلو ءبّصعت وأ مّيشت ريغ نم نع لآل ٌةّبحم هيف ناك دقو

 ٍلآ نم مهيلع جري ْنَم عم ناك هبلق ٌنكلو هقتتفلا ىلإ حدي وأ «مهبلع دّرمتلا نعي
 ىهاض» :لاق كلملا دبع نب ماشه ىلع نيدباعلا نيز لع نب ُديز جرخ املو .ّلع

 .اردب موي كت هللا لوسر ٌجورخ ةجورخ

 :هلاوقأ تلعن رشخت ةيحأ وني قتخاف كلذ لحج نم هيلع ةينلا تدجف ا دقلو

 هيّلوُي ْنَأ هيلع ضرعف «عنتماف ءءاضقلل ّيومألا يلاولا ٌةبلطف «هءالو اوربتخي ْنأ اودارأو

 هدشانيو «ءابإلا يف ٌدتشيو ىبأي ّيقتلا جيلا ّنكلو «لاملا ٍتيب ىلع ةيالولا ضعب
 ةمْزَع يف ُلوقي مث «مِلاظملا ّلوتي نأ ٌديري ال هنأل «ضفريف لبقي ْنأ ًةاضقلاو ًءاهقفلا

 أ نأ يندارأ ول» :بتكلا َيضمُي نب َمْنَحْلا يلوي ْنأ دارأ دقو ءكِْمَتْسُملا نمؤملا
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 1 ةفينح وبا

 :هوبرضو نوُيومألا ُهَسْبَح

 «قارعلاب َميِقُي الأ ىلع (جرخأ ىتح هِسبَع يف برو ةفينح وبأ ٌسبحف
 َداعف «ةيومألا ٌةلودلا تطقس ىَّتح ٌرمتساو 18 ةئس ٌمارحلا َتيِبلا رواجو ٌبهذف

 ٍءاملعلا ٍدْفَو عم بهذو «مهتيالوب َرَكْبَتْسا دقو «نييسابعلل ٌرمألا ّرقتسا امل ةفوكلا ىلإ

 ٍتيِب ٍلهأ ىلإ ىففأ دق ّرمألا اذه ْنإ» :لاقف ؛مهتملك ىقلأو حافسلا ٍساّبعلا يبأ لإ

 َناعأ ْنَم ٌّقحأ ءاملعلا ٌرشعم متنأو «ٌقحلا ماقأو ٍلضفلاب هللا مكءاجو لي مكين
 اوّقلت ال «مكِداَعَم يف ًانامأو .مكيلعو مكل َةجُح هللا دنع نوكت َةعيب اوعيابف ..هيلع

 .(هل َةّجَح ال ْنّمي اونوكتف مامإ الب هلل

 اا ولا ل

 قلق نينا ةكقر هةقوطلا ب نفق نيف نور تل دش انا لا نيفاكللا

 «قارعلاب ميهاربإ هوخأ جرخو «ةنيدملاب ةيكزلا سفنلا دمحم جرخ املو ؛مهلبق ْنَم ىلع

 هع تقرتشو دست ا اه. لع لدي اه ولع ال يروي قف ةفدعت نأ ثارايغ: تناك

 .اوجرخ نيذلا نييولعلا ٍلاتقل اوجرخي هنأ نع روصنملا داّوُق ضعبل ةطبتُم ىواتف
 نْيَمامإلا ٍلتقب ةكرعملا ِت ٍتهننا دقلو ءةيِصْخم ٌةدّصرَتُم ٌةبَكَرتُم روصنملا رفعج يبأ ٌنيعو

 ًاخيش ناك دقو ءروصنملا سبح يف ٍنسحلا نب هللا دبع امهيبأ ٍتومو «ميهاربإو دمحم

 وبأو «هّيواتف ًةفينح يبأ ىلع صحي ٌروصنملا ّدخأ ةكرعملا ِءاهتنا دعبو .ةفينح يبأل

 لصوملا ّلهأ َّنأ كلذ يف ىورُيو .ىلاعتو ُةئاحبس هللا الإ هيف ىشخي ال قحاب ٌرهجي ٌةفينح
 اوضقتنا اذإ مهّؤامد حاب نأ ًاطرش مهيلع َدَحَأو ؛مهيلع َبّلغتف روصنملا ىلع اوجرخ

 ٌديفنت مهيلع ضرعف ةفينح وبأ مهيفو ًءاملعلا عمجف ءاوضقتنا مث .ىرخأ ةرم ِهّيلع



 ماقول 1

 لاقف ًاقيمع ًاتمص ٌتماص ةفينح وبأو مهءامد اوحابأف ؛مهيلع هذخأ يذلا طرشلا

 ال ام اوطرش مهنإا :قحلا ةملك ٌةفينح وبأ لاقف ؟«لوقت ام خيش اي تنأوا :رفعج وبأ

 «ةثالث ٍناعم دحأب اّلِإ حابُي ال ملسملا مد َّنأل كل سيل ام مهيلع َتْطَرَشو « ركل

 .«هب ىفوُي ْنَأ ٌقحأ هللا ًطرشو «لحيال اهب مهتذخأ «مهتذخأ ْنإف

 :هوبرضو نوّيسابعلا َُسْبَح

 ًءاضقلا هيلع ضّرَعف «هءالو ربتُْخي ْنَأ َدارأف «ةفينح يبأب ًاعرذ رفعج وبأ قاض

 َمسقأو «لوتي نأ هيلع مسقأف «ضفرف ةاضُقلا عاكحأ عجارُي نأ هيلع صرف ؛ضفرف

 تفيخ امو طاوسأ َةرْقَع موي لك بري ناكو امو ميسم هزيل دل

 كلذ دعب نم تامو «ءاتفإلا نم عنُمو ءجرخأ ٍنجّسلا ليا باذعلا نم ثوملا هيلع

 .اهيصخب مما وأ ريمألا اهبَّصَغ ضرأ يف َنفدُياَلَأ ىصوأو «ليلقب

 :اديهشا حتوم

 دنع ٌقحلا ًةملك ّلاق دقف «ءءادهشلا ريخ نمو ًاديهش ةفينح وبأ تام اذكهو

 ًةملك لاق ٌلجرو «بلطملا دبع نب ٌةزمح :ءادهشلا ُيخ» :لب ٌّيبنلا لاق دقو ءرؤَجلا

 «ّقحلا ليبس يف ًادهاجم ًةفينح وبأ تام اذكهو ."'!«هلَّّقف رئاج ٍناطلس دنع ٌّقح

 .مّظعألا َمامإلا هللا حرف

 :ءادهشلا ديس» :ظفلب ًاعوفرم رباج ثيدح نم (4884) 7١6 :!" «كردتسملا» يف مكاحلا هجرخأ )١(

 دانسإلا حيحص :مكاحلا لاقو «هلتقف هاهنو هرمأف رئاج مامإ ىلإ ماق لجرو «بلطملا دبع نب ةزمح

 .هاجرخي ملو



 34 سنأ نب كلام

 يأ نب كلام

 (هاا6-0/4م)

 امرْغَمو ةلودلا ٌقرْشَم هيواتف تَّمَع ىذلا ٌةيقفلا

 ًالجر ىري يرجهللا يناثلا نرقلا فصتنم يف يوبنلا دجسملا ىلإ لخادلا ناك

 ٌراقو هلو تباَهَم هيف هرظنملا ٌليلج «بايثلا ٌليمج .هجولا َرَهْشَأ «ةيحللا نونْسَم هالاوُط
 .خيراتلا كلذ يف ةّيملع ةقلح ربكأ يف ٌسلجي .,بولقلا ىلإ ذفني ٌقيرب هينيعلو

 «ملعلا يف ةطْسَب ىلاعت هللا هاتآ دق .هنع هللا يضر سنأ نب كلام وه لجرلا كلذ

 .قلخيلاو ءمسجلاو

 يتلا دجاسملا ثلاث وهو ِهِدِِكَب هللا لوسر دجسم يف هسرد نوكي نأ راتخا دقو

 هيف سلجي ناك يذلا ّناكملا هسولج عضوم نوكي نأ راتخاو .لاحّرلا اهيلإ ُدَّشُ

 سلجم ًاضيأ ناكو «سانلل هيواتفو «ةلودلا نوؤش هريبدتو هئاضق يف باطخلا نب رمع

 نمحرلا دبعو «نافع نب نامثعو «بلاط يبأ نب ٌيِلع عم هيف رواشتَي يذلا ةّصاخلا هاروُش

 «لبج نب ذاعمو «تباث نب ديزو «دوعسم نب هللا دبعو «سابع نب هللا دبعو .فوع نبا

 .مهنم يأرلا يوذو ةباحصلا ءاهقف نم مهريغو

 .م 1944 ريمفون 2١7 ددعلا «ةيتيوكلا يبرعلا ةلجم )١(



 هايلعو مالعإ 4

 :هتباهمو هتناكم

 ركاذُتو رشنُت هيواتف تناكو كلام مساب راصمألاو نئادملا لهأ ثّدحت دقو

 .اهلك برغملا دالبو ماشلاو رصم يف

 سلدنألا لهأ ناك ىتح «مامإ هراوجب ركذُي ال يذلا ٌمامإلا سلدنألا يف ناكو

 مهو «ءامسلا رطُع نأ هللا ىلإ نوُعَرَْيو «ةكرب اهنوذخّتي ذإ هتوسنلقب نوقسَتْسَي

 .اهل نولماح

 «ةيالو هل نكت مل نإو ءابم ةالولا ناطلس ىلإ ٌلصي ةنيدملا يف ناطلس هل ناك دقو

 :هفصو يف ءارعشلا ضعب لاق دقلو

 ِناَمْذَأْلا ٌسكاون َنولئاّملاو ٌةبِيَم ٌمَجاَرُي اف ٌباوجلا ىِبأَي

 ناطلٌس اذ ّسيلو ٌعاَطُملا وهف 2 ىّقَتلا ٍناطلُس ٌِرعو راقولا ُبَدَأ

 فو دفا ةينو ماك قا تانيا اين ءاوذخ هتءاجاام ةناكملا كلك نإ

 «ميلس ّيهقف ٍطابنتساو «ريزغ ملع نم سانلا ىلع ضافأ ام مث ههصخش نمو «هخويش

 ةقيمع ةياردب اهدقنو ةياورلا حيقنتو «ةنسلاو نآرقلاب ملعو «سانلا حلاصمل كاردإو

 .ةكردم

 «ةاجنلا ةنيفس بكري وه ناكو «رحبلا جومك نتف هيف ْتَجام رصع يف شاع دقو
 ضّرفَي ال يذلا ّيوقلا هصخشب نيدلاو هقفلاو ملعلا ذقنتسيو ءاهيف ضوخي الو
 .هيبو هللا رمأ نم ناك ام الإ ّرمأ هيلع

 :ةياتفلاو ثيدحلاب يِنَع تبب نم

 رمألا ََبَتَتْسا نأ دعب ؛47 ةنس تاياورلا حجرأ ىلع ةرجحلا راد ٌمامإ َدِلَو دقل

 يف هموق ملسأ دقو .نميلا نم موق مهو «حبّصأ يوذ ىلإ يمتتي وهو «ناورم ينبل



 ةباحصلا رابخأ عالطتساو «ثيدحلاب َنوَتْعُي هتيب لهأ ناكو هِي لوسرلا دهع

 .فلس نع ًافلخ كلذب ةياتفلا اوُئراَوَت دقو ,مهيواتفو

 «باطخلا نب رمع نع ىور «نيعباتلا رابك نم ناك ءرماع يبأ نب كلام هدجف
 ؛مامإلا وبأ سنأ :مهنمو «هونب هنع ىور دقو .ةشئاع نينمؤملا ٌّمأو .نافع نب نامثعو

 .ليهس يبأب ىنكملا عفانو عيبر :هاّنع رهتشا اى ةياورلاب رهتشي مل اذه اسنأ نكلو

 أشنو «ةياورلاب ترهتشا ةرسأ يف دلُو دق هنع هللا ىضر ًاكلام َّنأ نيتي اذهبو

 .نيثدحم ةاور نيب

 نووري ةاورلاف هنع َرّيمت دق نكي ملف ,ثيدحلاب ًاطلتخم ناّبإلا كلذ ىلإ هقفلا ناكو

 .اهيف نوُتفَتْسُيو ءمهينارْهَظ نيب عقت يتلا ثداوحلا ىلع اهنوقّبطُيو ةباحّصلا ىواتف

 «نينمؤملا نم نيريثك نأشك نآرقلا ظِفَح نأ دعب كلام مامإلا هجتا كلذلو

 .هقفلا ةياورلا ملع عمو «ةياورلا ملع بلط ىلإ ؛ةيبرعلاب حّصَقَت نأ دعبو

 :ةياورلاو ملعلا ةنيدم هتنيدمو

 دقف «ةياورلا بّلَطو ةفرعملا وحن ههّجوُت :ةّصاخلا هتئيبك ةماعلا ةئيبلا تناك دقو

 «يمالسإلا عرّشلا ٍلزنمو «هيلإ رجاه يذلا ِهرَجاهُمو لي لوسرلا ةنيدمب شاعو دلو
 رمعو ركب يبأ دهع يف ةيمالسإلا ةلودلا َةَبَّصَق تناك ذإ لوألا مالسإلا مكح دِقْعَمو

 .نيعمجأ مهنع هللا يضر نايثعو

 مِهّلُج وأ ةباحصلا ءاهقف لك هنع هللا يضر رمع قورافلا دهع يف اهب ناك دقو

 «ةصاخلا هاروّش مهرابك نم لعجو «مهئارآ نم ميوقلا يأرلا فّرعتيل هراوجسب مهاقبأ



 ءاملعو مالعأ

 نيب بورحلاو نتفلا تناك نأ دعب اهيلإ اوداع مهنكلو «هدعب اهنم مهضعب جرخ دقو

 .نمألاو ةباثملاو لئوملا اهيف اودجو ذإ «نيملسملا

 اوزواجت مل نيذلا ةباحّصلا ةقف نوديري اوناك نيذلا نوعباتلا اهدَّصَق كلذكو

 .اهنم اوجرخ نأ دعب اهيلإ اوبآ وأ ةئيدملا دودح

 ننّسلا َدْهَم تناكو ,يومألا دهعلا يف ةّيملعلا ةلزنملا كلت ةنيدملل ناك دقلو

 هنع هللا يضر زيزعلا دبع نب رمع لداعلا مكاحلا ناك دقل ىتح «ةروثأملا ىواتفلاو

 «ىضم اّرع مهلأسي ةنيدملا لهأ ىلإ بتكيو «هقفلاو نئسلا مِهُّملعُي راصمألا ىلإ بتكي
 هل عمجي نأ ةنيدملاب نيعباتلا ءاملع نم مزح نب ركب يبأ ىلإ بتكو .مهدنع اب لمعيو

 نيعباتلا هقف ميمعت وهو «دارأ ام هل متي نأ لبق ينوُث هنكلو «هيلإ اهب بتكيو «ننسلا

 .راصمألا لك يف ةنيدملاب

 :ءاطخ دّدَسُمو دش هنأ
 هيف ىّمَنُت امهاتلكو هترسأ كلتو كلام اهَّلظ يف شاع يتلا ةئيبلا يه هذه

 عفدي ٌدشرُم ٍداه نيتئيبلا نيتاه راوجب هل ناك دقلو ههيلإ هاجتالاو ملعلا ىلإ و

 بئاص يأر َتاذ تناك دقف «"”همأ وهو «لاوحألا نم ريثك يف رهظي ال هنكلو هدّدسُيو

 تناك اهنإ لب ؛قْؤّطلا نع بش ىتح كلام هيجوت ىلع ُفِرُْت تناكو .ميقتسم ٍركفو

 ريخ خيش لك نم لانيل مهنم دحاو لك نم هذخأي ام ىلإ هدشرُتو ؛هخويش هل راتخت
 ةعيبر ىلإ بهذا :هخويش دحأ يأرلا ةعيبر ىلإ بهذي وهو هل لوقت تناكف «هدنع ام

 .ةيدزألا كيرش نب نمحرلا دبع نب كيرّش ُتنب ةيلاعلا :اهمساو )١(



 هآ سنأ نب كلام

 هلو «قيقد طابنتساو «قيمع يأر اذ ًاهيقف ةعيبر ناك دقو ؛«هبدأ لبق هملع نم مّلعتف

 تاَوْبَتلا ضعب هناسل يف ىرت تناك اهنع هللا يضر اهلعلو ءحيصف ليوط ّناسل

 .هبدأ نم ةقيفر ةرابع يف اهدلو ترَّذَحَف ؛:ةحاصفلا يوذ نم نيريثك نأشك

 :مهتولخ يف هخويش دّيصتي ناك

 بلاط نّكُم يتلا ةّماعلا ةئيبلاو ةيداحلا ةّصاخلا ةئيبلاو ,ميركلا هيجوتلا اذهبو

 نم هرداصم ىلإ بهذو «ملعلا ىلإ ئشانلا كلام فّرَصُن 'ا ؛هدراوم َدِرَي ْنَأ نم ملعلا

 كلذ ىلع لبقأو .مهمواتفو ةباحصلا ةيضقأو ِدِكَي هللا لوسر ثيداحأ ةاور «نيعباتلا

 درب الو ٌّرَح هعنمي ال ءتقو ّلك يف هخويش ىلإ بهذي ناك ..بأدو ّدجو صالخإب

 :لاق هنأ هنع يور دقلو

 نم ٌةرجش يِنلّلَظُت راهنلا ٌفصن (رمع نب هللا دبع ىلوم) ًاعفان ينآ ٌتنك»

 مسا هك نق ددتا ملا ورا 1: ناك ةعاس نا عرش اذإ ةهتورح عيل ييخلا
 مث «ينبيجيف ؟اذكو اذك يف رمع نبا لاق فيك :هل لوقأ لخد اذإ ىتح هعدأو هيلع

 .«ةذج هيف ناكو «هنع سبحأ

 الوافل كيس هيرب حالا يذلا قر راشيل سرقوا زوي ةاك دلو

 رحبا هيّمسُي ناك يذلا يرهزلا عْبَتَت هَ يف هتّصق نع انيلإ ثّدحتي هكرتنلو .بَحَص

 :لوقي وهف ,«مولعلا

 «ٌلَصُملا نم تفرصناف .باهش نبا هيف ولُخَي موي اذه :تلقف «ديعلا ٌتدهشا»

 لوقت اهتعمسف ؟بابلاب نم يرظنا :هتيراحجل لوقي هتعمسف «هباب ىلع تسلج ىتح
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 ىلإ دعب ٌتفرصنا كارأ ام :لاقف ؛ٌتلخدف .هيلخدأ :لاق .كلام رقشألا كالوم

 يل ةجاح ال :تلق «معطا :لاق .ال :تلق ؟ًائيش ٌتلكأ اله :لاق .ال :تلق !كلزنم

 نيعبرأب ينثَّدحف ءيحاولأ تجرخأف .تاه :لاق ينحت :تلق ؟ديرت ف :لاق .هبف

 .ظافحلا نم تنأف ثيداحألا هذه َتْيَوَر تنك ْنِإ ءكّبْسَح :لاق .يندز :تلقف ائيدح

 ّيلإ اهّدرف ءاهب هتثّدحف «ثَّدَح :لاق مث «يدي نم حاولألا ذبَجَف !اهتْيَوَر دق :تلق

 .(ملعلا ةيعوأ نم تنأف مق١ :لاقو

 !روقو هنكل ..عفاي ٌباش

 ىلإ ًامالغ ناك نأ تقو نم هتمزال فص عم ملعلا بلط ىلإ هاجتالا اذه همنا

 وبأ وهو هخويش دحأب عفاي وهو ّرم دقو نارّتالاو راقولل هّبح يهو ؛ًامامإ راض نأ

 عمتسي ملو سلجي ملف َأقّيَص ناكملا ناكو ءمحدْزُم يف ثَّدَحْني هدجوف «''دانّزلا

 باشلا لاقف ؟يِإ سلجت نأ كعنم ام :ًابتاع خيشلا هل لاق دعب نم هب ىقتلا املو

 هللا لوسر ٌتيدح َبتكأ نأ ُتْهمِرَكَم امص ناكملا ناك» علا لغ يذلا نوقؤلا

 .«مئاق انأو لك

 ندعم يهو لو هللا لوسر ةنيدم يف ناك دقف «نيريثك خويش نم ىّقلت دقو

 ًاماقم اهريغ اوراتخا نيذلاو .نييومألا دهع يف مهلج وأ نوعباتلا ىوأ اهيلإو «ملعلا

 لضفأ اهبحاص ىلع ةفيرشلا ةضورلا ةرايزل رخآلا دعب تقولا اهيلإ نوئيجي اوناك
 نيذلا هباحصأ نم لوسرلا ثيداحأ ىَقلتي اذه يف ناكو .ميلستلا متأو ةالصلا

 .مالسلا هيلع ةلاسرلا بحاص نم هريسفتو ليزنتلا اوقلتو ءاونياَعو اوُدَماَش

 .ةئامو نيثالث ةنس تام «ىشرقلا ناوكذ نب هللا دبع وه )١(



 هال سنأ نب كلام

 :ةياورلا ىف تاقثلا هؤاقتنا

 ملعلا اذه َّنِإ) :لوقي وهو «ةياردلا لهأو ةياورلا لهأ نم تاقثلا يقتني ناكو

 هللا لوسر لاق :نولوقي نم نيعبس تكردأ دقل .هنم نوذخأت نِّمع اورظناف «نيد

 نموا ول مهدحأ َّنإو .ًائيش مهنع ٌتذخأ ف  دجسملا ىلإ راشأو - نيطاسألا هذه دنع

 .«نأشلا اذه لهأ نم اونوكي مل مهنأ الإ ءانيمأ ناكل لام تيب ىلع

 :ثيدحلاو هقفلا يف هسورد

 لهأ ملع نم هكردأ ام «نيدلاو ٍقْلُخلاو ركفلا ٌيوقلا كلام ىعو نأ دعبو

 نوكي نأ - انلق امك  راتخاو «سردلا ىلإ لقعلاو ّنسلا يف هجْضُت دنع هلا ءهرصع
 نم ناكو .هنع هللا يضر رمع مامإلا هيف سلجي ناك يذلا سلجملا وه هسرد سلجم

 يضر دوعسم نب هللا دبع هيف لزني ناك يذلا لزنملا يف نكسي ناك هنأ رايتخالا نْسُحخ

 .نامزألا ٌلكو هلامعأ لك يف هلي ناك امك «ناكملا يف هّركف ُلِظُي ناك ملعلاف «هنع هللا

 :يناثلاو ,ثيدحلا ةياورل :امهدحأ :نيمسق هسرد مّسق ءسردلل سلج امدنعو

 .عقت عئاقو نم هنع لأسي |هيف الإ هقفلا يف مّلكتي ناك ام هنأل «لئاسملا هيّمسُيو .هقفلل

 لاق دقو «ةنوشخ الو ةوُفَج هيف نكت مل هنأ عم ولْعلا نع دعتبي هسرد يف ناكو

 دش وهو: «كتيدحلا ى انعم طك ءاتمدحلو ةنأك انعم ملح اذإ نات :هذيفذلا نعي

 .انقرَع الو هائفَرَع ام انَّنأك همالك انّيبت هللا لوسر ثيدح يف َّلَخُأ اذإف ءهل انم ًانُماَطَت

 َتْمَسِب ثيدحلا ٌّصخي ناك هسرد يف هنإف «هلاوحأ ٍةّماع يف ّبيهملا ناك هنأ عمو

 .ةبايث رسحأ سبلو ءآّيبعو ًاضوت تّدخ اذإ ناكف ههمزتلي ضاخ
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 يكحي .هراقوو هتْمَس سردلل ناك كلذ عمو ءهتيب ىلإ هسرد لقتنا ضرم املو

 «ةيراجلا مهيلإ تجرخ سانلا هاتأ اذإ ناك» :هراد ىلإ هسرد لقتنا امدنع هنأ هذيمالت دحأ

 مهاتفأف مهيلإ جرخ لئاسملا :اولاق نإف ؟لئاسملا مأ ثيدحلا نوديرتأ :مهل لوقتف

 سبلو «بّيطتو لستغاف هلسّتْعُم لخدو ءاوسلجا :مهل تلاق ؛ثيدحلا :اولاق نإو

 .ْثَّدَح اذإ الإ «ةّضنملا ىلع سلجي نكي ملو «ةَّضنملا هل ىقلُتو «مّمعتو ًاددجم ًابايث

 :ليللا عطقتك ًانتف ىأر

 يرجي ناك ام ىلإ «ةنس نيسمخ نم ًاوحن هيف ثكم يذلا هسرد يف ًاكلام كرتنلو

 هتلوهك ضعبو هبابش يف شاع دقف ءاهنم هفقومو مكحلاو ةسايسلا نوؤش نم هلوَح

 يف هل ناكو «زيزعلا دبع نب رمع دهع هابص ردص يف كردأو «نتفلاب فصاع رصع يف
 هآر ذإ لداعلا مكحلل ًانازيم همكح لعجو «ديدش رثأ هلقع يفو :ةَّيط ىركذ هسفن

 .هدهاشو هنياعو

 ءاهب نيمئاقلا لزتعا ,يومألا مكحلا ىلع هتلوهكو هبابش يف نتفلا تراث الو

 ديز ديهشلا مامإلا لتقم ًةنتف ملع ؛ملظملا ليللا عطقك ًانتف ىأر دقو .اهيف ضخي ملو

 ددع اهيف لتق يتلا ١*1 ةنس يراشلا ةزمح يبأ ةنتف ىأرو «نيدباعلا نيز نب يلع نبا

 ىلإ نييومألا يديأ نم مكحلا جورخ رصاعو ءراصنألاو نيرجاهملا ءانبأ نم ريبك

 دمحم جورخو روصنملا رفعج يبأ دهع يف تماق يتلا نتفلا ىأر مث «نييسابعلا يديأ

 .ءاذيإلا غلبأ ةنتفلا هذه يف َيذوُأو ءرفعج يأ ىلع ةيكزلا سفنلا

 وص يفتخي نتفلا ةّجض يف هنأ ىري ناكو ءاذه لك ةرجحلا راد ٌمامإ ىأر

 ردجألا نأ ىلإ نياعو ىأر ام ىهتناف «عبّتملا ىوهملاو عاّطُملا ٌحشلا نوكيو «قحلا



 هه سنأ نب كلام

 «منغلا ةياعر وأ عرزلا ةعارز ىلإ أجليو هقديف هفيس ىلإ يتأي نأ نتفلا هذه يف نمؤملاب

 . "5 نا رق اك لبجلا فاش ىلإ أجل عرض الو ٌعرز نكي م نإف
 :لاقف ماّكَحلا ىلع نوجراخلا اهيف جرخ يتلا نتفلا ضعب نع كلام لئُس دقو

 زيزعلا دبع نب رمع لثم نكي مل نإو «مهلتاقف زيزعلا دبع نب رمع لثم ىلع اوجرخ اذإ)

 .؟ايهباك قه ملكي مث« ماطر اظل نيالا مقتي وهدا

 !طايٌّسلاب بّرضُي كلام
 ملاظملا نم اهيف عقي هنأو هّدتشي ملظلا َّنأ نتفلا كلت يف هنع هللا يضر كلام ىأر

 نم ةينيدلا قئاقحلا ريرقت يف ٌرمتسي هنكلو .اهبئاج كلذلو «نينس دادبتسا يف عقي ال ام

 ابأ مهّني ةّيكزلا سفنلا ٌدمحم ناك دقلو .مكاحلا وأ جراخلا دّيؤُت اهنَوك ىلإ رظن ريغ
 ناك شو همي عزب الن كمتتلا ناو امرك فدا هب نأ قويطتلا ردع
 نأ نع ًاكلام ةنيدملا يلاو ىهنف ."”«نيمي ِءَرْكَتْسُمِل سيل» :ِل هلوقب اذهل دهشتسي

 )١( «ًأطوملا» يف كلام مامإلا هاور يذلا ثيدحلا ىلإ ريشي )١679(« يراخبلاو )18. 008”8,

 نوكي نأ كشوي# :ِةِكَي هللا لوسر لاق :لاق يردنخملا ديعس يبأ نع .(76531 5015 اا“

 سأر :فعشلاو .«نتفلا نم هنيدب يفي ءرطقلا عقاومو لابجلا فعش اهب عبتي منغ ملسملا لام ريخ

 .هتمقو لبجلا

 519 :4 «فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ «سابع نبا ىلع فوقوم وه اهَّنإو ؛عوفرملا يف دري مل (؟)
 «ةمركع نع «ينيدملا ديزي بأ نع ؛يعازُخلا ةحلط نب هللا دبع نع ميش قيرط نم (18*:)

 71417" :9 يراخبلا هقلعو .تاقث هلاجرو ؛«قالط دهطضُمل الو هركمل سيل» :لاق سابع نبا نع

 :ظفاحلا لاقو .«زئاجب سيل هَرْكَتْسُملاَو ناركسلا قالط :سابع نبا لاقو» :هظفلو قالطلا يف

 نع ؛يعازنملا ةحلط نب هللا دبع نع ؛ميشُه نع ًاعيمج ءروصنم نب ديعسو ؛ةبيش يبأ نبا هلصو
 - 2 .«قالط دهطضملالو ناركسل سيل# :لاق سابع نبا نع «ةمركع نع «ينيدملا ديزي يبأ
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 ثيداحأ ةعاذإ نع َىهنلا ْنأل .هرمأ ىصعي ًاكلام نكلو «ثيدحلا اذهب ثّدحتي
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 رمأ اذإ الإ ةعاطلاو عمسلا ملسملا ءرملا ىلعو ؛هلوسرو هلل ٌنايصع هيف كي هللا لوسر

 -روقولا خيشلا وهو  َبِرَضَف «يلاولا عطُي مل كلذلو «ةعاط الو ٌعْمَس الف ةيصعمب

 .قحلا ءادنو ىروقتلا ةمظعو داهجلا ةراش تثناكذ «طايسلاب

 :ءافلخلاو ديشرلا حصني ناك

 حصنلا اهساسأ «ءافلخم اوناك مأ ةالو اوناكأ ءاوس ؛ماكحلاب كلام ةقالع تناكو

 هنأل ىيلإ نوعمتسي اوناكو .حصنلا بجوُي ام دجو نإ مهحصني ناكف «داشرإلاو

 اهّصخأ نم «ءافلخلل ةريثك اياصو هلو «ةنتف الو ًاولع هب ىغبي ال لوقي |يف صلخي ناك

 عمو «ةاورلا اهيف دّيَرَت نكلو «ةدشرم ةظعاو ةيداه ةّبصو يهو «ديشرلل هتيصو

 .اهيف َديِز يذلا ميقسلا نم اهحيحص رّيمُي نأ صحافلا ئراقلا عيطتسي كلذ
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 يدهملا ىلع لخد هنأ كلذ يف ىورُيو «ةنيدملا لهأب َءافلخلا ىصوُي ناك دقلو

ٍ 
 .هناريجو كي هللا لوسر دلب لهأ ىلع فطعلاو ؛هدحو هللا ىوقتب كيصوأ

 «يناريج اهلهأو «يربق اهبو ءيرجاهُم ةنيدملا» :لاق هللا لوسر نأ ينغلب هنإف

 نباو «رمع نباو ءرمع نع هركملا قالط عوقو مدع يف راثآ ةّمثو .روهقملا بولغملا :دهطضملاو -

 ا(هقنصم» ف ةبيش يبأ نبا اهركذ «كاحضلاو «ءاطعو ,نسحلاو «زيزعلا دبع نب رمعو «ريبزلا

 هو 5-89

 .«قالغإ يف قاتع الو قالط ال» :ةشئاع ثيدحب ةلأسملا هذه يف يقهيبلا جتحاو

 مكاحلاو 7١(, 45) هجام نباو ؛(71917) دواد وبأو «7351 :" دمصحأ هجرخأ ةشئاع ثيدحو

 :ليقو ءبضغلا :ليقو .هاركإلاب قالُغإلا بيرغلا ءاملع رّسفو ٠"0ا/ :, يقهيبلاو ء198 :7

 .نونجلا



 سنأ نب كلام
 ةا/

 موي ًاعيفشو ًاديهش هل تنك مهظفح نمف «يناريج يف يظفح يتمأ ىلع ٌقيقحو
 .©«ةمايقلا

 ىلع ءيجي يذلا ٌبذاكلا حدملا ءافلُخلاو ةالولا ىلع هاَشْخَي ام ىشخأ ناكو

 عسّتت الف َانَسَح مهلامعأ نم ئيسلا لعجي حدملا كلذ ّنإف .مهلوح نوشيعي ْنَم ةنسلأ
 ةبذاكلا ةيكرتلا نم رثكأ تاّيّسلا يف ماكحلا ٌقِبوُي ءيش الو .دشرُم داشرإل مهبولق
 يلاو َّنأ ىورّيو .ةالولا ىلع بذاكلا ءانثلا نم بضغي ناك كلذلو «مهلامعأ لكل
 :يلاولل لاقو كلام بضغف «نيرضاحلا ضعب هيلع ىنثأف «ةرم كلام دنع ناك ةنيدملا

 ريخخلا نم كيف لاقو كيلع ىنثأ نم َّنِإف .كيلع مهئانثب ءالؤه كّرغي نأ كاّيإ»

 ٌفرمعأ كانإف هللا قّئاف :كيف سيل ام ٌرشلا نم كيف لوقي نأ كشوأ «كيف سيل ام
 وأ هرهظ متعطق» :لاقف لكي ّيبنلا دنع َحِدّم ًالجر َّنأ ينغلب هنإف ,مهنم كسفنب
 يارا هوجو يف ٌبارتلا اوثحا» :ِهكَع لاقو ."”حلفأ انه اهعمس ول "”«هقنع

 نأ .هنع هللا يضر راسي نب لقعم ثيدح نم براقم ظفلب ٠١: 7٠٠١ )417١( يناربطلا هجرخأ )١(

 ام يناريج اومركي نأ يتمأ ىلع ٌّقحو «ضرألا نم يعجُضَمو يرجاهُم ةنيدملا» :لاق يو هللا لوسر
 درا نو «عمجملا» يف يمثيملا لاق .«..لابنخلا ةنيط نم هللا هاقس كلذ لعفي مل نمف .رئابكلا اوبنتجا

 .كورتم وهو .بونجلا يبأ نب مالسلا دبع هيف
 يلا عمس :لاق يرعشألا ىسوم يبأ ثيدح نم ؛(071) ملسمو .(7459) يراخبلا هاور (")

 .«لجرلا رهظ متعطق وأ متكلهأ دقلا :لاقف «ةحدملا يف هيرطيو لجر ىلع ينثي ًالجر كك
 لاقف «ًاريخ لجر هيلع ىنئأف لب ّيبنلا دنع ٌلجر ركُذ :ةركب يبأ نع (19509) دمحأ ىور ()

 ىنثأ اذإ» هلي هللا لوسر لاق مث ««أدبأ حلفأ ام اهعمس ول هللاو ءكيحخأ قدع تعطق كاحيوا :ك
 .«ًادحأ هللا ىلع ىٌّكزأ الو ًانالف َّنِإ هللاو :لقيلف دحأ ىلع مكدحأ

 مههوجو يف اوثحاف «نيحاّدملا متيأر اذإ» :لاق هي للا لوسر نأ دادقملا نع (0753) ملسم هاور (4)
 .«بارتلا
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 :هللا هيلع عّسو مث «ةرْسُع يف ناك

 .ملعلل هبلط ةّدم ةرْسْعلا كلت هْئَمّرال دقو «ةديدش ةرْسُع يف هرمأ لَّوأ يف ناك دقو

 فرصني الو ؛هقفلاو ثيدحلا بلط لصاويل هتيب فقس نم باشخألا عيبي ناك هنإ ىتح

 الع اللف .«رقفلا هبرُضَي ىتح ملعلا اذه نم ديري ام ّدحأ غلبي ال» :لوقي ناكو .امهنع

 هسبلمو هلكأم يف ةمعنلا تَدَي دقو «قزرلا يف هل طِسْبو «ءافلخلا زئاوج هتءاج هنأش

 ضايبلا رّيخَتَيو هسبلمب ىَنْعُي ناكو .هعاونأ ريحت نسْحُي ؛هلكأمب ىَنْعَي ناكف ؛هنكسو

 يف ٌةَرْسَيو ةَنْمَي ةحورطمو ةفوفصم قران هيف ناكف ؛هنكسمب ىّتْعُي ناك امك «هئافصل

 .سانلا هوجوو راصنألا ءانبأو شيرق نم هيتأي نم هيلع سلجي «تيبلا يحاون

 :ةظفاح ةيعاو ةركاذ

 ام لك يعت ةظفاحو «هيلع ىَقلُي ام لكل ههابتنا ريثت ٌةركاذ ىلاعت هللا هاثآ دقل

 ظفحلا ناكو مات ًايعو هاعوو صرح يف هيلإ عمتسا لوق ىلإ عمتسا اذإف .هعّدوُت

 ملعلا ناك امف «نامزلا اذه يف مهتركاذ ىلع سانلا داتعا اهيّمَني ةركاذلاو يعولاو

 لكي هللا لوسر ثيداحأ تناكو «لاجرلا هاوفأ نم ُذَحْؤُي ناك لب ءبتكلا نم ذَحْؤُي

 ةركاذلا هذهب كلام ناكو .بولقلا يف ةعومجم تناك لب ءروطسم باتك يف ةنّودُم ريغ

 هيف لاق دقل ىتح هرصع يف لوألا ثّدحملا ءتافّصلا نم اهريغ ةدعاسم عم ةيوقلا

 .«بقاثلا ُمجَّنلا كلامف ثيدحلا ءاج اذإ :يعفاشلا هذيملت

 ال هنكلو كلك ّيِْنلا نع رابخأ نم عمسي ام لك ظفحي هنع هللا يضر ناكو

 نم حيحصلا زييمتو ءصحفلا يف هدقن سيياقم عم ميقتسي ام الإ هذيمالت ىلع يقلُي

 ..اهمّلعُي لو اهنّود بتكلا نم نيقودنص هتوم دعب اودجو مهنإ ىتح «حيحصلا ريغ



 تسيل [يرهزلا نع] ٌتيداحأ ةئييُع نبا دنع :كلامل ليق هنأ يعفاشلا ىورو

 ديرا ينإ « .قمحأ نذ ذإ نإ ! ؟تعمس ام ّلكب [يرهزلا نع] ُتّّدحأ نأ :لاقف ««كدنع ع.

 اهنم ثيدح لكب ٌتُبِرُص ينأ تددول ثيداحأ ينم ْتَجَرح دقلو «نذإ مِهّلِضَأ نأ

 يا لو ًاطْوَس

 لاق :يزارلا متاح يبأ نبال 199ص «يعفاشلا بقانم» يف ءاجو .نيفوكعملا نيب ام طقس )١(

 :كلام :لاقف ؟كدنع تسيل ءايشأ يرهُزلا نع ةنيبُع نبا دنع َّنِإ :سنأ نب كلامل ليق :يعفاشلا

 :مهعلطا نآديزأ نإ انآ !4ه/ سدح كيدقلا نت تعمسام لك انأو

 نب هللا دبع نع :رشع عساتلا عونلا يف «هسانجأ ةّيمكو ثيدحلا مولع ةفرعم" يف مكاحلا ىورو

 لكي تيوس نأ تاور فيداحا) كلك نقل لوقا وو فلام كاس نوت نفت

 يفتي هثيدح ةلقو جرحت ىلع سنأ نب ُكلايف :مكاحلا لاق مث !اب ثّدحُأ لو نيطْوَس اهنم ثيدح

 حيحصلا نيب زييمت نود يأ !؟م ٌّمّرلاو ٌمّطلاب ْثَّدَحُي نمت هريغب فيكف ةََّقَّتلا هذه ثيدحلا

 .فيعضلاو

 :يأ - نوفرعي اب سانلا اوتّدح» :ٌمِلع لوق حرش يف 718 ١: «حتفلا» يف رجح نبا ظفاحلا لاق

 دنع ركذُي نأ يغبني ال هباشنملا َّنأ ىلع ٌليلد هيفو» :«!؟هلوسرو هللا بَّذَكُي نأ نوُيحّنأ -نومهفي

 مهضعبل ناك الإ مهلوقع هغلبت ال ًاثيدح ًاموق ًائّدَُخ تنك اما :دوعسم نبا لوق هلثمو .ةماعلا

 .ملسم هاور ««ةنتف

 ؛ناطلسلا ىلع جورخلا اهرهاظ يتلا ثيداحألا يف دمحأ ضعب نود ضعبب ثيدحتتلا هرك نمو

 يف هنع دقت امك ةريره وبأ مهلبق نمو ؛بئارغلا يف فسوي وبأو ؛تافّصلا ثيداحأ يف كلامو

 سنأ ٌتيدحت ركنأ هنأ نسحلا نعو «ةفيذح نع هوحنو «نتفلا نم عقي ام :دارملا َّنأو نئبارجلا

 هليوأتب ءامدلا كفس يف ةغلابملا نم هدمتعي ناك ام ىلإ ًةليسو اهذّتا هنأل نييِنَرُعلا ةصقب ٍجاَّجَحلل

 ,دارم ريغ لصألا يف هرهاظو «ةعدبلا يّرقُي ثيدحلا رهاظ نوكي نأ :كلذ طباضو .يهاولا

 .ىهتنا .«ملعأ هللاو .بولطم هرهاظب ذخألا هيلع ىشخُي نم دنع هنع كاسمإلاف
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 :عشاخ ّيقت بلقب الإ سنأيال رون ملعلا

 فبأدو هدلجو ةربصو يعولاو ظفحلا يف هتيرقبعو كلام َءاكذ ٍبَحاَص دقو

 ىوه الو ضرغ ريغ نم اهيلإ هجّناف «ةقيقحلا بلط يف صلخأ ..قرشم رينم ٌصالخإ

 الو ضرألا يف ًاولُع هب غبي ال ىلاعت هلل هبلطف «ةلمج ملعلا بلط يف صلخأو ؛جروعالو
 هيف ركفيو هكرديو «هب قطنيو قحلا لوقيل تاوهشلاو ءاوهألا نم هسفن صّلخو ًاداسف

 دقتعي ناكو «ءالعتسالا ةدارإو «ءارتمالاو ضرغلاك ركفلا رّكعُي ءيش ال ذإ ًايلس ًاريكفت

 سنأي ال رون ملعلا» :لوقي ناك هنأ هنع رْثَأ دقف ّيقت بلق يف الإ نوكي ال ملعلا رون َّنأ

 .«ةمكحلاب هللا هقطنأ الإ ايندلا يف دحأ دهز ام١ :لوقي ناكو ««عشاخ يقت بلقب الإ

 :ىوتفلا يف هقّيرت

 «يتفتسملا ينأتسيو «ثّيرتلا رثؤي لب «ءاتفإلا يف ةلّجَعلا ٌبحي ال هصالخإل ناكو

 هذيمالت ضعب هيلع ضرتعا دقو ءاهيف دّدرتيو ««رظنأ ىتح فرصنا» :لوقي ًانايحأو

 نأ ّبحأ ْنَم ,موي ّيأو موي لئاسملا يف يل نوكي نأ فاخأ ينإ» :لاقو «ىكبف كلذ يف

 .«ةرخآلا يف هصالخ نوكي فيكو «رانلاو ةئحجلا ىلع هسفن ضرعيْلف ةلأسم نع بيجي

 اذه» :لوقي ال ناك هنيد يف أطخلا نع هزارتحاو ةنسلاو باتكلل هصالخإلو

 صنلا ال .داهتجالاو يأرلا هساسأ رمأ يف هيلإ لصو ام ناك اذإ «مارح اذهو لالح

 ىري امو ««سأب نم هب سيل» :هتحابإ ىري امبف لوقي ناك لب «ةنسلاو باتكلا نم

 مهراثآ يفتقي ناك نمو ءايتفلا يف هعبتي ناك اهبف مّلكتي هكرتنلو ؛«(ههركأ نإ :هميرحت

 :لاق هنأ هنع يوُر دقف «ةباحصلا نم

 اذه ْنِإف ءمارحلاو لداتلا نم ةلاشم نعلانأ نأ نم لعَدَشا ِءيش نم ام»

 اذإ مهدحأ َّنإو ءاندلبب هقفلاو ملعلا لهأ ٌتكردأ دقلو «ىلاعت هللا مكح يف عطقلا وه
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 مالكلا نوهتشي اذه اننامز لهأ تيأرو ءهيلع فرشأ توملا نأكف ةلأسم نع لئُس

 يلعو باطخلا نب رمع نو ءاذه نم اولّلقل هيلإ نوريصي ام ىلع اوفقو ولو ءايتفلاو
 ثعُب نيذلا نورقلا ريخ مهو «لئاسملا مهيلع ُدِرَت تناك ةباحصلا رايخو «بلاط يبأ نبا
 لهأو «نوتفي ذئنيح مث نولأسيو ِكب ّيبنلا باحصأ نوعمجي اوناكو لك يبنلا مهيف

 انفلس نم ىضم نم الو ءسانلا رمأ نم نكي ملو .ايتفلا مهّمم راص دق اذه اننامز
 ؛مارح اذهو «لالح اذه :اولوقي نأ مهيلع مالسإلا لهأ لّوعُيو مهب ىدتقُي نيذلا

 مشير لق # .هللا ىلع ءارتفالا وه اذهف مارحو لالح امأو ءاذك ٌهركأ انأ :لاقي نكلو

 لالحلا نأل ؛[09 :سنوي] 4 اَلَلَحَو اًماَرَح ُهْنَم رْشْلَعَبَف ٍقْرَزر نري مل ُهَّنأ هلأ لون آَك

 .«هلوسرو هللا ّلحأ ام

 ريهج توصب (يردأ ال١ وأ «نسحأ ال» :لوقي ناك ءاتفإلا يف كلام صالخإلو
 ًانايحأ هئيجي لئاسلا ناك دقو .هيلإ ٌنرئمطي يأر ىلإ اهيف يتفتسا يتلا ةلأسملا نم هتني مل اذإ

 ال” :ةحارص يف لاق هيلإ نئمطي رمأ ىلإ هتني ل اذإ كلذ عمو «ضرألا ىَصْقأ نم

 .«يردأ

 نسحي ال ةلأسملا يف رمأ ىلإ ىهتنا دق ناك اذإ «يردأ ال» :لوقي ناك ًانايحأو

 .نيدلا ىلع قاّسفلا ئّرجي ابر هنأل «هنالعإ

 :نيدلا يف لدجلا هركي ناك

 وهو «نيدلا يف لدجلا ةهارك ىلإ ةّيدلا قئاقحللو نيدلل هصالخإ هعفد دقلو

 ل رطل ا :كلذ يف لوقي

 .«نغضلا ثرويو بلقلا سقي : لادجلا َّنإ» :ًاضيأ



 ءالعو مالعأ
51 

 تناكف «تارظانملا سلاجمو تالداجملا هيف ترثك رصع يف كلام شاع دقو

 ءءاوهألا لهأ ىلع ّدرلا يف نولداجي ةلزتعملا ناكو «ةفلتخملا قرفلا لهأ نيب تارظانم

 مارحلاو لالخلا ملع هنأل ءلدجلا نع ثيدحلاو هقفلا دَعبُي نأ ديري ناك ًاكلام كلو

 سانلا ىوقأ لعجي لدجلا َّنأ ىريو «ةيبناجلا ةرظنلا ال ةلماشلا ةرظنلا ىضتقي وهو

 لجر نم لدجأ لجر ءاج (ملك» :هنع هللا يضر لوقي كلذلو «قبسأو بلغأ ًانايب

 .«! ليربج هب لزن ام انكرت

 ًاكلام نكلو «ءاملعلا رابك نيبو قارعلا يف ترْثُك دق ةّيهقفلا تارظانملا تناكو

 اذه يف ىورّيو «ةقيقحلا بلطب الو «ءاملعلا راقوب قيلت ال ةقباسم هاريو ءاذه هركي ناك

 ناكو «ةفينح يبأ ذيملت فسوي يبأ مامإلا نيب زاجحلاب هسلجم يف عمج ديشرلا َّنأ

 ديشرلا لاقف ءامهنع هللا يضر .كلام ةرجملا راد مامإ نيبو «مالسإلا ةاضق ىضاق

 سيل ملعلا ّنإ) :ًةّيوقلا ًةملكلا كلت ٌيوقلا مامإلا لاقف ««فسوي ابأ رظان» :كلام

 .(ةكَيدلاو مئاهبلا نيب شيرحّتلاك

 :دقتني الو حصني ناك

 ءِبْيَّرلا نطاوم نع اهدعبُيو ةاضقلا ماكحأ مرتحي هنع هللا يضر كلام ناكو

 مفدي دقو ءاهتعؤوّرو اهتّوُق بهذت ال ىتح ءاهَدُقَت سانلا نيب نلعُي ال ناك كلذلو

 ايف لوقي هتعمس» :بْهَو نبا هذيملت لاق دقلو ءاهل نايصعلاو اهيلع دّرمَّتلا ىلإ كلذ

 .«ناطلسلا عاتم نم اذه :ةاضقلا رمأ نم هنع لأسي

 يف مهدشرُي ناك نكلو .دقنلاب ةاضقلا ماكحأل ضّرعتي ناك ام نذإ كلام

 ىلع دقتلاب اهل ضّرعتلا َّنأ ذإ ءاهنوردصُي يتلا ماكحألا ةعْوَر بهذت ال ىنح «ءافخلا



 ءاهروذُج نم تاعزانملا ّتتْجُتِل ءلالُجِإ نم اهل نوكي نأ يغبني ام بهذي ألملا

 .قحلابو لطابلاب نعطلا باب سانلا ىلع حتفي اليكلو
 ىو

 !ءىطخت ال َةَساَرْف

 ةيوق ةسارؤ اذ ةّيصخشلاو ةّيملعلا تافصلا كلت عم كلام مامإلا ناك دقو

 :كلام ةسارف يف ىعفاشلا لاق دقلو .رومألا نطاوبو «سوفنلا نطاوب ىلإ اهب ذفني

 مث «.ةسارف هل تناكو ؛يلإ رظن «يمالك عمسو ءاكلام ثيقلَو ةنيدملا ىلإ ثايب امل»

 نوكيس هنإف ءىصاعملا بنتجلاو هللا قّثا دمحم اي :لاق .دمحم :تلق ؟كمسا ام :لاق

 .«نأشلا نم نأش كل

 .«ئطخت ال ٌةسارف كلام يف ناك» :هذيمالت دحأ لاق دقو

 سانلاب نولِصُتي نيذلا راكفألا ةداق تافص يه بولقلا يف ٌةذفانلا ٌةسارفلاو
 هام 4 .٠ 1 ٠ ٠ ٠ ٍ

 بحت امم سوفنلا يتأي فيك يركفلا دئاقلا اهب فرعي يتلا يهو «مهنوُدُهَّيو مهنودشرُيو

 ٍتاوهش بولقلل نِإ) :هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع لاق دقل ىتح بم ام ىلإ لصيل
 2 م 8 عاام 03

 .«يِمع هركأ اذإ بلقلا نإف ءاهلابقإو اهتاوهش لبق نم اهوتأف ءارابدإو الابقإو

 !ءافلخلا ىتح هاه

 ءءاتفإلاو سردلا اهيف َّلوَت ىتلا ةدملا لوط هتمزال ٍةفصب ًاكلام هللا ٌصتخا دقو

 لخترلا نإ تح هديمالت هناا ةفتملا ذو هفاذصلا لع نابكألا كعحأ ده :ةايلل ضو

 :ةراشإو ٌةمَهْنَم الإ دحأ هيلع دري الف ؛مالسلا ئرقُيف هسرد سلجم يف هيلع لخدي

 ؛هتْمَسو ِكلاهب هينيع المي نأ ام هنكلو ءكلذ ركنتسي دقو ءمّلكتي الأ هيلإ نوريشيو

 .مهذخأ ام هذخأي ىتح ؛هتارظن ريثأت تحت عقيو
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 ءافلخلا هباهيو لب .هترْضَح يف رغّصلاب نوجا مهنإ ىتح «ماكحلا هبابمو

 .مهسفنأ

 ّقْبَي لو «هسيلجمب سانلا محدزا دقو ؛هاعد يدهملا َّنأ :كلذ يف ىورُي اممو

 ىَّحنتف ةفيلخللا ىلإ لصو ىتح هل سانلا ىَّنت كلام رّضَح اذإ ىتح «سلاجل ٌعضْوَم

 .سلجملا كلامل حسفيل هيلجر ىدحإ عفرو «هساجم ضعب نع هل

 ريغ نم َبيهملا ناكف «ءافلخلاو كولملا هغلبي م ًاّدح ِكلام ٌةَبْيَم تغلب دقل

 .ناطلس الو توج

 نمحر لا دبع ىَتَبْيَم ًادحأ ٌتْبِه ام» :هوأرو هورصاع نيذلا نييسلدنألا ضعب لاق

 ةديدش َةَبْيَم هتبهف كلام ىلع ٌتلخدف ؛(لخادلا نمحرلا دبع يأ) ةيواعم نبا

 !ةةيزاعم اة اهذم كركم

 .هيدي نيب ةلذلاب رعشيل هنإ ىتح «ةنيدملا يلاو هل ةَّبْيَم سانلا ّدشأ ناكو

 :كلاهب ٌيعفاشلا ءاقتلا ةّصق

 «سنأ نب كلام ىلإو «ةنيدملا يلاو ىلإ هباتك تذخأو .ةكم يلاو ىلإ تلخد» :كلذ يف

 فو نم ييشم َّنِإ «ىتف اي :لاق هأرق |ملف «يلاولا ىلإ باتكلا تغلبأو «ةنيدملا تمدقف

 ىرأ ٌتسلف «سنأ نب كلام باب ىلإ يشملا نم يلع ُنوهأ ًايفاح ةكم فوج ىلإ ةنيدملا
 .رضحيل هيلإ هّجوي ريمألا ىأر نإ «ريمألا هللا حلصأ :تلقف .هباب ىلع فقأ ىتح لذلا

 ضعتب انلن قيقعلا بارت انباصأو ىعم نمو انأ تبكر اذإ نإ تيل !تاهيه :لاقف



 «قيقعلا بارت انباصأ «لاق (ى ناكل هللاوف ءًاعيمج انبكرو ءرصعلا هّندعاَوَف .انتجاح

 ِكالْومل يلوق :ريمألا لاقف «ءادوس ٌةيراج انيلإ ٌتِجَرَكف «بابلا عرقف ٌلجر مّدقتف
 «مالسلا كئرُقُي يالوم َّنِإ :تلاقف ءتجرخ مث «تأطبأف «تلخدف «بابلاب يننإ

 ناك نإو «باوجلا كيلإ جرخي ةعقر يف اهعفراف ةلأسم كيدل تناك نإ :كل لوقيو

 هيلإ ةكم يلاو نم ًاباتك يعم َّنإ هل يلوق :اهل لاقف «سلجملا موي تفرع دقف ثيدحلل

 جرخ دقو كلاعب انأ اذإو «هتعضوف يسرك اهدي يفو تجرخو تلخدف «ةجاح يف

 يلاولا هيلإ عفرف سُلطَتُم وهو سلجف ءٌليوط حبش وهو هراقولاو ةباهملا هيلعو
 ...عنصتو ٌلعفتو هُّثّدحتف ؛هلاحو هرمأ نم ٌلجر اذه َّنِإ :اذه ىلإ غلبف «باتكلا

 ذَخْؤُي لي هللا لوسر ملع راص َوَأ !هللا ناحبس :لاق مث !هدي نم باتكلاب ىمرف

 .همّدكي نأ بّيهت دق يلاولا تيأرف !؟لئاسولاب

 11/4 ةنس هلجأ هءاج ىتح «سانلا دنع ًامّّركُم هسفن يف ًازيزع شاع اذكهو

 .هب عفتني ًاعفان ًاملع كرتف ءملعلا رون ئفطني ملو مسجلا ٌرون أفطناف
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 ""تعفاشلا

 ابيإ

 )ده١-غع5١ه(

 ءاهقفلا ٌفوسليفو ءاملعلا ٌبيطخ

 ًابيرق «مارحلا ٍتيبلا يف سلجي ناك ءّيرجهلا يناثلا نرقلا َّنِم عساتلا ِدّقعلا يف

 ُنَسَح ءْتْمَّسلا ٌنَسَح «ةرمش ُهَّهجو ولعت ءضيب ٌبايث هيلع باش «مزمز رئب نم

 .بدألاو ٌرعشلا مهل يوريو «ثيدحلاو ةقفلا هب نوطيحي ْنَم سرادُي ناكو «لقعلا

 «قيمع جف لك نم ٌسانلا ٌدفي ثيح تامولعملا جحلا رهشأ يف عسّنت هُيقلح تناكو

 .يحولا ٍلزانم يف ملعلا ةركاذمو ّجحلل ةكم مالسإلا ملع ُباَلط ٌّدصقي ناك ذإ

 يورّيو ةقفلا نوركاذتيو اهيف نوعمتجي ءاملعلا ةودن ةكم تناكو .ةلاسرلا طباهمو

 نه ا ةنوو حا اناقة للعو هنيدحو تاقلا اذه لع عرتما اذقلو

 مِلاعلا كلذ ٍثيدحب ِهّعَم نم ثّدحي ذخأو «هلوق ُةَعارف هيلإ سلجف «لبنح نب ٌدمحأ

 ««هلثم كانيع رت م ًالجر كّيرَأ ىتح يعم مق» :هٌرواحي وهو هبحاصل لاقو «ٌباشلا
 «ٌباشلا اذه سلجم ىلإ ثيدحلا يف ٍةْحَيْشملا سلجم نم هذخأي نأ نم هّبحاص ٍبِجَحَ

 ٌثيدح َكّناف ْنإف «ْتُكْسا» :هبحاصل لوقيو ءٌباشلا ملاعلل ٍةسامحلا يف دمحأ ٌدتشيف

 .مم156 - ه 111/4 ماع «18 ددعلا :يبرعلا ةلجم )١(



 با يعفاشلا

 هدجت الأ فاخأ ينإف ءىتفلا اذه لمع كتاف نإ امأ ءكٌّدضي الو «2"”لوزنب هت ىلع

 .«َيِشَرَقلا ىتفلا اذه نم هللا باتك يف ةقفأ ًادحأ ٌتيأر ام «ةمايقلا موي ىلإ

 :ِكلَك ّئبنلاب بسن وذ ئعفاشلا

 هيسن يهتني «يِبلّطملا شرقا ٌيعفاشلا سيردإ نب ٌدمحت وه ىتفلا ملاعلا مكلذ

 ونبو بلّطملا ونبو .فانم دبع يف ل ّيبنلا عم يقتلي وهف «فانم ٍدبع نب ٍبلطملا ىلإ

 ينب اوكراشي نأ الإ نؤَبأي مهنإ ىتح «مالسإلا يفو ةّيلهاجلا يف ٍةّدوم ىلع اوناك مشاه

 .ةثعبم دعب هترصنو كو يبلل مهتيام ببسي «شيرق ىذا نع مج لزن اف مشاه

 و َِّنَمَي ةّيدزأ ُهّمُأ تناكو «ةزغ يف نميلا ّيحب ١6١ ةنس يف ّيعفاشلا دِلُو

 دقلو ءهّمأ نيع ةّرُق ناك هنكلو «دهملا يف ريغص وهو تام ذإ هيبأ ةيؤرب ٌةانيع لحتكت
 و 5 : 57

 ٌتدلُو» :لوقيف هب اهتيانع نعو ِهّمَأ نع ُْتِّدحُت هنع هللا يضر ناكو «هتيبرتب ُتيِنْع

 0 م 5 م

 كيلع ٌفاحخأ ينإف .كلهأب ُنَحلا :تلاقو «ةعّْيَضلا لع يمأ ثفاخف ؛ْنَمَيلا يحب

 نم ٌةيبش وأ رشع ُنبا ٍلئموي انأو ءاهتْمِدِقَف :ةكم ىلإ ينرّهَجَف كيفن ىلع بلغت نأ

 .«كلذ

 بهذف ءهتحلصم ليبس يف ديحولا اهِنبا ٍقارفب ْتّيِضَر ةحاَّصلا ّمألا هذهف

 نم ُتحلصأ ْنَأ دعب هب ْتقحل اهنأ ٌرهظيو «ةكم لهأ ةفاقثب فقثتو «هيوذ نيب َماقأو

 1 2 5. ت

 .اهرومأ تبترو اهيوؤش

 نبا نع عفان نع كلام يوري نأك ءأليلق دنسلا لاجر ُددع َنوكي نأ :ٌولعب ثيدحلا ةياور ىنعم )١(

 دانزلا بأ نع كلام يوري نأك «رثكأ دنسلا لاجر نوكي نأ :لوزنب هتياور ىنعمو كي ّيبنلا نع رمع

 .(ةرهز وبأ) لَك يبنلا نع باطخلا نب رمع نع بيسملا نب ديعس نع يرهزلا باهش نبا نع
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 :امهنع هللا يضر سابع نبا ةسردم يف

 َنَماطَتو ىرومألا ٍفاَسْفَس نع هبسنب الَعَف ءاعيفر ًابيسنو ءًاريقف يعفاشلا أشن

 لدت مو اسأل انك دلج 1 هفرلألا ثيآلا "ناك فتم ةلؤ نوه تخ نم

 ,ءارَقفلا دقق هتف

 ٍثيدحلا عمجو ميركلا ٍنآرقلا ظفح ىلإ شيرُق نم هئابرقأو هّمَأ هيجوتب تا

 كلذلو .هّديمالت اهيف كرت يتلا سابع نب هللا دبع ةسردم يه ةكم تناكو «هتياورو

 هب ىنعُي ناك ام ّمهأ نم كلذ ناك ذإ خوسنملاو خسانلاو نآرقلا ٌمولع اهيف ثناك

 .نآرقلا َناَمحَرَت َيّمُس دقل ىتح «ساّبع نب هللا ُدبع

 نب ٌملسمو «ةنيبغ نب ٌنايفس مهنم ؛ثيدحلا ةاور رابك نم ٌددع ةكم يف ناكو

 «ءاتفإلا ٌعلبم غلب ىتح ءريثك يعفاشلا مهيلع ىقلت دقو هريثك مهُئيغو «ٌيجنّزلا للاخ
 .نيرشعلا نس يف وهو

 :هناسل حّصَقَتَيِل ةيدابلا ىلإ جرخ

 نأ ىلع لمعي «نآرقلا مولعو ِثيدحلاو ِهقفلا بلط يف ودشي وهو ناكو

 ضعب ٌةمجُعلا تطلاخ ِتقو يف ٌةَمْجُع هيف نوكت ال ىتح «برعلا هّئاسل ّحَّضَقَتي

 َمِزلف «ةيدابلا ىلإ جرخ هناسل ةيقنت ليبس يفو «راصمألاو نئادملا يف ةّيبرعلاب نيملكتملا

 ًظظفحيو «مهيوزنب لزنيو ؛مهليحرب ٌلحري ناكو ؛برعلا ٌحصفأ تناكو لْيَذُم ًةليبق
 ةياور يف هتناكمو  ٌيعمصألا لاق دقلو «راعشألا هذهل ًةياور ناك ىتح ؛مهراعشأ

 نب دمحم :هل لاقُي شيرق نم ّىتف ىلع ليَّذُه ٌراعشأ ٌتحَحَص» :ةقومرم بدألا

 .(..سيردإ
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 :ًاكلام ىقلي يعفاشلا

 ناك ِكلام ٌتيدح ّنكلو «ءاتفإلاب هل نو «ةكمب هرْمُع نم نيرشعلا ٌيعفاشلا مت

 ىلإ ءاج كلذلو هملع نم ضافولا اخ هيلإ بهذي نأ درُي لو ؛هيلإ باهذلاب ٌمهف «ًعئاذ

 يلاو نم ٌةيصوت هَعَمو هيلإ بهذ مث هلك هظفَح ليقو ههنم َريثكلا ظفحو «هأرقن ًطوملا
 وذ وهو «ةرجحلا راد مامإب ىقتتلا اّلف ءابتورِذ تغلب دق ِكلام ةناكم تناكو .هيلإ ةكم

 هنإف «يصاعملا بنتجاو هللا تا دمحم ايلا :هل لاق مث «ةذؤان ةصحاف ٌةرظن هيلإ رظن «ةسارؤ

 .«ةيصحملاب هُيفطُت الف «ًارون ٌكبلق ىلع ىقلأ دق ىلاعت هللا َّنِإ ءنأشلا نم ُنأش كل نوكيس

 ٌنسحو هّتءارق تناكو ءهِمَدْقَم لوأ يف أطوملا هيلع أرقو ءأكلام ٌيعفاشلا مزل

 (َّلكف ؛يدي يف باتكلاو ءأرقأ تأدتباو» :يعفاشلا كلذ يف لوقيو «هنابجعُي هئادأ

 «(ذز «ىتف اي :لوقيف «يبارعإو يتءارق ّنْسُح هبجعأ ؛عطقأ ْنأ ٌثدرأو ءأكلام ٌتْيَيبع

 .«ةريسي مايأ يف هيلع هتأرق ىتح

 ناك هنكلو «ةنيدملا َهّقف هيلع ىقلت ٍتاونس مست كلام ّمَم ٌئعفاشلا شاع دقو

 نم بيرألا ٌرفاسملا هديفتسي ام اهنم ديفتسي ةيبرعلا دالبلا يف ٍتالحرب موقي كلذ ّمم

 روزي ةكم ىلإ ٌبهذي ٌرخآل ٍتقو نم ناكو ؛مهعامتجا نوؤشو سانلا ٍلاوحأب ملع

 ؛ميقتسم ٌرظنو «بئاص ّيأر - انيأر امك - اهيف ناكو هاهحئاصنب حصنتسيو هم
 .بدأو لْبُتو مهف ُنْسُحو

 :قزرلا نع ًاثحب هراد نهري
 لمع ىلإ هّسفن تهجتاو «ةكم ىلإ ّيعفاشلا داع هه19/9١ ةنس كلام تام املو

 ا .هتجاح عفدي ًاقزر هيلع ردي
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 ٍنأش يف نيّيشرقلا ضعب هبطاخف ءزاجحلا ىلإ نميلا يلاو مِدَق نأ فداصو

 ٌتْدهرف هب لّمحتأ ام يّمُأ دنع نكي ملو» :يعفاشلا لوقيو هَعَم يلاولا هذخأف «تيعفاشلا

 .«يراد

 .هودقنو هوُمال عنص ام نيئّدحملاو ًءاهقفلا غلب امو هنارْجَن يف ًالمع يعفاشلا ّلوت

 ٌرشن دقل .لمعلا اذه يف هنم ناك ام ىلإ ةجتنلو «نيمئاللا ٍةمالم نع ًاحْفَص ْبرِضلَو

 ةاضقلاو ًةالولا نوعِناَصُي رصع ّلك يف مه امك نارجن يف ٌسانلا ناكو .لدعلا ًءاول

 ىلإ ٌليبس ال هّنأو ءًالدع ّيعفاشلا يف اودجو مهنكلو «مهسوفن ىلإ َليبسلا اودجيل

 هب سوفنلا ٌراغص جلي يذلا ٌبابلا وه ّقلملا ذإ «قّلملاو ةعناصملاب هيفن ىلع ءاليتسالا

 نكلو «َبابلا اذه يعفاشلا دس دقو «ٌقحلاو ٍلدعلا ىرْجَج نع مهولّوَحُيل ءاربكلا ىلإ

 ةريضرمتب مهرج الاخولا نم وعلا ولوأ الإ هيلع عوتيمالا « يقرع تكرم لدعم
 .نيلهاجلا لهجو «نيدئاكلا ديكو ءهاذأو نامزلا ةنوشخل

 :ديشرلا دنع ٌةياشو :هثنحم

 هيدي ىلع ذخأي ّيعفاشلا ناكف «ملاظ لاو  نارجن اهلامعأ نمو  نميلاب ٌلزنو

 هكلمي اهب يلاولا كلذ ٌّنيعفاشلا لان اهّبُرو .هتيالو تحت نم ىلإ لصي نأ هّملظ ٌمنميو
 ال ام ٌلمعت باضغ مهو ءاملعلا ٌةنسلأو هدقنلا وهو ههلامعتسا نونسحُم فيس نم العلا

 ريف لكو ةةياقرلاو ساب هل دتكي هاج نم لاولا دخاو :تايضقلا ثول لشن
 .هل قل ام

 نم مهفوخ يهو «نييسابعلا دنع فعضلا ةيحان نم هتياشو يف ءاج دقلو
 نم ًالجر انه َّنِإ» :هل لوقي ديشرلا ىلإ لسرأو «ٌيولع هنأب ّيعفاشلا مهّئاف ءنيّيولعلا

 .«هفيسب هيلع ٌلتاقملا ٌردقي ال ام هناسلب لمعُي ؛يبغالو هعم هل رمأ ال «َيِبلّطملا عفاش دلو
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 ةمهتلا عفدي ىربناف يولع ُةنأب ةمهتلا هيلإ هّجوو «هيلإ ديشرلا هرّضحأ دقو

 «هاخأ يناري امهّدحأ ؛نيلجر يف لوقت ام نينمؤملا َريمأ اي» :ًالئاق هتغالبب هِسفن نع

 .1؟ّيلإ ٌبحأ اهّبأ ؛هدبع يناري ٌرخآلاو

 .«هاخأ كاري يذلاف» :لاق

 لع دلو ْمُهو ,ساّبعلا دلو مكنإ .نينمؤملا ٌريمأ اي َتنأ كاذف» :يعفاشلا لاقف

 .«مهديبع اَنَتْوَرَي مهو ؛مكناوخإ اًنْورَت ساّبعلا ينب ْمتنأف «بلّطملا ونب ٌنحنو
 ءومّسو ٍءابإو مم ىلع ّلدت اهاوحف يف يهو َةَّجُحلا هذه ّيعفاشلا قاس

 .ةفيحت أ ايس فايلا ويدل در ةيع ىلجملا ل ناكور اير رع يدك قلم
 دقفلا يف ًاظح هل َّنأ ركذف .هلهأ نيب ٍّمِحَر ملعلا ّنأ ىأرو «ّيعفاشلا هب ٌسنأتساف

 َّطح ملعلا نم هل» :هيقفلا يضاقلا لاقف .نسحلا نب دمحم يضاقلاب دهشتساو .ثيدحلاو

 .؛هرمأ يف رظنأ ىتح كيلإ ذا :ديشرلا لاقف :؛هنأش ْنِم هنع مفي يذلا سيلو «ريبك

 :ينابيشلا نسحلا نب دمحم هتركاذمو دادغب يف هتماقإ

 َهَقِف نسحلا نب دمحم ُرِكاَذُي ذخأو «هيلإ داعف اهتنحمو ةيالولا نم ملعلا هاّجن
 ملع ْنِم ذخأ دقو .ةكم ُهَقِفو ةنيدملا ُهَقِفَو قارعلا ُهَقِف كلذب هدنع ىقّتلاو «نّيقارعلا

 ْنَع تلمح» :لاق دقل ىتح «ّلقن ام دّيقو هنع ّلقنو «هبتكو ةفينح بأ بحاص دمحم

 .«هنم يعامس الإ هيف سيل ريعب رو نسحلا نب دمحم

 اذهو .نسحلا نب دمحم مامإلا ٍةفايِض يف ٍريصقلاب سيل ًادمأ دادغبب ماقأ دقلو

 امهّدعب داع «نئتنسلا وحنب هانرّدق اذإ ٌدِعاَبُت ال اًنكلو «هّرادقم نوخرؤملا ركذي مل ٌدمألا

 َنيابتو ءراظنألا ٌفالتخاو «ءارآلا َبِّعَسَت ىأرو «نافلتخم هقفلا نم ٍناعون هدنعو
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 ةّيئرجلا عورفلاو ىواتفلا ريغ ٌرخآ رمأ ف رْكفَي ْنأ نم هل َّذُب ال ناكف :تاهامتالا

 ٌبرقأ نوكي ام ةفرعمل لقألا ىلع وأ «ءارآلا ّنِم قحلا ةفرعمل ٌسيياقم عضو وهو

 ْنِم نييزاجحلاو نييقارعلا رظن نيب ام ىأر ْنَأ دعب لوقعملا َنِم سيل هنإف ءاهنم نحلل

 نم ٌةلمج نْيرظنلا ٍدحأ ٍنالطبب مكحي ْنَأ  هسفن يف همارتحا هل نيقيرفلا الكو «فالخ

 :طابنتسالا ٌجهانم عضي ّيعفاشلا

 ٍليبس يف وهو «نازيملاو ٌسايقملا ّنوكتل ٍطابنتسالا جهانم عضو يف رّكف اذهل
 ءاهححوسنمو اهّكيسان فرعي ماكحألا ىلعو «هئالالد قرط فرعي باتكلا ىلع رئاوت اذه

 لالدتسالا قرطو ههريغ ْنَع هٌرييمو اهحيحصو «ةعيرشلا نم اهئاكم فرعي ٍةنسلا ىلعو

 عوضوملا يف ْنكي مل اذإ ٌماكحألا َفَرعَتُت فيك مث ؛ميركلا نآرقلا َّنِم اهماقمو ءاهب
 الف ؟دهتجملل عشرت يتلا ٌدودحلا امو ؟داهتجالا طئاوتخ امون شالو اقع

 .طّطّشلا ّنمأيل ءاهّودعي

 هاندهع دقو «ةكم يف ِةّرملا هذه يف هّئماقإ ٌتلاط «قيمعلا ريكفتلا اذه لجأ نم

 ِءاهقف نم هريغو لبنح نب ٌدمحأ هب ىقتلا ةليوطلا ٍةرتفلا هذه ينو راق ٌبحاص
 .جهانملا كلت ةنع اوذخأو «ةنيدملا ٍءاهقفو «قارعلا

 ضورعلا َدعاوق عضو دق دمحأ نب ٌليلخلاف ءجهانملا ٌرصع ٌرصعلا اذه ناكو
 دق ظحاجلاو ءاهدعاوقو ىحْضُفلا ٌجهانم عضو دق ٌلؤدلا دوسألا وبأو «هجبهانمو

 رصعلا نع ًابيرغ ْنكي ملف ءامهريغو ُدربملا كلذكو «ٌيدألا ٍدقنلا هانم ٌعَضَي ذخأ

 .هلوصأو ٍطابنتسالا جهانم عضو ىلإ ّيعفاشلا هجّتي نأ
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 :هجهانمب قارعلا ىلإ هتدوع

 نأ َّدُب ال ٌملع مارحلا هللا َتيِب ًارواجم ةكمب هتماقإ ءانثأ يف ّيعفاشلل لماكت

 وهو ,146 نس ةيناثلا ةرملل اهمدقو دادغب ىلإ لقتناف ءصيحمتلاو سردلل هنلعي
 ًةيضقأو ىواتف ال ٌةّماع ٌدعاوقو «ةّيئزج ًالولح سيلو ءيلك ًالع ِهِتييقح يف ُلمحي

 ناك لب ءنّودم َريغالوق هَعَم م ام نكي ْمَّلو نوثّدحملاو ٌءاهقفلا هيلع لاثناف ,ةّصاخ

 .دعاوقلا هذه قيبطتب اهطبْدَتْسا يتلا عورفلاو جهانملل ٌةيواح ٌةنَّودُم ٌبتك هعم

 اهيف حّضو يتلا يهو «ةلاسرلا اونّودف «هذيمالت ىلع ّبتكلا هذه ِلْمّي ذخأو

 هيفو ؛عورفلا ىلع لمتشي يذلا وهو «مألا باتك اونّودو «طابنتسالا ٌلوصأو «جهانملا

 اذه ّلك هنع ّبتك دقو «ناسحتسالا لاطبإ باتكو ملعلا عامج باتكك ٌجهانم ًاضيأ

 0 .ينارفعزلا هديملت

 هئارآ رشن هز ىلإ اهيف ٌنأمطا «نيتئس وحن ةمدقملا هذه يف ٌدادغب يف َتَّكَم دقو

 .نيثّدحملاو ءاهقفلا نم الملا نيب هجهانمو

 :رصم هتماقإو .دادغب ىلإ هتدوعو .ةكم ىلإ هتلحر

 .اهب هنوئش ضعب ءءاهنإل وأ ءاّجاح اهيلإ بهذ هلعلو «ةكم ىلإ داع مث

 الإ اهب مِقي ْمَل ةّرملا هذه يف هّنكلو «148 ةئنس دادغب ىلإ كلذ دعب داعو

 .199 ةنس لوأ اهيلإ لصوف «رصم ىلإ اهنم َحَّرَت مث ءارهشأ

 نع تباوجلا لعلو ؟ةّرملا هذه دادغبب هٌيماقإ ُلطَت ْمَل اذامل :ثحابلا ٌلأسي انهو
 :نارمأ ناك هدهع يفو «نومأملا هللا ٍدبع ىلإ لآ دق ةفالخلا َّنأ :ٍلاؤسلا اذه



 يك

 نيِمألا نيب تناك يتلا ةكرعملا َّنِإ ذإ هرَطْيَس ٌيسرافلا ٌرصنعلا َّنأ :امهُدحأ

 نورصاني ِسْرْفلاَو «َنيمألا نورصانُي برعلا نيب ًةكرعم اهتقيقح يف تناك ٍنومأملاو

 .سرُفلا َبَلَع نومأملا راصتنابف «نومأملا
 ىتح «نيثّدحملاو ِءاهقفلا َنيبو ُهَنيب ّدعابو «ةّلزتعملا هنم ىندأ ّنومأملا نأ :(هيناث

 .نيثّدحملاو ءاهقفلاب ًةنحملا َلْْنُي نأ ىلإ هتافو ٌلْيَبُق ثمألا ىّمأ

 ةّيسرافلا ةيلغلا ّلظ يف ماقملا ْنَع ىضريِل مرق ٌنبرعلا ٌيعفاشلا ناك امو
 نأ نم دب ال ناكف «ءاهقفلا ُدعْبُتو ةلزتعملا ُبّرقُت يتلا ةفالخلا راد يف َميقُيْنَأ الو

 .رخآ لب ىلإ هّلاحر َّدْشِي

 برغلاو «قرشلا َنيب ةيمالسإلا ٍرايدلا يف اهِطّسوتب اهنأل ءرصم راتخاو
 ًاّييرع ناك اهّريمأ َّنَألو ءاهب ِكلام ذيمالت ةماقإل :ةيملع ٌةناكم اهل تناك «سلدنألاو

 ّيشرقك ٍلاملا ِتيب ْنِم هَتَّضِح هيلع ىرُجأو «ّيعفاشلا ًةدافو َمركأ دقو .ًاّيسابع ًاَيشرُق
 .ءاطعلا يف مشاه نيبو ٍبِلَّطملا ينب َنيب ىّرس يل يبل َنإف «َيبلَطُم

 ةّتَسارد تَََّأ دقو ءاهعماج يف ُهَّسورد يقْلُي ٌدخأو ءطاطسُفلاب ٌيعفاشلا ماقأ

 ةقف َّنّرَوف ءاهعَضو يتلا نيزاوملاب ةففلا ني ٌَلَتَأف :ةساردلا َّنم ًاديدج ًانؤل طاَطْسُملا يف

 .نوطالفأ ْنِم وطسرأ ةلزنمب نم ناكو «هااتسأ فلاي ْنأ ٌرطضاو «كلام ةقفو «نييقارعلا

 ٌّنكلو «يقيدص َنوطالفأ َّنإ) :نوطالفأ ّمم هفالخ ٌدنع وطسرأ لاق دقو

 .(قّنوأ ٌقحلاب يتقاَدَص

 سلدنألا ّلهأ َّنأ هُعلبي ذكي ْمّلف .ةلاقملا هذه ّلثم لوقي ّيعفاّشلا لاح ٌناسلو

 لزنُي نأ ءبْدَجلا ٌدنع هللا ىلإ َنوعَرْمَي يأ اهب نوُقَمْسَيو كلام َةوُسْنلَق ٌنوذخأي
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 سانلل َتبْمُيل كلام فالتخا» ُهَباتك َنلعأ ىّتح هةوُسْمََقلا هذهب هيلإ نيفلَدْرُم ءاملا مهيلع

 دقن ىلإ هٌعفدي حلل هّصالخإ ٌدجن اذكهو .بيصُيو ئطخُي رشبلا رئاسك ٌدَكَب ًاكلام نأ
 .نالعإلا ىلإ ةعفدي هنيدل هّضصالخإو .دقنلا ٍنالعإ ْنِم هعنمي هجيشل هءافوو «هخيش

 ءاهصحفتيو اهصخمي ذخأو .هسفن هئارآ ىلإ ءاج لب «هريغ ءارآ ٍنزوب تكي لو

 ىلع ِهّبْتُك ٍديدج نم لمأو «لئاسملا نم ريثك يف قباسلا ِهداهتجا ةفلاخم ىلإ ىهتناو
 هذمل ةيوأَو ناكو .اهرثكأ ّرقأو اهضعب فلاخ دقو هئارآل ًادّدج طاطسفلاب هذيمالت

 ناك ام بنكلا هذيس ىلا دقو نذؤملا ىدارلا نايتس ني ةعييربوخ يدنا بتكلا
 .هنع ٌينارفعزلا هنود دق

 ةميدقلا يهو «قارعلاب هّبتك :امهدحأ ءِبّنُكلا ّنِم ناعون اذهب ّيعفاشلل ٌراصو

 «ميدق امهدحأ :نيبهذم هل نإ اذه مهُضعب لاق دقو .ةديدجلا يهو ءرصمب ىرخألاو

 لوقي ناك كلذلو «مامإلا ًءارآ تفلتخا ولو .دحاو ّبهذملا ْنكلو .ديدج ٌرخآلاو

 :هبهاومو هتافص

 ٍةداق نم ٍةورَّذلا يف هّلعج «ةيلاعلا بهاوملا نم ًاريبك ًاظح ّيعفاشلا هللا ىتآ دقل

 :لبنح نب دمحأ لاق دقل ىتح «ىمالسإلا ركفلا

 أر ىلع ةّمألا هذهل تعبي لجو رع هللا َنإ» :لاق هنأ كو ّيبنلا ِنَع ىورُي»

 ةثاملا ٍسأر ىلع زيزعلا ٍدبع نب ٌرمع ناكف ""”«اهييد ّرمأ اهل ُميِقُي الجر ٍةنس ةثام ّلك
 .(ىرخألا ٍةئاملا سأر ىلع ّيعفاشلا َنوكي نأ وجرأو «لوألا

 سأر ىلع ةمألا هذهل ثعبي هللا َّنإ» :ظفلب ًاعوفرم ةريره بأ ثيدح نم (4؟41) دواد وبأ هاور )١(

 .«اهنيد اهل دّدجي نم ةنس ةئام لك
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 ًالايثنا يناعملا هيلع ُلاْنَت ةهيدبلا رضاح ناك كرادملا ّيوق ٌيعفاشلا ناك دقو

 ُيَدَي نيب حضّنتف هريكفت نم اءْوَض سردي ام ىلع يقلُي ناكو . 1

 فقي ال ءمُهَملا يف ىدملا َديعب ناكو «ةركفلا ٌقيمع ناكو . .اهقطنم ميقتسيو ٌنئاقحل

 ٌعَضَو نأ ٍتايَلُكلا ىلإ ههاجتا ةجيتن تناكو .* ةلماك خلا لإ لص رح

 .قطنملا يف وطسرأك هقفلا يف ناكف :هقفلا ٌلوصأ

 :هناسل ٌةَحاَصّقو هنايب ةّرق

 ةغالبو هناسل ةحاصف عم َقوُأو «ريبعتلا ٌحضاو «نايبلا ّيوق ّيعفاشلا ناكو

 ناك هتوص ريثأت قمعلو .هتارابعب حّصوي |ك «هتاربنب ربعُي «ريثأتلا ّقيمع ًاتوص هنايب

 :دوراجلا يبأ ٌنبا لاق دقلو .هيعماس ىكبأ هتءارقب ًارهاج نآرقلا أرق اذإ

 نم ُربكأ هّناسل ْنِإف «ّيعفاشلا اّلِإ ؛هتّدِهاش ْنِم ربكأ هّبتكو الإ ًادحأ ُتيأر امو»

 .(«ءاملعلا ٌبيطخ» هورصاعم انس ْنأ ٌلوقلا هتداجإ نم غلب دقلو .!هباتك

 :هتسارف ةّوقو هتريصب ذافن

 هقيطُت امو لاجرلا سوفنب ًاريصب «ةسارفإلا ّيوق «ةريصبلا دفان ٌييعفاشلا ناكو..

 امك .هيلإ هّمّصَح بْذُجَي نأ ديري يذلا بيرألا رظانُملل ٌةمزال ةفص كلتو «مهكرادم

 «نييبتلا يف هتقاطو «مهفلا يف هذيمالت ٍةقاط نيب مِئاوُي يذلا ِكِرْذُملا ذاتسألل ٌةمزال يه

 .ًاريبك أاظح كلذ نم ّيعفاشلا هللا ىتآ دقو .ةيملعلا قئاقحلا نم بسانملا رادقملاو

 ءاينّدلا ناردأ نم سفنلا َقاص ٌيعفاشلا ناك ةيئايبلاو ٍةيلقعلا بهاوملا هذه عمو

 ةمكحلا نمو «ةقيقحلا ىلإ هاجتالا يف رظنلا ٌقداص «ٌقحلا بلط يف ًاصِلُِم ناك كلذلو

 .ةفرعملا رونب بلقلا يف ُقِرْشُي قئاقحلا بلط يف صلْخُملا اَجتالا َّنأ ةيقرشملا
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 :قحلل هصالخإ

 هقيقحتو ملعلل هبلط راودأ لك يف همزال قئاقحلا بلط يف ٌيعفاشلا ٌصالخإ َّنِإو

 ةأرج يف هءارآ نلعأ ءارآ نم سانلا هفلأي ام عم هٌصالخإ مدّطْضا اذإف ؛هنالعإو

 ءبّصعتلا َّدِشَأ بلاط يبأ نب لعل نيبّصعتم نيب هدهع يف ٌسانلا ناك .ةّوقو

 نوعّيشتملا هامرف «هيلع ركب ابأ لّضفُي هنأ نلعأف يملا دهسا لف“ نيكبتو

 ار ا ا

 يعيش ٌهنأب يِمْرف هةاغُبلا ةلماعم ماكحأ يف ٌةَجُح ُهَلعف ربتعاو ءهلهأو ةيواعم عم

 :كلذ يف لاقو لابي مل قحلا ٌلوقي وهو هنكلو «ئضفار

 ٍلْضَفلل ّيركذ دنع ٍبْضَتِب ٌتيِمُر هتركذام اذإ ركب يبأ لْضفو

: 0 : 0 
 لمّرلا يف ٌدَّسَوأ ىتح هب نيدأ امهالك ءبْصَنو ضْفَر اذ ٌتلز ايف

 :لوقيو

 يضفار ينأ ٍنالقثلا ٍدِهَْيْلت دمحم لآ بح ًاضْفَر ناك نإ

 ةاجادم ريغ يف ّقحلا نلعأ هخويش ءارآب ٌّنحلا بلط يف هّصالخإ مدّطْضا اذإو

 .«كلام فالتخا» هباتك يف انيأر اك «َةبراَوُمالو

 يي ص

 راك هسه ماع 3| يالا و عقرب ناتو رج يتاجر ضلاو

 ةنس هنع ٌبَهْذَتو اَلِإ دحأ ْنِم امواا :ةنسلل ةفلاخملا هئارآ يف ٍةماع ٍةَّيلك ةيضق يف لوقي

 هللا ٍلوسر نع هيف لصأ نم ٌتلَّصأ وأ ءلوق نم تلق اهمف ءِبْرْعَتو كك هللا لوسرل
 ' .«يلوق وهو كي هللا ٌلوسر لاق ام لوقلاف تلق ام ٌفالخ لَ

 .نيبّصعتملاو :لصألا يف )١(



 ءاملعو مالعأ 7م

 :ءاليُخلاو وُمّرلا نع هّدعُب

 ةودق نونوكي نيذلا هدابع ًةوفص هب هللا ّصتخا صالخإلا نم عون كانهو

 ىلع صالخإلاو «هملعب ءالّيْخلاَو وُمَّزلا نع داعتبالا وه صالخإلا اذهو «سانلا

 ٌردني هنإف «ليلدلاب نوعراقيو نايبلا نولواصُي نيذلا ىلع ٌبعص َيَقترُم وحّنلا اذه
 ناك ام اذلو «ردانلا اذه نم ناك ٌييعفاشلاو .ءالعتسا ٌبُحو وُهَّز هلخدي مل نم مهيف

 يف هصالخإ يف غلب دقلو .لوقلا فنعب هلداجم ىلع ٌليطتسي الو ءلادج يف ٌبضغي

 ّبسنُي نأ ريغ نم هملعب سانلا عافتنا ىثمتي ناك ْنَأ ءالّيْملا نع ٍدعبلاو ّقحلا بلط

 «ملعلا اذه اومّلعت سانلا َّنأ ٌتددو" :لوقي ناك هنأ ريثك نبا خيرات يف ءاج دقف «هيلإ

 .«ينودمحي الو هيلع رج وَأف 5 غي لإ بسني الو

 نع ًادُعاَبَتو «سفن ٌةّوُقو ءبلق ًءاكذو ءضَرَغ َلْبُت صالخإلا هبسكأ دقلو

 ىتح «لوق يف بذك هنأ هنع َفِرُع اف ءلماكلا ٍلجرلاب ٌقيلي ال ادع ايماَسُكو ءاياندلا

 .«بذكي نأ هٌعنمت ّيعفاشلا ٌةءورم ُثناكل ًاحابم ٌبذكلا ناك ولا :نيعم نب ىيحي هيف لاق

 .قودّصلا ٌصلخملا هيلإ ٌلصي ام ىمسأ اذهو

 َمويلا هئفدمو .ةرجحللا نم ؟١ 4 ةنس ّيملعلا هداهج يف هللا همحر ُةَبْحَن ىَمَق دقو

 .ةرهاقلا يف

 .هنيد ٍةٌوُقو هصالخإو هِقّلُحو هملعب سانلا هللا عفنو «ّيعفاشلا نع هللا يضر



 نه لبتح نب دمحأ

 "”لبنح نب دمحأ

 )1١58-121١ه(

 ىري ٌرئاسلا ناك 2714 ةنس يناثلا عيبر يف َقّرلاو مالسلا راد نيب قيرطلا يف

 «حيِستلا َنِم ارثكأو لالْغألاب اًفُص دق نالجر مهعمو «حالسلاب نيِجّجدُم ًادنج

 دق «هللا ركذ نع ©ايِنَي مل ,رخآلا دعب ٌتقولا اهيلع لاهنت تناك طايسلا نأ ّممو

 قيرطلا ةّقش يفو .[هماسجأ تأره نإو ءطايّسلا امهسفنأب حررت ملف امهبولُق ُناهيإلا رَمَع
 تامو ًاعيرص ٌرخف ؛لامتحالا نع امهدحأ مسج َفْعَص «هباذعو برضلاو ؛هئاوألو

 ديغ وهف هَعَم هللا ّنكلو «ملألا ٌلكحتي ٌهَدحو يناثلا ّيقبو «"اهيَّوُق يف هُيلقو ءاديهش

 مكاحلا يعاّتلا ىَعَن دنجلا مم وه انْيَبو هّبرب أئاد ٌسنأتْسُم وُه لب ءشحوتسم ٍدرفنم

 دادغب ىلإ هدافصأب يقتل خيشلا ٌةيَعَأ «نومأملا وهو «همساب ٌءالبلا كلذ لزن يذلا

 اسال او

 نوملاظلا ًءابو ءرّبَصف ٌرُثخا «لبنح نب ٌدمحأ ٍثيدحلاو ِهقفلا ٌمامإ وه خيشلا ٌمكلذو

 .نيرخآلا يف ٍقُدص ُناسل هل ناكف ءْنَسَحلا ركذلاو ةاجّنلاب وه رِفَظو .مهمْنإب

 .م1950- ه١٠118 ماع 371 ددعلا :يبرعلا ةلجم (1)

 .افعضي :يأ )١(

 .ةنحملا يف هليمزو مامإلا قيفر ءنوميم نب حون نب دمحم وه ('7)



 املعو م 5 3 العأ

 :هتأشنو هبسنو هدلوم

 يف دِلَو دقو «دادغبب هّندالو تناكو 0174 ةنس لوألا عيبر يف دمحأ مامإلا دِلَو

 ةيلهاجلا يف ٌةَمه احل «ةعيبر نم ٌةليبق ُنابيشو «َنابْيّش نم هّيوبأ الكف ةّيناْيَش ةببرع ةرسأ
 ٌبراحو «نابيشب رخافو «نابيشب زرئاكف ةعيبر يف تنك اذإ» :ليق دقل ىتح «مالسإلاو

 .(2نابيشب

 نيييابعلا ةرصُن يف كرتشا نّمم لبنح هّدجو داَّوقلا نم لبنح نب ٌدمحم هوبأ ناكو
 نييومألا ٌمكاح ٌةبرض دقو «قرشملا نم تبهذو ةّيومألا ةلودلا نم هللا لادأ ىتح

 .ةلودلا كلت تلاز ىتح ٌلمتحاف كلذل

 «برعلل هّباب حتف دق ًايرك ًاداوج اهوبأ ناكو ءانزشأ اى ًةيِنابْيش تناك همأو

 .اهفّيضيف لئابقلا ٌدوفو دنع ٌلزنت

 «لامتحالاو هرْبصلا َةّوقو هةّمهلا َدْعُبو ءسمّنلا ٌوُمّس نيوبألا نيذه نع دمحأ ثرو

 .هابأ ٌكردُي ملف ءأريتي ٌيعفاشلا ُهْحيِش ىّيرت اك ءأميتي ىبرتي نأ ّدمحأل رّدُق ْنكلو

 ةكرتي لو ؛هِتِبْضُع يوذ ضعب ٌلظ يف هتئشنتب ةيانعلاو هتيبرت ىلع هّمُأ تماق دقو

 هيطعُت ٌةليئض ٌتاَلَغ اهل ٌثيناوح هبو هّنكسي ًاراقَع هل كرت لب .هيفكي ام ٌدجي ال الك هوبأ
 ةّلغلا هذه نم شيعي ٌرمتسا دقو ههّنّّيلو شيعلا ٌعفار هيطعُت الو ءشيعلا نم ٌفافكلا

 هيدي نيب تيقلأو «هيلع ايندلا ٍتلبقأ امدنعف «هيلإ ىلاعت هللا ُهَضَبَق ىّتح ةليئضلا
 .ميرك عضاوت يف اهّدريف لّكوتملا نم هئيجت لاومألا ٌرَدِب تناك .ةّهِزَت سفنب هنع هان

 ناك دقف ءهّدشر ُسنأتسي م ًالْفِط ناك ُذنم َدمحأ يف عرولا ٌرهاظم ْترّهَظ دقو

 هيخأ ّنبا دمحأ فّلك دقو ءابب بتكي ناكو «دادغب ٍلاوحأب ةالولا ضعب ىلإ ُلسرُي هّمع



 لاق كلذ يف هل ليق الو .رهنلا يف اهب ىقلأو َبتُكلا ذخأف ءاهّضعب اولا َعّلبُي نأ

 وهو «يلاولا لعجف ؟ءاملا يف اهب ٌتيمر ؟!!رابخألا كلت ٌمفرأ تنك انأ» :ًابّجعتم

 .«!؟نحن فيكف «عّروتي ٌمالغ اذه» :لوقيو عج ر تسي ةةلئاس ناك يذلا

 :هتيلكب ثيدحلل هجّتي لبنح ربا

 مّلعتف ةّيئيدلا ٍتاساردلا هّئرسُأ هل ثراتخا هاب ُدْنُم ٌينيدلا عورّتلا اذهلو

 َنّرمُيل ناويدلا ىلإ هّجٌو ًةرشع ةعبارلا غلب اذإ ىتح «نآرقلا 08 ةيبرعلا مولع

 .ريرحتلاو ةباتكلا ىلع

 قي ام راتخاف «هيفنل ٌراتخي ذخأ «قْؤَّطلا نع ّبَّشو «رودلا اذه مث اذإ ىتح

 بهذي ناكف ؛ثيدحلا ىلإ هجّتي نأ راتخا دقو هترسُأ هيلع هتأَّشن ام َمَمو هعوزُت عم

 ًاهيقف ناك دقو «ةفينح يبأ بحاص فّسوي يبأ يفاقلا ٍةقلح يف سلجف «هتاقلح ىلإ

 ىلإ هلا دقف «هيقلح يف سولجلا ىلع ٌرمتسي مل نإو «ةسبق ِهِهَقف نم سبقف تَدُحو
 «نوُئدَُح ةرصبلا يفف .ةيمالسإلا يضارألا عاقب لك يف نوثّدحملا ناكو هَّيلُكِب ثيدحلا

 دقو .مهب ٌرَحْفَتو ٌرَحْرَت زاجحلا دالبو و نوريثك َدادغب يفو ءنوُئَّدَحُح ةفوكلا يفو

 ةّبميلقإ ٌتازجاُُم ةّمث نكي ملف ءرصعلا كلذ يف ًايملع ًءاقتلا راصمألاو ٌنئادملا ٍتقتلا

 ٌةيملعلا ٌةلحرلا تناك لب «هريغ ةياور لبقي الو «هلهأ ثيدح ىلع فلكي ميلقإ ّلك لعجت
 لعلاج ةلساو تكلا

 هسفن ذخأ «ٌتيدحلا بلطي نأ هبابش ٌلهتسُم يف لبنح نب ٌدمحأ مزتعا امدنعو

 الب هنإو ءزاجحلاو قارعلاو ماشلا ٌتيدح عمجف «هعيباني ّلك نم هبلط يف ٍةلحرلاب
 ًةنس يأ ؛ةرشع ًةسماخلا نس يف هبلط يف أدتباو «دادغب يف ًالوأ ٌثيدحلا ّبلط ءِبْيَر

 .ةيملعلا هتالحر أدتبا مث «185 ةنس ىلإ َدادغب يف بتكيو عمسي ٌرمتساو ,04



 ءايلعو مالعأ

 .اهيف هّناظم يف ٌتيدحلا ٌبلطي نينس عبس وحن َدادغب يف ّيقب دق ُنوكي كلذبو

 ٍدعب نمو ءاهنم نينس عبرأ وحن ّيطساولا مزاح يبأ نب ريشب َنب َمْيَّشُه كلذ َعَم َمَِلو

 .دادغب يف ثيدحلا خويش ّلك نع ىّقلت اذه هخيش ٍتوم

 :هتالحر

 ٍزاجحلا ىلإ لحرو «تارم سمح ةرصبلا ىلإ لحرف 15 ٍةنس نم ةلحرلا يف ذخأ
 نع ّدخأ (ى .هقفلا هنع ذخأف ّيعفاشلاب ىَقَتلا 1/1/ ةنس زاجحلا ىلإ هتلحر يفو ءاهلثم

 ُنْيبِي ذخأو هّهَقِف اذه جضنأ نأ دعب يعفاشلاب واقل ناك دقو «ثيدحا ةنّييُع نب ٌنايفس

 هّتسارد ثيدحلل هعمجو هتسارد ىلإ مضي َدمحأ ٌدجن انهو «يهقفلا طابنتسالا جهانم

 .حضوأو ٌرهظأ هيف ٌثيدحلا ناك ْنِإو ؛ثيدحلا ٌملعو هقفلا ٌملع ىقتلا كلذبو «هقفلل

 لحري ًانايحأ ناك هنإ ىّتح «لاملا يف ٍةلق عم ًةريثكلا ٍتالحرلا لحري ناكو

 .ًالجار ناك ثالث اهنم «تارم سمح ّجح دقو ًايشام

 نوكي رسمي يجي يذلا ءيشلا ّنأل ,ثيدحلا بلط يف ٌةَقشملا ٌُبيطتْسَي ناك دقلو
 بلطل نميلا ىلإ رفاس دقو «ثيدحلا ٍلجأل ةرجحلا يف ةينلا ٌبسنحي ناكو «نايسنلا بيرق

 دازلا هنم َدِقُف رَمّسلا اذه يفو .نميلا ءاعْئَصب ماه نب ٍقازرلا دبع هاور يذلا ثيدحلا

 اذه ملع املو .قازرلا ٍدبع ىلإ لصو ىّتح ؛سانلا ٍةعتمأ ٍلْمَحِل هّسفن يرْكَي ناكف

 دقو ءاهّدرو ««ريخب انأ» :ركاشلا ٌرِباّصلا ٌدمحأ لاقف «ريناندب هيلإ َّدم ٍةَقْشَم نم هيلع اب

 لمعلا ّنألو ؛ثيدحلا بلط يف اهّنأل ءاهيف اهب ناهتسا نيتنس ٍةَقشملا هذه ىلع ثكم

 .ءاطعلا ةّنِم ٍلوبَق نم ءيخ قاشلا

 «ريثكلا هنم ٌرثكتسي ال ,ثيدحلل ًابلاط ةيمالسإلا ميلاقألا يف ٌدمحأ فّوط اذكهو

 .هرهظ ىلع هبتُك بئاقح لمحي «ِبوللاو ّدكلا نع ينيالو



 !ةريقملا ىلإ ..ةرّبحملا عم

 بالط ٌدِصقم راصو «ةمامإلا غلبم غلب دقو ..هّماقم داز ّدجو ّذك املكو

 لك ْنّردُي ناكو ؛يمالسإلا ماعلا عاقب ّلك نم نيتفتسملاو «ثيدحلا وقفو ؛ثيدحلا
 ام لضفلا نم غلب دقو لاحلا اه نعم ال نقي هاو كك «بتكيو ٌعمتسي ام

 اذالف «نيملسملا ٌمامإ تنأو ,غلبملا اذه تغلب دق تنأ هللا دبع ابأ اي» :هل لاقف ,غلب

 انأ» :هنع هللا يضر لوقي ناكو «(ةّربقملا ىلإ ٍةَربحملا َّمم» :ٌدجملا ٌمامإلا لاقف ؟؟بتكت

 .اربقلا لخدأ نأ ىلإ ّملعلا ٌبلطأ

 يذلا ضل رب و طك الزر رت نيو منعا لوادر

 «هظفحيو ٌممسي ام ّلك بتكي ناك «مولعلا ىّتش * ىف ٍبّنُكلا نيودت ّرصع ناك هيف شاع

 اّمم هيلمُي ناك لب «هتياور يف هظفح ىلع ُدهَتعَي ال وار هنع ىور وأ ٌلئاس هلأس اذإو

 .هيوار هبتك ام ًارقيل هيلإ عمتسيو «بتك

 فهقفب هُئيدح جزتماف «ّيعفاشلاب هئاقل ٍتقو نم هقفلا ىلإ ٌدحأ هنا دقلو

 بتك دق ٌدمحأ ناك» :لوقي لالا هيقلت نأ: ىح ةقلتحلاا ةعتباتي نوم ةقفلا نيود

 ناك ْنإو «ةفلتخملا ًءارآلا بلطي وهف .«اهيلإ ثفتلي مل مث اهظفحو يأرلا لهأ َبْنُك

 .اهضعب واجتال نعذُي ال

 :(دتسُملا١ ميظعلا ةباتك

 ةقفو ٌةّيوبنلا ٌتيداحألا ىور دقف .هقفو ٌتيدح يه اهاور يتلا ٌتيداحألا ّنإو

 مهتيضقأو مهمواتف ْنِم ةاور هيف نيعباتلا ةقفو «مهتيضقأو مهيواتف ْنِم ةاور ايف ةباحصلا

 «ةباحصلل ةيضقأو ىواتف نم كلام أطوم يف ءاج ام ةياور ىلع ًاصيرح ناكو ءاضيأ



 ءاملعو مالعأ م

 ىلع هينبي ناك ام ًاصوصخو «ولئاسم يف كلام ىواتف ٍفِّرعت ىلع ًاصيرح ناك لب
 .ةنيدملا لهأ لمع

 ثيداحأل ةعوسوم ٌربكأ وهو «ادتسملا١ ميظعلا هباتك يف هثيدح لّجس دقو

 .مهتيضقأو ةباحصلا ىواتفو لَك هللا لوسر

 نيعبرألا دعب الإ ثيدحلل سلجي مل

 َّنأ ىورُيو هِرُمُع ْنِم نيعبرألا علب امدنع ءاتفإلاو ثيدحلل دمحأ سلج دقو

 كلذ بهذف هّئَّدُُم ْنأ ىبأف 7١ ةنس ٌتيدحلا بلطي هيلإ ءاج هيرصاعم ضعب

 ىوتساو ْثَّدح دق هدجوف ٠ ٠ 5 ٌةنس دادغب ىلإ داع مث «نميلاب قاّررلا دبع ىلإ ٌبلاطلا
 .هيلجت يف سانا

 نأل لكي ّيبنلاب يدتقي كلذ يف هلعل ؟نيعبرألا َعلبي نأ لبق ْتدَحُي مل اذالو

 .نيعبرألا لبق ّيحولا هيلع لزني م يكب ّيبنلا
 سانلا ُهَّمأو «ءاتفإلاو سردلا يف هسلجم يف نيعبرألا دعب نم دمحأ ىوتسا دقو

 .دادغب ٍدجسمب هّسرد ناكو «ةيحان لك نم

 :هب ٍةنْحِملا ُلوُن

 نأ هيلإ ٌُبلْطَيو .ثيدحلا [نع] هّلأسي ْنَم بيجي هسرد يف كيسي مامإلا خيشلا ناك

 ىوتفلا وكت نأ اَلإ هب يتفُي ام بتكي ْنَأ نع ٌهاهنيو ؛لئاسم نع هلأسي ْنَم ُبيجيو «هبتكي
 .تّخُأ نيأ نم فرعي ال ْنَم اهَعبتي ال ىتح «لئاسملا ةباتك نع ىهنو ؛ثيدح يف

 رّكع ام ءاج نكلو ءاهيف ٌفصاوع ال واجر جيرك عيفلخب يف هكورك تراشو

 لاس يهو . .ّيومألا رصعلا يف تريثأ ٍةلأسمل كلذو ؛خيشلاب فّصَعو «سردلا َوْفَص



 «نيملسملا نيب بّيّرلا لدجلا َعّمو ءلدجلا ًةراثإ نوديري سان اهراثأ دق «نآرقلا قلخ

 نآرقلا تلخ ةلأسم مهرد نب ٌدْعَجْلا راثأ دقف «مهيولق يف ٍنيقيلا ٌةوق َفْعْضَت ىتح

 كلذ ًةراثإ اوُريتعاو «كلذ ءاملعلا نم نوريثك ٌركنتسا دقو «ىلاعت هلل ًاقولُخَم هنوكو

 وأ ًابلس اهل اوُصّرعتي ملف «ةيضقلا هذه يف ٌتمصلا نيعباتلا ٌةيقب مزلو هراثُث ال ًةعدب

 نآرقلا ٍقلخب ٌلوقلا َمِبَتو ءمهرد نب َدعجلا ّيرْقلا هللا ٍدبع نب ٌدلاخ لتقو ءاباجيإ
 يلا هلا لاق يذلا مدلل هيلع يراد مدلك لإ عاج تاو مالكا الام 2

 نم كيكشُتلا ىلإ اعدلا ٌلغتساو .[174 :ءاسنلا] 4 اًميِلكَحَت ىَسوُم ُهّلأ َمّلكَول :هبف

 اولئاسُي ْنَأ ةيحيسملا ٌةاعد ىصاوتف ا ل ل ا

 ّلِإ اهقلأ :هتملكو# :لقي ملأ «حيسملا نع هباتك يف ىلاعت هللا هلاق اع َملسملا

 ٌةملكأ» :هولأس تح ٌتيجيسو «كلذب باجأ نإف «[171 :ءاسنلا]  ُهّنَمي حفرَو سرس

 .ةّجُحلاب اوزاف مهنأكو «بيجي الف ««؟ال مأ ٌةقولخت هللا

 ةيملتسلا هع مريام لك لع ةزلل تّدضت دفا ةفئاط يملا نب ناكو

 هللا ةملكو «ٌقولم ّنآرقلا نإ :اولوقي نأ بجاولا نم هنأ اوُدجوف مالسإلا يف نعطلل

 .قولخم ُحيسملا وهو اهاّسم َّنأ رابتعاب ٌةقولخم يه حيسملا نع اهي رّبع يتلا
 :نآرقلا قلخب ٌلوقي ال ْنَم دهطُضي ٌنومأللا

 ءانياحصأ ةلزتعملا نع ٌلوقي ناكو ءأبهذم ةلزتعملا أر ّلَّتاو ُنومأملا ءاج دقو

 ًءاهقفلا لمحي ْنأ اهَدَقَع يتلا هتارظانُم يف لواحو «نآرقلا ٍقلخب لوقلا ىلإ وعدي ّدخأف

 نولوقي ال مهّتأل ءاوفّقوت مهّنكلو .ىري ام ٍقانتعا ىلع ناهربلاو ةّجملاب نيئّدحملاو

 نكي ملو ءّصن هيف ْدِرَي مل رمأ يف نوضوُخَي الو ءهلوسر ٌةَّنُسالو هللا ُباتك هلقي ملام

 .هيلإ نيجاتحم ةيلمعلا مهتايح يف ٌسانلا



 ءايلعو مالعا م5

 (7 14 ةنس ىلإ 7١7 نس نم نينس تس اذه يف ٌرظانُيو ٌلداَجُت ُنومأملا ًءمتسا دقو

 يف ةلرتعما ريبك داؤد يبأ نب ّدمحأ هريزوو هبتاك عم ؛دادغب جراخ ةقرلا يف وهو هنكلو

 هبتك يف أدتبا دقو «باتكلا َولِت ٌباتكلا ءيجي «ىرتن د ءيجت ٌّبتكلا ِت تذحخأ .نيحلا كلذ

 سمج م7

 لّبقُت الو «نآرقلا ِقْلَخب ٍلوقلا ىلع ةلودلا يف لمع ّيأ َنْوَلوَتَيْنَم لك ٍلْمَح ةرورضب
 اوموقي ْنَأ نيئّدحملاو نيتفلا َعََمف قرت مث .نآرقلا ٍقلخب لوقي ال صخش ّيأ ٌةداهش

 تونيقملا ثيخألا ثتاتكلا ىهتنا مث «نآرقلا قلخب اوّرق ةأ اذإ الإ ثيدحلابو ىوتفلاب

 .قولخم َنآرقلا ْنِإ لقي مل ْنَمِب ؛مادعإلا لب ءديدشلا باقعلا َلِزنُي ْنَأ ىلإ نومأملل

 .نومأملا ركسع ىلإ نيِقّتوُم ءكلذ نولوقي ال نيذلا نوئّدحملاو ًءاهقفلا لَمْ نأب رمأو

 هللا ءاش نإ فيسلا ىلع ًاعيمج مهلمح اوبوتيو اوعجري مل ْنِإف» :باتكلا رخآ يف ءاجو

 .(هللاب الإ ٌةٌوقالو

 «قيرطلا يف مهُدحأ جرف «نومأملا ىلإ اوقيبيف ٌةثالث ادع ام ٌميمجلا باجأ دقو

 .ًارباص اهاقلتف ةنْحِمِلل هّدحو ٌدمحأ يقبو «يناثلا تامو

 نومأملا باتك يف تناك ٌةّيصولا ّنكلو «قيرطلا يف ٌقاسُيٌدمحأو ,نومأملا تام دقو

 .نآرقلا ٍقلخ ةلأسم يف دَّدَشُي ْنأب مصتعملا هيخأ ىلإ

 :هيخأ ةنَس ىلع يرجي مصنعملا

 مث ءارهش نيرشعو ةيناث يلاوتملا برضلاب دمحأ بذعف ةّيصولاب ٌمصتعملا ماقو
 ٌقثاولا ءاج ىتح ثيدحّتلاو ءاتفإلاب هل نذأ مث .ثَّدَحُي وأ ّيتفُي الأ ىلع هنع جرفأ

 0ع 2 د 7 3 03 2 0

 مزلي نأ ىلع .جرخأف «سئي ىتح ءابيذعتو اباقع هريغو دمحأب لزناو ءاعْذَج اهداعأف

 داؤد يبأ نب دمحأ ٌدعبأو ٌةنحملا لازأف ءلّكوتملا ءاج ىتح .ْثّدَحُي الو َيتفُي الو هني

 .ةنحملا هذبب ٌسوسوملاو «ةئتفلا هذه كرم ناك يذلا



 ما/ لبنح نب دمحأ

 :ةلزتعملاو نيئّدحملا نيب

 لب ؛ْْيَر الو رفك نولوقي اهيف سيلو «نولوقي ايف ٌةهجو مهل ةلزتعملا نأ ٌقحلاو
 ليوأتب نيملسملا ٍلوقع داسفإ نولواحي نيذلا ىلع قيرطلا ب وه مهعفد يذلا َإ

 .ًالطاب ًاليوأت ةينآرقلا تارابعلا ضعب

 نال نال كلذ يف ضوتللا ةوديربااوناك ام نيقدحملا لك عفو دعا ءانإلاو
 نيب ؛هِترْضَح يفو «قثاولا ٍدهع رخآ يف ٌةرظانم تءاج دقلو .ةيلمع ٌةدئاف ٌدجوت الو «هيف

 لاق «نيثّدحملا نقوم حيضوت نم ولخت ال اهتأل اهركذن داؤد يبأ نب دمحأو ِثدُم

 :باذعلل قيس يذلا خيشلا لاقف ؟قولخم نآرقلا َّنِإ لوقت ال اذامل :داؤد يبأ نب ٌدمحأ

 هيلإ وعدت «ّلع الو نامثع الو ٌرمع الو ركب وبأ الو هللا ٌلوسر هيلإ ٌعذَي مل ٌءيشا

 ينّعسو «هنع اوتكسو ِهوُمِلَع تلق ْنِإف ؛هولهج وأ هوملع لوقت ْنَأ ولخي سيل ؟تنأ

 نب كَل ايف .تنأ هّتملعو هولهج :ّتلق ْنِإو ؛موقلا عِسَو ام ٍتوكسلا نم كاّيإو
 .«؟تنأ هُملعتو ًائيش مهنع هللا يضر ؛نودشارلا ٌءافلخلاو ِلكي يبنلا ٌلهجي عك

 ٌبودُت هِهسجبو مامإلا اهنم جرخ دقو .اهبابسأو ةنحملل ٌةرْغَّصُم ٌةروُص هذه

 هثلزنم ْتَّلَعو .فّمْرُعلا يفيسلاك ٌةِّيقن ٌةلوقُصَم تجرخ هّسفن كلو «حورج ٌراثآو

 رهتشاو .ىّتفَتسُيِلو ثيدحلا هنع عّمسُيل ةيمالسإلا دالبلا ىصقأ ْنِم دّصْقُي «سانلا نيب

 ناكف «ةرهّشلا هذه نم هنيدو هيفن ىلع َيْسََح ىتح «ةيمالسإلا ٍدالبلا ّلك يف هُرمأ
 .(دحأ يب ٌملعي ال ةكم ٍباَعِش نم ٍبْعِش يف ٌسيعأ نأ ُتدِدَو» :لوقي

 ماعط نم لكأي ال ناكو اقبقر ًادر اهُدريف اياطعلا هيلإ ٌلسرُي لّكوتملا ذخأ دقو

 .هيبأ نع هئِرَو يذلا هراقع تاّلَغ نم هّشيع ناكو ؛لكوتملا اياده ُلبقي هنأ ملع هنأل هيب
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 هِعّروتو هسفن ةهازنو ؛ههقفو هثيدحب نيملسملا راظنأ حمطم مامإلا كلذ ٌرمتساو

 امو ٌدادغب هتعّيشف 254١ ةنس لوألا عيبر نم ١؟ يف هيلإ هللا هضبق ىتح هِنيد يف

 .نيعيشملا نم ددعلا كلذ لئثمب هلبق مالسإلا يف ٌةزانج رب ل ىتح اًهوح

 :ةيعاولا ةظفاحلا :هتافص نم

 .ءاملعلا نيب ةورذلا يف هئلعجو ليج يف هثعفر تافصب ٌدحأ ٌمامإلا فصُتا

 عورف نم عرفب لغتشا ملاع لكل ٌةمزال يه يتلا ٌيملعلا ٌةفصلا : نافعا ةةه لوو

 ءرظنو ٍملِع لكل ٌساسأ ةظفاحلا هذهف «ةيعاولا ةظفاحلا يهو «يويندلا وأ َينيدلا ملعلا

 .ثيدحلا ءاذع اصوضخو

 هّدع دقو «ةرفاضتم اذه يف هنع ٌرابخألاو ءًاريفو ًاظح اهنم َدمحأ هللا ىتآ دقلو

 خياشملا نم َتيأر ْنَملا :هرصاعم ةعرز يبأل ليق دقلو .هرصع لهأ ٌظفحأ نوريثك

 .لبنح نب دمحأ :لاق .«؟ظفحأ نيثّدحملاو
 ع 7 6 ما. - 1 هلل 5 - 587 ماو

 215 يللا ثيفاحلا طف ويف «لكبب ام لك و رطل نيك هيعوو هطبخ عمو

 ٍطَِْتْسُملا يفراعلا مَُمَت هلك اذه مَّعَيو «نيعباتلا رابك ىواتفو ؛ةباحصلا ىوانفو

 .هرمع يف موه دخ ىتحا «نيئذحلا ني كلذب روتشا دقو طفاخلا يرازلا رجال

 «ةثالث وأ ناقيرط وأ ٍتيرط نم ثيدحلا ٌركاذتن انك١ :هيَوَهار نب قاحسإ كلذ يف ٌلوقيو

 ميهاربإ كيل لاقو .«لبنح نب دمحأ ال يياق قوم ؟ههقف ام ؟هدارم ام لوقأف

 دله ةثالث ٌتكردأل :يمرحلا دْيبع ابأ تنأَو :مهلثم نذلي نأ ءاسنلا رجعو «مهلثم رب 7

 اخلالا ا دل ا

 1 ا يا



 م3 لبنح نب ده

 :دّدجلاو ريصلا :هتافص نم

 ىهو «لامتحالا ٌةّوقو ُدّلَجلاو ُرْبَّصلا :دمحأ ٍتافص زربأ يهو ؛«ةيناثلا ةفصلاو 1 0

 حازم يه ٌةفصلا هذهو «ةميزعلا ٌقدصو ةدارإلا ةوق اهّساسأ ٍةميرك اياَجَس ةعومجم

 نيب اهب ٌعمجو .ةفعلاو سفنلا ٍةَّرعو ٍدوُجلاو رقفلا َنيب اهب عمج دقف «دمحأ مامإلا ٍتافص
 يف ةَّدشلا لّمحتي هتلَعْج يتلا يهو «ليمجلا حْفّصلاو ىذألا ٍلاتحاو هوفعلاو ءابإلا

 «رّباصو رّبَّصف ىذألاب هوُمار نيذلا اهم ٌلزان يتلا يهو ءوُدَّبلاو رضحلا يف ملعلا بلط
 9 4 3 0 520 يساص 534 هع هاير

 ندب يف ٌفيعَضلا وهو َبّلَغو «ءايوقألا مهو اورّجََع ىتح «مهلوق ىلإ مهني لو ْنِيي لو

 .هسفن يف يوقلا هنكلو

 ًءاطع ًدرف ؛لوألا يف رَبَص (ى اهيف ربَّصف ةمعنلاب هللا هريّتخا ةمقّتلا ثلاز املو
 سا 20 3 0 3 تا ٠ ماو سو أو

 .شيعلا نم ٍةّصاّصخ يف هلايعو وه شيعي نأ يضرو «ٌروفوملا ةفيلخلا

 هْيدي نيب نيِنثا اوقاس «نانّج باهذ الو ىوكش الو هيف َنينأ ال ٌدربص هربصو

 نيبّذعملا ٍءايحألا ضعب يف دجوف .نوديري ام ٌلوقي وأ «لتقلاب هنودّدهُم مهو ءامهولتقف
 .؛؟َنيَمُحلا ىلع حسّملا يف ٌئعفاشلا لاق اذام» :هل لاقف ؛ّىعفاشلا بحاص ّيطيوبلا
 برضل ُمّدَقُي اذ وه ًالجر اورظنا» :ًابّجعتُم داؤد يبأ نب ٌلمحأ لاق ىتح ٌعيمجلا بّجعتف

 .«!هقفلا ىف ُرظانيف هقنع

 و كر ع هه 0
 :اهبورض لكب ةهازنلا :هتافص نم

 نم ذخأي مل «سفنلا ُهَْن وهف ءاهبورُّضو اهبعّش ّلكب ٌةهازنلا :ةئلاثلا ٌةفصلاو

 يرادُي ال «هيلع ًاناطلُس هللا ريخل لعجي ملف هنامبإ يف هن وهو .ًاريثك وأ ًاليلق هريغ لام
 نأ دري ملف ؛هريكفت يف هزن وهو .دِعرُيو قرب ْنَم دي يف ُفيسلا ناك ولو ؛يجادُيالو
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 .نامزلا ٍتاجاح نم ةيويند ًةجاح محي الو ءحلاّصلا ُفاّسلا هيف كفي مل رمأ يف ركب

 كلذكو «هل ًالاوقأ مهللوقأ ربتعا اوفلتخا ٍنإف «ةباحصلا يأرب ٌذخأي ههقف يف هن وهو

 «سايقلاب ّدخأ ّيعبات وأ ّياحصل ىوتف الو صن ْنكي مل اذإو .عرولا ُلهأ رابكلا نوعباتلا

 .اهرذَقِبو ةرورضلل الإ لحي ال يملا ٍلكأك هريتعاو

 :لالح ْنِم هعيطتسي ْنَم لكل لالحلا ٌحيِبُي هيفن ٍةهاَّرّنو هتداهز عم ناكو

 ُباطتْسُت هيف َةِهْبُش ال يذلا لالحلا ٍةرئاد يفو «بولقلا نيلي لالحلا لوانت ٌربتعيو

 ءارقفلا حيو رورسلاب دارخرا ةثالثب ماعطلا لك لكؤيل :كلذ يف ٌلوقيو «ةايحلا

 :لوقي ناكاذلو لع ةّرلا ةف ةقادّصلا نأ ٌمهفي ناكو .«ةءورملاب ايندلا ءانبأ عمو «راثيإلاب

 «ليلجلا ٌمامإلا كلذ اهب َفصَنا يتلا ةقلطملا ةهازنلا نو .«لذ لجرلا ًءاقدصأ تام اذإ»

 ًطبغيو هُركذ لَمْحي نأ بحي ناك هصالخإل هنإ ىتح «ضيفتسم صالخإ نم تعبنا
 هصالخإلو .(هّركذ لجو رع هللا لمخأ نمل ىبوُط» :كلذ يف ُلوقيو ؛مهُركذ لمح نيذلا

 .هب ٌتلزن يتلا ٌةنحملا ثكتسي الو «هتدابع ٌلقتسي ناك

 :ًابيهَم ناك هنأ :هتافص نمو

 نم ًابيهم ناك .ةباهملا يه «ليلجلا ٌمامإلا كلذ اهب زاتما يتلا ٌةعبارلا ٌةفصلاو

 نأ ىورُي هنإف .هّراد نورواَسُي امدنع ىّتح ةنوباهي ةطرشلا ٌلاجر ناكو ءفوخ ريغ

 نم هيلإ لخديو هّمع باب ٌقرطَي نأ ٌرئآو «هّباب ٌقرْطَي ْنأ ّباهف «هّيدانيل بهذ ًايطرُش
 .بيهملا ءاقللا كلذب هّسفن ٌسنؤي ىتح «هباب

 ٌتيأر امف «نيطالسلا نم ٍنالفو ٍنالف ىلع ٌتلخد» :هيرصاعم ٌدحأ لاق دقو

 هثيأر َنيح ٌةدعّرلا لع ْتَعَقوف ٍءيش يف همّلكأ «هيلإ ترص .لبنح ِنب ٌدمحأ نم بيهأ
 .(هتبيه نم



 0 لبئح نب دمحأ

 ال يذلا ٌدبلا نم هب فصّنا ام َدمحأ دنع اه(ّن دقو «ىلاعت هللا نم ٌةبه َةبيها ّنِإو

 ملكت اذإف هّنْمَص اهاّنو ..لقعلا نم ٌةَجَِم ٍَحْرَم ّلك نأ بسحيل هنإ ىتح هيف حازم

 .ماّكحلا ٍلاومأ نع هتفعو «نَحِملا يف هّربص اهاّنو ..لوقي |هيف َميثأت الو َوْعَل الف

 دقو .هباحصأو هذيمالتل كلا ّطوملا ّنومأملا فيلألا ةباهملا هذه عم ناكو

 ةنايد هنم عمجأ «تيأر ْنَّمِم ّدمحأ رصع يف ًادحأ ُتيأر ام» :هفصو يف هيرصاعم ٌدحأ لاق

 .«ةسلاجُم مركو ءبلق َتابثو قل ٌمركو ءسفن بدأو «اهقفو .هسفنل ًاكلمو ٌةنايصو

 :ةيلينحلا

 ةيمالسإلا روصعلا يف َعاذ لب ةّيلبنحلاب نيدلا يف ِدَدْشَتلا ٌتفْضَو سانلا نيب عاذ
 م : 5

 .ةّيلبنحلاب ةهازنلا يف ددشتلا ٌففْضو اذه انرصع ىلإ

 هّبهذم اوقّتعا نيذلا ضعببو «هِتاذ ٌدمحأ مامإلاب ٌةلص هل فصولا اذه َّنِإو

 .هبهذم يف ءارآو

 و ع 9 ع

 عنتمي ناك هنإ ىتح «مارحلا نع ٌعّروتلاو ةهازنلا وهف هصخشب لصّتي يذلا اًمأَ

 .مارح ٌةهبش هيف وأ ءلالح نم هٌكلمي مل هّكلام نأ ّنظ ٍدوقَوب ٌربخ اذإ هِماعط لكأ نع
 3 دي معا ع 3 3 030 5 3 م

 ٌعْدَي ل نإو «هاوس اهّلمتحي ال ٍةَّدْشب هَسفن َّدَحَأ هنأ ىلع ّلدت اهَّلك هلامعأو هِتافص َّنِإَو

 .هّكَلْسَم اوكلّسَي ْنأ ىلإ ّسانلا

 يف هنأ هخيرات يف ٌركذي ريثألا نبا نإف هّبهذم اوقنتعا نيذلا ضعب نم.عقو ام اَمأ

 َروُد اومجاهو «ةذبنألا اوقارأف «ةلبانحلا ٍةَّدِش ببسب دادغب يف ٌةنتف ُثماق ل78 ةنس

 ةأرما عم يمي ًالجر اًوَأر الكو «تايئغملا اويرضو «ءانغلا تاودأ اورسكو «َنيِداّوَقلا
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 ىلع اوظلغأو ءدحأ مهنم َمَّلْسَي ْنأ ٌردنيو ءامهّتيب ةقالعلا نع امهولأسو ءامهوفقوتسا

 «مهتارظانم ٌحنميو مهري ٌةفيلخلا لعج ان مهتمثأ سيدقت يف ةعيشلا ىلعو ةّيعفاشلا

 .مهيهذمب ءافختسالا ىلع مهّلمحيو

 :ةراهطلا لئاسم ضعب ىف هتادرفم

 دقو «ةراهطلا يف دّدْسَتلاِب رهتشا دق هنإف .هسفن ٌلبنحلا بهذملاب قلعتي ام اّمأو
 :لئاسم يف دّدْسَتلاِب ًدرفنا هاندجوف ءاذه يف َجابنحلا ّبهذملا انعجار 2 تي

 ٌنُمادحإ ٍتارم عبس هلْسَكِب ٌةساجن هيف ٌعقت ِءانإ يأ ٌريهطت ٌبجوي هنأ :اهنم

 .بهذملا يف خجارلا وه كلذو «بارتلاب

 ءاملا لكف ًاسجن دعي ةساجن هيف عقي يذلا ءانإلا نم ُلزني يذلا َءاملا نأ :اهنمو

 اسك دعي لييبخلا كارما وت لريوتلا
 ٌءام هيف يناثلاو ءرهاط ٌءام هيف امهّدحأ «ناءانإ صخشلا ّعم ناك اذإ هنأ :اهنمو

 #غ وع ِِ 5 32 ٠

 .رحت ريغ نم اقيرأ ءاميأ فرعي ملو كشو «سجن

 ةقيرطب اهريهطت بحي ٌُسوجملاو نويئثولا اهّلمعتسي ناك يتلا ناوألا نأ :اهنمو

 .املامعتسا لبق ةلبانحلا

 هنأب هِيِهاَرَن وأ هنيد يف ٍِدَّدَشَتُم لك اوُمِصَي نأ مهريغو نّيرضهلل َّنُح اذهبو
 .اهُضفخي الو ةيلبنحلا ٌمفري بابسألا هذه ٌرثكأو «ٌديلس ٌفصولاف هَيبْنَح

 .نيحلاّصلاو نيقيَّدَّصلا يف لبنح َنبا هللا َمِحَر
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 امو هلمعو هلوقب هوعبّتا نيذلا َيِنَع ؛نيملاعلل ًالوسر ًادمحم ىلاعت هللا تعب ٌذنم
 باتكل نايب هنألو ءمِلَكلا عماوج نم هنأل «هّلوق اوظِفحف «لاعفأو ٍلاوقأ نم ُهُرق 5 ًّ 5 00100 .؟ 5 وعدو

 هتاريرقتو هلاعفأ ّنألو ,ةنسحلا ٌةوسألا هنألو ةّيدمحملا ِةلاسرلا غيلبت ةنألو «ىلاعت هللا

 .هلاوقأك ٍنآرقلل ناي

5 5 0 
 :زيجي مث .كمالك ةباتك نع ىهني يبنلا

 هلوق مهيلع ًظلتخي ال ىتح ؛مهاهنف هّمالك اوبتكي نأ ٍةلاسرلا ِلَّوأ يف اوُنم دقلو

 هتايح رخآ يف لكي لوسرلا مالكو «ّنحلا مالك َنيب اوقّرفُي نأ اوعاطتسا اذإ ىتح «نآرقلاب

 ْنأ صاعلا نب ورمع نب هللا ٍدبعل َنِوأف ءاوبتكي ْنأ ًةباتكلا اودارأ نمل ٌمالسلا هيلع َّنِذَأ

 .هريغو وه ّبتكف بتكي

 :هتاقو دعب لكي لوسرلا ونس ىلإ جوحأ شانلا ناك
 هللا ٍلوسر ةَّنّس ةفرعم ىلإ ٌةجاحلا ٍتناك ىلعألا قيفرلا ىلإ لك يلا لقتنا املو

 مالسإلا َمكُح اوفّرعتيو ءابب اودتهيل اهيلإ ةجاح يف نيملسملا نأل ءٌدّساَم ةديدش هلك

 .مم5 -ءمهم6 ماع للم ددعلا :يبرعلا ةلجم )١(
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 .[08 :ءاسنلا] 8 َلوسلأ أوعيِطأَو هللا أوعيِطأ أاوْنما“ َنِدَل اهيا :ىلاعت هلوقل ًاقيقحت اه

 نوكت هتافو دعب ُهّبعاطو «هتايح يف هلاؤسب مالسلا هيلع ّيبنلا ٌنوعيطي اوناك

 ه-

0 
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 مهعألو
 هيلع هلوقبو «هانؤلت يذلا ّصنلا اذهب ًاذخأ ءرومأ نم مه ضعي |ميف هلاوقأ ةفرعمب
 «ىلاعت هللا تاتك :اذبأ يدعب اوُلِضت نل هب متكّس نإ ام مكيف ٌتكرتا :مالسلا

 هّمكح اوفّرعت ٌرمأ مهل ضَرَع اذإ ٌمالعألا نودشارلا ةمثألا ناك كلذلو ."”«يَّئشو

 اولءاستف هب هللا لوسر َةَّنّس نم هوفّرعت مِهُفعْسُي ام اودجي مل إف «ىلاعت هللا باتك نم

 ةباحّصلا نمو .مهَّلك نع ّبيغت نأ ٌنكمي ال يهو مهضعب دنع ٍةَّنُس نع مهيب |يف
 مهيب ايف اوُلقانت دقو ءًأرطسأ هنم اوظفحف لي يبنلا مالك ٍظافحتسال اوُعّرفت نم

 .هلقن ٍةَحِص نم قائيتسالا دعب مهُضعب هيوري ناك ام

 :مهوعبات نيعباتلا نع ىور مث «ةباحصلا نع يي لوسرلا ٌمالك نوعباتلا ىور

 ٌدملَيَتو ءناسحإب مهل نوعباتلا مهو «مهنع اًوَور ُذيمالت ةباحصلل َدملَتَت دقو

 نم نيذلا ًءاج مث «ةباحصلا نم هذاتسأ نع اذه ظؤح ام هنع ّلقن هل ٌعبات ٌيعبات ٌلُكل

 لقسم نقشة وياك قمم هللا اه نول لكسب وود و اهات حو

 نيس دتم فورا نما وحار لك زكدي ناك فيم: سك و اطياشت ب كاناورل ذه

 )١( اديهمتلا» يف ربلا دبع نبا هلصوو كي هللا لوسر نع ًاغالب (599) ؛أطوملا» يف كلام هاور 3

 ١ نع «ينزملا فوع نب ورمع نب هللا دبع نب ريثك نع تفيعض وهو - ينينحلا قيرط نم
 .هدج نع «هيبأ

 ينغتسي داكي ًةرهش ملعلا لهأ دنع لك يبنلا نع روهشم ظوفح ًاضيأ اذهو :ربلا دبع نبا لاقو

 .دانسإلا نع اهم

 .امهنع هللا ىضر سابع نبا نعو هنع هللا ىضر ةريره يبأ نع 1 (هكردتسمل يف مكاخلا هاورو
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 الجر ٍلاجرلا ٌحيراوت ْثَيِوُر دقو .هّلوق ٍلوسرلا نع ىور يذلا ّباحصلا ىلإ ّلصي
 ناك ىتح «نولقني امل مِهِطْبَضو ءنووُزَي ام مهتيانعو «مهتلادع ٌرادقم َفرعو ءًالجر

 .نوعدي امو َنولّقني ام ٌنوفرعي «نيطباض ِتاقث لودع ٍةاورب ّيوبنلا ثيدحلا ٌعْمَج

 :يراخبلا ٌحيحص اهُّطبضأو .ثلاثلا نرقلا يف ٌةلماشلا ثيدحلا ٌعماوج

 هقوّس ىلع ىوتسا دق نيودتلاو ٌعمجلا ناك ىتح «يناثلا ٍنرقلا ٌففصتتم ءاج امو

 «ثلاعلا ٍنرقلا يف ٌةلماشلا ٌمماوجلا ثءاج ىتح ءةلماش ْنكت ل ةعومجم لك نكلو

 .يراخبلا ٌحيحص :ًاطبضو هوقو ًاقارشإ اهُحضوأو

 :يراخبلا ةأشن

 ْنِم ناك «ةريغملا نب ٌميهاربإ نب ليعامسإ ِنب دمحم هللا دبع وبأ وه ّيراخبلاو

 يلاو دي ىلع ملسأ «ةريغملا هيبأ دج اهنم ٌملسأ ْنَم ُلّرأو ءاهلصأ يف ٍةّيسوجم ٍةرسأ
 ناكو «يراخبلا يبأ ليعامسإ هديفحو هِنبا ٌمالسإ نّسَحو هّمالسإ َنُسَحو «ىراَّخُب
 .ًايقث ارف[ذه

 يف ٌبيطخلاو ««هخيرات» يف ريثك نبا نّيع دقو ه194 ةنس ّيراخبلا َدِلَو دقو

 نم لاّوش ٍرهش نم ٌرشع ٌتلاثلا يف ٍةعُمُجلا هليل اهنأ اركذف «هدلوم هليل «دادغب خيرات"
 .ةئسلا هذه

 ٌفّرعتي هئلاعج يتلا يه ملاوحأو ٍثيدحلا ٍلاجر خيراتب ّيراخبلا ةيانع لعلو
 ءًاح اص هوبأ ناكف نيحلاص ٍنيوبأ نم َدِلَو دقو .ًائيقي هتفرعم ىلإ لصيو هدلوم خيرات
 هرغص يف اهّدلو ْتَعَضرأو ءاهتدابع يف هلل ْتَصَلخأ «ةرهاط ٌةبيط ةيقت هّمأ تناكو

 .هاوقتو «ىلاعت هللا بح



 ءاملعو مالعأ 3

 :هيلإ هرصب در ّيراخبلا ٌمأ ءاعد

 ًءاعد هتباجتساو «هيلع ىلاعت هللا لضفب ّسحأو «هرفظ ةموعن ّذنم ًادباع أشنف

 ىلإ ٌعَرْضَت ه6 هنأ ثذخأف .رصبُي ال ننيعلا ٌضَمْعُم ٌراص مث ًارصبم َدِلُو هنأ كلذ ههّم

 ٌمئانلا ىري اهيف ْثأر اهنإ :نوخّرؤملا لاق .هّرصب اهنيع ِةّرقو اهيبا ىلإ دري نأ ىلاعت هللا

 ِكِئبا ىلع هللا در دق هذه اي» :اهل ٌلوقي ؛مالسلا هيلع هللا ليلخ َميهاربإ ءايبنألا ابأ ْنأ

0 
 أ

 .«ًارصْبُم حبصأف «كثاكب د وأ كئاعد ةرثكل هّرصب

 ةقداصلا ايؤرلا اهنأ ٌتملعف ءًاريصب ٌدترا دق اهّئبا ُثأر ءاهمانم نم ُتظقيتسا اّلف

 :ةمعنلا ركش

 اهْنبا ٌسحأو ءاهدلو ىلإ ّرونلا َداعأ ْذِإ اهيلع هللا ةمعنب ٌيراخبلا ّمأ ْتَّسحأ

 هّسرادتي نيدلا ملع ىلإ ل «نيرصُبملا يف هّبتك ْذِإ هيلع ىلاعت هللا ةمعنب

 ِثيداحأ نم هتولقني ام هاعرتساو ؛هرصع يف نيدلا ءاملع َمّبتتو «ميركلا َنآرقلا ٌظْفحف

 .نآرقلا ٍظفح دعب هيلإ هتاف .باطخلا ٌلْضفو ةمكحلا هيف ّدجوف لي ميركلا ٍلوسرلا
 «ةفرعملا ٍقرشمو هرونلا ثعبم مالكب َيِنَع لب «ءاملعلا مالكو «ءاهقفلا ٍلاوقأب َنعُي ملف

 .ةلك دمحم وهو

 هبلط مهلأ هنإ :اولاقو «ميركلا ٍنآرقلا ٍظفح دعب ٍثيدحلا بلط ىلإ هُنا
 ةّيوق ةركاذو «ةيعاو ٍةظفاح اذ ناكو ءهِرْمُع نم ةرشاعلا يف ٌمالغ وهو هّبُح َبرْشَأو

 نم ًةرشع ةيداحلا يف وهو هنإ ىتح «لماكلا ٍدادعتسالا عم ةديدّشلا ٌةَبْعّرلا تقتلاف

 ٌنئَمْطملا ةعجارم ىرخألا دعب ًةرملا اهيف هَعَجارو «ةياورلا هخويش ضعبل حّحص هِرمُع
 دْنَقْرَمَس ضرأب ٌثيدحلا ُبلطي ٌرمتساو .ىأر ام ٍةَحصب خيشلا ّرقأ ىتح َقِئؤَتْسملا
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 اوٌصلخأ ٌمالعأ ٌةاور اهب ناكو «دالبلا كلت يف ثيدحلا خويش نع ٌدخأي ءاًموح ْنَمو

 .نوعّدي امو نولقني ام نوفرعي ءنوطباض ُلودُع تاي مهو ءّقحلا اوبلطو ّدينلا

 :مارحلا تيبلا ىلإ

 َرطَش ّمّمَي هِرّمع نم ًةرشع َةنماثلا علب ْذإ ءاّيوس ّىتف راصو ءهُدوُع ىوتسا امو

 ةضرغو «ةضيرفلا َءادأ هيبأ ضرغ ناكو .ّيقتلا هيبأ عم ًاجاح بهذف .مارحلا ٍدجسملا

 نالازت ال ءناّبإلا كلذ يف اتناكو «ةنيدملاو ةكم يف ٍثيدحلا ىّقلتو ةضيرفلا ٌءادأ وه

 يف َماقأف ءاهيراغمو ضرألا ٍقراَشَم نم نورِداّصلا هيلإ ْدِرَي ءبْلَعلا مالسإلا َدِرْوَم

 نم مهّدنع ام اهيف ثيدحلا ٍةاور نم ٌعمج ىتح «ميقُي ْنأ ًءاش ام ٍةسّدقملا يضرألا كلت

 لَو هللا ٍلوسر نع ةيرثُم ٍةكِرت

 :اهتاور نع ٌلقني ءراصمألا يف ِهُلَقَتَت

 ٍثيدح نم ىوتراو «ةكرابملا ٍةعقبلا نم اًهوح امو مزمز ِءام نم ىوترا نأ دعبو

 ىلإ ٌلقتناف ًارصم ًارصم ةيمالسإلا راصمألا يف ُلقتتي ذخأ ءزاجحلاب لكي لوسرلا

 دقو .هيلإ ّلَحَر الإ ةقث انْبَن يضرأب ملعي ال ,رهنلا ءارو ام ىلإو «ةفوكلا ىلإو «ةرصبلا

 (هثيدح ىقلتو هنع ىورو «لبنح نب ّدمحأ اهمامإب ىقتلا ٌثيح مالسلا راد ىلإ لحر

 دقف .هيوار نم هّدخأ دق ناك اذإ الإ هباتك هنّمضو ًاثيدح ّلقن امو .هدنس نم ٌدخأو

 ٌدخأي ال هّلبق تام ْنَمَف «هيقل اذإ اّلِإ رصاعُم نع ٌدخأي الأ ةياورلا يف هِطرَش ْنم ناك

 هلاحرت 0 كلذلو هةّقشملا ِتمُّظَع اهمو ءراصمألا ِتأنو رايدلا ٍتدَعِب امهم ةنع

 .هّرمأ َمِلُع ٌرصاعم ْتَّدَُح هيف نوكي ٌرخآ ىلإ هنع ٍليحرلا ةين ىلع اّلإ دب يف ٌميقي ال
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 ءاملعو مالعأ

 «عمج ام ٍنيودت يف ٍدّدَعلا َتاوذ يلايللا ٌرَهْسَي ءنّودّيو ميس ام عمجي ذخأ دقو

 َّنأ» :هخعرات يف ريثك نبا ركذ دقف .هرصب در نأ يف هيلع ىلاعت هللا ٍةمعن لمعلاب ٌركشيو

 رم ًةرباعلا ٌبتكيو َجارّسلا ٌدقويف ءهمون نم ةدحاولا ةليللا يف ظقيتسي ناك ّيراخبلا
 كلذ هنم ُدّدعتي ناك ىتح «ىرخأو ىرخأ ًةرم ُموقي مث هبارس ئفطي مث ؛هرطاخب

 ةرثكو هِكَسُن َمَم اذهو ءابم ىلاعت هللا ٌدئعتي ًةدابع كلذ َناكف .ةرم َنيرشع نم ًابيرق

 .داّمّزلا ِداّبْعلا بتارم ىلإ هعفري امت ٍليللاب هِدْجهَنو هتالص

 :ملعلل هسولج

 لقتي ٌراص دقو ءهّملع عامسألا ٍتلقانتو «يراخبلا مساب نابكُرلا ٍتركاذت

 نأ دعب هدعب نم ٍلايجألل يوري راصو .يّقلتلل راصمألا يف لقت ناك ْنأ دعب ِءاقلإلل

 يتلا راصمألا يف ثيدحلل ّسلاجم ٌدقعي راص كلذبو «تاقّثلا نم هقبس ْنّمع ىورُي ناك

 ا ع اسال عال ناقل ل كراش نا راسو لا كيف
 .هرصع ةياور ّيراخبلا نم اوعمسي ْنَأ ٌنوديريو .تاقثلاب نوحي نيذلا ثيدحلا يبلاط

 دنقْرَمَسو ّيرلاو رضمو ةفوكلاو ةرصبلا يف ملع سلاجم هل ثدقعنا دقو

 هسلاجم لك يف وهو «ةلوهّكلا ٌّدح ىلإ ْلِصَي | تاع ةنيرعت «سلاجملا هذه ثأدتباو

 وأ همك يف ذوذش وأ ءهنتم يف ٍةلعل ٌثيدح هل فُعضي نأ ٌنكمُي ال يذلا ًةقثلا ناك

 .هْنس ْنِم ربكأ هب هثرهشو ُهُملع ناك ىتح «هلاجر يف ِفْعَض

 :دادغب يف

 :ةيمالسإلا ةلودلا ةبصق ءهّدعَب نمو لبق نمو ءهرصع يف ٌدادغب تناكو

 ٍثيدحلا ٌملع اهيفو «ةفسلفو هقفو «بدأو ٍةخل نم ملعلا باوبأ لك يف ِءالعلا ٌلثومو



١٠١١ 
 يراخبلا

 نب َدمحأ نيئّدحملا ٌمامإ اهيف ناك هّنَأ َملعت ْنأ َكّبْسَحو «ةورّذلا علب دق ةياورلاو

 ٌلحر َكلذلو «ةنيدملاو ةكم ىلإ ىوأ امك ءّيراخبلا اهيلإ يوأي ْنأ دب ال ّناكف «لبنح
 يذلا ءدمحأ مهسأر ىلعو «ةاورلا نم ٍثيدحلا ٍدراَوَم نم ىّذْعَتَي ٍتارم نان اهيلإ

 .انس هريكي ناك

 :هيلإ ىلاعت هللا هّصبق دق ٌدمحأ ٌمامإلا ّناكو «ملعلاو ٍنأشلا نم ّعلب ام علب امو

 «هتظفاح ٌةَّرقو «هقافآ ٌعاسّناو فلقع ُةَعَس ْتَدَبو هٌعوبن ادبو ءاهيف ثيدحلل ّسلج

 نودك رة لوب ف رعرالا هنأ دكذي ثيدح لك يف نوكّكْشَتَي اوراص ىتح «هتياور ٌةَّقدو

 .هقرعي ٍثيدح ّيأ ٍلوَُق يف

 مهنيب ايف نودققعي َّنأشو ٌركذ مهل ناك نيذلا ثيدحلا لهأ نم ٌةاورلا ناكو

 مهُبييو ءاهقانسإ نوِلْقيو «ٌتيداحألا َنوركذي اوناكف هولع َرادقم َنوربتخي ّسلاجملا
 لب «باجعإلاو ريدقتلا لاح ىلإ رابتخالا لاح نم مهٌرثكأ لقتناف هدنسلا حيحصتب

 هل اونعّْذَأو «ةياورلا يف ٍقدَّصلاب هل اوُرقأو «عابتالاو هنع ٍذخألا ٍلاح لإ اولقتتا

 دسحلا ناك ىتح «ةلهس ٍءاخرب اهريغو َدادغب يف ٌريست ٌدعب نم هّسلاجم ْتَّرمتْاو

 .داّسحلاو

 :دسحلا

 ٍنآرقلا قلخ ٌةلأسم ُثناكو ءراكفألاو ِءارآلا نم ٌتاَجْوَم اهيف ٌجوَت ٌدادغب تناك

 ٍلوأ يف كلذو «ةّبمالسإلا ميلاقألا مصاوع نم اهريغ يفو اهيف ّيمالسإلا ّلقعلا لشن

 «ءادتبا ثيدحلا ٍلاجرب ٌلزنت ٌةنحملا تناكو .هفصتنم نم رثكأ ىلإ ّيرجحلا ِثلاثلا ٍنرقلا

 .ثيدحلاو هقفلا لهأل ٌرصتناو «لّكوتملا ءاج امل ؛مهموصخب كلذ دعب نم ْثلَزَن مث
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 ديغ هللا مالك َنآرقلا َّنِإ :لاق نإ ٍداقتعالا ٍةمالسب ُفَّصوي ٌجِلاعلا َراص ٍذئدنعو

 «قولخم يغ وه :ّلاق وأ «قولخم ٌهظفل َنآرقلا ْنِ :لاق ْنِإ غيزلاب ُفصويو «قولحم

 نئيأرلا ّيأ يف ًاعطاق سيل هُمالك ناك ْنإو «ةقبرلا علخو «لالضلاب ٌُفَصوُي ٍظئدنعف

 .نودساحلا ُهَمِحأَو «نوّبحملا هل ٌلّوَأت

 نم هرصع يف ِثيدحلا ٍلهأ خيش هب نوزمغي يذلا ٌرمغملا نودساحلا َدَجَو

 نأ ذيع ملو هوت لب «ةيضقلا يف ْمكحي ملف «لوقلا يف ظلت هنأ كلذ «ةيحانلا ءله

 ٌتيداحألا لقني يذلا ُتّّدحملا وهو ءاهيف ضوخي ْنَأ ِثّدحمل ٌغوُسَ د يتلا لئاسملا نم

 هتياحص نع الو دي ّيبنلا نعال .ةّيضقلا يف ًايورم ًالقن دي يف ةباحّصلا ٌرابخأو

 مهلعج ّبولقلا ٌلكأي يذلا ّدسحلا ّنكلو .مهمسيو ام هّعسيوو «ّلقي مو فقوتف .ماركلا

 «قولخم ٍنآرقلاب يظفل ْنِإ :لوقي هنأ ىري هنأ اوعّداف ءمهتنلا ىو اب فقوتلا نورّسْغُي

 هللا ْنِإ» :ِل ّىبنلا ٍلوق نم كلذ ذخأو .ةقولخم اهّلك ٍدابعلا ٌلامعأ :لاق ةنأل ٌكلذو

 .قولخم ٍنآرقلاب يظفل :لوقي هنأ ىري هنأب هّمالك اولّوأو . "”هتْنَصو عناص لك ُمْنْضَي

 ىتح «يراخبلا ىلع ٌليواقألا ٌلَّوقَتو هدوسح ٌدوقح ٌلجر ٍثيدحلا مام ىربثاو

 .«هومًّئاف ّيراخبلا ليع|مسإ نب دمحم ىلإ بهذ ْنَم م) :لوقي نأ «دقحلا هب غلب دقل

 «ميلاقألا يف ٌفوُطي ٌلَحَحَأ دقو «هب نومّربتي ةماعلا ّنأب ّسحأ ُهنأل ّيراخبلا مَن

 سحأو «مهّدنع ٌلزنف هتبارَق ضعب اهبو (كنترخ) ةيرقب ٌلزنو دنقرَمَس ىلإ ىوأ ىتح

 :هيلإ ع ٌعِرْفَي هئر ىلإ اول مرتب ٍداقتعالا َميلس ٍناهيإلا ّيقن : ناك يذلا

 اك حيحص ثيدح وهو .هنع هللا يضر ةفيذح ثيدح نم دابعلا لاعفأ قلخخ يف يراخبلا هجرخأ )١(
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 هيلإ ىلاعت هللا ٌةَضبقف .كيلإ ينضبقاف ءتَبُحَر اب ٌضرألا َلع ُتقاض دق هنإ ّمهللاا
 .«هئاعد نم رهش دعب

 :«حيحصلا دنسملا عماجلا» ٌباتك اهّرهشأو .هٌراثآ

 «خيراتلا يف نيباتك ّبتك دقف «رثألاو ةياورلاب لصق هلك ًاريثك الع ٌيراخبلا كرت
 .رثآلاو ثيدحلا لاجر خيرات يف امهو ««ريبكلا خيراتلا»و «ريغصلا خيراتلا» اه

 .(ريبكلا فاعضلا»و «ريغصلا فاعضلا» تاتك امه «نيرخآ نئباتك كرتو

 باتك وه مويلا ىلإ يمالسإلا عرشلل ًاحّضومو ًانيبم ّيقابلا َدلاخلا ٌرثألا كرتو
 ."”(حيحصلا عماجلا»

 لبق ْنّمع ٌذخأي قافآلا يف ُلَقَتَتَي وهو «هبابش خْرَش يف هعمجب ًادتبا دقو
 .ظفحلاب راهتشالاو ةقثلا نم علب ام َعَلَب ْنأ لإ كلذ لع فاو هنود نم يطعُيو

 ٌقاحسإ ٌدنع ٌتنكاا :هنيودت ببس يف لوقيو ««حيحصلا عماجلا» نيودت ىلإ هجن لئدنع

 قوف كَ يبنلا نسل ًارصتخ ًاباتك مُثعمج ول :انياحصأ ٌضعب انل لاقف ءهُيوُهار نبا

 .(«حيحصلا عماجلا» باتك ينعي) «باتكلا اذه عمج يف ٌثذخأف «يبلق يف كلذ

 هباوبأ مجرت هنإ :اولاقو «ةفيرشلا ةضورلا دنع ةنيدملاو ةكم يف هعمجب ٌدخأ دقو

 اَّلِإ ثيداحألا نم ًاثيدح ٌُبتكي ال ناك لب «ناكملا ِرْهْطب يفتكي ملو «ةفيرشلا ٍةضورلا يف

 .ًاماع ٌرشع ًةتس وحن هنيودت يف ّرمتسا دقو «نيتعكر ٍةالصو ؤضوتلا دعب

 ًائيدح نيثالث ٌوحن الإ هيلع ذَحْؤُي مل هقفلا باوبأ بيترت بسح ٌبنرُم وهو

 «فالآ ل ناتئمو لوعبسو يي (ا/ هز :هثيداحأ عومجو الجر نيتس وحنو

 .همايأو هنئشو بي هللا لوسر رومأ نم رصتخملا حيحصلا دنسملا عماجلا :همساو )١(
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 ةعبرأ وحن ٌعومجملا نوكي ءرّركملا ٍفْذَحِبو «ةياورلا ٍتدّدعت اذإ رّركُي ناك وهو

 .ّيدْيَزلا هّرصتخا دقو «"”ثيدح ٍنالآ

 :ملعلا ةرع

 ّىقتو ناي هيف ىقتلاف «روفوملا ٍقزرلاو شيعلا نم ٍةَدِج يف ّيراخبلا ناك

 نبال ٌسيلو ,ناطلُس يذ وأ ِتلم َِنُك يف ٍشيعلا ىلإ َلَدَتي مل كلذلو «بّيط ٌقزرو

 .هيلع لي ةرح

 عماجلا» ٌباتك هل أرقيل هيلإ بهذي ْنأ اهيلإ َبآ ْنأ دعب ىراَخُب كيمأ هيلإ بلط
 الو «ملعلا لذ ال انأ» :هلَسْرأ نمل يراخبلا لاقف ءهنم ٌعمسيل «خيراتلا»و «حيحصلا
 .«يراد يف وأ يدجُسَم يف ينْرّضحاف «ةجاح كل تناك ْنِإف ءساّنلا باوبأ ىلإ هلمحأ

 .دحأ هدضحي ال سل و يراخبلا لإ هئالرأ رقم نا هلإ تلو ملا كنف

 يأ املا ل هيا :ًالئاق هللا رعب ٌرتعملا ٌمِلاعلا ٌدرف

 يف اوملكتي ْنَأ ىلع ء ءاملعلا ءالذأ ثيم مألا ٌضّرحف «ءاوس ىلع ٍسانلل َملعلا مّدقُي هنأ

 .يقنلا يقتلا مهزيزع ٍنيد
 ٍةنس نم رطفلا ٍديع ٍةليل يف ًامّركُم ًازَّزعُم تامو «ًأزيزع ٌيراخبلا شاع اذكهو

 .ةمايقلا موي ىلإ عفانلا دِلمع ىلع هّباثأو هنع هللا يضرف ه5
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 نوتملا نم يراخبلا حيحص يف ام عيمجف# :41/7/ص «يراسلا يدها يف رجح نبا ظفاحلا لاق )١(

 نوتملا نمو .ناثيدحو ثيدح ةئاتسو ثيدح افلأ (59؟) ريوحتلا ىلع ريركت الب ةلوصوملا

 .انيدح قوس عستو ةئام )١94( روكذملا عماجلا نم رخآ عضوم يف اهلصي مل يتلا ةقلعملا

 .ىهتنا .«اثيدح نوتسو دحأو ةئامعبسو ثيدح افلأ (؟1751) :كلذ عيمجف



 6١١م جاجحلا نب ملسم

 "”جاجسحلا نب ملَسَم

 (هاكوزؤ-!ا؟,04)

 :قرشملا ءارو ام دالب يف ةعيرشلا مولع راشتنا

 دالبلا ٍقرشمب ّيرجهلا ِثلاثلا ٍنرقلا يف ,ريسفتلاو ٍثيدحلاو هقفلا ٌمولع ْترْثَك
 لبق اوناك ٍدالبلا هذه ّلهأ َّنأل ءاهءارو امو دنقرمسو سرافو ناسارخم ةيمالسإلا

 همولع يف ةيملعلا مهّتمهن اوعبشأ مالسإلا ًءاج |ملف «ةفسلفو ٍةمكحو مولع ّلهأ مالسإلا
 كلذ ٌدَرَمو «لام بلاطو ملع ٌبلاط :ًادبأ ٍناعِبْسَي ال ناموهنم» :"'رثألا يف يور اكو

 ءاليتساب مكحلاو ةيالولا اوبِلّس دالبلا وذه ّلهأ َنألو ءبرعلا نم مهم َماقأ ْنَم ّلك ىلإ

 دقو «هقيرط نع ةسايرلا اولانيل ؛ملعلا ىلإ اوفرصناف «مهيضارأ ىلع نيملسملا برعلا

 ٌرمو ِةاَدَعلا ٌركب ىلبت ال ةدلاخ ٍةساير ىلع اَوَلْوَتْساَف .ناطلسلاو مُكُحلا قيرط نع اهودَقت

 .هدَصِق وأ هلوط ْنكي امهم ًادودحم ًادمأ الإ ىقبت ال ٍةّيُقو ٍةسايرب اهولدبتساو «ّىِثَعلا

 :ثلاثلا نرقلا لوأ ىف ةيركفلا ةكرحلا

 ٍناطلس تحت «ثلاثلا ٍنرقلا ٍلّوأ يف تناك اهنأل ءاماقُمو ًارقتسم دادغب اوذخّني لو

 هقفلا لهأ نيب ةكرعملا ببسب ءِنّئِفلا اهيف تناكو ءمِهّلِظ يف ةيركفلا ةكرحلاو ٍةلزتعما

 .ما19546 عه ا11؟86 ماع ىلا ددعلا :يبرعلا ةلجب )١(

 نم ًاضيأ هدروأ اى .هئئُّس ةمدقم يف (754) يمرادلا هاور .امهنع هللا يضر سابع نبا مالك نم (1)

 )719١1(. يرصيلا نسحلاو (7037) دوعسم نبا مالك



 ها 0

 ٍلبنح نب دمحأ هقفلاو نسا ٌمامإ اهرانب ىوتكا دقو «لازتعالا ٍلهأو «ثيدحلاو

 مالّسلا راد ٍةنيدم يف نْوَّرَي ال ءريسفتلاو ثيدحلاو هقفلا ٌءاملع ناكف ءهنع هللا يضر

 كلذ ٌقوفو .نئمطم ٌرقتسُم ئداه وج يف اّلِإ شيعي ال ٌملعلاو .نانئوطالاو ًةأدهلا

 .هبلطو ملعلا ىلع نوض ريو «ءاملعلا نوعّجشُي ٌةالَو ةيتانلا تاهجلا كلت يف ناك هنإف

 مث «لبق نم انْيَوَر اك يراخبلا ٍدالبلا هذه يف ّدجوي نأ ًابيرغ نكي ملف
 ُبراقُي يذلا حيحصلا ٌبحاص «ّيرْيْسُقلا نيسحلا وبأ ءجاّجحلا نب ٌملسم "”هفيصر
 ؛ةيراغملاو ةقراشملا ضعب ىعَّدا لب «ءاملعلا ٍضعب رظن يف هيواسي وأ «يراخبلا ٌباتك

 .هنم ريخ هنأ

 :هتأشنو ملسم مامإلا ةدالو

 يفأشن هنأ عمو «ٌينيد ٍتيب يف ناك هنأل ديد ةأكن أشنو «روباسينب ملسم َدِلَو

 «ةيبرع ٌةليبق يهو رشق ينب نبا هنأل .ّيرَع لصأ ىلإ يمتتي وهف ءاهيف َدلَوو روباسي
 «ةيبرع ةرسأ نم ٌقنابيش وهو ناسارُخب َّدِلُو ذإ لبنح َّنب َدمحأ ّمامإلا ُهبشُي وهف
 ٌةلِص اهل ْنكي لو ؛نانئيطالاو ٍةحارلل ًابلط ؛ةيئانلا ٍدالبلا كلت ىلإ ْثَوآ اهنأ ٌرهظيو
 .دالبلا هذه رثكأك ناطلسلا ٍلهأب

 «ّيعفاشلا بهذملا نع ةقفلا َدتأو «نيدلا لوصأ َمَلعتو ميركلا َنآرقلا ظفح دقو
 ناك ّيعفاشلا بهذم َّنأل كلذو َدّلقُم ّنوكي ْنأ نع هٌجرخي ٌداهتجا هل ناك نو

 «يفنحلا بهذملا ىوس ذوفنلاو ٍةرطيسلا يف هُبلاَكُي نكي ملو تاهجلا كلت يف ًارشتنم
 بعشلا نم هتّوُق ٌدمتسي ناك ّيعفاشلا ّبهذملا ّنأ َديِب «ةلودلا ّبهذم َناك يذلا

 .«سوماقلا» يف [ى هقرافي الو هفلأيو «هلمع يف هضراعُي :يأ )١(
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 ةقعت تناك ةرظانملا كلو «ناطلسلا نم ُهتّوَق ذمتسي ّيفنحلا ٌبهذملاو «هل هراثيإو
 ؛حئاّصلا فاس ُلَمَعو ةنّشلاو باتكلا اهشأر ةيد ةيواز يف ٍنايقتلي ينس نئيهذم نيب ٌةَرْخ

 ال .نابراقتُم اهّيَطَح ّنِإ لب «ةيوازلا يطخ يف ٌديبك ٌجارفْنا نكي ملو ؛مهنع هللا يضر
 .نادعتبي

 :ثيدحلا ىلإ

 ِتيلُكِب ثيدحلا ىلإ هنا ًاَيَوَس ّىتف راصو فيفكلا ةعاوةةقكلا دعا نأذعب

 ةياوّرلا عمج ىتح روباسين يف نيئَّدَحُملا ٍرابكب ىقتلاو ,مالسإلا ٌملع هيف ثيدحلاو
 ّيوقو ىفوتسا الف «مزالم ِنِقْنُم ّدخأ مهنع ّدخأ دقو «ةصوقنم ريغ ٌةلماك مهنع

 فلاجر نع هّذخأيو ءهِنِطاَوَم نم ٌتيدحلا ٌبلطي «ةيمالسإلا دالبلا ىلإ لَحَر ههُدوُع
 ىلإ بهذو «ناسارخ ىلإ ٌلحتراف «ةمئألا بلط يف ةيمالسإلا ٍراطقألا ىلإ ٌرفاسن

 هجْوَأ يف ّناكو .دمحأ ٌمامإلا :هنع ّدخأو هيف ىقتلا ِنَم م ٌصخأو «قارعلا ىلإو ءّيَّلا

 يوريو «ٌجحلا مم هيف ثيدحلا بلطي زاجحلا ىلإ لَحَر مث «نابكُرلا هب ُتَعِماَسَت دقو

 ٌدحخأي ماشلا ىلإ | َلَحَر لب «قارعلا ّدح دنع ةتلحر ففقت مو .هيف نيئّدحُملا رابك نع

 .ةاورلا نع ثيدحلا ّملع :نيَملِع ّرصم يف ذخأي ناك ُهّلعلو ءرصم ىلإو ءاهيئٌَدَحُم نم
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 .ًاماقُمو ًاَرقتْسُم مه ٌرْطِم تناك َنيذلا ّيعفاشلا ٍذيمالت نع ٌيعفاشلا ةقفو

 ّدشأ هب نين هنع ذخأو ملسم هب ىقتلا روباسين يراخبلا ٌراز امدنعو

 هل بّصعتو «هّبحأ هيلإ ٌممتسا الو «هيلجم ىلإ ٌفالتخالا َمادأو همزالو ؛باجعإلا
 ينعد» :هل لاقو (هينيع نيب ام 1 هيلإ ٌعمتسا ْنأ دعب هنأ ةاورلا ىور دقل ىتح

 نلعب كرولا ةيلطوا م طع ةييووويفاسسألا تاعأ ان كتر نثكا]
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 :ةماقتسالاو ٌقدّصلا
 ًابرغمو ًاقرشم البلا يف َفّوط نأ َدعب ةياوّرلا يف وَلا جاّجحلا نب ٌملسم غلب

 ٍقْيَّصلا ّدقن نولقني ام ٌدقنيو ؛مهُدقنيو ,مهنع ىّقلتي وهو «لاجرلا سلاجم ىلإ ًافلتخ
 ٍقدَّصلا ضخم هاريام فالخألا ىلإ لقنيو ءاهدايج لبقيو ءاهفويُز عفدي «مهاردلل

 .ةكَك هللا لوسر نع لقنلا يف

 ىلع ُبجوُيو «ةماقتسالا ٍلهأ ء ءانمألا نيقداّصل ِتاقثلا نع الإ دخأي ال وهف

  ملعا» : :هنع هللا يضر كلذ يف ُلوقيو همه مي ؛مهتلا لهأ نع دعتيي نأ ثيدحلا بلاط

 ءاهويقسو تاياورلا حيحص نيب ٌرييمّتلا فرع دحأ لك ىلع بجاولا نأ هللا َكَقَقَو

 لهأ نم نيدئاعلاو ؛مهتلا يلهأ نم ناك ام اهنم َيِّتي نأ ءنيمهتلا نم اهل نيلقانلا ٍتاقثو
 25 :هدكذ لج هللا ُلوق ل امد مزاللا وه انلق يذلا نأ ىلع ٌليلدلاو «عّدبلا

 ْرْثَعَم ام لع أوُحيضْ ودمج اَمَْه أوبدصم نأ اوي اي سام دك ءآَج نإ اوما نيل وح يم ا ا

 :ةرقبلا] # دبش ّن نم ا نّممؤ :هؤانث لج لاقو ؛[5 :تارجحلا] * َنيِمِدْنَن

 نم انركذ امو «[7 :قالطلا] 56 ٍلَدَع ٌىَوذ أوديْشَأَول :لجو رع لاقو 7

 ٍلدعلا ريغ ًةداهش ّنأو «لوبقم ُديغ طقاس ٍقيافلا َربخ نأ ىلع ّلدي يآلا هذه

 ."”ةدودرم

 .٠ 2 5 6 ّ. ٠ تاو 0

 ٍقدصلاب نيفورعم اونوكي نأ هيرصاعم نم مهنع يوري نميف طرتشي وهف

 َميقسلا اوفرعي ْنَأ ريغ نم ثيدحتلا ًةرثك مهُمارغ ٌنوكي اَلأو «ةماقتسالاو ةلادعلاو

 ٌلوق كلذ يف يوريو «ناقتإلا مدع ىلع ًاليلد راثكإلا نم ذنب هنإ لب حيحصلا نم

 .(ةرهز وبأ) ./ص لوبناتسإ عبط ملسم ةمدقم )١(



 ١ جات نيولس

 باطخلا نب ٌرمع نع يوريو .«عِمَس ام لكب ٌتّدحي نأ ًابِذَك ءرملاب ىفك١ :ْلك ّيبلا

 .(عِمَس ام لكب تدي نأ .بذكلا نم ِءرملا بسحب :هلوق

 8 هلا ناا© - 0 ل
 نع لقني ام ٍقْدِص يف يّرحَّتلا مدع ىلع ًاليلد .ثيدحتلا ةرثك نم ٌذخأي ناكو

 نأ دعب ؛ثيدح فلأ ةئمثالث نيب نم ُهَباتك ٌراتخا هنأ هسفن نع ٌركذيو كي لوسرلا

 ٌراثكإلا  نيئّدحملا نم هيغ الو وه ال  هّنه نكي ملف ؛هاورو هذخأ ام ٌقدص ٌربتخا

 درو «حيحصلا َفّرُعَتو َيَرحَنلا هّمه ناك لب ءنيقرْشَتْسملا صعب ىرتفا اك «عئجلاو

 :هيقلا

 نوكت يتلا وأ ءاهلثمب ُسِنَاَْسَت مل يتلا ةبيرغلا ٌرابخألا هتياور نم ٌدعِبُي ناكو
56 0 5 5 3 1 
 :هنع هللا ىضر دوعسم نب هللا دبع لوق كلذ نع ىوريو «لوقعملا ىلع ةبيرغ اهتاذ يف

 .«ةنتف مهل ناك الإ مهوقُع هغلبت ال ًاثيدح ًاموق ٍثَّدَحُمب َتنأ اما

 .ءايلعلا ًةّصاخو «سانلا ٌباتغي ناك نم ًاثيدح ٌلبقي ال هنع هللا ىضر ناكو

 ةبسنلاب هِلوق يف يراخبلا نع فادي ناك جاّجحلا نب ٌملسم نأ يدادغبلا ٌبيطخلا ركذ
 - 0 25 و 5 5

 ًاموي لاقو «هيأرل ّيراخبلا نم لاني هخويش نم ٍلْهَّذلا ىيحي نب دمحم ناكو «نآرقلل

 «نآرقلاب ٍظفللا ٍةلأسم يف ّيراخبلا ٍلوقب ٌلوقي ناك ْنَم» :ملسم مهيفو ؛هسلجم لهأل

 ,لِهذلا نم هعوبس ناك ام َعمجو «هلزنم ىلإ هروف نم ٌملسم ّضهنف «انّسلجم لمْ
 اينو ةفعرلا تيك تما: سيع ةباؤرلا كرتو هبلإ ةلسنأو

 ٍدمحم نع ٌدخألا ِكرتي مل «ليق ام هيف ٌليق يذلا «ٌيراخبلا ْنأ بيرغلا نم َناكو

 .هرْذدَعَو هحيحص يف هنع ىور لب ءاذه ىبحي نبا
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 07 ءملسم دنع ءاملعلل صالخإلاو ءيّرِحَتلا رق ىلع ل َربخلا اذه نإ

 .هاوس ىلع هحيجرتو وفعلاب هِذَخَأَو «ٌيراخبلا دنع ٍةحامسلا ىلع

 :دنسلا ٌلاِصُنا

 يذلا ٌثيدحلا ءفيعضلا نم ٌدعُيف َالصّتُم ٌدنسلا ٌنوكي نأ ةياورلا يف ٌطرتشُي

 يوري ال اك ءلّسرملا ىّمسُيو .هنع ىور يذلا يباحصلا ٌركذي الو «ّيعباتلا هيوري

 َربخلا در ِكرابملا َنب هللا دبع نأ كلذ يف ىوريو .هتاقبط ىدحإ يف ٌعطقني يذلا ٌربخلا

 كّتالص ّمم كوبأل ِّّيَصُت ْنأ» :لاق لك ّيبنلا نأ «رانيد نب جاجحلا نع ّيورملا

 نيبو «رانيد نب جاجحلا نيب ْنِإ :كرابملا نبا لاق دقف ةكيرم فان وق نأ

 .ّيِلطملا ٌقانعأ اهيف [عطقنت] َرواَقَم كي ّيبنلا

 «ماسقأ ةثالث ىلإ مهدانسإ عّبتتو مهب ىقتلا نيذلا نيثّدحملا ُمّسقُّي السم َّنإو
 ةماقتسالاب اوُنِرُع نيذلا :ىلوألا ٍةقبطلا ٌلهأف :ىرخأ اهيلت ٌةقبط مسق َّلك ُلعجيو
 «طيلخت الو ٌفالتخا مهتاياور يف دجوي مل ؛مهنع نولقني ْنَمو «نولّقني امل ناقتإلاو

 .مهريغ ىلع مهئاياور مّدقُت ءالؤهو ءقْدِص لب ء«فْعَض مهدانسإ يفالو

 مل نكلو ةّداجلا نع ٌفارحنا الو ءٌبِذَك مهنع ْفرعُي مل ْنَم :يناثلا مسقلاو

 نإ اهيلع ىلوألا ُمّدقُتو ,ىلوألا نود ٌةقبط مهو َّنّسلاو ةياورلا يف ناقتإلاب اوفرعُي
 لك يبنلا نع ًةشئاع ثيدح كلذ يف يورّيو .مهتلزنم نود ٌةلزنم مهف «ضُراعت ناك
 .«مهزانم سانلا َلِزُت نأ كي هللا ٌلوسر انّرمأ» :تلاق ذإ

 03 506 0 و و 5

 وأ ءثيدحلا لهأ دنع نومهتملا مهو «مهثيدح لبقي ال ْنَم :ثلاثلا مسقلاو



 لح جاّجحلا نب ملسم

 فورعملا ُفلاخي يذلا ٌركمملا هِئيدح ىلع تلاغلا ُنوكي نم كلذكو «مهنم رثكألا ٌدنع

 .ًاضيأ مهنع يورّيال ءالؤه نإ ءطّلَلا هّدنع ٌرّثكي ْنَم وأ «تاقّثلا نع

 :اهتوقو هّناّيوْرَمو هبنك

 اهيلع ُتلَمَتْشا يتلا ٌتيداحألا ىَوَر مهنع ٌلقني ْنَم رايتخا يف ِةَقَّدلا 57

 ملام مهنع ٌذخأي ْنَميف ًطرتشا دق ّيراخبلا نأ َنَْرَي اوناك ةربخلا ّلهأ ّنكلو هين

 (ى ظفحلاو ًطْبَّصلاو ةلادعلاو ٌقدّصلاو َناقتإلا طرتشا ٌيراخبلاف «ملسم ْطّرْمَي

 ٍةَمّرالُملاب هنأل ءهنع يوري نمل ''”َةمّرالُملا طرتشا ّيراخبلا نأ َدْيَب ءملسم ٌطرتشا

 ْنأو «هاقلي ْنأ ٌملسم ًطرتشا اهنيب «ربخلاب ال «"'نايعلاب هّلاح ٌفّرعتي ريصق ريغ ًادمأ

 .ةمزالملا نود ءاقللا رم نأ كش الو «"'دحاو رصع يف انوكي

 ةياورلا قو يتلا ٍةرّيملا هذهم عملسف ىلغ ٌزاتمي هتياور ف ٌيراخبلا ناك اذإو

 ادب دقو «بيترتلا ٍنْسُحو ,فينصُتلا ةدوجب ّيراخبلا ىلع ٌزاتمي ٌملسمف «قيثوت دش
 .هتافلؤم ّلك يف كلذ

 ىلع ُيبكلا عماجلا» ٌباتكو ««لاجرلا ءارسأ ىلع ٌديبكلا ٌدَئْسُملا :هبتك نمو

 باتكو ««زييمتلا» باتكو ««نيثدحملا ماهوأ» باتكو ؛«للعلا» باتكو ؛««باوبألا

 (نيمَرْمَخُملا) باتكو ؛«نيعباتلا تاقبط» باتكو ؛«دحاو وار الإ هل سيل ْنَما

 عامسلا توبث نود ءاقللاو .ةدحاو ةرم ولو ءاقللا توبث طرتشا امنإو «ةمزالملا يراخبلا طرتشي ل(1)

 متاح يبأو ةعرز بأ بهذم وه

 .مَّدقت اك ةدحاو ةرم ولو ءاقللا توبث طرتشي يراخبلا َّنأل ىل موزل ال ليلعتلا اذه (1)

 .ءاقللا ناكمإو ةرصاعملا :ملسم طرش (؟)
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 وه «هباتك يف هب ّيراخبلا ٌرظانو ؛مالسإلا هب ٌمدخ يذلا َميظعلا هّباتك ّنكلو

 ُباتكو «ةياور ٌقثوأ ّيراخبلا ٌباتك َّنأ ىلع ِءاملعلا نم نورّتكألاو «"”«حيحصلا»

 ريداقت يف ِقرشملا ءالع ٌضعبو برغملا ٌءاملع غلاب دقو «أبيترتو ًابيوبت ٌنسحأ ملسم
 نيِئَّدَحملا نم َمظعألا َروهمُجلا ّنكلو «ٌيراخُبلا ىلع هومّدق ىتح ءملسم باتك

 .كلذ ريغ ىلع

 ًانايحأو ءعضاوم ٍةّدع يف ّدحاولا ٌتيدحلا هراركت يراخبلا لع ذأ مادو

 يف ٌملسم كلذ ىشاحت دقو رخآ عِضْوَم يف ُهّضعبو «عِضْوَم يف ثيدحلا ىّضعب ٌرْكْذي

 يف ٌكلذ وه ركذ دقو ءهيلإ ٌةرورضلا ُبطْضَت ام الإ ,راركت هيف نكي ْملف ؛هجحيحص
 نم تاقبط ِثالثو .ماسقأ ٍةثالث ىلع اهُمّسِقُنا :هنع هللا يضر لاقف .هجيحص ٍةِمَّدقُم

 هيف ٌثيدح ٍدادرت نع هيف ىَنْعَتسُي ال ٌمِضْوَم أي هنأ الإ ءراركت ريغ نم "”سانلا

 ٍثيدحلا ةداعإ نم لب الف كانه ُنوكت ةَلعِل هدانسإ ٍبْنَج ىلإ ٌمقي ٌدانسإ وأ «ىنعم ٌةدايز
 ىلع ثيدحلا ٍةلمجج نم ىنعملا كلذ َلَصْفُي نأ وأ «ةدايزلا نم انْفَصَو ام هيف يذلا

 كلذ ٌقاض اذإ هثداعإف «هتلمج نم رّسع اير هّليصفت نكلو ؛نّكمأ اذإ هراصتخا
 .(ملس

 ركذ ريغ نم مه ال ٌةدايز َةّمث ثناك اذإ الإ ٌديعُي ال هنأ مالكلا اذه ىّدؤمو

 نع هُلِيُت دق هلع هيف ٌنوكي يذلا دانسإلا يوقُي ٌدانسإ كانه نوكي وأ ءهّلك ثيدحلا

 دوا

 اى اولي هللا لوسر نع لدعلا نع لدعلا لقنب ننسلا نم رصتخملا حيحصلا دنسملا» :همساو )١(

 مساو نيحيحصلا يمسا قيقحت» :هتلاسر يف ةدغ وبأ حاتفلا دبع خيشلا ةمالعلا انذاتسأ هقّقح

 .«يذمرتلا عماج

 .(ةرهز وبأ) .ةثالثلا ماسقألا انركذ دق (1)



 جاجحلا نب ملسم
 *١1

 ءراصتخا اهيف نئتياورلا ىدحإ ُنوكت وأ هب ٌولعيل ديدجلا ةانسإلا ٌركذيف «هتجرد
 لك لَ ذأ نح ٌرعتْطُملا ُقيَِيْذإ ءلّصفُملاٌركذيف «ليصأ هيف ىرخألا
 .يناعملا

 ِثيداحأ صيلختو .هريرحتو ثيدحلا ٍبلط يف هنع هللا يضر ٌملسم ٌرمتسا

 لب كب هللا ٍلوسر ىلع ًابذك هيف هوتي ام ّلك ٌدرو ءامجوُشَي ام ّلك نم كَ هللا ٍلوسر
 سبأتسي مل ًابيرغ نوكي ام ّلكو .هتياور ىلإ نآَتْطَي هيف يوارلا نكي مل ام ّلك در

 .ُكك هللا لوسر ٍثيداحأ نم فورعملاب

 :ثحبي وهو تومي

 ملف هنع لْكّس ثيدح نع ُثحبي َوُهو «ةافولا ِهّنٌرَصَح ىتح ,دهاجي ناك دقو
 قرر فال نار اا ساما يو مرن را دون ءاهاذرو
 َنيِقَب سمخل نينثالا موي َنِْفُدَو دحألا ٌةّيشع كلذ ناكو «هنع تحبي وهو ههّبر ىلإ

 ّيملعلا ِثارّثلا كلذب اهيف ىتأ «ةنس نيسمخو ًاعبس الإ رّمعُي ل كا ةنس بجر نم

 .ميظعلا
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 "”يناتسجّسلا دواد وبأ

 )٠١0؟-هلالاه(

 :يناتسجّسلا يدزألا

 ناتسجسس ىلإ ُبسنُيو .دواد وبأ «ريشب ِنِب ٍقاحسإ ِنب ِثعشأألا نب نايلس وه
 هنأ دهظيو «ّناتسجسلا ٌيدزألا :هل ُلاقُيف «ةّينميلا لئابقلا ىدحإ يهو هدزألا ىلإو

 اوملسأ ْنِّمم نيريثك يف ٍنأشلاك «ءالولا ٍةلصب ِدْزألاب ّلصّناو «يرع ريغ لْضأ ْنَم
 اذهب اهْيلإ ّنومتنيف «ةّيبرع ٍةرسأ عم ِءالو ّدقع ٌنودقعي اوناك دقف «مجاعألا نم
 ٌعاََتا كلذ ّلعلو ةّوُق اهتود تناك ْنِإو ءبسنلا ٍةرسأك مهل ًةرسأ نوكتوت ىالؤلا

 نيب ىخآو ,راصنألاو نيرجاهملا نيب ىخآ امدنع كَ يلا اهّنس يتلا ةاخاؤملا ع

 نكت مل إو ةّرخألاب نمؤملاب ّنمؤملا ُقِحلُت ٌةاخاؤملا ٍتناكف ءجّرْرَمْلاَو ِسْوَألا
 .ةعفاد ٌةبَصَعالو «ةعماج مجر

 ٍفاوطلاب اهنم ّلقتنا دقو هاب املك نابع تناك دقف «ةرصبلاب َدِلَو ُهنأ ٌرهظيو

 ْنَيم اهَبُّك ىّقلتيو ءاهتاور هاوفأ نم ٌتيداحألا َممجيل ةّيمالسإلا ميلاقألا يف
 يئانتو ٍفاولتلا لوط دعب ّلصألا هيطوم ىلإ ٌبيرغلا ٌدوعي اك اهيلإ ٌةوعيو ءاهّبَمَك
 نأ دعب ًاصوصخ ءًارارم ٍةلودلا ٍةبصق َدادغب ىلإ بهذ دقو .اهب ّفاط يتلا رايدلا

 .هّدنع ْتَّحَص يتلا هتياور ٌرشنيل هلع ٌقوس ىوتسا

 .م1555- ه6 ماع :85 ددعلا :يبرعلا ةلجم )١(



 227 يناتسجسلا دواد وبأ

 :ةياورلا ملع ىلإ ههاجتاو هتساردو هنأشن

 يناثلا ٍنينرقلا ِف ملعلا نئادم ىدحإ يهو «ةرصبلاب داود يبأ ةأشن تتناك

 ٌتقثبناو ةلزتعملا ٌءارآ اهيف ْتَمَّنو ؛مالكلا ُملع أشن اهبو كي ّيبنلا ةرجه نم ثلاثلاو

 ٌيعفاشلا ٌرظانو «هّدعب ًءاج ْنَمو ةفينح بأ ٍدهع يف ّيهقف ٌداهتجا اهب ناكو ءاهعوبر نم

 .اهيلإ مهّضعب فرحنا ءارآ يف اهتاهّقذ

 نع اهُضعب ٌرّيت ؛مولعلا نم عاونأ ٌةئالث ماعلا ّيمالسإلا رجلا ُدوُسَي ناك دقلو

 «ةتيالنسألا ةةيقعلا ةفسلف هشوضوم يذلا هلحلا وأ لكلا ع ةةيثرأ وقتي
 :ثلاثلاو «هجهانمو ِةّيملعلا ٍةّيفيلكتلا ماكحألا ٍطابنتْا ٌملع وأ .هقفلا ٌملع :يناثلاو

 ٌدمتسي يناثلا ناك نإو .هقفلا ٍملع نع ةياورلا ٌملع اذهب ريت دقو «ثيدحلا ُملع

 .ميركلا ٍنآرقلا دعب ٍناث ردصمك هنم يقتسي يذلا هعوبني وه ذإ ءلوألا نم هماكحأ

 يف ٌرواجتي الو «عورفلاب هّملع يقتسي اهنمو «ةياورلا ملع ىلإ واد وبأ هجّنا

 ُماوِق وهو ةةلقح ذإ «هيلإ هتاف ؛ميركلا نآرقلا ظافحتساب أدتبا اذكو .ىورُي ام كلذ
 يه ذإ «ةّيبرعلا ملع مث هيحاون نم ٍةبحان يف ٌصّصخَتي ْنأ ديري ْنَمل ّيمالسإلا ملعل

 «وتياغ ىلإ ٌلِصْيو «هقئارط يف ٌريسي نأ ُديرُي نمل ٌحابصملا يهو «يمالسإلا ملعلا ءاعو
 .ةياورلا ىلإ جنا كلذ دعب نمو

3 
 :ميلاقالا ىف هفاوط

 يفتكي ْنَم هَ لوسرلا نع ٍرابخألاو ثيداحألا ٍةاَوُر نم ةرصبلاب نكي ملو

 نم َنيريثكلا ٌعممسيل ميلاقألا يف َفوُطَي ْنَأ هل دب ال ناك َكلذلو «مهّدنع ةياورلاب

 ناسارخنو «ةريزجلا ضرأ ىلإو ءرصم ىلإو ماشلا ىلإ لحرف «ةفلتخملا ٍنادلبلا يف ةاورلا
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 ةاورلاب َيِقتليل زاجحلا ٍدالب رئاسو «ةئيدملاو ةكم ىلإ هيلحر ٌقوف كلذو ءاهةءارو امو

 ٍفحّصلا نم ٌنوكت ال ةياورلا نأ ىلع ٍةّنسلا حاحص ٌةاور ِّقَمَتا دقف مهنع ىورُي َنيذلا

 يونكم ثركي انزل ةءاوكألا نم قلت نأ ذل ال لو ةنقيرخللا اهرتيدت اهل ةيوتكلا
 امهالكو .هريغ نع وار َيوْرَي ْنأ يف َنولهاسَتَي دقو هَبَيَك ْنَِمَع أرقي ْنأ َدُب ال

 يراخبلا ناك إو «بْتكلا نم يللا نوكي نأ نوضّرسُمال نكلو احا يَ لع
 .هذيغ ٌطّسوتي الف ,'”هنم اّلإ يح وار نع ىورُيال هنأ يف دَّدش دق

 ٌفرعيل هنع يوري ْنَم يوارلا ةمزالم :امهّوأ :نيرمأ مهدنع ةياورلا ٌدامع ناكو

 هجو ىلع نْيرمألا ٌةياورلا تغلب اذإف ّظْفِحو هئاقتإو هّطْبَض :هيناثو «هيف ةقثلا َرادْقم

 .رخآلا يف لالا ُهاّرق امهدحأ يف ٌصقن ناك نإو «ةلماك تناك لامكلا

 نم يفتكيو «لاكلا ٍهجو ىلع ةمّرالملا ةرورض يف دَدْشَي ةواد وبأ ناك دقو

 ."'لاكلا ٌدح ٌغولب طرتشي الأو ءلصألا ٍدوجوب ٍظفحلا ناقتإو ٍطبضلا

 اكشف ةرضبلا دحلاف ةءاور اه وريغ لإ لقني دحأ نكح ثالتما نأ كفو

 ؛ىقلت ام هنع َنْوَقلَتَي «ةيمالسإلا ٍدالبلا نم ةياورلا ُبالط هيلإ ُدِفَي هل ًاماقمو
 نع ددخابو «يقلتلاب هريغ نع لقن ام هنع نوذخأي كلذ دعب نم ٌدادغب ىلإ لقتناو

 نب دمحأ مامإلا ىلع هتييقح يف ام ضَرَع دقو «لقن ْنِم هذخأي مل ام اهلصأ نم هريغ
 راد مامإك هريغ نع ُذخأي ٌرمتسا نإو «هنع ُّذَحْؤُي راص اذكهو هيلع ىّقلتو «لبنح

 .هنع هللا يضر ّدمحأ مالسلا

 .مالكلا ميقتسي ىتح ءاقللا توبث ديري )١(

 .(ةرهز وبأ) .ةاورلا طورش يف يمزاحلا كلذ يف عجار (؟)



 يناتسجسلا دواد وبأ

 :دواد يبأ ننس

 «نئسلا» هباتك يه «ليلجلا يوارلا كلذ دوهجل ةبيطلا ٌةحضاولا ٌةرمثلا ٍتناك
 عب هيف لاق دقو «هاجتساو هنَسْحَسساذ هدم مامإلا لع انرشأ امك هّضرع دقو
 .«ديدحلا َدوادل ّنيِلَأ مك ءثيدحلا ّدواد يبأل َنيِلأ» :ّيدادغبلا ةاور ايف «مامإلا ٍذيمالت

 ثيداحألا ٍةسارد ىلإ ةياورلا يف هنا كلذلو .هقفلا ةساردب دواد وبأ ّيِنَع دقو
 ةقفأ ناك هنإ :ءالعلا ضعب هيف لاق دقو «ةيهقفلا عورفلا يف ءاهقفلا اهم ٌلدتسي يتلا
 ةحيحصلا ٌتيداحألا عمج .ثيدحلا ِهقفب هِتيانعل كلذكو «ننسلاو حاحّضلا ب باحصأ
 اهيف لاق دقل ىتح ءاهيف ضاو ٍنُهَو ريغ نم ءاتفلا هب ٌدتسي ام ايف وكي يناوأ
 باوبأل ٌةعماج يهف «ةيوبنلا ثيداحألا نم اهتفرعم َدهتجملا يفكيلا ل زغلا مامإلا
 ناصمألا ءاهقف اهيف ٌرودت يتلا ثيداحألا عمجب ُةٌسيانعف ءاهفارطأل ٌةيصقتم هقفلا
 :ةياورلا ٍةوق يف اهتبترم نع رظنلا عفرب .لمعلل حاصلا ِثيداحألا عمج ىلإ ُهِجَنبُهْنَلعَج
 تسيل اهّنكلو «ةبترملا هذه غلبت يتلا ٌتيداحألاو «ةطّسوتملا ٌتيداحألا اهيف ٌممجف
 ٍلهأ دنع ٌةروهشم رابخألا هذه نإو قكلَكَع ّيبنلا ىلع ةيوذكم اهنأ تنعي مو «ةعوضوم

 *كلذ ف دواد وبأ لاق دقو «ةدحاو ِةوق ف ةياورلا © ثيح نم نكت ل نو فقفلا

 ٌبتَك ْنَم ّلك دنع يهو «ريِهاشَم اهّرثكأ ننسلا ٍباتك يف اهُتعضو يتلا ُثيداحألا
 .«سانلا لك هيلع ٌردقي ال اه ربيت ْنأ اّلِإ .ثيدحلا يف

 :ةكم لهأل دواد يأ ةلاسر

 مهّباجأف ءَنْنّسلا اهيلع ُْتَلمَتْشا يتلا ٍثيداحألا نع ةكم لهُ ضعب هلأس دفو

 نأ متلأس مكنإلا :ةلاسرلا هذه ردص يف ءاجو «ةياورلا يف هجاهنم نت كَ ٍةمّيق ةلاسرب



 ءاملعو مالعأ 1

 ٌتفقوَو «بابلا يف ٌتفرع ام ٌحِص أ يهأ هيلا باتك يف يتلا ٌتيداحألا مكل ٌركذأ

 ِنْنَّسلا باتك يف ٌسيلود :اهيف لاقو ««...هلك كلذك هنأ اوملعاف مُتركذ ام عيمج ىلع

 هنأ ثنث

 نيب ٌركَنُم ٌثيدح هيف ناك اذإو ؛ءيش ٍثيدحلا ِكورتم لجر نع هُتفنص يذلا

 يف ناك امو» :ةلاسرلا هذه يف ًاضيأ لاقو ؛«هُريغ بابلا يف هوحن ىلع سيلو «ركنُم

 ًائيش هيف ُرُكْذَأ مل امو «هّدنس ٌحصي ال ام هيفو هلي ذقف ٌنْهَو هيف ثيدح نم يباتك
 .«ضعب ْنم ىوقأ هضعب ناك ْنِإو «هانعمو ِهِدَّنس يف ٌحلاَص رهف كلذ نم

 ٍقْمَّتملا نم ُهنإف «ةبارغ وأ ٌنهو اهيف ٌتيداحأ نم باتكلا يف نكي امهم هنإو

 نأ نيزك رادع ةياورلا و ابر تع مرو تخلو ل انامل ذاع

 ,"”امهيلع هُمَّدقُي سانلا ضعب ناك نإو ءمِلْسُمو يابا الإ هبي هقِبْسَي ل ءحاحّصلا ثلاث

 .ةياورلا لهأ دنع ٌريّبعملا ٌحيحصلا وه لوألا ّنكلو

 عمجو ؛ماكحألا ثيداحأب هصاصتخا ىلإ عجري ميدقتلا اذهو «(ه788 ت) يباطخلا مامإلا ديري )١(

 مل فيرش باتك دواد يبأل نئسلا باتك» :/ ١: «نئنسلا ملاعم» يف يباطنخملا لاق .ءاهقفلا لئاسم

 لهأ لّوَعُم هيلعو ....ةّقاك سانلا نم لوبقلا قزٌُر دقو ...هلثم باتك نيدلا ملع يف فّنِصُي
 نب دمحم باتكب مهرثكأ علوأ دقف :ناسارخ لهأ امأف ..برغملا دالبو ءرصم لهأو «قارعلا

 .داقتنالاو كّبَّسلا يف اههطرش ىلع حيحصلا عمج يف امهوحن احن نمو جاجحلا نب ملسمو ليعامسإ

 .«...ًاهقف رثكأو اَفْصَر ٌنسحأ دواد يبأ باتك نأ الإ

 فورعملا يبطرقلا يدزألا مساق نب فلخ مساقلا وبأ ظفاحلا يراخبلا حيحص ىلع همَّدق نّممو

 يبأ باتك ؟كيلإ بحأ يأ :غابدلا نبال ليق هنأ ربلا دبع نبا ىور دقف (ها41" ت) غابدلا نباب

 «هتسرهف) يف ريخ نبا هركذ .يرايتخاو يرظن يف املوأ :(هحلمأو اهنسحأ :لاق ؟يراخبلا وأ دواد

 ٍليبشإلا عوبري نب هللا دبع دمحم وبأ ظفاحلا هدقن دقو .44ص «هجمانرب» يف يبيجتلاو «7١٠ص

 .١١ا/ص (هتسرهف» يف ريخ نبا هنع هلقن اى (هه077؟ ت)



 زاره يناتسجسلا دواد وبأ

 :لَسرَملا ثيدحلا

 اهنكلو ءدنسلا يف نْمَو اهيف هتايورم ضعب َّنِإ ُلوقي هنإ :لئاق لوقي دقو
 م مهيعباتو نيعباتلا ٍدهع ين ٍدنسلا لأسم نأ :كلذ نع باوجلاو ؛لمعلل ا

 يبنلا لاق :ٌيعباتلا لاق اذإف ءيواّرلا ةوقب ٌةريعلا تناك لب «ٌةديدش اهم ٌةيانعلا نكت

 يبنلا نع اذه كل ّلقن يذلا نم لأسي م ؛هنع ىور يذلا يباحصلا ركذي ملو كي

 هلعلو «ةباحصلا نم ريبك ٍددعب هئاقلب ًاروهشم ّيعباتلا َماد ام «ةباحصلا نم

 نسحلاو بّيسملا نب ٍديعسك ٌنيمأ ٌةقث هِتاذ يف وهو «مهنم ريبك دلع نم هعيس

 «كلام نيئَّدَحُملا مامإ ُهَّلَِق دقو ءًالسرم ثيدحلا نم ٌعونلا اذه ىّمسُيو «ّيرصبلا

 اوطرتشا «ثلاثلا نقلا ءاجو ءدهعلا مداقت امل ْننكلو «ةفينح وبأ ءاهقفلا حيو
 يف ْنكلو ءاهدنس ُلصَني مل ٌرابخأ رابتعالا نم طقسف «دنسلا ُلاصّتا ٍثيدحلا لول

 ثناك نزو «لمعلل ةحلاض نكت: نساسألا اذه لعق ءابن لمعت ناك نيعيالا ليه

 ءجضانلا ّيهقفلا هلقعب «دواد وبأ ٌناكف «دنسلا ِةلصّتم ريغ حالطصالا ٌبسح

 مهيعباتو نيعباتلا دهع يف اه ًالومعم ناك اهنأل ءاهّلَبْقَي تاياوّرلا يزاغمل هكرادإبو

 .لمعلا ٌةبجاو اهنإ :لوقنو «لمعلل ٌةَاَص اهنأ رّرق دقو ءاهَطِقسُي نأ ٌركميالن

 :مالسإلا يناعم

 ٌتيداحألا ىور نأ ٌدعبف «هيمارمل ًامهاف ,مالسإلا يزاغمل ًاكردُم َدواد وبأ ناك

 اهب ْتَءاج يتلا ٌلئاضفلاو ةيمالسإلا ٌقالخألاو ٌّئيمالسإلا ٌةقفلا اهيلع ردودي ىتل

 هنع ىور اى «ةملكلا هل كرتنلو «ةعبرأ يف ِثيداحألا َعامج نأ َرّرق ةيوبنلا لا

 اهنم َتْلَخَتْلا ثيدح ٍفلأ ةئمّسمح هلي هللا لوسر نع ٌتِبَتك» :ّيدادغبلا ٌُبيطخلا
 2 0 ا يرسخ عا ار

 تركذ «ثيدح ةئمناثو «ثيدح ٍفالا ةعبرأ هيف تعم 0 ١١ ىباتك 2 دام



 ءاملعو مالعأ ل

 :ثيداحأ ةعبرأ كلذ نم هنيدل ناسنإلا يفكيو .هُبراقُي امو هُهِبْشُي امو َحيِحَّصلا

 مالسإ ٍنْسُح ْنِما :مالسلا هيلع هّلوقو ««تاّينلاب ُلامعألا امَّنإ) :مالسلا هيلع هّلوق
 ىضري ىتح ءًانمؤم ُنمؤملا ٌنوكي ال١ :مالسلا هيلع لوقو «اهينْعَي ال ام هّكرت «ءرملا

 نِّيَب ٌمارحلاو ْنِّيَب ُلالحلا» :مالسلا هيلع هّلوقو «”«هسيفنل ٌهاَضْرَي ام هيخأل

 .«تاهبتشُم امهتيبو

 ةدعاسالاو ةكشملا مالسإلا ّيحاون رمي ةعبرألا ٌتيداحألا هذه َّنإو
 ساسأ نأ ْنَيِبُي :يناثلا ٌثيدحلاو «صالخإلا لامعألا ّساسأ نأ ُنّييُي :ٌلوألاف

 :ثلاثلا ثيدللاَو ؛هروعشو هساسحإو هتيرحو ريغلا ف مارتحا «ةيناسنإلا ٍتاقالعلا

 الف «حيبم ٌنوناق هّلعفي ام نأ ئرما لك ضرفي ّنأ يعامتجالا ِءانبلا ٌساسأ َّنأ ٌنّي

 كلذ عفان تره م ااماع ردا هوكي تيب هرع ودام ريال هيغل يدوي

 لوقعلا هُبيطَتْسَت ام مارحلاو ٍلالحلا ّساسأ ّنأ ْنِّيِبُي :عبارلا ٌتيدحلاو .ميمعتلا
 يذلا ٌبّيطلا وهف ميقتسملا لقعلا رظن يف م نوكي ا هحبقتْسَت امو ؛ةكردملا

 هيفا ريع ةعزدملا لوقملا رن ىف يح نوكي اموب كنا لطويسللا كاع
 .هييرحتب ٌُصوصُنلا ٍتءاج يذلا ٌمارحلا رهف ؛ىوهلل

 ًاعرو ناك ميقتسملا ِكاردإلاو ءميظعلا ّيملعلا ٍدهجلا كلذ عم دواد وبأو

 هعرو يف لبنح نب دمحأ مامإلاب سانلا ةبشأ ناك هنإ :اولاق دقل ىتح ءافيفع ًادهاز

 ةءايزاكلذ قا ووكي آلا ىح انتم ؛ هّنكلو «بتكلا هَعَم اّلِإ ديسي ال ناكو «هَِّمعو

 .هنع ىضرو هللا ةّمحر

 مكدحأ نمؤي ال» :لاق ٍةكَي ّيبنلا نع ءكلام نب سنأ نع (40) ملسمو )١1(: يراخبلا هاور )١(

 .«"ىضريا :ظفلب نيحيحصلا يف وري لو .؟هسفنل بحي ام_هراجل :لاق وأ هيخأل بحي ىتح



 يذمرتلا

 "”َيِذِمَْتلا
 )51١-ؤالاهم(

 دالي ةاوز اننا لز نقم 2”( يناي ُملعلا» :لوقي هنع يور ايف هك يبل ناك

 مالسإلا رمع يتلا دالبلا نم اهريغو «'"”دنقرمسو ناسارخو سراف ضرأ نم نمل
 العلا رهظف لب ّيبنلا ةءوبن تقّقحَت دقو «ةفرعملاو ىوقتلاب اهألمو ءاهلهأ بولذ

 هقفو ريسفت نم اهعورف ىّتش يف ةيمالسإلا مولعلا ٌحيباصم اولَمَح نيذلا ًااذفأل
 ضرألا هذه ءءاملع ٌراثآ دجاو كنإف «مالسإلا ملعب رخاز باتك يأ ختفاو .ةغلو

 .ةلضافلا ةبّيطلا

 .ما1555 - ه2 ماع «84 ددعلا :يبرعلا ةلجم )١(

 «نميلا وحن هديب لي هللا لوسر راشأ :لاق ورْمَع نب ةبقَع ثيدح نم (7707) يراخبلا ىور (1)

 .«ناَعَي ناهيإلا» :لاقف

 مه نميلا لهأ مكاتأ) :ًاعوفرم ةريره يبأ ثيدح نم (07) ملسمو ؛(4184) يراخبلا هاورو

 .«..ةيناي ةمكحلاو ءناَيِّي هقفلاو ناي ناهيإلا ءأبولق نيلأو ٌةدئفأ قرأ

 ناك ولا :فيدحب لدتا ذاتمألا نأ قلو «ناسارخخو نسزاف ضرأ ميلا دالي ءازؤاث سل(

 .هاوعد تَّحَّصل «سراف لهأ نم سان هلوانتل ايرثلاب ملعلا

 فيعض هدانسإ ثيدحلاو .هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم )7/46٠( دمحأ هاور ثيدحلاو

 مقرب «دنسملا» يف ءاج اى ؛نيّدلا ناك ول» :ثيدحلا ظفل يف حصألاو .بشْوَح نب رْهَش فعضل
 .(46ع'مخل)
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 نأ َملعت ْنأ َكْبْسَحَو ءثيدحلا ٌةياور وه محل ملع نم ناك ام ٌعضوأ ّلعلو

 ٌرثكأو « 0 ّيئاسنلاو [يذمرتلاو] دواد ابأو هّجام نباو ءجاّجحلا َنب َملسمو ٌّيراخبلا

 ةغللا هقفو ريسفتلا يف ٌةتباثلا ُمَدَقلا مهل ثناك (ى «مهنم اوناك كلذ دعب ظافحلا

 .همولعو ٍفّوصتلاو ةيمالسإلا ةفسلفلا يف ٌةذفانلا ٌةريصبلا مهل تناك |ىو ءاهوحنو

 َّنأ وه «ةرازلا هراحب ٌُضْوَعَسو «ّيوقلا يملعلا ُهاتالا كلذ يف ّرسلا ّلعلو

 بيطو ناميإلا ًةوالح اوقاذو هَتْشاَسَي اوُقاذو «مالسإلا يف اولخد امدنع  ءالؤه

 ٍفّرعت ىلإ مهاوُق ّلكب اوهجتا  مهلخشي ام ناطلسلاو داهجلا يف مهل نكي مو ؛ملعلا
 عضومو ءهلصأ ةفرعم ىلإ اوهمّئاف «ٌّقحلا ىلإ ٌقيرطلا هب ٌَنورِصْنُي اوحبصأ يذلا روُثلا

 .ةنّسلاو باتكلا ىلإ اوُهجّنا «هٌرون هنم ٌّقثبنا امو ؛هعاعشإ

 (نيحيحصلا يَمْسا قيقحت» يف ىلاعت هللا همحر ةدغ وبأ حاتفلا دبع خبشلا ةمالعلا انذاتسأ لاق )١(

 - ملسم مامإلا يف فالتخا ىلع  ةتسلا ةمئألا ءالؤه ّنأ ىلاعت هللا ريدقت ليلج نمو :01ص
 رابكلا نيئّدحملا ةمئألا ءالؤه  هناحبس ةغلابلا ةمكحلا هلو  ىلاعت هللا ماقأ دقو برع اوسيل

 نم دواد ابأو ءروياسين نم السمو «ىراخُب نم يراخبلا :ايندلا فارطأ قرشم نم مجاعألا
 نيئّدحملا نم مهلاثمأو  نيوُرَق نم هجام نباو هاَّسّن نم ّيئاسنلاو «ذمرت نم يذمرتلاو «ناتشجس

 نشل اظافح - مهاوسو نيخرؤملاو ءابدألاو نييوغللاو نييلوصألاو ءاهقفلاو نيرّسفماو ًاضيأ

 ةقحاللا لايجألل ًامالعإ . ةرّمطملا هتعيرشو هنيدل ًاسارُحو لكي يماهّتلا يكملا يبرعلا دمحم هيبن

 ةعساشلا ضرألا تاَبَنَج ىلإ امال هكقك للطو «فراولا هّلظ ّذتما «فينحلا نيدلا اذه َّنأب

 مهعاسأ عرقي ًارركتم ًاسرد ةقحالتملا لايجألل كلذ نوكيف ءاهيونجو اهلامشو اهبرغو اهقرش

 مهُرَد هللف .هيلع همالسو هللا تاولص هللا لوسر انديس ثيدح ةياور ةمئألا ءالؤه نع لقت الك

 ةياغ اولذبو «همولعو نيدلا اذه اومدخ مهف .مهريخ رثكأو .مهرجأ لزْجأو ءمهّرب لجأ ام

 عفادب ال ءهتئُس ٌبُحو كي هلوسرو هللاب ناييإلاو ةديقعلا عفادب «كلذ يف مهبهاومو مهتاقاط

 .«ميظعلا هناوضرو مهيلع هللا ٌثامحرف «ةّيدلب وأ ةّيقرعوأ ةّيموق وأ ةّيرصنع وأ ةّيعبت وأ ةّيبصع
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 هدانسإ نوف رعتي ٍثيدحلا ىلإ اوهّتاو «هتاياغو هّيمارم َنوُفّرعتي باتكلا ىلإ اوهجت
 «ٌيزارلا نيدلا ِرْخَفو ؛ريرج نباو ّيرَسْعَرلاك نورّسفملا مهنم ناك كلذبو «هتاياورو

 .امهديغو ملسمو يراخبلا مهنم تاكو

 :نوُحْيَج ربن ٌدنع ٌريرض ٌملاع
 «رهنلا كلذ فيس ىلع تناك يتلا ءنوُحيج رم َءارو ام ٍدالب ىدحإ «ذمرت ينو

 ءملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ثيداحأ يوري «ريرص ُتدَحُِم ةلاع ناك
 ةعجارم ريغ ْنِم مهيلع ُهأرقي ام اهيف نوعجارُي ههْبُحُك مهعَمو ءهذيمالت هيي نو
 ام هنع اوُلَقني ب قطني امو ءبَّتُك ام ٌنوعباتي مهو قركَذَم ةركذف الو «باتك

 هئوذخأي اوناك ام ّنإف :ثيدحلا ةياور يف ُنأشلا ناك امك ءهِلَقَن يف مهريجيِلو ءهاور

 .هنم ٍةزاجإب مهَءارو ْنَم ىلإ اهتولقنيو ءاهيوار نع ًةلصفنم ةبوتكملا ٍبْيّكلا نم

 ةبسن «َيِذِمِرَّتلا ةَرْوَس نب ىسيع نب ٌدمحم وه «ريرّصلا ثّدحملا ماعلا مكلذ
 .اهب ديخألا هاوْنَم ناكو ءاهيف هّتايح شاع يتلاو ءابم َدِلو يتلا ذر لإ

 :ىملا لبق ٌرونلا ىأر ّيِذِمْرتلا
 اهّينس يف هتايح نم ًارطَش شاع هنأ رهظيو «ًأريرض ٌةيِواَّرلا اعلا كلذ ٌتام دقل

 ةقيقحلا ّنكلو طق ٌرونلا ٌري لو صبي ال ةمكأ َدِو هنأ يدا ىتح «أريرض ةريخألا
 ًةحيحصلا ِتاياورلا ٌعمجيي ٍدالبلا يف فاط نأ دعب ءفّلأو بتكو «رونلا ىأر هنأ
 .ةنامألاو ٍقدّصلاو ِتِّبَنتلا لهأ اهتاور ِهاوفأ نم

 ٌتنكو «ةّكَم قيرط يف ٌتنك» :- «بيذهتلا» باتك يف ًءاج اى لاق هنأ يوُر

 :اولاقف «هنع ٌتلأسف «خيشلا كلذ انب ٌرمف .خيش ٍثيداحأ نم ِنْيَءْرُج ُتبتك دف
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 نير نيءزج يعم ْتْلَمَح امنإو ,يعم نيءزجلا نأ ُنظأ انأو هيلإ ٌتُحرف «نالف

 نوما رمان عانس وم ارق هع ورح نام يبت زرت ني يزكم اهرب

 :لاقف «(ةعّجارملل جلاص ريغ يدي يف ضيبأ ًاقرو ْيأ) مادا ا

 ءأرقا :لاقف ههَّلك هظفحأ ينإ :هل ٌتلقو «ةّصقلا هيلع ٌتْصَصَقف ؟يئم يحتست امأ

 :هل تلق مث .ال :تلق ؟َِّإ ءيجت نأ لبق ٌترهظتشا له :لاقف ؛ءالولا ىلع ؛هيلع هّتأر قف

 ُتأرقف ءِتاَه :لاق مث .ثيداحألا بئارغ نم ًاثيدح َنيعبرأ يلع أرقف «هريغب يننّدح
 ."""«هرخآ ىلإ هلوأ نم أرق ام هيلع

 قوش ورعب كلك فا رقة نق ليسا ةلوإ 12:13 لد1 كنلا هيف

 ٌتيداحأ ٌلحخأ دق ناك هنأ ٌرهظيو ءهِظْفِح ًةوق ٌتبثي ًاضيأ وه مث كلذ ِتابثإل ٌريخلا

 (لف «هاور امتيح هنع ٍلقنلا يف مهّراجأ َنيذلا «هذيمالت ضعب يرطب خيشلا كلذ نع

 دق ناك ولو «هذيمالت نع ةياورلا ىلع ّرصتقي ْنأ لدب هنم هّدخأي ْنأ َرْثآ هب ىفقتلا

 .مهّزاجأ

 «قْرَّطلا نع بش اذإ ىتح البلا يف ًافوطُم ,ثيدحلا ٌممحي ُيِذِمْرَتلا َّلظ

 ٌسردو «نآرقلا ظفحتسا .ىلوألا همولع ىّقلتو "المرتب ىسيع نب دمحم َدِلَو
 ٍةظَفَح نم ًاظفاح ٌراص ْنَأ دعب .داهتجالا ًةبترم علب دق ناك نو ّيعفاشلا مامإلا ةقف

 ٍفالخألا ىلإ «ليدبتلاو ٍرييغتلا نع ديعب ٍنيكَم زْرِح يف َةنوُصَم اهلقنو «ثيداحألا
 .هيعب نم

 )١( «بيذهتلا بيذهت) 884-848:9.

 ) )5؛ءالبنلا مالعأ ريس» يف يبهذلا لاق امك نيتئمو رشع ةنس دودح يف 117 117١.
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 نم هؤّور ْنَمِم الإ ٌتيدحلا نوذخأي ال ءثيدحلا ٍباّلُّط نأشك ناك دقلو

 وأ فيرحتلاب ٍتاياوّرلا نم ُفويزلا مهيلع ّلخدت ال ىتح ءاؤّور َنيذلا خويشلا ءاوفأ

 سالت موو قويتلا نع ةياوزلا لهل ةضالينإلا قانالا و ترطب ناك .فيحصتلا

 اذإ ذيمالتلا نع ٌدخأي ال ناك نم نيئّدحملا نمو .اولقني نأ مهل ٌريِجَأ َنيذلا خويشلا

 .قاثيتسالل كلذ ناكو «مهخويش نم اوزيجأ دق ٌديمالتلا ناك ولو «ءايحأ خويشلا ناك

 ."[َئّمَمَك ٌدشأ وهو «كلذ لعفب ّصتخا دق هنع هللا يضر ّيراخبلاو

 نم هنم ُربكأ وه ْنَّمع ًالقان ًايوار ٍدالبلا يف ٌفّوطُي ّيْذِمِرَتلا ىسيع وبأ ناك

 ىلع يقلُي ّدخأ ؛ةياورلا يف قْوّطلا نع ٌبشو ءًاغلبم ملعلا نم علب اذإ ىتح ؛خويشلا
 نيصيرح اوناك ثيدحلا ٌءاملعو ءلقن ٌرثكأو ةياور هنم ٌمسوأ وه ْنَّمَع ىّقلت اك هريغ

 ال ِةِلكي هللا لوسر ُثيداحأف ءاهودَجَو ىّنَأ ثيداحألا يّقلتو ةياورلا اوعطقي اّلأ ىلع

 ُدَحْؤُت ةرهوج ُثيدحلاو ءاهعومجم يف ةّمألا ُملِع اهب طيح ْنكلو دحاو ٌعلِع اهب طبي

 ىسيع وبأ اهاقلتف .ءاوس ىلع ٌريغصلاو ٌريبكلا اهاَقلَتَي «ةمكحلا وهو ءْتَدَحُو ىأأ

 يوري ناك دقف «هريغ ىلع ةيوبنلا ةمكحلا نم يقلي َناكو .ًاريبك اهاقلتي ٌرمتساو ًاريغص

 وه ْنَم ىلع لب «هنم ٌرغصأ ٌوُه ْنَم ىلع اهيقلُيو «رابكلا نم هاقلي ْنَمَع ثيداحألا

 ئيراخببلا هنع ىورو «ٌيراخُبلا نع يوري ناك دقف «هذنع ِةَّلِجَتلا ُم و هلو «هنم ركأ

 .ٌرتعيو ٍرَحْفي ناك هبو ءفْرْعَي ب اذممو «نائيدح

 نأ م

 يفو «دئّقرمس يفو ءزاجحلا ضرأ يف هنع نوذخأي اوناك ٌسانلا نأ َتَّبَت دقو

 .ىراخب

 .ًاتيبثت :لصألا يف )١(
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 ٌبتكي ىتح ماك ًاثدحم ثّدحْملا نوكي ال» :ٌيراخبلا لوقب ٌذخأي ناك دقو

 .هّلثم ْنّمعو «هئود ْنَّمعو «هّقوف ْنَمَع

 :ثيدحلا يف ّيذِمّرَتلا لمع

 لثم ,ناسارخ يف هْفَّلْخَي مل ٌيراخُبلا تام اّمل» :ثيدحلا ءاملع لاق دقل

 يف ٌيراخّبلا ًةفيلخ هوربتعاف ءىوقتلاو مروباو هياورلا ملغ يف «يْذِمِرَتلا ىسيع يبأ

 .«هّتوم دعب هيف سانلا ًءازعو ةاسارخ

 تيدحلا تجرب باكا د د تا ا

 ُرْسعَي ال اري ًاحضاو هتباتكو هئيودتو هُبيترتو هٌعمجو ؛ثيدحلا ةباتك :امشوأ

 َكلذ يف عضو دقو .اهّيبارغ وأ «ةياوّرلا ٍةوق يف هِتقبط عْضَو يف هُمهف ٍسفنلا ىلع
 "تش يمس دقو ى«عماجلا» هّباتك

 ّبتكف ؛مهيف ِةقثلا ٌةوق ُثيح نم مهبتارمو «ثيدحلا ٍلاجرل هّئسارد :امهيناث

 .(ىتكلاو ءامسألا» باتكو ««للعلا» َباتكو ««خيراوتلا» باتك

 اهنم ٌلَبْقُي ام .ثيداحألا عاونأ يف مالكلا ىلإ ٍتاياورلل ٌةساردلا ِهّنَدَه دقو

 .ظفحت لع ٌلبقُي امو «قالطإب

 نم هنع ىور ْنَم عباتلا هيف زكذُي مل يذلا وهو «لَصرُملا ٍلوََت يف مُلكتف
 هتاقبط نم ةقبط ّيأ يف ةليللملا هيف ةيلتقنا يذلا عطقنملا يف مّلكتو «ةباحصلا

 لولعملاو حيحصلا ةفرعمو ٍةكَي هللا لوسر نع ننَّسلا نم رصتخملا عماجلا» :حيحصلا همساو )00(

 قيقحت» هباتك يف ىلاعت هللا همحر ةدغ وبأ حاتفلا دبع خيشلا انذاتسأ هقّمح |ىك «لمعلا هيلع امو
 .«يذمرتلا عماجو نيحيحصلا يمسا
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 حيحصلا ٌثيدحلا َنِّييتف «ةقثلا يف ٍةاوَرلا ٍةٌوُف نم ثيداحألا بتارم يف ٌمّلكتو
 نُحُك ف ٌنوُُم همم كلذ ٌريَغو ءنانثلاو «بيرغلا ٌتيدحلاو ءنسحلا ثيدحلاو

 العلا """نتدني [5 ف ثيدحلا حلطصم ٍملع وأ ةسارد ثيدحلا ملع

 دق تناك «ةرجحلا نم ٍنْيتمملا سأر ىلع هنأل :فللذ' لإ هشام ةجباخلا فتاك دقو

 ميقسلا نم حيحصلا ةقرعمل ءاه طباوض عضَو نم دجال ناكف «ةياورلا ٌثوثش دشن

 .ثيدحلا حلطصم ملع كلذ َناكف ءاهنم

 ّيراخبلا نأ يور دقل ىتح «كلذ يف ّيراخُبلا ّمامإلا ةَّحيش ٌركاذُي ناك هلعلو

 اذه ىف َّنأ كش الو ««ىب ٌتعفتنا ارم ٌرثكأ كب ٌتعفتنا» :هل ًابطاخم ٌيذمرتلل لاذ

 ٌةركاذم «ّىقتلا خيشلاو «ّيكذلا ٍذيملتلا َنيب ّنوكي ْنأ دب ال نكلو «خيشلا نم اعصار

 .هذيملتب خيشلا َباَّجعِإ ٌراثأ «لقنلا ريغ رمأ يف

 : رسل اوأ عماجلا هباتك

 «هتقيقح يف وه (ىو ءوه هاَّس | «عماجلا» ٍثيدحلا يف ةنودم يمس يمس لقل

 بتكلا دحأ هنأ ىلع نوَُدَحُملا عمجأ دقو .«نْنَّسلاب» ًاضيأ َنييرحَملا نيب يمس

 ُباتك» :ريثك نبا ظفاحلا كلذ يف لاق دقو ؛ثيدحلاب ملعلا ٌلهأ اهيلإ مجري يتلا ٍةمسا

 .«قافآلا لك يف ٌكملعلا اهيلإ ٌعجري يتلا ٍةَّنسلا بتكلا ٌدحأ (َيذمْرّثلل) «عماجلا

 اذ

 ةكرشلا ثيداخألا :قئاعوْضرم لك محتال ءاعناع تسل نآب ةكجاوعو
 ثيداحأو «دئاقعلا ثيداحأ عمجي (عماجلاف» .ماكحألا ثيداحأ ىلع ٌرصتقت ةرئصلار



 ءاملعو مالعأ 0

 ٍرفسلا يف ٍةلماعملاو ٍبرّشلاو ٍلكألا يف بادآلا ٌتيداحأو هدْمْزلا ٌتيداحأو ؛ماكحألا

 .نتْمِلا ٌثيداحأو «ريسفتلا ٌتيداحأو رّضَحلاو

 ىقتلاو «مُهَتيِضقَأو ٍةباحّصلا ىواتف دازو ءيذمرّتلا ُباتك ُهَّلك اذه َمَمَج دقو

 .كلذ يف ننسلا عم

 ّنوكتل «ةيمالسإلا ٍراطقألا ِءاملع ىلع هّباتك ٌيَذِمْرَّتلا ىسيع وبأ ٌضَرَع دقو
 َّنأ ريثك نبا ظفاحلل «خيراتلا» باتك يف ءاج دقو .هيف ًءاج امم ٍتّّيشتلل ٌةصرف هّدنع

 اوُضرف «زاجحلا ِءاملُع ىلع ُهُئْضَرَعو «حبحّصلا َدَّنْسُملا كلذ ُتْفَنَص١ :لاق ٌيذمرتلا

 اوُضرف ناسارخ ٍءاملَع ىلع هْئْضَرَعو هب اوُضَرَف «قارعلا ِءاملع ىلع ُهّتْضَرَعو هب
 .(ملكَتَي يبن هِييِب يف امّنأكف ؛باتكلا اذه هِتيِب يف ناك ْنَمو هب

 ةياورلاو ملعلا لهأ ْنِم هّدعَب نم ءاج ْنَمو ههاَقلَت ْنَم باتكلا كلذ ىكز دقلو

 ةتسلا بُتّكلا ٌُسماخخ هيف ةقثلا ٌةوق ثيح نم هنأ ىلع ءاملعلا نم ٌنورثكألاو «دانسإلاو
 ننسلا مث «دواد يبأ ُنَتُس اهثلاثو ,ملسم ٌحيحص اهيناثو «ّيراخبلا ٌعماج اهلّوأو 2 و 97 و

 .يذمرتلا عماج مث «يئاسنلل ىرغصلا

 نأ ىلع بيراالب َنوعِمْجَيِف ؛ّيراخبلا عماج َنيبو هني ةنّزاوُم ٌءاملعلا ٌدقعيو
 ْنَميِف ةديِدّشلا هِطورشو «ةياورلا يف ِهِيَقدل ءًاعمج ٌحصأو ًةقث ىوقأ ّيراخبلا ٌعماج»

 «ّمماج» ءاملعلا ضعب ُلْضَقُي ,بيترتلا ٌنْسُحو ُنايبلاو ٌحوضولا ُثيح نم نكلو تس و

 ىهو «ةدجاو ناتي لب «هتياور ٌقرط ْثدّدعت اذإ ٌتيدحلا ٌرّركُي ال هنأل .يذمرتلا

 هنألو ءثيدحلا ٌّصنل راركت ريغ نم اهريغ ىلإ ريشُي دقو ءاهريغ نم ٌقثوأ اهاري يتلا



 | يدمزلا

 .مهكود نم هنم ٌديفتسي يك «ثيدحلاب ٍرَّصَبلا لهأ هنم ديفتسي ابيترت ٌحضوأ كلذ قون راع و ا ل ل ا ل اا قا يل ل ل

 «ٌئراخبلا باتك نم ٌرونأ يدنع ّيذمرتلا ٌباتك» :لاق هنأ ظافحلا ٌضعب ىور دقو
 ص ع 0 ٠ و 4

 يذمرتلا ٌباتكو ّنفلا اذهب ةّماتلا ةفرعملا لهأ نم وه ْنَم الإ هنم ةدئافلا ىلإ لصيال هنأل
 07 5 2 سا ار ّ
 .«مهريغو نيثَدَحملاو ءاهقفلا نم سانلا اهيلإ لصيف ءاهنيبو هثيداحأ حرشدف

 كلذبو «قثوأو ٌحصأ هنإ :لقي ملو ء.حّضْوأ يأ ٌرونأ هنإ :لاق هنأ ظحاليو 12 ثامأ ََئ ى*آ مآ * :أ تا ]5 ىثأ

 .ءانثلا يف ةقدلا ىّرت

 دعو

 ِثيداحأب ِءاملعلا ةيانع ٌرادقم هريغو ٌيذمرتلا يف مالكلا نم حضني هنإف دعبو
 هلقن مث كي ّيبنلا نع ةباحٌّصلا هلقنف ءفّلَس نع فل هولقن دقو كلي هللا لوسر 1 ا 2 م 00 2 20 8 تالرتس

 2 0 - 1 7 ٠
 يف ٌدّدسَتلا ٌدادزا نمزلا مداقت الكو «مهدعي ًءاج نمو ءمهُذيمالت ُهَلقن مث «نرعباتل

 سا 5 2 ع ِِ 5 500837

 ةحقتُم ٌروصعلا اهثلوانتو عماجملا يف ةنّسلا ِتَدوُد ىتح ءاهقدص يّرحمتو ةياورلا لوْ

 ّيبنلا غالب ُهَدنعف ءاهّتعومجم ُهَدنع تناك ْنَمو «ةمئاق ةّج'ح ًةدلاخ ُثيقبو ءةحضَوي
 .طيخم ٍءيش لكب ىلاعت هللاو هئّّيبيو هُحّضوُي نآرقلا راوجب ُمئاقلا 4 ّس 20 - 9 502

46 6 
53 93 2 



 ءاملعو مالعأ

 "”ىنيوزقلا ةَجام نبا

 (هالال؟-؟9١)

 «مورلا ّضرأ مخاَتُت يتلا ضرألا ٍتناك ُثيح اهِتبَصَق يفو «نيوُزَق دالب يف

 ُملع َةمث ناكو ءارشتنم ٌمالسإلا ناك ءاهب ىّمست يذلا ٌرحبلا ٌثيحو ءايسور ٌمخاَتُنو
 نم اهيلإ رايخألا ُثاقّثلا هلقنيو «ىوري ِهْلك هللا لوسر ثيدح َناكو ءأريزغ مالسإلا

 .ةيمالسإلا رايدلا رئاس

 :هبسنو ُهَجام نبا ٌدلوم

 ملعلا نم اهّلُكُأ يتؤُت «ةبّيط ةرماع ثناك ينلا دالبلا هذه نم نيوزق ةنيدم يف
 وبأ وهو دَجاِم نبا وهو «هتيِنُكَب ٌرهتشا يذلا ءةنَّسلا ٍةمئأ نم ٌمامإ َدِلُو ءلضفلاو
 ابأ هّدج ّسيل اذه ُهَجام نأ ىلع ٌءاملعلا ّقَمَتا دقو ءذّجام نب َديزي نب دمحم هللا دبع

 سورعلا جات» هباتك يف ّيِديَّزلا لاق دقف 3 مسا اًمإو «هيبأل ٌبقل هّنكلو «هيبأ

 يف ُرمألا ناك امك «ملعلا يف ْنأش اهل ناك هّمأ ّلعلو .همأل ٌمسا هنإ :«سوماقلا حرش

 .هيبأل ٌبقل هَجام ْنأ ىلع نيرثكألا ّركلو .برعلا ِءاسن نم ٍتاريثك

 لب ءايبرع ُهَجام نبا نكي ملو «دزألا ةعيبرل ةبسن «ّيِعَيّرلا ةجام نبا :هل لاقي
 ٌلِخَتي مِلْسُي يذلا ٌيمجعألا ناك مالسإلا ردص يف هنأل كلذو ءًايمجعأ لوم ناك

 5 0 5 1 و اير د“ توارد فدو 1# 0

 ىّمسُي ٍدَقَعِب ةرسألا هذه نم ٍدحاوك نوكيف «برعلا نم ٍةرسأ َنيبو ُهنيب ٌةوخأ انايحأ

 .م1556 - ه86"11 ماع 84 ددعلا :يبرعلا ةلجم )١(



 ا ينيوزقلا هجام نبا

 هني سا را دقورر عرج ركداولا اذه ٌساسأو «ةالاوُحلا ّدقع

 هّنرت ٌةرسألا كلت تناك ِثراو ريغ نم تام اذإو «ةيّدلا ُبِجوُي ام َبكترا اذإ هيلا

 نيب ٍءاخإ نم َدََع |يف كك هللا لوسرب ًءادتقا اذه َّناكو «ةّيهقفلا بهاذملا يضعب ىلع

 ةالارللا نأ هللا دنع ةركر اذزيوبةةنمالسألا ةوختملا لو ل واضبألاو نيرخلانلا

 مالسإلاب سنألل ًاداجيإو ٍةشحولل ًاداعبإو «نيملسملا نيب ةّيوخألا ٍتاقالعلل ًاقيثوت
 نايحألا نم ريثك يف نوعطقنيو «مالسإلا يف نولحدي نيذلا مجاعألل ةبسنلاب هتّوخأو

 ءبّرَعلا مهناوخإ عم ينوناقلاو يبلقلا ءالولاو ةّبحملاب َنوقتليف «مهيوذو ملل نع

 .قيرف ىلع مهنم ٌقيرف ىلاعتي الو

 :فّلَس نع ًافلخ «مهيلإ ٌيمالسإلا ُملعلا ّلآ (يلاوملا)

 ُملعلا لآ دق مهجاوخ] عم اودقع نيذلا يلاوملا كتلوأ ىآ مجالا فكنلوأ ناك

 نم :ةباحصلا لع اَوَقلَت نيذلا نيعباتلا ٌرثكأ ّناكف «فّلَس نع ًافّلَ مهيلإ ٌيمالسإلا

 ةرطيسلاو ةّوقلا ِناَطلُس نع كلذب اوصّوعو ءكلذك نيعباتلا يعبات ٌرثكأ ناكو «يلاوملا

 «ريسفتلاو ٍثيدحلاو هقفلا يف «مالعأ ٌةمثأ مهنم ناكف ,حيحصلا ملعلاو ركفلا ناطلف

 ركفلا ٍةداق نم مهريغو ٌيِرَشْخَمَّزلاو ِهُيَوَيِسيَك ؛كلذ دعب نم هيفن ّيرعلا ملعلاو

 .مالسإلا مولع ٍرئاس نم ''"نّوُ امو «ةديقعلا ملع يف ّيمالسإلا

 :هقفلاو ثيدحلاو ٍنآرقلا ملع ىلإ هُماجن

 ؛هسْردي ٍنيدلا ملع ىلإ ههنا دقو ل

 نآرقلا ٌملعو «هيلإ هنا هنأ ْفرْعُي ملو «ةديقعلا ٌملع :بَحش ثالث اذ ناك نيدلا ٌملعو

 .هتبثأ ام باوصلاو .هنود :لصألا يف )١(



 ءالعو مالعأ لق

 نْيَتبْعُش ىلإ يهتنت يتلا ةريخألا ٍبَعّشلا هذه َنيِب جزم دقو :هقفلا ُملعو «ثيدحلاو

 .ةيفيلكتلا ةيعرشلا ماكحألا ملع وهو «دحاو َّبَّصَم يف ٍناَّبِصي اهلعجو

 د ءاهّتقتأف ةيبرعلا خللا مولع ىلإو «"”هظفَحف «نآرقلا ملع ىلإ هأشن ٌذنم ها
 الإ نآرقلا ريسفتل ىّدصتي نأ نكمي الو :نآرقلا ريسفتل كلذ دعب نم ىدصت دق هنإ

 ٌرجعأ يذلا وهو ءدوجولا يف مالك غلبأ هنأل «يرعلا ٍنايبلا يف ٌقوذ هل ٌُنوكي ْنَم

 ادم ٍلْثِمِب أونأَي نأ لع ُنِجْلاَو ننال ٍتَعَمَسْجَأ ِنَْل لك » هلثمب اوتأي ْنأ نع ٌبرعلا

 .[88 :ءارسإلا] © اريهَظ ضئيل مْمُصْعَب تك ولو يِلْنِمب نوي ال ايدل

 ٍهَتياورلو «ةّيبرعلا هتساردل ةجيتن ناك  نّييْئس اك  هريسفت نأ دّكؤملا نم هنإو

 يف ٍداهجلا ىلإ ُهجَّني ىلوألا ٍةساردلا دعب نم ّدخأ دقلو «نيعباتلاو ةباحَّصلا لاوقأل

 ةياورلاو «ريسفتلاو هقفلاب هنم ٌقلعتي ام ٌءاوس «رثألا ءاملع نم نيريثكلا ٍنأشك ملعلا لبس
 .ةدّرجملا

 :ملعلا ليبس يف هتالحر

 «ّيَّرلاو ّناسارخو سراف ىلإ ّلحرف هملع َةبيقح هَعَم ًالياح قافآلا ٌبوجي َّدَحأ

 نبا هيف لاقو .ًابّرْغُم ءرصمو تاماشلا ىلإ مث ءزاجحلاو قارعلا ىلإ ّلحر مث اقّرْشُم

 رصمو زاجحلاو قارعلاو ناسارُخب عمسو :«بيذهتلا» هباتك يف ّنالقّسعلا رجح

 .ماشلاو

 هلبق ثيدحلل م ا

 الت ىلع ملسمو يراخبلا «حيحصا»و .دمحأ مامرلا انجبحا ّلثم

 .هظفحل :لصألا يف )١(



 ليفي ينيوزقلا هجام نبا

 «فّلحلل ًةورث ٌنوكي ْنأ ٌنكمُي ام عمج ْنأ َدعب الإ ِرَثأْلا بلط يف هّتلحر هتنت مو

 باوبأ نم هعضوم يف اهنم مسق ّلك ٌمَضَيو ءاهقّسنُيو اهُيترُي كلذ دعب نم ّدخأو
 .ّيمالسإلا ملعلا

 يف ملع نم مهّدنع ام ّلك َممجي ْنأ_رثألا خويشب هئاقتلا يفو هتالحر يف هه ناك

 ىواتفو «مهّدنع ْتََحَص يتلا لك هللا اون تيداحأ مهنم ٌعمجي وهف «مالسإلا

 ةاضُقلا نم نيروهشملا ءاضقو ؛مهدععب نم نيعباتلا ىواتف كلذكو «مهّتيضُقأو ةباحّصلا

 امو ؛ميركلا نآرقلا ٍنايب نم لكي لوسرلا نع َريَأامو مهتم اولانو ةباحصلاب اوّقتلا نيذل
 ٍقدص نم ٌِيَتسي نأ ِثدَحمل نكمي الو ؛ليزنتلل مهف نم نيعباتلاو ةباحصلا نع رثأ

 نم تيا ريميل هلاجر فرع اذإ اّلإ ةباحصلا نع ربخا وأ لي يبنلا نع ِثيدحل

 نأ دعب اّلِإ سانلا دنع ُهَلوَق ٌلبقُي ال يذلا مهنا نم ءهّلوق ُلبقُي يذلا ٌقداّصلاو ءبّيطلا

 .لذع ريغ ٌنيِنَظ هنإف هِتباَحَص وأ لكي ّيبنلا نع ٌربخ هنم لبقُي ال اذه لثمو .هٌرمأ نيتي

 عون ٌفرعيل ءأدوع ًادوع اهناديع يف ٌصّخفتو «عَمج ام ٍدعب نم هتنانك َرْثَن دقو
 ٌمسقو «ريسفتلا يف ٌمسق :ماسقأ ٍةثالث ىلإ كلذ دعب ْنِم اهَّمَسق دقو .اهنم ٍدحاو لك

 .رثألاو نئّسلا يف ٌمسقو «خيراتلا يف

 :ننسلاو خيراتلاو ريسفتلا يف :باوبأ ثالث يف فّنِص

 ٌباتك هلف ؛ننسلاو خيراتلاو ريسفتلا يف :باوبأ ٍةثالث يف هُئاَّئِصُم ثناك كلذلو

 .اهنم ٍدحاو لك يف

 ٍذِفان صلْخُم كاردإلاو لقعلا ٌّيوق ملاع نع ٌردْضَت ٌتافّتصملا هذه ثناكو

 «نإلاحلا يف ٌدوجأم وهو هؤطخ ّلقو هُباَوَص رْثَكَف «:ةمكحلا رونب هُيلق ٌقرشأ دق «ةريصببل



 ءاملعو مالعأ لي

 ٌرجأ كلذ يف هلو .هأطخأف ّنحلا َبَلَط هيطخ يفو .هباصأف ّقحلا َبّلَط هباوص يفف

 .نيصِلخُملا نيدهتجملا

 .دعب نم ننسلا يف مث ؛«خيراتلا#و « ,مسفتلا)) :هيباتك يف ملكتنل جلو

 :ريسفتلا ىف هباتك

 لو «لِفاح ٌريسفت وه» :هخيرات يف ريثك نبا هيف ّلاق دقف ,ريسفتلا يف هباتك امأف

 نيعباتلاو ةباحصلا ٌلاوقأ ٌممجي ناك ءرّنألاب ًاريسفت ناك لب «يأرلاب اذه هٌريسفت ْنُكَي

 ريرج نبا ريسفت نم ةبيرق ٍةَبتُر يف ّيطويسلا هلعج دقو «ميركلا ٍنآرقلل مهيهف يف

 ٌرخأتملا ْنِإف ءريرج نبا ٌرخأت هّببس ناك ةبترلا قرف لعلو .هدعب ْنم ًءاج يذلا ّيربطلا

 يف ْنّمو ُهَجاَم نبا ىلع ريرج نبا هب زاتما ام لعلو «مهيراجتو هقبس ْنَم ملع ْنم عفتني

 اهّضعب ٌحُجرُيو «ةروثأملا لاوقألا هيجوتل ُضّرعتي ريرُج ّنبأ ْنأ نيرّسفملا نم هِتقبط
 نبا رصع يف  هنأل كلذو «جيرختلاو بارعإلاو ٍطابئتسالل ُضّرعَتَيو ءضعب ىلع

 نآرقلا عيت ازز رد: نقف هما نو ةكام ةراااتأ نوبل لخدي ئارلا ذا دف تزيرج

 ام ّعَم هْؤّقلت دقو هرّئألاو ةياوّرلا ّدح نوُرَواَجَتَي الو «ةياورلا ٍباوبأ نم ٌباب هنأ ىلع
 .مهلاوقأو ةباحصلا ىواتف ْنِم اوقلت

 حضاوو ؛هرصع ىلإ ةباحصلا رصع ندل نم ٌلماك خيرات وهو ؛«خيراتلا هباتكو

 َفَرَعُيل .ثيداحألا ٍديناسأ يف اوُرِكُذو ءةنّسلا اوّور نيذلا لاجّرلا َرابخأ هيف َنّود دق هنأ

 نآرقلل ثيسفتلا ناك اى «ةياورلل ًامداخ ناك هنأ نيتي كلذبو ؛مهتاياور يف ةقثلا ٌرادقم

 .ةياورلا نم ًاءزج



 مو ينيوزقلا هجام نبا

 نْيذه ىلإ اهنم ىهتناو ءاهيف راسو ءاب أدب «ةياورلل اهّلك هئايح ثناك ةلمجلا يفو
 .(نْئّسْلا» ٌباتك وهو هب فرع يذلا هباتك ىلإ مث «نيياتكلا

 :نئّسلا باتك

 ٌمماوجلا :امه ِناّيسيئر ٍن|سق اهنم «ماسقأ ىلإ ثيدحلا َبْنُك ثيدحلا ٌءاملع مّسَقُي
 نع ةّيورملا زابخألا ماسقأ ّلك ٌحمجت يهو .ملسُمو ّيراخبلا باتكك «ٌعماوجلاف .ننّشلاو

 بدألاو ةّيسفنلا ةيبرتلا ِثيداحأو ماكحألا ثيداحأو دئاقعلا ٍثيداحأ نم لب ّننلا

 ثيداحأو «ريسفتلا ثيداحأو «هريغو ٍرْمَّسلاك اهياوحأ ضعب يفو «ةّماع ٍةايحلا يف نذل

 ءاهيف بجي امو ءاهيف يَ ّيبنلا هب أّبنت امم '”نتفلا ٍثيداحأو كل ّيبنلا ٍةَريِ

 ةيقبو ٌلعو َنامثعو ٌرمعو ركب يبأك ريخلاب لكي ّيبنلا مهّرَكَذ نيذلا ٍةباحصلا ٍبقانمو
 .ةمألا هذه "'نيمأ حاّرجلا نب رماع ًةديبع يبأك ةّنجلاب نيِرَّشبملا ةرشعلا

 اهتوأر عّبتت دقو «هباوبأ بيترتب بيرم يهو «هقفلا يف اهّرثكأ َنإف «ننّسلا اَمأو

 هّرفأ امو ؛ةّيهقف ماكحأ نع ىبنتس يتلا هلامعأو كي ّيَِّنلا ءاضقو ماكحألا ٌتيداحأ

 نم هنإو .ةيهقفلا ةباحصلا لاوقأ اهعم ٌنووريو «ماكحألاب قّلعتت ٍلامعأو ٍلاوقأ نم
 نم ههقف ٌرِداَصَم هيفف دنع هللا يضر ِكلام مامإلل «أطوملا» ٌباتك نئسلا ٍبْنُك ٍلوأ

 «يأر هنإ :هتِمّدقُم يف لاق كلذلو .اهنم ٌطبنتسُي امو «ةباحصلا ٌلاوقأ هيف [و] هراثآلا

 ًطابنتسا هنكلو «هيلإ يهتتي ايف ٌلخدم هل ناك ًطابنتسالا َّنِإ ٌتيح نم يأرب ٌسيلو

 .راثآلاو ٍننّسلاِب ةقيثو ٍةاصب لصّعُم

 «ّيذمرتلاو هدواد وبأو جام نبا :ةعبرألا نئّسلا باَتُك جاهنملا كلذ جيه دقلو

 .هباوبأو هقفلاب ٍديقتلا رادقم يف مهّتيب يفالتخا ىلع «ّيئاسنلاو

 .ريمأ :لصألا يف )١( .هقفلا :لصألا يف )١(



 3 أ
 مي له

 (هبحاص ٍناقتإ ىلع اد ٌنيقد ٌباتك هنإ :ةربخلا ّلهأ هيف لاق جام نبا ْننسو

 هعالّطاو هرُخبتو هيلعو هلمع ىلع ٌةَلاد ةججام نبال مرسلا :ريثك ربا ًظفاحلا هيف لاق دقف

 ةئميمخحو بفلأو هباتك َنيئالثو ٍنثا ىلع ٌلمتشيو ؛عورفلاو ٍلوصألا يف ةّشلل هعابناو

 يف ّيبهذلا كلذ ٌبراقو . ةةردسلا فوم ةانس املك هفيردح قالا زا لع نان

 نَسَح باتك هبا نب هللا ٍدبع يب مريس :هّصن ام لاق دقف ءاظافُحلا ةركذت» هباتك

 .«ةريثكلاب تسيل ةيهاو ٌثيداحأ نم هرّرك ام الول

 .باتكلا اذه ٍنَأشب نّيرمأ ىلع ًءاربخلا ِءالؤه عمجأ دقو

 ؛ماكحألا هقف نم هِعضْوَم يف ثيدح ّلك َعَضَو دق «بيوبتلا ٌنَسَح هنأ :اهوأ
 .رْسُع ٍريغ نم هيلإ مجري نأ ةئسلا دقف بلاط ىلع ُلُهْسَي ٌثيحب

 ًارابخأ هيف َّنِإ :ءاملعلا ُضعب لاق لب ءدنسلا ةيهاو ٌتيداحأ هيف َّنِإ :امهيناث

 .مالسلا هيلع هيلإ اهّبسن ٌحصتالو لكي هللا لوسر ىلع ةبوذكم

 نم اهنإ :لاق ««ننّسلا» يف ًاربخ نيئالثو ةعبرأ ّيزوجلا نبا ىصحأ دقو

 ."0تاعوضوملا

 مل ٌلجر هيف دنس ّلك نأ رّرقف ,دنسلا ىلإ ٌرظن ّيزوجلا َنبا ٌدجن اهيلإ عوجرلابو
 ىلإ ظني لو هيلع ًاعوضوم 2 ٌيبنلا نع هثيدح ٌموكي «قدّصلاو ِةلادعلاب ْفَرعُي

 ةمالعلا انخيش باتك يف «تاعوضوملا» يف يزوجلا نبا اهجردأ يتلا هجام نبا ثيداحأ قايس رظني (1)

 ثيداحأ تس دروأ مث 197-2777ص «نئسلا هباتكو هجام نبا مامإلا» :ينامعنلا ديشرلا دبع دمحم

 عمج تقو هيلع تعاّطا ام اذهف :117/ص لاق مث «نالطبلا وأ عضولاب ظافحلا ضعب اهيلع مكر
 «ةفيعض ةريثك ثيداحأ اهيفو ءعضولاب ظافحلا ضعب اهيلع مكح دق يتلا ثيداحألا نم ةلاجغلا هذه

 .ىهتنا .فيطل دّلم يف ءاج نأشلا اذه ءاملع نم ٌدحأ اهعمج ولو ءضعب نم فعضلا يف ٌدشأ اهضعبو



 ساب ينيوزقلا هجام نبا

 .مئالم ٌريغ مأ ةيمالسإلا ئدابملل ٌمئالم وهأ «مالسلا هيلع يبا نع ٌيوزملا خلا نسم
 نم هيلإ ظني ملو هَجام نبا هيلإ ّلصو يذلا ٍدنسلا ةهج نم عضولاب ريخلا ىلع مكحو

 .تاقث هاجر ُضعب ٌنوكي دقف هدانسإلا عومجم ةهج
 :ةثالث ماسقأ ىلع ةعوضوم اهنإ اهنع لاق يتلا ٌرابخألا تناك كلذلو

 وحنو «ةمعطألا ضعب ٍلْضَفو دالبلا ضعب ٍلْضَف ٍرابخأك ءعضولا رهاظ مسق

 .ىرخأ دانسأب اهقيثوت ٌمدعو ءنتما ُتفعضو ٍدنسلا ٌفعض اهيف ٌعمتجا هذهو كلذ
 ىلإ بيث ام ٌلثم ءفعض هياور ضعب يف ْنكلو هّياذ يف ٌحيحص ةانعم مسقو

 يفف ©"”«ناكرألاب ٌلَمَعو ءناسللاب ٌلوقو «بلقلاب ٌةفرعم ُناهيإلا» :لاق هنأ ل ينل
 ٌفعضو «ةيمالسإلا ئدابملا عم نفس ميلس ىنعملا نكلو «هيف ٌةقثلا ٍتفْعَض نم هتاور

 يف "”يطويسلا لاق اذلو ةظيعلاو ماهتالا ٌمزلتسي دقو ء«بِذَكلا ٌمزلتْسَي ال يوارلا

 .”«عوضومب سيل هنأ ٌقحلا :ربخلا اذه

 ُدئسلا ناك نإو «تاقث هاجر ّلك ٍدنَسب يورو حيحص انعم :ُتلاثلا ٌمسقلاو
 ٌرشعم ايا :لاق كَ ّىبنلا َّنأ ّيوُر ام لأشم كلذو ءفْعَض هيف ُهَجام نبا ُهاور يذلا

 ْنَم الإ اراّجُف ةمايقلا موي مُكّمِعاب هلل َّنإ» :لاقف «مهقانعأ اوّدمو اوباجتساف هراَجتلا

 )١( «تاعوضوملا» يف يزوجلا نبا لاق .(504) «هنئس١ نم ناميإلا يف ْهّجاَم نبا هجرخأ 1: 1794-1178:

 يف يبهذلا لاقو .ىهتنا .هب جاجتحالا زوجي ال ءمِهَنُم حلاص نب مالسلا دبع تلّصلا وبأ .عوضوم

 .ىهتنا.«لوقلاب رارقإ ناهيإلا» :ثيدح عضوب مهّنُم هثيبحخ ٌيضفار :ينطقرادلا لاق 517:1 «نازيملا»

 .7-7ص «تايقعتلا)و 175-777 ١: «ةعونصملا ئلآللا» :رظنيو «هجام نبا حرشا يف (5)

 نسحلا وبأ لاق» ::؟١ :5 «بيذهتلا» يف ظفاحلا هلقن امك «ينطقرادلا هلاق ام هيف لوقلاو ()

 هقرس نم الإ هب ثدحي مل هعضوب مهّنم وهو ««لوقلاب رارقإ ناميإلا» ثيدح ىور :(ينطترادلا)
 .ىهتنا .ثيدحلا اذه يف ءادتبالا وهف ءهنم



 ءاراعو مالا ا

 نكلو ءفْعَض ُهَجاِم نبا ةياور يفو ميلس ٍثيدحلا ىنعمف '”«ةنامألا ىّدأو ءقَّدَص

 .ّيوق ّوهو ؛هدنس ريغ ٌرخآ لنسب يِوُر

 دقو هيلع ٌدمتعُيو «هب ٌقَنوُي ٌباتك هَجام نبا ننس َّنأ ىلإ اذه نم يهتننو
 حيحص :ةتّسلا ّةنّسلا ""'حاحص نم وهو 00 قيقد رابخمب ءايلعلا هَّصَخَق

 راو ةلقشل زل وطيوا ةحاقاور او كايلاو قلانتلاوهواد ناري لدنو ا كراش

 لطول لكر لاعتإ هناي انلووابل ا كيم قم النعل لا كيفك

 يف يزوجلا نبا هدروأو ءاهننس» نم )7١47( ةراجتلا يف يّقوتلا باب يف هجام نبا هجرخأ )١(

 «حيحص ثيدحلا 114١-5475 ١: :7 «ةعوتصملا ىلآللا» يف يطويسلا لاقو ؟19/ :؟ «تاعوضوملا»

 يف نابح نباو .حيحص نسح :لاقو )1371١(( يذمرتلاو يمرادلا هجرخأ «قرط ةَّدع نم َيِوُر

 قيرط نم «ةراتخملا» يف يسدقملا ءايضلاو ؛يناربطلاو «دانسإلا حيحص :لاقو مكاحلاو هحيحص

 .روكذملا ةعافُر ثيدح ركذف هّدج نع «هيبأ نع «ةعافر نب ديبع نب ليعامسإ
 ةلمجلابو» :778ص «هجام نبا مامإلا» هباتك يف يناعنلا ديشرلا دبع دمحم ةمالعلا انذاتسأ لاق (1)

 اهيلع مكح امب ,ثيدحلا ةقرسو بذكلاب نيمهتم لاجر نع «ةريثك ثيداحأب هجام نبا دّرفت دقف

 نبا هاور ثيدحب جاجتحالا ىلع ٌجتحملا َمِدْقّي ال نأ ءاملعلا حّرص اذلو ؛طوقسلاب وأ نالطبلاب
 .نائئمطاو ةقث ىلع هنم نكي ملام هجام

 ال  نئسلا نم ثيدحب جاجتحالا دارأ نم ليبسف ةلمجلابو :«ثيغملا حتف» يف يواخسلا ظفاحلا لاق

 - ديناسملا نم ثيدحب وأ ءدشأ اهيف رمألا امم قازرلا دبعو «ةبيش يبأ نبا فنصمو .هجام نبا ايس

 ةفرعم ًالمأَتُم ناك نإ ٌجتحملا اذهو .ةصاخخ نسحلا الو ةحّصلا هعمج نم طرتشتي مل كلذ عيمج ذإ ٌّدحاو

 لاحو هدانسإ لاصتا يف رظني نأ ريغ نم نئَّسلا نم ثيدحب جتحي نأ هل سيلف ؛هريغ نم حيحصلا

 «كلذ كْرَدل لّهأتم ريغ ناك نإو .كلذب ًاملع طيحي ىتح ديناسملا ثيدحب جنحي نأ هل سيل هنأ اك «هتاور

 نكي مل نإو هدّلقُي نأ هلف هنّسح وأ ههحّحص ةمئألا نم ًادحأ دجو نإف .ثيدحلا يف رظني نأ هليبسف
 .ىهتنا .رعشي ال وهو لطابلاب جتحي هلعلف ؛ليل بطاحك نوكيف .هب جاجتحالا ىلع مدَقّيالف كلذ

 .ةّتسلا ةنّسلا بتك نم :لاقي نأ باوصلاو زرت ةرابعلا هذه يف (؟)







 ١5١ يربطلا ريرج نبا

 "”يربطلا ريرج نبا
 (هاظا١-772)

 نيخّرؤملا ٌريبكو نيرّسفملا خيش

 ,ةبرغلا ُمالآ مهئباصأو «"”رصم ىلإ ٌةلحرلا مهْتعمج ملعلا ٍلهأ نم ثالث

 ةَّصَمخَملا مهب ْتَّحلأو لاحلا ٌمهِب ْتّرضأو ءمتوُمي ام اودجي ملو ِتوقلا ىلإ اورّفتنا

 وأ مهؤّطعأ ؛سانلا اولأسي نأ الإ ًةليح اودجي ملو «هيلإ اًوَوُأ سناكم يف اوُعَمَتجاف
 «ًاعيمج مهنيبج ءام ىَدنَيو ءسانلا نوفّمكتي ٌمالعأ ًءاملع ٌةثالث ٌجرْخيُأ ٌنكلو .مهوُكنم

 نوكي ْنَميِف ةعرقلاب اوُمِهَتْساو ؛كلذ ىلإ اًوهتناف ؟مهرئاس نع مهُدحأ ينْعُي مأ

 ."”.هدحأ ىلع ٌةعرقلا تجرخف ءةصَمْخَملا هذه يف ّلذلا هيلع بتُك يذلا كلذ

 ًاّضوتأ ىّبح ينولهمأ» :لاقف «عوجلا ةنحم اهب يقّتي سفنلا ةنحم ىلع ٌمِدَقُم هنأ ملعف

 «سانلا َمِعطتْسي نأ ّلدب هللا ٌمِعطتشي هنأكو ٌّلصُي ْنأ ءاش ام ٌّلَصُي عفدناف .«لصْأو

 ىلإ هّجوتيو «هتالص ّيهنُي نأ مه ْنأ امو .سانلل همّدقُي نأ لدب هلل هّهجو مّدَقيو

 .ماؤ57 ده ماع«4' ددعلا :يبرعلا ةلجم )١(

 «يزورملا رصن نب دمحمو «ةميّرُش نب قاحسإ نب دمحم :نيِدّمحُم ةعبرأ مهو «705 ةنس دودح يف (1)

 .يربطلا ريرج نب دمحمو ءِنايْؤوَّرلا نوراه نب دمحمو



 5 ا
 ابلعو مدلع 1

 دنع ٌءيي ٌرطملا اهنأكو «لاومألا ٌرَدبو ,0ناطلسلا ايادّه مهتءاج ىتح «سانلا

 !"”نمحرلاب ةثاغتسالا دنع ٌءيِجِي ثوغلاو ءبدَجلا

 «ّيربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ مهيب ناك «مالعألا ُءايقتألا "”ةثالثلا ءالؤه

 .رحّبتسملا ةغللا# اعو ٌبتاكلاو ٌبيدألاو ٌةيقفلاو «نيرّسفملا ُم ُمامإو نيش زل خيش

 :هتأشنو هدلوم

 ليقو قو لوسرلا ةرجه نم ؟114 نيتئمو نيرشعو عبرأ ة ةنس رخآ يف َدِلَو

 كشلا عقو فيك: هيدا نقولا دق هاوس وصرخ سال

 ا «.نوئسلا تّرمو «ثادحألاب نوخّرؤَي اندلب لهأ نأل») :لاقف ؟هتدالو ٍتقو يف

 َفلتخاف «ثداحلا كلذ نع ٌتلأس «تأشن اّلف «دلبلا يف ناك ٍثَدَحِب يدلوم

 ٍلوأ يف ناك لب :نورخآ لاقو «عبرأ ٍةنس رخآ يف ناك :مهضعب لاقف «يل نورِْخملا

 وحن يف تام دقف «لاّوش نم عبرأل ٠" ةئوثالثو رشع ةنس هتافو ثناكو

 كلذ يف ناتْسِرَبَط ميلقإ ةبصق «لُمآ» يف هّثدالو تناك دقو «نيناثلاو ةسداسلا

 ١ .نامزلا

 .نولوط نب دمحأ رصم يلاو )١(

 ءا/ه٠ ١: «ظافحلا ةركذت» يف يبهذلاو «154 :7 «دادغب خيرات" يف بيطخلا ةصقلا هذه دروأ (1)

 خيشلا ةمالعلا انذاتسأ اهدروأو ءمهريغو 79١ :7 «ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط» يف يكبسلاو

 19١-*191. ص «ءاملعلا ربص نم تاحفص» :ٍباَّجّعلا هباتك يف ىلاعت هللا همحر ةدغ وبأ حاتفلا دبع
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 ١ يربطلا ريرج نبا

 ههيجوت ىلع ًاصيرح هوبأ ناكو «ملعلا بلط ىلإ اهيف هلا ةيملع ةأشن ًاشن دقو
 يف كي هللا لوسر ىأر هنأ ىور دقف «مئانلا ىري اهيف اهآر ةيؤرل كلذو «ملعلا بلطل

 لأسف لَك لوسرلا يدي نيب اهب يمري «ًةراجح ٌةءولمم ٌةالْخم هَعَمو هبا هراوجبو «هيانم

 .هتعيرش نع ٌبذو «هنيد يف حصن رك ْنِإ اذه كتبا نإ :هل ليقف ايؤرلا هذه ليوأت نع

 ِثيدحلا ىلإ ٍنآرقلا نم ههنا مث :هتايح ردص يف هدّوجو ميركلا َنآرقلا ظفحتشا
 يتلاو «ناسارحُم ءاملع شع ّيرلا ىلإ هما اهيف ام ريخ لّصح اذإ ىتح «هدلبب هبلطف
 ءاهئاملع دنع ةياورلاب ٌتيدحلا ٌبلطي ذخأو «ءاملعلا ّنم ًةذباهج مالسإلل تجّرت
 عمسي ّيرلا راوجب ٍةيرق ىلإ لحري اذه ّمم ناكو .ّيزارلا ديم نب دمحم مهّصخأو
 نورُضحي ملعلا بلطب هل ٌبْحّصو وه  هفغشل ناكو .ّيالودلا ٍداَمح نب ٌدمحأ ىلإ

 :لوقي وهف ؛كلذ انيلع ٌّصقي هكرتنلو ءدحاولا مويلا يف داّمح ٍنباو ديمح نبا سرد

 «هانبتك اع انّلأسيو «تارم ليللا يف انيلإ ٌحرخيف ّيِزاّرلا ديمح نب دمحم دنع ٌُبتكن انكا

 ّيرلا َنيبو اهنيب يّرلا ىرق نم ةيرق نم ناكو «ّيالودلا داّمح نب َدمحأ ىلإ يضمّتانكو
 .(هّسلجم ٌحلنف ديَمحُح نبا ىلإ ٌريصن ىتح !نيناجملاك وُدْعَت مث ةَعْطِ

 ,«يزاغملا» ٌقاحسإ نب دمحم نع ءلّضفملا ِنب ًةملس نع ّيرلاب وهو ٌدخأ دقو

 ًةاون ٍنْيملاعلا نّيذه نع هذحأ ام ناك دقو ««أدتبملا» باتك داّمح نب ٌدمحأ نع ٌدخأ [ى

 .بّرَعو هّمسا هب قّرش يذلا هخيرات

 :دادغب ىلإ
 وبأ ناكو «هتامز هكردأ يذلا لبنح نب َدمحأ هللا ٍدبع بأ مسا هيلإ ىمارت دقل

 لعب عم ةيلإ ٍ عمو («هتحوحيس يف لبع وباو ءهابص يف رمعج دعب عم هيلإ هّسفن ت 2| كلذ م هتخ وخيش ىف هللا دبع وبأ «هايص ىف رفعج



 ءاملعو مالعأ ١5

 تام مالسلا راد َّمامإ ّنكلو ؛هيلإ َعامتسالاو «هءاقل ًابلاط راسف «ةّقشملا مَظِعو ةقشلا

 .ٌباشلا نيخّرؤما ُمامإ اهيلإ لصي نأ لبق
 «ةباتكلا نم ٌرثكأو اهخيويش نع بتكو ءاهب نيثّدحملا نم عامسلاب ٍذئنيح ىفتكاو

 نم اهب ْنَم راوجب «ناسللا مولع ّنطوم تناك يتلا ةرصبلا ىلإ ٌلاحّرلا ٌدشي ذخأ مث

 ّرمو «ةفوكلا ىلإ لقتناف ينايفلا ّنتم بكر مث .يزاغملاو عئاقولل ةاوّرلاو نيثّدحملا

 ناكو ءاهتاور لك نع ذخأ ةفوكلاب هتماقإ يفو .اهخويش نع ىّقلتو ؛هقيرط يف ًطساوب

 ملع عم ءنَطَع ٌقيضو ٌفنعو ةسارش هيف "”بُيرُك وبأ هّمسا مِلاع اهخويش رابك نم

 تقي هنانئمطا لان ىتح قل ةحامسو هظفحب هيلإ هليمتسي رفعج وبأ ذخأف «ريزغ
 .ةياورلا نم َريثكلا هنم عمسف

 :رصمو ماشلا يف

 ماَّشلا يفو .رصم ىلإ مث «ماشلا ىلإ َبّرغَاَبقُم ًايوار ٍقارعلا ٌقافآ باج نأ دعبو
 ؛عئاقولاب ملع ْنِم مهدنع ام ذخأف ءروُخُتلاو لحاوسلاب نوميقي اوناك نم ريثكب ىقتلا
 طاطبتلا فارابسلا انهن نقلاو ّتلحر ّمتأ دقو «مهلاوحأو ِءارمألاو ءاهرابخأو

 دقو .اهيف ٌماقملا هب ٌرقتساو ّيعفاشلا اهيلإ ىوآ يتلاو «دادغب دعب ةيناثلا ملعلا ةئيدم

 سرت دقو «نيثالثلا ىلع ّداز دق ناكف 2767 نيتئمو نيسمخو ثالث ةنس اهيلإ لصو

 دقو ءابيراغمو ضرألا ٍقراشم ين خويشلاب ءاقتلالاو «ةّرمتسملا ةلحرلابو براجتلاب

 ةياورلا ملع نم دّوزت دق ناك ّرصم لخد امدنعو .مهمولعو مهجهانم تفلتخا

 .نآرقلا مولعو غلا مولعب دّوزت اى ءداز ربكأب عئاقولاو

 .ينادْمَهلا ءالعلا نب دمع )000
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 نب ٍنمحرلا ٍدبعو ءبْهَو نبا ٍذيمالتو «ّيعفاشلا ٍذيمالت نم ةيقب ثتناك رصم يفو

 يقال ديالا يرق حاج كلام بالا روع الرغو ا وكل يح نيوامخو بلال

 لئاسمو ةفينح يبأ َهَقِف دادغبو ةفوكلا يف ذخأ اى «نئئمامإلا نيذه هقِف هقف كلام ٍذيمالتو

 ٍذيمالت وأ «هذيمالت نع ّيعازوألا ةقِف ماشلا يف ذخأ اكو (هدَبسُماو لبنح نب ٌدمحأ

 ' .هذيمالت
 م

 .ةيبرعلا مولعلاو ٍبدألاو ةياورلا ّمم هجهانم ّلكب ُةقفلا ىقتلا كلذبو

 نسحلا يبأب اهيف ىقتلا دقف «ءاملعلا ٌرِكاذيو ءعمج ام ُنونكم ٌرهظي أدتبا رصم يفو
 ل ل

 مالكب ملكتف «ريرج نبا يف مولعلا نويع ُتَحّفتف :ف ؛ملعلا اركاذت رفعج وبأ ةيقل الف

 رفعج ابأ لأس دقو ءرعشلاو ٍةغللاو ٍثيدحلاو ِهقفلاو ٍنآرقلا يف قّقحملا نِكمتْسُملا

 نم ًاظفح هيلْمُي ذخأو هظفحي هنأ نّيبتف ءرصم يف ٌةياور هل نكي ملو حاّمِرَطلا رعش نع

 .دارأ ْنَم ىلع هتركاذ

 «لايجألا ىلإ ههقف ٍلماَح دحأو «ّيعفاشلا بحاص ٌّيَرُملاب ىلا هتلحر ءانثأ ينو

 ّبتكلا ىور امى «ٌنارفعزلا اهنّود يتلا ٍةيدادغبلا بتكلا ةياورب ةقفلا هنع ىور دقو

 .يدارملا َناهيلس نب ٌعيبرلا اهنَّود يتلا ةيرصملا

 ءاعيمج قارعلا ِءاهقف دنع ام ىلع علّطا هلك ِهقفلاب ٌملعلا هيف عمتجا كلذبو
 ءاينع للا يضر ةيالادو ييفالا وقف حم رتصم راو دنع امو هال ةاهتف دلع اذو

 ناك هّنكلو «ةّلبانحلا دنع يشتلاب مهتا هنإ ىتح ءملع نم ٍةعيشلا دنع ام كلذ ٌقوفو

 تناك يآ ةيصغلا قزف



 ءايلعو مالعا ل

 :هملع

 هٌراثآ هب ثدهش لب ءًاعيمج هرصع لهأ هب هل دهش ًاريزغ أملع رفعج ابأ هللا ىنآ
 يف ٌرظن دق رفعج وبأ ناك» :ءاملعلا ضعب هيف لاق دقو .نورقلا ربع اهفّلخ يتلا

 ًافزاع ناكو ...ةلباقملاو ريجلاو ٌّبطلا يفو باسحلاو قطنملا يف ٌرظن دقف ءاهّلك مولعلا

 فرعي ال يذلا ئراقلاك ناكو .اهسائتلا نع هّسفن فري ءاهلهألو اهل ًاكرات ايندلا نع

 .باسحلا اّلِإ فرعي ال يذلا بساحلاكو وونلا الإ فرعي ال يذلا هيقفلاكو «نآرقلا الإ

 .اهريغ ىلع ًالضف ِهبتُكل ٌتدجو «هريغ بتكو هبتك نيب تعمج اذإو

 اهنم ءاهعون يف هب ئدُب ام لوأ يهو ءاهياب يف ٌريظن ال سيل ًابتك ّبتك دقو
 خيرات» ٌباتكو ءروهشملا ريسفتلا ٌباتك وهو ««نآرقلا ٍليوأت نع ٍنايبلا عماج» هباتك

 ةرتاوتملا تاءارقلا يف هباتكو ءروهشملا خيراتلا باتك ّوهو «؟مهرابخأو ُكولملاو ٍلسرلا

 نم تام وأ لِتُق ْنَم خيرات ىلع نمشي وهو «ليذلا ٌليذ» هياتك اهنمو ءاهّلك

 اهنمو ءشيرق نم برقألاف برقألا بيترت ىلع نيعباتلا وأ لكَ هللا لوسر باحصأ
 هباتك اهنمو كا عئارش ماكحأ يف راصمألا ٍءاملع ٌفالتخا» ىّمسملا هباتك

 ٌبتك هلو .هيلع ُلّوعُي يذلا هبهذم ٌعومجم هيفو ؛«مالسإلا عئارش يف ٍلوقلا ٌفيطلا

 دقو ؛««طورشلا» تاب ًاضيأ هققلا ىف هلو. ههقفلا لاسم نم عورف يف ةريثك ىرخا

 هاّرس باتك يف «فيطللا» ٌباتك ٌرصّتخا دقو اع لمتشا ايف (فيطللا» ىلإ ٌمُض

 ماكحأ يف ٍلوقلا ًطيسب» هاّس ٌليلج ٌباتك ًاضيأ ِهلوصأو هقفلا يف هلو .«فيفخلا»

 بادآلا يف هلو ««بيذهّتلا» باتك هلو ءاةاضقلا بادآا باتك هلو .«مالسإلا عئارش

 .«سوفنلا بدأ) هاّرس باتك قالخخألا و

 .ءاملعلا نيب ةيهقفو ٌةيبدأ ٌتالجاسُم هلو «ترثكو هيك ثعّونت اذكهو



 ١ / يربطلا ريرج نبا

 ةباتكلاو يّقّلتلاو ٍةلحرلا نع يني ال ٍفيلأتلاو ليصحتلا ىلع ًابئاد ٌرمتسا دقو

 ةتيويح يف تامو وعام لوك نلف كني ميرال 89١ دنس ٌلجألا هافاو ىتح

 نعاني لواقاولا وق تلكيشاك لإ قلو ارو كيسا يزني هلال توتو
 داع «ناتسربطب هِدلبب هّثوم ناكو «نيولتلا وأ رييغتلا ىلإ ةجاح يف ناك امو طق هبيش

 .فّوطُي ْنأ ًءاش ام قافآلا يف فّوط نأ دعب هيلإ

 :جاوزلا ىلع ملعلا اورثآ نيذلا ِباّرُعلا ءاملعلا نم

 يفصو يف لاق دقو ,2"”خوزتي م ًاروصح ناك هنأ هتايح ىرُجَم نم رهظَيو

 امو «يلَدلو ال» :ّيعفاشلا ٍذيملت ناميلس نب عيبرلا دنع ٌلزنو رصم ّلح امدنع ءهلاح

 طق لواسسالو مارح لع ليوارم كللخ

 ىلع شيعي ناك دقف دلو الو لام هْلْغْمَي مل ابئاد هّيلُكِب ملعلل فرصنا كلذلو

 نيمهردب يفتكي ناك :ةصاصّخلا هنباصأو ّرصم يف لسرأ املو .اهيف رجّتي لاملا نم ةيقب

 .هاج يذ نم الو ٍناطلس نم ال ملعلا لهأ نم موي ّلك هيلع ىَرت ,مهرد يثلثو

 :هتافص

 نم ٍةورّذلا يف هتلَعُج ٍتافصب ُفصّتي ,نيخّرؤملا ميشو «نيرّسفملا َمامإ ناك
 «ميدقلا خيراتلا وبأ هنأب ءاملعلا هبَقلُي (تدوريه) ناك اذإف ءهّلك مّلاعلا يف ملعلا تالاج 3

 ريسفتلا وبأ هنأب ًاضيأ هبّقلن ْنأ انل ٌقحيو «ّيمالسإلا خيراتلا وبأ ٌيربطلا رفعج وبأن

 ْ .يرثألا

 هللا همحر ةدغ وبأ حاتفلا دبع ذاتسألا قّقحملا ةماعلا انخيش ةفراو ةلفاح ةمجرت هل مجرت دقو )١(
 ./5-ه5ص «جاوزلا ىلع ملعلا اورثآ نيذلا ٍباَّزُعلا ءالعلا» :راطعملا عفانلا هباتك يف ىلاعت



 لغو مدا ١18

 ليبس يف قاشملا لّجحتو داهتجالاو ُبأدلاو ٌدلجلا :ةيلاعلا تافصلا هذه ُلوأو ٠ 2 2ع 0 5 ع

 ةياردلاو ةياورلا يف ملع لجر ناك وهف .مههاوفأ نم لاجرلا ملع ىلع لوصحلا

 اوماد ام مهنع يوري نم هاوفأ نم َعمتسيل «ةلحرلا هيلع ٌبجت ةياورلا كلاعو أعم

 نم ٌملسمو ٌيراخبلا هرصع يف لعف اكو «لبنح نب ٌدمحأ ٌمامإلا ٌلعفي ناك |ى «ءابحأ

 .ثيدحلا ٍةمثأ

 ىلإ َناتسرَبَط نم لقتنيل «رافسألا َنْنَم ٌبكري ناك «بأدلاو ِدَّلَجلا اذهلو

 نطاوم ىلإ كلذ دعب نم ّلقتتيو ءًايوار ًاصحاف ًاسراد هراصمأ يف ّلقتتيو «قارعلا

 .نّودُيو صحفيو ٌذخأي ءرصمو تاماشلا يف ملعلا

 ضارغأ نع ٌفوزعلا :ٌليلجلا ٌمِلاعلا كلذ اهب فصّنا يتلا ًةيناثلا ٌةفصلاو

 ًادهاز ًايرك ءرقف يف شيعي ْنأ ىَّمري ناكو .هتجاح اّلِإ اهنم ّذخأي مل لاملا ٌرّدب هتتأ

 لظب ًالظتسم وأ «ريمأ ًةاضرم ًابلاط ًاعناخ ًاليلذ شيعلا نم ٍةحوبحُب يف شيعي ْنأ نم
 َنوُفّلكُيو «كولملا لالظ يف نوشيعي اوناك هدعب نم نوخّرؤملا ناك اذإو .ريبك ٍناطلس

 هنأل ءاذه ْنِم ءيش هتاباتك يف ْنكي ل نيخّرؤملا ميش ّنإف «ةاباحملا ملقب مهنع ًةباتكلا

 ِكلم خيرات بتكي مل .ءاطعب ٌمكاح اهكلمي مل يتلا هيفنلو ءٌقحللو هلل بتكي ناك

 رج وهو ليس الف .مهّخيرات بتكي نأ ِهْيَوب ينب بانك ضعب َفّلُك اهك «قفانيل
 .«اهقّقلأ ليطابأو ءاهقّمنَأ بيذاكأ» :لاق ؟عنصت اذام :بتكيو

 ناك دقف «ةيعاولا ةركاذلا :ةورّذلا ىلإ هّيعفر يتلا ٍتافصلا نم ٌةثلاثلا ةفصلاو
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 الإ هّسفن هب لّمح ام ّلثم لَكحت ْننَم لث ٌنكمُي الو ,بترُيو نّودُي مث ؛عمسي ام ٌظفحب



 ١ع يربطلا ريرج نبا

 مّدقُتو ءيعّتو ظفحت ٍةركاذ ىلإ ٌجاتحي َديجلا تفيلأتلا نإ ءًايعاو ًاروكذ َنوكي ْنَأ
 .اهيعوو ظفح ٍتارمث

 دقو «ةهيدبلا ٌروُضَُخ :ميظعلا ٌمِلاعلا كلذ اهب فصّنا يتلا «ةعبارلا ةفصلاو

 يف يعفاشلا ّبحاص ٌنزُملا ُلِجاَسُي وهف ؛هتارظانم يف ٌةرضاحلا ٌةهيدبلا هذه ْثَدَب

 وهو .هتاياور نم ٍتامولعملا عمجيو «ةشقانملا يف هيلع جلفيو «يعفاشلا ِهقفلا لوصأ

 .نّود امم ةياور ّلك مضوم ُعلعي
 الو «لقنُي ايف ّىوه ىلإ ُليمي ال «ةقيقحلا بلط يف ٌصالخإلا :ةسماخلا ٌةفصلاو

 ءاج دق ناك اذإو «ههقفو هخيراتو هريسفت يف هِلاجرو مالسإلا ةمدخ ريغ ضرغ ىلإ عفدني

 .هعضاوم نع ٍمِلَكلا فيرحت ٍدصق نمال ةياورلاب هعادخنا نوف هِتاَنَه ٌضعب هريسفت يف
 ىلإ ءاج هنأ كلذ يف ركذُي امو «ةعئارلا ٌةيبدألا ةعاجشلا :ةسداسلا ٌةفصلاو

 ىأر دقو «هايح يف هل تناك اك هتام دعب هل ٌةميظع ٌةلزنم لبنح نب َدمحألو «دادغب
 عنق ال ءاعجلا دبع ةئاوههيققي سلو تدَح ليست خزااذعأ نأ ةقيفلا ةسارللا لعب

 :ىلاعت هلوق يف شرعلا ىلع هللا رارعنا ليان ىو كلذ رقف ,عامجإلا َداقعنا هتفلاخ

 سولجلا سيلو «2'ءاليتسالا ُةانعم كلذ ْنأب ء[5 :هط] « ئوَتْسأ شرعا َلَع ُنَحَيلا#

 .ةلبانحلا هيلع ناك ام ٌفالخ اذهو «ةّيلعلا هتاذب ٌقيلي ال ذإ ءفيك ريغ نم

 :هركذ ىلاعت لوقي © ئوَمْسَأ ٍشرَمْلا َلَع ُنَمحَرلآ :هلوقو 77١: :14 «هريسفت» يف يربطلا لاق )١(

 نيفلتخملا فالتخخا انركذو «ىضم اميف ءاوتسالا ىنعم انِّب دقو .العو عفترا هشرع ىلع نمحرلا

 .عضوملا اذه يف هتداعإ نع كلذ ىنغأف «هيف

 لج هللا لوقب يناعملا ىلؤأو» :[14 :ةرقبلا] ©..ِهآَمستلآ لإ وَمَسَ مك :ىلاعت هلوق ريسفت يف لاقو
 50 عل 2 تس 1

 عبس نهقلخو :هتردقب نهرّبدف عفتراو ٌنهيلع الع :# َنُهِسّوَسَم ِءاَمَسلأ َلِإ ئوَمْسَأ مث :هؤانث
 .ىهتنا .«تاوامس
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 يف هيأر نع هنولأسي ةلبانحلا هب طاحأف «ةعمجلا ٌّلصْيِ عماجلا ىلإ بهذ دقو

 ريغ نم مههباجف # ئومْسَأ ٍشْرَعْلا لع نحلل :ىلاعت هلوق يف هيأر نعو «دمحأ مامإلا
 دقل» :هل اولاقف «(هفالخ دعي الف لبنح نب دمحأ اّمأ» :هنع هللا يفر لاقو «ةاراو

 هل ٌثيأر الو (ةيهقف لئاسم :يأ) ب َيِوُر هتيأر ام» :لاقف ««فالتخالا يف ٌءاملعلا ٌهّركذ

 :دشنأ مث ءلاحُمف شرعلا ىلع سولجلا ُتيدح اَنأو ؛مهيلع ُلَوعُيًاباحصأ

 سيِلَج ِهِشْرَع يف ُهَل َسْيَلو سينأ ُهَل َسْيَل ْنَم َناحْبُس

 ءٌوَمرو هيلع اوُبَتو ءمهعم ٍثيدحلا ٌباحصأو :كلذ ٌةلبانحلا مس املف
 لثم هباب ىلع راصو «ةراجحلاب اهْؤَمرف ؛هّراد لخدو َماقف ءافولأ اوناكو «مهرباحمب
 ؛بلقلا ٌعاجش ًاصلخت ُنوكي ْنَم الإ اذه ّلثم ٌلّمحتي الو .ةراجحلا نم ميظعلا تلا

 .لوقي اهب ًانمؤم

 :هريسفت
 يف ًاحضاو َنْيَمْلِعلا الك ناك دقو ,بدألاو ةياورلا ملع ىلإ ريرج ربا هما

 ًانايحأو «نيعباتلا ىلإ اهّدنس ّلصيل ًةفلتخملا ٍتاياورلا ُلقنَي وهف «حوضولا ّلك هريسفت
 اذه نم .ةيآلا ىنعم ىلإ ٌبرقأ هاري ام تاياورلا ِدْرَس دعب ٌراتخيو «ةباحصلا ىلإ اهّلصي
 ههجو ىلع هكاردإ َنيبو هيب لوحي ام ّلك هِلوح نم ليزي ْنأ دعب ٌصنلا بْن ىلإ هجّنب
 .ةورّذلا علب دق اذه يف هَّلعلو ؛حيحصلا

 نيعبرألاو ةسماخلا يف وهو يأ ء٠ نيتتمو َنيعبس َةنس ريسفتلا ّباتك ّمتأ دقو

 .هدلوم يف ٍتاياورلا ٍنالتخا ىلع نيعبرألاو ةسداسلا وأ هرّمع ْنم



 6٠١مآ يربطلا ريرج نبا

 ءرْضَعلا اذه يف ةغللا ٌةمثأ مهيف ناكو ةكرشلا وق راصمألا الع قلككقو

 ُجاَجَّزلاو ««لماكلا» باتك ٌبحاص ُدَرملاو «ةغللا كاع ٌبلعث رصعلا اذه يف ناكف

 هأرقو ءبرغمو ًاقرشم ٌباتكلا اذه ٌلِخو «ناسللا اذه ٍناسرفو نييوحنلا نم مهُيغو
 :هليفوو همدق لك فارلعلا قماعقوت ىف ناك رق لك

 ٍتاجرد ىلعأ ىلإ ٌلصي ام هتاريبعت ضعب يف نو نيب ةرابعلا ُلْزَج باتكلاو
 .ةعانصلل ٍِفّلكت ريغ نم ّينفلا رثنا

 نيب هنآر قلاب ُقّلعتت يتلا مولعلا نم ريثكلا يوحت ٍةمّدقمب هباتك يف أدتبا دقو
 ٌريغ هيف سيلو «نيبم 0 ءاج هنأ نيبو «هتاياورو هّتاءارقو هّتغالب يف هّراجعإ

 لوخدلل ًاباب تناك ةمدقم يف ٌلسزتسا اذكهو «هخوسمو هخسان يف مّلكتو «يرغ
 .ةيسُدقلا هيناعم يف

 :هريسفت يف تايليئارسإلا ضعب ُناَيَرَس

 الو .ةضورلا ٌبحاص اَلِإ بيصُيو ىطخُي ٍناسنإ ّلكو «ئطخي ال ْنَم لجو
 تايليئارسإلا نأ كلذ .اهيلع لمتشا يتلا ٍتاياورلا ٌضعب ريسفتلا ىلع ٌلخَأ هنأ كش

 :ريسفتلا ٍةلاسر يف لوقي ةيميت نبا َّنِإ ىتح «ةباحصلا رصع يف نيملسملا ىلإ تَرَ
 ٌةلصافلا ٌةكرعم لا يهو  كومريلا ٌموي باصأ دق امهنع هللا يضر رَمُع َنب هللا َدبع نإ

 (ئامولعم ْتَرَسَق .باتكلا لهأ ٍبْنُك نم ِنيَتلماز باصأ  نامورلاو نيملسملا نيب

 ناكو .تايليئارسإلاب بتكلا ضعب تنحُش كلذلو «ةباحصلا صضعبو نييعباتلا ىلإ

 ."”هيظعلا ٌمِلاعلا كلذ هبتك يذلا ريبكلا ريسفتلا كلذ يف اهّضعب

 لامآ ةروتكدلل «ةيربعلا رداصملاو ةغللا يف ةسارد :يربطلا ريسفت يف تايليئارسإلا» :باتك رظني )١(

 .م7 ١١8 < ه١ 478 ةنس-_رصم-ةيمالسإلا نوؤشلل ىلعألا سلجملا يف عبط «عيبر نمحرلا دبع
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 :شحج تنب بنيزب ِةِكَ يبنلا جاوز ةصق

 بنيز لو ّيبنلا جاوز ٌةصق :تايليئارسإ نم ريسفتلا يف ناك ام ٍزربأ نم ّلعلو
 ايختساو اهنم جاوزلا َدارأف «هبلق يف ثعقوف اهآر لب يبنلا نأ ركُذ دقف «شْحَج َتنب

 ."”كلذ يف نالعإلا ّنِم

 تكلفت يف ىفختو# : :لوقي ىلاعت هللاف ءّصنلا حيرص حم قت ال ًاطخ اذهو

 ّقّلطُي ْنأب هل هللا ثمأ هادبأ يذلا لب ءاقشع ِدْيُي مل هللاو «[7 :بازحألا]  ِهيِدّبُم هلأ ام

 مل نأ ىلع نيملسملا حجل لب «قشل كلذ ناك امو ءهتجوز ٌدْيَد
2-1 27 0 

 ارطو اهني دير نئَصَف اًنلق# :ىلاعت لاق كلذلو «ي ينبنلا عنمل ًاديكأت مهنؤّتبتي ْنَم

 © ارطو ّنُهْنِم أوَصَق اذ اذإ ! هيي جو هف رح نموا لع وكي ال ل 7

 .[ ال :بازحألا]

 اج نقع "ليلا اذه قف نير تبا وعلا نيركفلا 21 نأ :تيرخلا نمو
# - - 8 5 3 2 

 ةياور هيف حصت ملو «ريثك ًاطْبََح اذه يف طب ريرج نبا ْنِإ :لاقو «ريثك نبا ظفاحلا

 ."”مالسإلا ءادعأ نم ٌتاّيليئارسإ اهلك لب ءطق

 )١( :؟؟ يربطلل نايبلا عماج :رظني ٠١.
. 096 

 ص نيلالعلا ريسفتو «1/ : يفسنلاو 47847177 :" «فاشكلا» يف يرشختزلا :ءالؤه نمو
)١( 

 ضعب نع ًاراثآ انه اه متاح يبأ نباو ريرج نبا ركذ» : 8 5 «هريسفتا يف ريثك نبا لاق (؟)

 :145 :/ «يرابلا حتف» يف رجح نبا لاقو «اهدروُن الف ًاحْفَص اهنع ضرعُت نأ انيبحأ ءفلّملا

 يغبني ال «نيرّشفملا نم ريثك اهلقنو ؛يربطلاو متاح يبأ نبا اهجرخأ ىرخأ راثآ تدروو»

 1 .؛أهب لغاشتلا



 ١ يربطلا ريرج نبا

 يما نع لقي ال ادهتجم ًاهيقف ًالاع ناك دقف «ريرج نبا هقف يف مالكلا ٌكارتن دق

 .ليصفت َعِضْوَم كلذلو ءبهذم هل ناكو «ءاهقفلا نم

 ةئمثالث ةنس دعب ام يف هّخيرات ّمتأ دقل «بّرغو قّرش دقف «هّميرات كريت ال انكلو

 نم ناك امو «سيلبإو َّمدآ ٌقلخ ركذف «ةفيلخلا ٍةّصق ركذب هّحيرات أدتبا دقو ١”«

 ًايبن ابين نييينلا ٌرابخأ كلذ دعب عّيتتو «ةرحانتملا ةعزانتملا ضرألا هذه ىلإ َمدآ لوزن
 ىلع جورخ ريغ نم تايليئارسإلا ضعبب كلذ لّصفي دقو «ميركلا ٍنآرقلاب ًانيعتسم

 هيك لوقلا لمنفذ لإ داب ين لرقم ويشمل كلي لح ةياودتا
 هممأ نأ ىلإ هخيرات يف ٌرمتساو ساّبعلا ينبو ةّيمأ ينب ٌرابخأو نيدشارلا ٌرابخأ ٌركذو

 ةرابعب هبتك دقو هّقوف َةَجُح ال ,يمالسإلا خيراتلا يف َةََجُح ءاجف «هتوم نيح ىلإ

 .ةريثكلا عئاقولاب قلعتي |هيف ةياورلا دنسي ناكو «ةحضاو ةيوق ٍةلزج

 ىلإ لصو دقو «خرؤملاو بيدألاو ءرّسفملاو ةيقفلا ّيربطلا ريرج نبا وه اذه

 .هنع يضرو هللا همحر ف «بتك ام ّلك يف ِةّمقلا

 عوضوم لوح ؛مالسإلا ءاول» ةلجم تاودن يف ةرهز وبأ ذاتسألا اهيف كراش ناتللا ناتودنلا رظنتو -

 - ه111/7) ةسداسلا ةنسلا نم رشاعلا ددعلا يف :ىلوألا ءبنيز نينمؤملا ْمأب كك يبنلا جاوز

 ردصتسو «(م1401/- ه179١/) :ةرشاعلا ةنسلا نم رشع يناثلا ددعلا يف :ةيناثلاو م1

 .هللا نوعب ةبيرق ةرتف يف يقيقحتب «ةينآرقلا تاودنلا»
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 (مهه88-:59)

 ٌرحلا ٌّيقتلا ملاعلا

 دجي ّيرجحلا سداسلا ٍنرقلا نم لوألا ثلثا يف مارحلا ٍتيبلا ىلإ لخادلا ناك

 .ملكلا عماوجو ٍظعاوملا لقت ةراجشللا انو بدألا ُبالط هلوح ّفتلا دق ًالجر

 نانا ولا لجرلا كلذ ناك دقو «ثيدحلاو ٍنآرقلا مولع رئاسو ريسفتلا ُباّلُطو

 نيام هناجر ىدعإ كسل كف فقري و انس هر هيو فان اةيلع 3 ازا
 الو ءجرعأ ٌسانلا هنظيف ءضافْضَملا هبوثب اهرتس اهب راس اذإو ءلْجّرلا ةبشت ةبشخب اهنع

 ًاعفدو «ّندبلا يفعضلا ىلع ًءالعتساو «ةهاعلل ًارتس كلذ ٌلعفي ناكو ءًاعوطقم هنوئظي

 .يرشغزلا ٌرمع ُنب ٌةومحم مساقلا وبأ وه ٌلجرلا مكلذ .سانلا َمامأ المت «ةبيرلل

 كلذلو ؛"”مارحلا هللا ٌتيِب ًارواجم ّنوكي نأ هتايح نم ريبك رْطَش يف راتخا دق

 ءاهؤأر ةيرقبعل هلوح نوفّصقتي ملعلا ٌبالط ناكو هللا ٌراج مسا هيلع اوقلطأ

 .م1551- ه 11280١ ماع لال ددعلا :يبرعلا ةلجم )١(

 ىلع «هيوبيس» باتك ةءارقل ؛ةئم سمخلاو نيرشعلا لبق ةكم ىلإ مزراوخ نم يرشخمزلا لحر (؟)

 "ضايع رابخأ يف ضايرلا راهزأ» يف امك يسلدنألا يليبشإلا يربايلا ةحلط نب هللا دبع ركب يبأ
 الا يّرقملل



 ١هه يرشغزلا

 عماجلا راخزلا ٌرحبلا وهو «هقفلا يف ُبيِجُت وهف ءاهْوَنَج مولعلا يف ةجضان راثو

 وهو «هيلاجم يف ًةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلا ٌرشني يذلا ميكحلا وهو ؛"'”برعلا مالكل

 ٍنآرقلل ٌُمّسفملا وهو ءآلاسرأ ٍدئاقعلا لوح لدجلا دنع ٌججُحلا هيلإ ءيجت يذلا ملكتلا

 ٍلقعبو ءأعم ظفللاو ىنعملا هيف ٌرذي «فهرُم ٍقْوَذب هيف ةينايبلا ٍتاراشإلا حملي يذلا

 يتئاقحلا ّمامأ عسي نمؤم بلقبو فاعلا دنع تققي الو هللا لإ قي كايف

 .مّهفتيو أرقي وهو ةيناّبرلا ُتايَّلِجَّتلا هيلق يف ءيضتو «ةينآرقلا

 ه0 ا قا
 :هب تفرع ةيرق ءرْشْحَمَ

 لعلو ؛مْرَراَوْح ىرق نم يهو .رشخمز ةيرقب '"'551* ةنس يف ٌمامإلا كلذ دلو
 اهنكلو ءاهّرواجُت يتلا ىرقلا لهأ ٍريغ نم ٍدحأ ناسل ىلع ٌركذُتل تناك ام ةيرقلا هذه

 يبأ ةبسنب تفرش د اهنأل «ةيبرعلا ريغ ِتاْل ِةَدع يفو ءبرغلاو ٍقرَّلا يف ٌركذُت ُنآلا

 ةقيقحلا يف اهنإ ىتح «ةفرعم تراص ًةركن ثناك ْنأ دعبف ءاهيلإ هللا راج مساقلا

 .اهب ٌفرعُي ملو ؛هب ْتفرُع يه ْذِإ ءاهيلإ وه بسني الو هيلإ بسنت نأب ٌةريدحل

 ىلع فطعلاو «ةمحر لاو ىوقتلاب هّمأ تفرع نكلو .هيبأ نع ٌءيش ٌفرعُي مو

 :لاقف «كلذ نع َلِكّس دقو ؛هلجر عطق ببس يف هّمالك كل ُقْسنْلو «ريطلا راغص

 :مألا ٌءاعد

 هلجرب ٌتطبرو «ريغص ٌّيبص انأو ءاروفصع ٌتكسمأ ينأ كلذو «ةدلاولا ٌءاعد»

 :تلاقو .يدلاو هل ٌتِمَّلأتف هّلجر ُتعطقناف هُئبذجف ًاقرخ ٌلخدو يدي نم تلفأف ًاطبخ

 .يبرعلا :لصألا يف )١(



 املعو مالع ا 5 أ

 أ أ ل مجعد

 .«اهعطق بج وأ ام ملألا نم ينباصأو يلجر ثرسكناف «قيرطلا ءانثأ يف ةبادلا

 :نيرمأ نع ئبنتل ةصقلا هذه َّنِإو

 ايأ أل طاوس طق يامر ا: ةقو ا وتستا تطارد باق هداف

 .صلخملا ن نمؤملا تافص نم ٌةمحرلاو ءهّعضوم ناك

 هناهإ طل ناك ءاهيابسأ ىلإ ّرومألا ري ٌلزتعم هنأ عم ّيرشغزلا نأ :امهيناثو

 اهل ٍءاعدلل ىلاعت هللا ًةباجتسا َّنأ ٌدقتعي ءرودقم ٍردَّقِب ءيش لك ّنأبو «ىلاعت هللا رَدقب

 يف ليدبت الو ٍرييغت ريغ نم هوابعل ىلاعتو هتاحبس هبتكي ايفو «رادقألا ِرْيَس يف امهئأش

 و وأ هتدارإ وأ هملع

 :ملعلا ةئيب يف هتأشن

 عوبر نم ٌبدألا ّلقتناو «مالسإلا ضرأ نم ةيئانلا ٍدالبلا كلت ىلإ ملعلا ىوآ

 يف ٌةيبرعلا ٌةغللا ِتَرِخّرو مزراوخو ّيّرلاو َناذمه ىلإ دادغبو ةرصبلاو ةفوكلا

 ءاملعلا اهجتتنأ يتلا يفسلفلاو ّيمالسإلا ركفلا ٍرئاخذب «سداسلاو سماخلا ٍنينرقلا

 يف ٍتاعوسوملاو ٌسئافنلا اوجرخأو ءاوجتنأو ءدالبلا كلت يف اوشاعو اوئشن : نيذلا

 .بدألاو ةغللاو ريسفتلاو هقفلا

 و

 «ٌيمزراوخلاو ٌقاذمحلا نامزلا عيدبك ِءابدألاو ءالعلا ُذاذفأ اهنم جرخ دقف

 هقفلا ف (بّذَهُملا» باتك بحاص ٌيزاريشلا ٌلامأ نورّسفملاو ءاهقفلا اهنم جّرخو

 .هردقم :لصألا يف )١(



 يرشغزلا
 ١ هأز/

 يف ٌءاملع اهنم جرخو «ةمكحلا بحاص ٌيقازغلاو «ملعلا رحب ٌيزارلا رخفلاو «نراقلا

 خّرؤملا نوريبلا ٍناحيرلا "'يبأو ««لَحّتلاو ٍلَلِحلا» بحاص ٌيناتسرهشلاك ؛مولعلا ىنش
 1 .فوسليفلاو ٌيضايرلاو

 نم ّيفنحلا ةقفلا قلت كانهو ىراَّخُب ىلإ رَكْخَمَّر ٍةدلب نم ٌيرشخمزلا لقتنا
 «لوصألاو ٍلّدَلاو ِهقفلا يف ٌماقم ةيئانلا ٍدالبلا كلتب ةيفنحلا ءاهقفل ناكو ءابب هتمثأ
 شسمش هُذيملتو «ٌيناولح ا ٍةمئألا ُسمش مهيب نم ّنوكي ْنأ مهياقمب ًافيرعت يبسحو

 .ةفينح يبأ بحاص ٌقابيشلا نسحلا نب دمحم ٍبّنُك حراش ىضرلا ةمئألا

 ظفحتساو ّبدألا ىقلت مث «ىراخب يف نيثّدحملا ةمثأ نع ٌتيدحلا ىقلتو

 ام َبيطأ ملعلا ٍتاحْوَد نم ٍةَحْوَد لك نم ذخأ اذكهو ءابب ٍةاورلا رابك ىلع ًةياورلا
 يف ءاذفلا لغو «ءاذفلا لمكأ ىّدغت اذإ ىَّتح ءِرْهَر نم اهيف ام َمنيأو ءرايث نم لم
 اهتياورو ةّنَسلا حرش يف بتكف «ةفلتغ مولع يف ٌبتكي ٌدخأ اقرشم ًاحجان ًاملع هيفن

 ٌمجعُم وهو «ةغالبلا ساسأ» تاتك ةغالبلا يف بتكو ءاقح ٌقئاف وهو ؛«قئافلا» هّبلتك
 ةمّدقم» باتكو ««ةغللا رهاوج» باتكو «طقف ٍتاملكلل ّسيلو برعلا ٍِتالاعتسال

 لعلو ؛هيلإ ْعَجْرُيلف ههِبُُك نم ًاريبك ًاددع «هيجعم» يف توقاي ىصحأ دقو ؛«بدألا
 ."0(فاّشكلا» هباتك ًارثأ اهاقبأو ًاركذ اهّرثكأ

 .وبأو :لصألا يف )١(

 سئاسدب فراعلل ؛يرشختزلا بتك ةءارق نم «يسلدنألا ةرْمَج يبأ ُنبا مامإلا خيشلا رّذح دقو ءاذه (1)
 سئاسدلا كلت ْنأل ءًاضيأ فراعلا ريغلو ءسئاسدلا كلت هيلإ قبستف «ةلفغلا نمأي ال هنأل «لازتعالا

 يف «نازيملا ناسل» يف رجح نبا ظفاحلا هنع اذه لقن .ًايلزتعم ريصيف «رعشي ال وهو هيلإ قبست

 .يرشخمزلا ةمجرت



 ءاملعو مالعأ ١4

 :نآرقلا ريسفت يف فاشكلا

 ا

 هّدنع ْثعمتجا ْنَم الإ هيلع ورْجِي ال ٌبْعَص ىقت ةرُم وهو ثيطخ ٌليلج ريسفتلا ٌماقم

 ٍةايح نمو ءرْذَق ىفوأ ةئسلاو ٍنآرقلا مولع نم لانو «هقوذو ٍنايبلا ملع يف ثاكلتم

 نق فو يروم كقول لدم كلذ ةيال) ةسفير د ورورد وي 0

 :هنع هللا يضر ّلاق دقف ءرّسفملا فاصوأ انّقرعيل هل ًةملكلا َكرتن ْنأ ريخلا نم لعلو

 يف َعَرَب لجر اَلِإ (نآرقلا يناعم يأ) يتئاقحلا كلت نم ِءيش ىلع صوفي الا

 ةزجعم حاضيتسا ىلع ٌصّرحو . .نايبلا ُملعو يناعملا ٌملع امهو «نآرقلاب نْيّصتخم نيملع

 ريثك ظْفِحو قيقحت نيب ًاعماج «مولعلا رئاس نم ًاذخآ نّوكت ْنَأ دعب ِْكو هللا لوسر

 مم ناكو ..هيلع درو َّدّرو هيلإ عجرو ًانامز ٌمجر دقو «تاعجارملا ٌليوط «تاعلاطملا

 ٍةحمّلل ًاكاّرد ءسفنلا ٌناظقي ءاهَداَقو ةحيرقلا ّلعتشم ءاهداقْنُم ةعيبطلا ٌلِسَرَتْسُم كلذ

 ًاظيلغ الو ءًايساج ًاّرك ال ءامئاكم ّيفخ نإو ةزمرلا ىلع ًاهبنم ءامئأش فّطل ْنِإو
 «فّلؤُيو ٌمالكلا ُبَّترُي فيك ملع دق ..رثنلاو مظنلا بيلاسأب ةيارد اذ ًافرصتم ءايفاج

 ٠ .«فّصويو مّظنُي فيكو

 .هتغالب ٍرارسأو ؛هزاجعإ ٌعضاوم َفّرعتيل نآرقلا ريسفتل ىَّدصَتَي ْنَم تافص هذه

 كلذ ِكولس يف زّكفي ل كلذلو «ناديملا اذه ٍناسرف نم سيل هنأ ُبسحي ناك دقلو

 .هتنه هنع صاقنت دق يذلا ِكلسملا

 نوعمجي اوناك ْنَم مهو «نآرقلا يناعم يف هناوخإ نم َةلزتعملا رِكاذُي ناك هنكلو

 رارسأ نع ٌففشكي ًاريسفت مهل ّبتكي نأ هيلإ اوبلطف «ةينيدلا ٍلوصألاو ةيبرعلا ملع نيب



 يرشخمزلا
 ل

 ُديثي ناك ٍتايآل ريسفت ْنِم هيقلُي ناك امل ءريدج رمألا اذهب هنأ مهل نت ْنأ دعب ليزتل
 ءاحعإ
 . مهما

 :نآرقلا رئاس ريسفت نم ىفعتساو «ةرقبلا ةروس رشف

 ةروس َريسفت مهيلع ىمأ هديدش حاحلإ ّدعبو ءرمألا مظعل يفعتْسُي هنكلد

 ّبهسأ دقو .هنوجهتتي ءًاجاهنمو ىذتحي الاثم هريسفت ّنوكيل كلذب ىفتكاو «ةرقبلا
 دق ًةخوخيشلا نأ ًاصوصخو هب ىفتكا دقو .هالمأ يذلا ٍةرقبلا ةروس ريسفت يف
 ّباهذلا ٌدواعي وهو هنأ كلذ ءأدتبا ام ميل «هّتمه كّرح ام َتَدَح دقو .هيلإ ثعراس

 ًاقوش اهّدنع َدجو هملعلا ٍلهأ نم ةفئاط ىلع ّرم امّلك «مارحلا هللا ٍتيبل ةرواجلا لأ
 نسحلا ابأ ّينيسحلا َفيرشلا دجو ءِنِمآلا هللا مّرَح «ةكمب لح او ٠ .هالمأ ام أرقتل

 نع هتبيغ قدم يف هّسفن ثدي ناك هنأ هل ركذف «ةناكملا هيلق يف هلو «ةزمح ّنب لع

 ريسفت يف ِءزجلا كلذ ىلإ لّصوتيل مزراوخب هيلع َدفيو يفايفلا ّمطقي نأ ٍزاجحلا

 .أدب ام مامتإ يف هبطاخيو .هالمأ يذلا نآرقلا

 :أدب ام مامتإ ىلإ ةعباسلا رشعلا يف دوعي مث
 ىلع ّيقابلا ُمّمتي ام ندبلا ِةَّوق نم هل ىَنأ كلو ءأدب ام َمّمتُي نأ نم ادب ذِي م

 اهتّمس يتلا ٌرشعلا ٌثزهان» :اهيف لوقيو .ةعباسلا رشعلا يف لخد دقو ءأدتبا ام جاهنم

 نم ريثكلا ٍناض عم «ىلوألا نم ٌرصخأ ٍةقيرط يف ٌثذخأف «باقرلا ًةقاقد :ٌبرعلا

 .«رئارسلا نع صحفلاو ؛دئاوفلا

 هقيدص نم ُبّرقيو «هللا تيب ٌرواَُم وهو «نتنس نم ٌلقأ يف ريسفتلا ٌمتأ
 ٌةكربو «مّرحملا ِتيبلا اذه ٍتايآ نم ٌةيآ الإ يه امو» :كلذ يف لوقيو هفيرّنلا

 0 | مرحلا اذه ٍتاكرب نم ِّلع ثضينأ
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 يف ةغالبلا ٌرارسأ فرعي وهف «هريغ يف ذجوت مل ٍتامسب ّيرشخزلا ديسفت ّمَسَنا
 ءاج نمو ءاهيلإ ّدحأ هقبسي مل ًاركب تناك َكرادم ىلإ ٌقبسيو «هزاجعإ ةجوأو نآرقلا

 نإو ًاعابّتا هعبّتا نم مهنمو «ريثكلا هنم اوُسبق ٌايبلا ريسفتلا يف اوبتك نيذلا نم هدعب
 يف ٌدحأ غلب امو ًاحضاو ةيكاحملاو ةيلصألا ةركفلا نيب ٌقرفلا ناك ذإ ؛هّوأش غلبي ل

 ."''هريبعت نم ّيرشختزلا ٌعلبم ؛هريسفت
 مث ««... :ّتلق ْنِإف» :هلوقب هّلوح ةشقانملا ٌركذي مث «ءادتبا ىنعملا ٌركذي ناكو

 وهو «ةرقبلا ةروس يف هأدتبا يذلا جاهنملا وه كلذ ْنإو 2... :ٌتلق» :لوقيف ٌببجي

 .نيعراب هيف اوناكو ٌةلزتعملا هب فصَنا يذلا لدجلل ٌمازتلا

 وه ٌركذ دقو ءاهءارو |يف ًالمَُم ناكو «ةرقبلا يف ريسفتلا لّصفم ناك ٌباتكلاو

 يهتني ْنأ دارأ هنألو هتخوخيش يف َنائلاو ءهِتَّوق يف ّلوألا ّبتك هنأ وهو «ببسلا

 «ًايخارتم ًابوجو ْنكي مل مامتإلا ٌبوجو نأ بسحي راص ْذِ .رّدقلا ِهبلإ ٌّقبسي نأ لبق
 .روفلا ىلع ٌبوجولا ناك لب

 ايف نولّصفُيو ّلمجأ ايف نول وُدّلَت وأ ُهْوَكاح َنيذلا نأ بيرغلا نمو

 ٌقيضو «ةّمهلا ٌفعض نوكي ْنأ اَلِإ مهّدنع ًةرذعم الو هرذُعلا هدنع دجٌو دقو ءلَّصف

 .عابلا ٌروصقو «عارذلا

 سانلا علوأ دقف «ريسفتلا» امأو» :يرشخمزلا ةمجرت يف «نازيملا ناسل» يف رجح نبا ظفاحلا لاق )١(

 ًافرط أرقو َةّنَّسلا يف همدق تخسر ْنَمو ءفينصتلاب اهودرفأو «هسئاسد اونّيبو ؛هيلع اوثحبو «هب

 .«هنع هللا افع هسئاسد نم ىشْخي ام هٌُُضَي لو ؛هريسفتب عفتنا تالاقملا فالتخا نم



 ا يرشخزلا

 :ظعاولا ّيرشغزلا

 هيف تناكف «تاماقملا ٌثاباتك ترثك ٌّيرشخنزلا هيف شاع يذلا رصعلا اذه يف

 ٌتاباتكلا تناكو ءامهريغو ؛ّيمزراوخلا ٌتاماقمو «ناذمه ا ٍنامزلا عيدب تاماقم

 ٌدئاسلا ٌينفلا ٌرثنلاف :ةعوجسم ثناك اهثكلو «ةلسرُّم تسيل ناّبإلا كلذ يف ةيبدألا

 نأ الإ «عدْبُملا بتاكلاو «ةغللا يف ِةَّجُحلا «ّيرشغزلا ٍلثمل نكي ملو ءعْجّسلا هيف

 ريغ نم ٍظفللا ىلإ هجّني ال :ةعوجسملا ةينفلا هتاباتك يف هّنكلو ,نيضئاخلا مم ٌضوخي
 «لوصألا َمِلاعلا ناك لب «ةباتكلاو ّرثنلا اَلِإ هل لمع ال هريخك ناك اف ؛ىنعملا ٍديوجت

 نم اهّبستكا يتلا هّيراجتو «ظافلألا ٍةورث لبق يناعملا ٌةورث هدنعف .ملكتملاو ةيقفلاو

 ريكفتلا يف ًاقافآ هئبسكأ دق ءمّرحملا ٍتيبلا راوج ٍبلط ىلإو «ملعلا بلط ىلإ هتالحر

 لئاسو كلذ, ىف ةلورةلقرك هروب [ كم تن :ناكف «ةينيلعلا هن راع اينما كونت

 ٍةليج سورعك تناكف «ةلْزَجلا ًظافلألاو ركبلا يناعملا اهيفو ءحسّنلاو ىنبملا ةَمَكُم

 ,(«ظعاوملا يف عباونلا ملكلا»و ««بهذلا قاوطأ» :لئاسرلا هذه نمو .سرغلا بوث يف

 ««سنأتسملا ٌةهزناو ««ظعاوملا يف ٌتاماقم»و ««راغصلا ٌحئاصنو رابكلا ٌحئاصناو

 كلذ ُديغو «لئاسر نارين تطل ناويدزو ةكرازسألا عيبر»و ««ةحصانلا ةلاسرلا»و

 .ةميكح ناعم ٌتنّمضت ةيوخأ لئاسر نم

 ءاج دقف «هتباتك رئاس ىلع لدت «بهذلا قاوطأ» هباتك نم ةضبق ضبقنلو

 بسحب موي لكل سبلاف ءراوطأ ٌسانلاو ٌراودأ ايندلا» :نامزألاو سانلا ريت يف اهيف

 ىلع ٌمايألا يربت نلف «قئارطلا ّنم مهام ردقب موق ّلك سِلاجو «قراوطلا نم هيف ام
 .«كِدّيضق ىلع ٌمايألا ّلزنت ْنلو «كتينمأ
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 َدلبو كاّيإف ءموُشَعلا يلاولا ٌدلب كلذ موشلا ٍدلب نع كُتَّدحُأ ال" :لوقيو

 .«دّنولاو رهثملا ٍلاملاب هلهأ ىظحأو «دلبلا ٍةْضْيَب نم َّرعأ ٌتنك ْنِإو ِرْوَجلا

 ًءارآ ٌنوكت ْنأ ّضري مل اذلو «ماكحلاو ءارمألا ةدئام ىلع ضعي مل ٌيرشغزلاو

 عرشلا مئازع اوُعمج ءْوّسلا ءاملعل ام» :كلذ يف ُلوقيو .ءارمألا ءاوهأل ٌةعبات ِءاملعلا

 اوقفصو اوقّلعو اوُظفح امنإ ءاهونّوهو ِءْوّسلا ءارمأل اهيف اوصحخر مث ءاهونّودو

 .«اوُرَسْيَيو ءلاملا (اوعمجي) اورمُقُبل اوقّلحو

 «دلاولل ٌفرشلا كلذف «دلاتلا فرشلاب عنقت ال» :ةّمها حور َثب يف لوقيو

 لدي 11م كيبأ ٍفرشب ٍلْدُت الو 000 ٍلاَتلا ىلإ ْمُمضاو

 .«كيف ٍفّرَّشِب هيلع

 .ةنيصّرلا بيلاسألاو ةولُحلا ظافلألا يف ةميركلا ٌناعملا ٌدجن اذكهو

 :ناتقي نى #

 :نئتقيقح لّجسن نأ دب ال «يرْشْعَزلا راثآ نم ضايرلا كلت ٌرداغن ْنأ لبقو

 هتاباتك يف هنع ْرَثوُي ملو ًاريمأ قلت هنأ فرعي مل ٌليلجلا َمِلاعلا اذه نأ :امهادحإ

 ال هئاقدصأ ىلإ هلئاسرل عّبتَتُملا َّنإو ؛مكاح ةمدخل همَلَق َرْخَس وأ «أكاح حّدم هنأ

 ًافالدزا اهيف دي الو «ةقادَّصلا ٍةّيناحورو «ءاخإلا ٍفْرْعو «ةّدوملا َريبع الإ اهيف دي

 .طق ريمأل

 ىضترا «ءاملعلا َمامأ لب «طقف مكاحلا ّمامأ ال ءاعاجش ناك هنأ :ةيناثلا ةقيقحلا ' م ا 1 .ه ها( .« ءاو د

 نم ًادهطضم ِناَّبإلا كلذ يف ةلزتعملا ٌبهذم ناك ّتقو هداقتعا يف ًايلزتعم ٌنوكي نأ



 يرشخمزلا ١

 هنع عافدلاو «هنالعإ نم َنبَج |ف «ةّماعلا نم ٌىَرَدْزُم «ءاملعلا ّنم ًاركنتسم ؛ماكُحلا

 ٍلازتعالا لهأ بهذم ُهَرْشَح هريسفت يف هتانه نم ءالعلا ضعب ربتعا دقو .هيلإ ةوعدلاو

 هلاتشاو ؛هرهوج ةمالسب ْبَمَذي مل كلذ نأ ىلع ٌءاملعلا عمجأ كلذ ّمم نكلو هيف
 .ةقئافلا ئلآللا ىلع

 بابلاب :لق» :نذآلل لاق ,دحأ ىلع َنذأتسا اذإ هتعاجش ٍطْرَمل ناك دقلو

 .«يلزتعملا ٌدومحم

 مه دقل ىتح :ةلزتعملا يأر وهو «قولخ ّنآرقلا َّنأ ٌنلعُي ناك هتعاجش طرفلو

 هباحصأ ّنكلو ««...نآرقلا قلخ يذلا هلل دمحلا» :لوقي نأ ريسفتلا هباتك ةيحاتتفا يف

 َنماطت ذئدنعو .(هب اوعفتني ملف هنم سانلا ٌرفن تلعف نإ) :هل اولاقو .كلذ نع هْوَهَن

 دمحلا :ةيحاتتفالا يف ّبتكي ْنَأ َلبَقَو ءسانلل َريخلا وجري يذلا ٌمفانلا قتلا ٌلزتعملا

 .«نآرقلا ٌلزنأ يذلا هلل

 هتوم نم ٍةنس ةئمناث نم ٌرثكأ دعبو «''هّبر ىلإ ّيرشمزلا ىضم دق نآلاو
 هلّجسُت ام اَلِإ ىنفَي ٌقناسنإ ٍءيش لك اذكهو .مهتيب ٌرضاح هنأك هّركف سانلا ركاذتي

 انيها ّمهللا .ميقتسملا ٌقِرْثُملا لقعلاو «ةبّيطلا ٌةّرحلا ٌسفنلا هلّجسُ امو ,بهاوملا

 .ديمحلا ٍطارّصلا ىلإ اندّْماو ءلوقلا ّنم ٍبّيطلا ىلإ

 .ىلاعت هللا همحر ةئس ١/ نع ه274 ةنس ةَفَرَع ةليل يرشغزلا مساقلا وبأ يفوت (1)



 3 أ
 تيد ١

 "”يزا لا ٌرخفلا

 (هكاداك- مه:

 نيدو ايند لجر

 كرتو شكأ نيّدلا ملع نمو ءاريثك ايندلا نم ٌراتحاو «لاملاو َملعلا عمج ٌلجر

 اهّعم كرت هّنكلو ,مهعم ٌتبهذو «مهئانفب ُثينف «لاملا نم ٌةكرت هِترسأ رئاسو هدالوأل
 هنم ّقبي ل ءايندلا ماطُح نم ُةّكرت |مف «هيلإ ةبوسنم ٌرَكْذتو ءابم ٌرَكْذي ةيقاب ًةيملع ًاراثآ
 «روهظلا هّلآمو «ةيملعلا ٌنئازخلا هْيفخأ ام الإ هنم ٌبَهَذي مل ؛ملع نم هكرت امو ؛ءيش

 هّلمع َمطقنا مدآ نبا تام اذإ» :لوقي ذإ لك نيمألا قداّصلا هللا ٌلوسر قدص دقلو

 اهتلعأو كم عفتني ملعو .هل وعدي حلاص ٍدلوو «ةيراج ٍةقدص :ثالث نم اّلِإ

 طيسو نيب ام باتك يتئمو «رانيد نقلأ نين لجنيلا كلذ كرت دقل .اهنم ثلاغلا

 يف ىنُفي ٍءيش لك َّنأ ُرّرقتي كلذبو «بتكلا ٍتيقبو كيناندلا ٍتبهذ دقو ءطوسبمو

 .لقعلاو حورلاب ٌلصٌتي ام الإ ايندلا هذه

 .م19517- ه11787 ماع 55 ددعلا :يبرعلا ةلجم )١(

 هظفلو ,0501) يئاسنلاو )١77/5(« يذمرتلاو «((2380) دواد وبأو )1"١151(« ملسم هاور (؟)

 الإ :ةثالث نم الإ هلمع هنع عطقنا ناسنإلا تام اذإ» :ًاعوفرم ةريره بأ ثيدح نم ملسم دنع

 .(هل وعدي حلاص دلو وأ «هب عفتني ملع وأ «ةيراج ةقدص نم



 ل يزارلا رخفلا

 هيقلب ٌرهٌتْشا دقو «يركبلا ّييشرقلا ٍنيسحلا نب ٌرمع ُنِب ٌدمحم وه ٌلجرلا كلذ

 .«ًيزارلا رخفلا»ب ٌرَكْذُي راص ىّتح ءبقّللا ٌرجوُأ مث «ّيزارلا نيدلا رخف

 ناكو «مولعلا يف ادشو َعرعرتو ًأشن ثيحو ءدِلُو ٌثيح ّيّرلل ٌةبسن ٌيزارلاو
 يذلا طسولا كلذبو ءاهلهأ ّنيِب نسحلا ِتْمَّسلا اذو ءاهظعاوو «ّيرلا ٌبيطخ هوبأ
 .هب امّسو ٌةالعأ امهالك :نارمأ هل ٌممتجا «هيلإ ٌبستني يذلا بسّتلاو هيف أشن

 هللا ٍلوسر ةفيلخ ركب يب ملا هذه ٍقيدِص ىلإ يمنتي ذإ «فيرش ٌبَسَن :اههوأ
 «ٍراغلا يف هبحاصو «ةلودلا ٍريبدت يف هريزوو «مالسإلاو ةيلهاجلا يف هّيفصو كك

 .نينثالا يناثو

 تيب يف أشنف «ّيرلا ٌبيطخ ناكو ءأملاع ناك هابأ َّنِإف «ةيملعلا ٌةئيبلا :اهيناثو

 .هطسو يفو ؛ملعلا

 :مزراوخ دالب يف م ةئيب

 ىتح ءاهةارو امو اهيرغو مزّراوخ ٍدالب يف ْتّبنَأ دق ةيمالسإلا ٌسرادملا َّنإو

 «خيراتلاو ٍةفسلفلا بحاص ءٌنوريبلا ناحيرلا يبأ لاغمأ ةابكلا العلا اهيف ْعَبن

 عيدب مث «تاماقملا بحاص ٌيمزراوُخلا مث ؛تايضايرلا بحاص ٌيمزراوُخلاو
 را ٌيزاريشلا اهيف ناك مث ءمهدعب ءاج ْنَمو يناذمه لا ٍنامزلا

 ُبلقلا هلو «دالبلا كلت يف ٌدوسي ناك يذلا ٌيعفاشلا بهذملا ء|ملع نم ٌةريبك ٌةفئاط

 56# ةنس قوتملا ءّيماشلا ءيبكلا ُلاَفقلا ليعاسإ نب دمحم لخدأ ٌدنُمَف .ناطلسلاو

 سداسلا ٌنرقلا ًءاج اذإ ىتح «ديزيو ومْنَي وهو «دالبلا هذه يف ٌليلجلا بهذملا كلذ

 .بعشلا يف ٌةدايسلا هل تناك ؛ّيرجملا
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 :ملعلا ةئيب يف أَّشَن يزارلا

 ؛ملعلا ٍنِدْعَم يفو ؛نيدلا ِتيب يف شن دق يزارلا نيدلا ٌرخف ّنأ نيتي اذهبو

 «نآرقلا ظفحتْاف هيلإ همَّا دقو هّبلُكب ب ملعلا ىلإ ةجتي نأ دب ال ناكف «ويثيب ينو

 «هقفلل ًابلاط اذه لك عم ناكو «مالكلاو ٍةفسلفلاو ٍةغللا مولع مّلعتو ؛ٌتيدحلا ىورو

 هقفب ءاهقفلا ملعأ نم ناك كلذلو ءًايعفاش َنوكي ْنأ ٍةئيبلا مك ىضتقُم ْنِم ناكو

 .بَمْذَملا كلذل ًابّصعت سانلا ٌدشأ نم ناكو «هنع هللا يضر ّيعفاشلا مامإلا

 :رومأ ةعبرأب زاتما ٌرصع

 ٍنيدلا رخف يف ثقتلا اهلك ةعبرأ رومأب ٌراتما دق ٌرصعلا اذه َّنأ َررُت نأ بجيو

 .هنع هللا يضر يزارلا

 :مولعلا عيمج ليصحت ١

 ناكف ًاحضاو ٌُصّصخُتلا نكي ملف ءاهّلك مولعلا ٌليصحت وه :رومألا هذه ُلوُأ

 هذه زتمتو هعورف ىّتْشب ٍةغللا ملعو لاو ٍدئاقعلا ملع هقفلا ىلإ عمجي ةيقفلا

 .اهنم ٍلحاو لك يف سّصختم هناك تاباتك يف ثهظيو هريكفت يفو هراثآ يف اهلك ٌمولعلا
 :ةّيملعلا تاعوسوملا- ؟

 ناكف ءاهيلإ ٌماملعلا َدََّتا دقف «ةعماجلا ٌةيملعلا ٌتاعوسوملا وه رومألا هذه يناثو

 بهذملا يف ناكو «ةيهقف ةعوسو وهو «ئسخرسلل «طوسبملا» يفنح ا بهذملا 5

 ناكو «ةمادق نبال «ينغملا» ّلبنَحلا بهذملا ف ناكو ؛ٌيزاريشلل (ُبَّزهملا» يعفاشلا

 هقفلا ٌناويد يرعلا برغلا ٌبسحو «ةفلتخملا ٌةيهقفلا ٌتاعوسوملا ّيكلاملا بهذملا يف

 .يسلدنألا مْرَح نبال «لحملا» وهو «ريبكلا



 ١ يزارلا رخفلا

 :مالكلا ملعو هقفلا يف لدجلا

 «ّيمالكلاو ٌيهقفلا ُلدحلا هّلبق امو ٌرصعلا اذه ّداس دقف «لّدَجلا :ثلاثلا ٌرمألا

 ٍلضفب كلذ مم هفَصوُي ناك لب ءطقف ملعلا لْضفب ٌففَصوُي ال ٌمِلاعلا ناك ىنح

 «ًاراّظن ًالاع ناك :ملاعلا حدم يف نولوقي اوناك ىتح «لدجلاو ةرظانملا ىلع ةردقلا

 ءازعلا ٌسلاجم نوميقُي اوناك لَدَجلاب ٍنامزلا كلذ يف ءالعلا ةيانع طرفل هنإو

 .ةافولا هيف تناك يذلا ٌّيحلا ٍدجسم يف ٍتارظانملاب

 :يبهذملا بصعتلا  ؛

 َلَدَجلا َّنِإف «لدَجلا ًةجيتن كلذ نإو «ّيبهذملا ُبّصعتلا وه :ٌعبارلا ٌرمألا

 ُبّصعتلا كلذ ًءاروو ءاهتيوقتل ًةلدألا ُلتعيو ءاهب ٌكسمتسي ةركف بحاص ّلك ُلعُج

 .لّدَجلا نع ىهني هنع هللا يضر كلام ٌمامإلا ناك كلذلو «ديدشلا

 :هفيناصتو يزارلا ٌبتك

 ُباتك هيف هلو .هقفلا ٍلوصأب ًاملاع ناكف «يزارلا يف ٍرومألا هذه لك ثرهظ

 «هيف ٌرَحَبَتْسا دقو «ملعلا اذه بُتُك نم ةيناثلا ةبترلا ف ع وهو ارسل

 ًالاع ناكو «هنم ولؤللا عضاومب ٍفراعلا صئاغلا ٌقّمعت هدعاوقو هلِئاسم يف ّقّمعَت

 قالا جام نعام هيف بك دقو الكا لع تسمو نيل وأ

 ُدَحأ» هلك ىف رك نبا لاق دقو «نايحألا ضعب يف هل ًاشقانُمو ؛نايحألا رثكأ يف

 اهنم .يفنصم يتئم ٌوحن هلو «راغصلاو رابكلا فيناصّتلاب ريهاشملا ةيعفاشلا ءاهقفلا

 هقفلا لوصأ يف هلو ««ةيقرشلا ثحابملا»و ««ةيلاعلا ٌبلاطملا»و «لؤاحلا ٌريسفتلا

 ُقَقاوُي ال ُبئارغ هيفو «ديفم ٍدلجم يف ٌيعفاشلا ًةمجرت فّنصو «هديغو «لوصحملا)

 .(20 ص ؛7١ج «ةياهنلاو ةيادبلا) .«ةبيجع ٌءايشأ هيلإ بسنيو ءاهيلع
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 :ّىعفاشلا يف ّيزارلا باتك دنع ةفقو

 هبّصعتل ًارهظُم ناك دقف ««ّيعفاشلا بقانم» هباتك دنع ٌةريصق ٌةفقو انه ُفقنو

 نم هريغب ضّرعُي ناك كلذ عمو ههيلإ اهّبسني مل ًةبقنم كرت ام «هيف ًايداب يبهذملا

 ٌربخ اهنأكو «صيحُت ريغ نم اهّقاس هيلعُت ًةبذاك ولو ٌةياور ّدجو ٌُثيحو ءةمئألا

 ىور هنإف «يوَلَبلا هللا دبع نب ٍدمح نع هاور ام ًالثم كلذ نمو .هيف ٌكشال ٌقداص

 سدب كلذ ناك ه1 ةنس يشتلاب ًامهّتُم ديشرلا ىلإ قيس امدنع ّيعفاشلا نأ هنع

 بطلا َملع هل ىعَّداو .مهنع هللا يضر ةفينح يبأ ّيذيملت ٍدمحمو فسوي يبأ نم فخ

 نأ لبق 187 ةنس تام دق َفسوي ابأ نأل «ةبؤاك ةياورلا نأ عم «ةينانويلا ّملعو

 الر ادي يأ يوما ان يم را عا ب دع كر مج محل ب

 لب «نانويلا ًةغل ُملعي ناك ّيعفاشلا نأ ثبثي *ب لو .هدويق ْتّكف ْنأ َدعب هنم ٍقارعلا َملع

 روصنملا ٍدهع يف ةمجرتلا ًةسردم نونّوَكُي اوناك نيذلا ِنايِرَّسلاب ىقتلا هنأ تبي م هنإ
 .نومأملاو

 باتك عجار) باذك هنأب اهوار ّيوّلَبلا مهت او ةياورلا كلت مّيقلا نبا در دقو

 :لاقو ّنالقسعلا رجح ُنبا ًاضيأ اهَّدرو .(0556ص ىمِّيقلا نبال «ةداعسلا حاتفم١»

 ديشرلا اضّرح نسحلا نب ٌدمحمو فسوي ابأ َّنإ) :اهيف هّلوق بذكلا نم اهيف ام ٌحضوألا
 ملو ءتام دق فسوي ابأ نأ :امهدحأ «نيهجو نم لطاب اذهو ؛«ّيعفاشلا ٍلتق ىلع

 .«ملسم لجر لتق يف ايَعْسَي نأ نم ىقتأ اناك |هنأ :يناثلاو .ّيعفاشلا هب عمتجي

 لّهس يذلا وه «ّيزارلا رخفلا ّرصع داس يذلا ّىبهذملا ّبّصعتلا نأ ٌكشاالو

 .اهيوار بذكو اهيذك ىلع ٌءادلعلا ّعمجأ يتلا ةبذاكلا ةياورلا كلت ٌلوبق هل



 !١ يزارلا رخفلا

 ماش ةطاحإو «ريزغ يارا ملع
 تالّمؤملا لك يتوأ دقو «ةباتكلاو ٍثحبلاو سردلا ىلإ يزارلا ٌرخفلا ها

 ةقيقحلا بلط ىلإ ٌداهتاو مهفلا يف ٌةَقدو «ةلاش ٌةطاحإو «ريزغ ٌملع :كلذل هله يتلا

 هنم ُنوكي لاحلا هذه يف هنإف ؛ّيعفاشلا ّبهذملا سمي ٌرمألا ناك اذإ الإ ءجّوِع ريغ نم

 امهَمو «ًايقتسم ٌُنوكي الف «فارجنالا ةيواز نم ُهاجتالاو «ّيبناجلا ٌرظنلاو ءبّصعتلا

 .اهّلثم َكَّرَت نم ءاملعلا َنيِب ٌردني ةيركف ٌةورث كرت دقف ْنكي

 :اهيف ٌسّردّيل سرادملا هل تين و
٠ 

 ٍنادلب يف ةفلتخملا ٌسرادملا هل اَوَنَب كلذلو «كولملا ٌدنع ٍَةوُظَح اذ َناك دقو

 يف هيلإ نوعمتسي «هّملع نيبلاط هيلإ َنودِفَي سانلاو ءهّسورد اهيف ّيقليل ىتش

 اوكردُي نأ نوعيطتسي نيذلا ملعلا لهأ نم ةّصاخلل كلذ ناكو «ةّيملعلا هِتاقيقحت

 .اهّسردي ىتلا ةقيمعلا َناعملا

 :داشرإلاو ظعولل سلاجمو

 .ءصّصقلاو ةياورلاو هبجوتلاو داشرإلا ىلإ اهيف ُهِجّني ظعو ٌسلاجم هل تناكو

 ًءاملعلا اهٌرضحي ناكف «تاقبطلا لكل ٌةعماج اهنأب مسَّتت تناك سلاجملا هذهو

 ءءارّقفلاو ةماعلا ٌروضُح لفاحلا سلجملا كلذ لّمَجُتو «ءارزولاو ًءارمألاو كولملاو

 «ةماعلا دنع ٌةوظح ُهل تناك دقف «كولملا َدنع ًةوُظَح هل ٌلَعَج دق ىلاعت هللا َناك اذإف

 ءارقفلا روضحل ؛ةككالملا هللظُت ًاسلجم ناكف «نئقيرفلا نيب هيلجم يف هللا عمجو

 .هيف ةماعلاو
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 :مّكداجو نيفرحنملل ٌيِزاَرلا ىَدَصَت

 «ةيئانلا ٍدالبلا يف ًةرثك اوناكو ,مهتشقانمو نيفرحنملا ةلداجمل ىَّدصتي ناك دقلو

 ةفئاط هرصع يف ثناكو ؛هسورد يفو «هتاشقانم ينو هتاباتك يف ةعيشلا ىلع دري ناكف
 رثك دقو .ه70© ةئس ىقوتملا ٌناتسجسلا مارك نب دمحم ىلإ ًةبسن ةيماركلا اهّمسا
 ّجرخ مث ؛كولملا ضعب مهّبهذم قنتعي ناكو «ٌيْزاّرلا رخفلا ٍدهع يف ةفئاطلا هذه ٌعابتأ

 ٌةفرحنم ٌءارآ عورفلا يفو ,مهّريغو ةلزتعملاو ٌّيرعشألا فلاي ام ٍداقتعالا يف مهو هنم

 دوجس وأ عوكر ريغ نم ِناتريبكت وخلا ًةالص ْنأ يهو «نآرقلا ّميرص ٌفِلاُي ام اهنم
 نأ :اهنمو «سيبت بوث يف ةالصلا ٌراوج :اهنمو نآرقلا ٌفلاخي كلذو اب ءايإ وأ
 .كلذ ٌريغو «ةّين ريغب زوجت ثتادابعلا

 «ّيزارلا ٌرخفلا ٍةَّصاخلاو ةماعلا ُمامإ ٍلاوقألا ذه ٌدرل ىّدصتي ْنأ دب ال ناكف

 يف ةياكتلا ٌميظع ناكو .هظعاومو هسورد يف مهنم لينا نم ٌرثكأو ٌدرلا يف ٌدتشا دقو

 نوكي الف «ةّماعلا عم ٌءارزولاو ُكولملاو ءارمألا اهسلاجم يف يقتلي هّنأل ؛ظعاوملا هذه

 ُتّفْعض َكلذبو «ةيماركلل ةبسنلاب مهاجم يف ٍءوسلا ُلوق ٌعاش الإ ةمألا نم ٌقيرف
 .ءاربكلا دنع الو «ةماعلا يف ٌذوفن مه دُعَي لو «مِهترْثَك ْتَلُّوَضو مهتكوش

 :لطابلاب هيد يف هنم ثلان ّيزارلا ُموُصخ

 هنم اولان دقف «ةعدبلل ًالاطبإو «نيدلا نع ًاعافد تحب مّسامر دق وه ناك اذإو

 ةجيرح ال هّنأل هنيد يف َمهّتْي نأ ْنمأي ال هل َنيد ال ْنَم ىداع ْنَمو «لطابلاب هيد يف

 ليلجلا َّمامإلا كلذ ٌنومري اوناكف ؛لوقي |يف قحلا يّدحت نم هٌعنمت ٍفرحدملا دنع

 ًةبيرض وه هب ىمرُي ناك ام ناك اذإو «ءارب اهنم وهو ءاهشحفأب هنوٌّصخيو «يصاعملاب



 او يزارلا رخفلا

 ًائئمطم ناك هنإف .هيف سيل ام نيدلا يف نيعدتبملا نيقسافلا ةبراحم دنع اهمّدقُي ىقتلا

 .لايكلاب ٌةداهش «صقنلا لهأ نم ٌةمذملا ّنأل ,نولوقي ام ىلإ نانئمطالا ّلك

 ناكام دقأ ناك ات وخشب قامت ام قابل هيت وموب ازقاك اه دنكأ لعلو

 اًرعدا دقف ءهبلق يف ل ّيبنلا ٍةلزنمل ةبسنلاب هيلع َنوبذكي اوناك مهنأ هسفن يف ني
 «ّيزارلا ٌدمح :هسفن نع لوقيو هّيِدابلا ٌدمحم :لوقيف ب ّيبنلا نع ُرّيعي ناك هنأ هيلع
 ٌةيمَر يهف «ريبعتلا اذه نم ٌءيش اهيف سيل هّبتك نو ءاّيودب ناك نم ّيدابلا ىنعمو

 .قاَسْف نم اّلِإ نوكت ال ٌةقساف
 2 0007 همر

 :ايفخ انآو ءاحيرص انآ « ؛يأرلا ركذي يزارلا

 ٌركذي ًانايحأ ءاهتّلدأ ٌقوُسيو اهّلقني يتلا راكفألا كرتعم يف ٌيزارلا ناك دقلو
 «ريكفتلاو رظنلا ٍلهأل الإ ودبي ال ًايفخ هٌركذي ًانايحأو ءاَفَح ال ءأريهج ًاحيرص هّيأر

 ٍِتارابعب موصخلا ةهج نم ةهبشلا رّرقي ناك هنإ» : :هوأش ىلإ اوُلِصي مل ْنَم هيف لاق دقو

 .«ةراشإ ىندأب كلذ نع ٌبيجيو «ةريثك

 ديري الو ءاهيلع َنيرثكألا ىري يتلا لئاسملا ين هنم ناك كلذ نأ ةقيقحلا ينو

 كلذ نمو .ةرثاكلا ٍةرثكلل نيضراعملا موصخلا ةركفل ُدهَمُي لب «ةحارص مهمجاهم نأ

 ربنا يسال دار درقلا ني ل اينما لع حتا رحل

 ال ْمَكُح ماكحأو ٍتايآ نم ُنآرقلا هيلع لمتشا ام لك لب خوسنم ِنآرقلا يف سيل

 قّفوو ءاهّخسن ىعّدا يتلا ٍتايآلا ملسم يبأل ٍلالدتسالا ٍليبس يف قاس دقو ههيف يسن

 يبأ يأر ٍنايبب لفتحاو «ًاقيقدتو ًاقيفوت امل ٌةخسان اهنأ ىعّدا يتلا ٍتايآلا َنيبو اهني

 يأر هب دّيَأ ام راوجب ٌففيعض هنأب ئموي ٌدرلا ناك لب «هيلع ٌدرلا ٍنايبب لفتحي ملو ؛ملسم
 .بتكلا نم هُريغو ««ريسفتلا» اهيلع لمتشا ٍلئاسملا نم ٌريثك اذكهو ..ملسم يبأ
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 :نيدو ايند لجر يزارلا

 «ملعلا ىلإ ٌفرصني يذلا مِلاعلاب ُقيِلأو ءمّلسأ ٌكاشالب َحيرّصلا تفقوملا َّنِإو

 لجرو «نيدو ملع ّلجر َناك ّيزارلا ٌرخفلا ّنكلو ءاهّدحو قئاقحلا ٌريرقت الإ همه ال

 ال كلذك َناك ْنَمو .ةّماعلا دنع ٌةلزنم هلو «ءارمألاو كولملاب ًالِصتُم ناك دقف ءايند

 الو ىموُت ''”ِتارابعب هيأر ىلإ ٌريِشي ناك اذإف «نوفلأي ال اهب ءاملعلا َةباجُي ْنأ ٌعيطتسي
 ةقيقحلاو ءاهب ًطبترا يتلا ةيعامتجالا يحاونلا نيب َعمجي ْنأ ٌلواحي اذهب وهف «حّرصت

 بايثب ٌةروتسم لب «ةيراع اهُنلعي الف هروتسم قيرطب ولو ءاهتالعإ ٌديري يتلا ٌةيملعلا
 .اهّرمأ نوكِردُي ال ْنَم ضعب ىلع ٌسِلُثو ءاهريغ ٌمِهوُت دق

 ءمهريغو ةلزتعملا نم اهُراتخي يتلا ِءارآلا ضعب يف كلذ منصي ناك دقو

 .ءارمألاو ماكحلاب هّلاصتا وه هساسأف ٌبيع كلذ يف ناك اذإو ءحّرصُي الو اهب ٌمويو

 يتلا تاعنارلا نع َرلعي ْنأ ُبي ناك يزارلا ٌمامإلا هيلإ ّلصو يذلا ٌقحلالاعلاو

 َنّكم ام ٍلاِصّنالا يف ّدجو هلعل ْنكلو «هاوس ٌُبلطي ال ًاصلاخ ملعلل نوكيو «هدّيقت

 .ظعولا سلاجم ُكولملا رّضَحو «سرادملا ٍتَحِتْف 1 «ءاملعلاو ملعلل هب

 :ّيزارلل نآرقلا ٌريسفت

 مالسإلا مولع نم ملع لك يف هّماقم ناك نإو «ريسفتلاب ٌيزارلا ٌرخفلا رهتش
 مولع لكل ّربكألا ٌرهظملا ناك دق َريسفتلا نإ لب ؛ ةنييبقتلا ل ةياقم نع رتل

 يناعمل ٌيوغللا قيقحتلا ةَقد نيب هيف َممج دقف هلك مالسإلا ملع هَعّدوأ دقف «ٌيزارلا

 ضّرعتو «ةّيسُدُقلا ِهِتايآ يف ٍةخللا ٌءاملع ُهَلاق ام هيف ّلقنو «ةيماسلا ةينآرقلا ٍتارابعلا

 .هتارابعب :لصألا يف )١(



 ا يزارلا رخفلا

 مم ةلزتعملا ٌفالتخا اهّلظ يف يرجي يآ لكو ؛ةّيهقفلا ماكحألا ٍتايآل لماك ليصفتب

 ٍفراعلا َنييبت ةفلتخملا رظنلا الا عم ٍةفسالفلا وأ «نييرعشألا

 .لالدتسالا دجوأ لكل ٍفنّرعتملا ءصاّرغلا ِكرْذُملا

 ءالعلا ّضعب ّلعلو «ةيمالسإلا ٍتاعوسوملا ريكأ نم قحب يسفتلا اذه َّنإو

 نم ٌمَضِخلا طسو يف ٍنآرقلا يناعمل ًاعيعشت ٌةَربتعاو ءريسفتلا نم جاهنملا كلذ ٌدقتنا دق

 ّيزارلا ريسفت نع َلِكُس هدبع دمحم ّجيشلا ٌَمامإلا ًااتسألا َّنِإ :ليق دقل ىتح ؛مولعلا
 ىلإ ٍلوقلا اذه يف ٍةبسنلا ٍةَّحِص ٌرادقم يردن الو .«ريسفتلا اَلِإ ءيش لك هيف» :لاقف

 نم ٌةقداص ُنوكت دق ٌةملكلا َّنِإ :لوقن اًنكلو هدبع دمحم خيشلا همامإو ٍليجلا ذاتسأ

 .هيف ةحضاولا يه ٌةفلتخملا ةيمالسإلا َمولعلا ّنِإف ءرهظملا ثيح

 يف ٍةخللا ٍلهأ لاوقأ هريسفت يف َعَمَج دق ّيزارلا دي ّرظنلا ٍمعْنُي ْنَم نكلو

 يف هُريغو ّيربطلا اهّقاس يتلا تاياورلا َممجو «كلذ يف ًاعجرم راص ىّتح «تايآلا

 نم هريغ عم كلذ ناكو «هريغو ٌّيرشغزلاك هّلبق نيرّسفُملا ٌلاوقأ عمجو «ريسفتلا

 .نآرقلا ىنعم ىلإ ٌبرقأ هاري ام راتخي وهو «مولعلا

 اا ا ا

 ريسفت يفو ّيرشخزلا ٍريسفت يف ىرن (ى ءرّسفملا ٌةّيصخش اهيف حضن :: ال اهنكلو

 ىنعمو «ةحضاو رّسفملا ةّيصخش نإف «ةقبطلا ع نو «يربطلا

 .ماهبإ الو هيف ضومغال نيب ٌحضاو هجاهنم ىلع ةبآلا

 «لئاسم ىلإ ةيآلا يف مالكلا عّرفي وهف «ةريثك تاقيقشتو ٌتاعيرفت هيف ٌريسفتلاو

 يف َمالكلا مَّسقُي ًانايحأو ءةلَسِلَسُم ةّلدألا ٌركذيو ءاهيف فالخلا ٍةلأسم ّلك يف ٌركذيو
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 يكحيو «لوقلا مك ّلقني كلذ لك يف وهو ءاهيف لّصفْيو عّرفُيو ءلوصُف ىلإ ةيآلا
 هَّلك كلذ دمت ريسفتلا اذه نم ٍةحفص َّيَأ ختفاو .راكفألا َفيطلو ؛مولعلا ٌقئاقد

 يأ :ىلاعت هلوق ىنعم يف ملكتي هئدجوف ٌةحفص ُثحنف دقو .هيف سلال ًاحضاو

 ه0 :ةعبارلا ٌةلأسملا» :لوقيف «[77 :ةرقبلا] آي ةَمتلأَو اس سلا مك لحج

 0-0 حملا ٍتيبلاك هّتدجو ماعلا اذه يف َتلَمأت اذإ» : : حالا لاق «ًءانب ءامسلا ٍنْوَك

 ُموجنلاو .طاسبلاك ٌةدودمت ضرألاو ةفقسلاك ةعوفرم «قوف ءاسلاف «هيلإ 3 ام

 ةانهك ضب ابخلا ٌبورضو هيف فّدصتملا ِتيبلا ٍكلاك ناسنإلاو ؛حيباصملاك ٌةرّونم

 نأ ىلع لدي دنفار لهون .هحلاصم يف ةفّرِصُم ٍناوّيَحلا ٌبورضو «هعفانمل

 .«ملعأ هللاو ةغلاب ةمكحو ؛لماك ريبدتب ٌقولمملاعلا

 ئراقلا اهيف ٌمتمتسي «لالظلا ةفراو ٌةرهزم ًاضاير ًانايحأ ريسفتلا يف ٌدجن اذكهو

 ماكحإو «يناعملا ٍةّوقب اهيف ُبَعُي ٌتاْجاَّشلا اهنأك َناعم ًانايحأو «راكفألا فرظأب

 فرعي ال ؛مالسإلاو ةّيبرعلا يف ٌةورث وهف ريسفتلا اذه ٌرمأ نكي اهمو .لالدتسالا

 ٌيمالسإ ٍثحب يف ًةركف ٌتدرأ (ٌثيحف ؛مولعلا هذه يف ٌتحبلا ٌسرام ْنَم اَلِإ اهّردق

 ٌةراشإ وأ ؛هعورف ىلإ كيدبم ًالصأ ال ٌتدجو وأ «باتكلا اذه يف ليصفتلاب اهتدجو

 .هليصفت ىلإ ٌئموت

 :نيدِهاّرلا ةرمُر يف خيراتلا هّلِخدُي ل يزارلا
 ,ريرملا ٍدقنلا نم ًاسّؤكأ مهاقس نيذلا هيلع نيدقاحلا انباسح نم انْطَقسأ اذإ

 وه ٌدهزلا َناك اذإو «ًادهاز ْنكي مل نو ًادباع َناك هّنأ ىلع ٌرفاضتت ٍتاياورلا ٌدجن اَنإف

 ال انأل نيدِهارلا ةرمز يف هٌرشحن دقف «لبنح ٍنب ٌدمحأ مامإلا نع يوُر مى «لالحلا ٌبلط
0-3 

 و «ليلقلاب يفتكي الو «هنم ٌرثكتسي ناك ْنإو «لالحلا ٌبلطي ناك هنأ اَلِإ ٌبّسحن



 ااه يزارلا رخفلا

 هل تناك هنأ دّكؤملا نم ْنكلو «مهنم خيراتلا ُهَّدعي ملو ,مهنم هسفن ّدُعَي ل وه لاح ٍّيأ

 .اهب ىلاعت هللا ىلإ ٌعرْضَي ٌةيِعْدَأو ءاهتءارق نم ٌرثكي ٌداروأو ءاهنم ٌرثكُي ٌتادابع
 .٠ ع م2 5 2 ٠

 هّنأب ٌسحأ ؛ةفسلفلا داجأو ةَجاَحُملاو لالدتسالاب سرم يذلا ّلقعلا كلذ نإ

 ٍلالدتسالاو ءاهيف قّمعتلا يف ٌدهزي يذلا .دئاقعلا يف ضوفملا ّنوكي نأ يضرو «ليلك
 3 7 0 - 7 5 ١

 .ازئافلا ّوه ناك «زئاجعلا ّبهذم مز ْنَم١ هِتايح رخآ يف لوقي ناك هنأ هنع َرْيَو ءال

 ع 3 22 0000

 ٍدئاقعلا يف مالكلا بهذم نع عجر هنأ اهيفو «هدعب نم تئرق ةيصو ىصوا دقو
 ميركلا ٍنآرقلا ّنم ٌدئاقعلا ٌدخْوُت نأ فلّسلا ةقيرطو .حلاصلا ِفلّسلا ٍةقيرط لإ 0 / م ما ل ا هان عم

 يتلا «نانويلا ةقيرط نع ِثحبلا يف قّمعت الو ءفُّسْأَقَت ريغ نم ءفيرشلا ٍثيدحلاو

 ام اهيف ّسيلو ءبهذم ىلإ بهذم نم اّلِإ ُثحابلا اهيف ٌجرخي الو «لوقعلا اهيف ُهيِت
 .ًاليبس ىدهأ ٌرُه

3 4 2 7 - 

 :«حلاصلا ٍدبعلا دي يف حلاصلا لاملا َمعِن»

 ببسلا لعلو ؛هّرهاوج ينتقيو لاما ٌبلطي ةاندجو «ةزرابلا ٍتارابعلا هذه ّممو

 ٍةايح شماوه ىلع ٌنوشيعي هليج يف العلا ّدجو هنأ هبلط ىلع صرحلا ىلإ ُهَعَقد يذلا
 ةّماعلا َمامأ مهيطعُي الو مهردق نم ٌصِقنُي دق كلذ نإو «ءارزولاو ءءارمألاو ٍءاينغألا

 ''""(حلاّصلا ٍدبعلا ِدَي يف ,بّيطلا لاملا معنا :ِكَو ّيبنلا لوق ةغلبو ءمهب ةقئاللا ةناكملا 2 ما 9 سا ءع ياا 1 ه2, ا 2

 ناّيح نباو :(5055) «راثآلا لكشم حرش» يف يواحطلاو «7) دمحأ مامإلا هجرخأ )١(

 هللا يضر صاعلا نب ورْمَع ثيدح نم ؛ملسم طرش ىلع حيحص هدانسإو «مهريغو «(77)

 .انه [ى (بّيطلا) سيلو «2...حْلاّصلا لاملاب اًنِعِنا :هظفلو .هنع
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 ىلع ايندلا لهأ ٌباسحأ ْتيُِب (َّنإ» :اهنع هللا يضر ًةشئاع نينمؤملا ٌمأ ُلوق هغلب دقو

 .هًانيهَم مهدنع ِرْقَملا اذو ابيِهَم سانلا َدنع املا اذ ٌتيأر» :اهنع هللا يضر اًهوقو «لامل

 ؟ًاروكش ًادبع ٌنوكي ال اذاملف «ةعقاولا ٌقئاقحلا كلت ُرّرقُت راثآلا هذه ّلك ّدجو

 نع ٌدعتبي ال اذاملو ؟بّيطلا لاما هِدي يف ٌُنوكي يذلا ٌحلاّصلا ٌدبعلا ٌنوكي ال اذانو

 ناكف «لاملا بلط كلذل ؟ًاهيجو هللا َدنع ناك ْنِإو «ءاينغألل ِةّيعبتلاو ِةناَهَملا عضْوَم

 اب ثاثألاو ٌسبالملاو ٌنيمثلا ٌةعتمألا هلو «رانيد فلأ َنونامث ٍنْيعلا تلا 1 هل

 رانيد فلأ يتئم ِنْيَعلا بهذلا نم فّلخ هن :ليقو .رّهْظَم نم هسفنل هديري ام عم قم

 .تالآو ٌٌباودو «ةريثك ٌتاراقعو ءاّيكرت ًاكولمم نوسمح هل ناكو .طقف ًافلأ نينائال

 هئادعأ نم ًادوسحم ىلاعت هللا هّضبَق ْنَأ ىلإ ”غفارلا سيعلا اذه شيعي ٌرمتسا دقو

 نيب ٌصخشلا َعمجي نأ نم ٌمظعأ ءيش ّيأو ,دوسحم ٍةمعن يذ لك ّنأل ءاعم هئايلوأو
 ٌمامإلا اذه ناك كلذلو «ءادتعا الو ملظ ريغ نم ءهّقح |مهيلك يطعيو «نيدلاو ايندلا

 .دسحلا مضوم

 :هتافو

 (ى ٌمّسلا هل اوُّسد ةيماّركلا نإ :ليقو ه5 ةنس ةجحلا يذ يف يفوُت دقو

 ملعلا ٌديِهش بهذ دقف ءأاحيحص ”ركللا كلذ ناك اذإو «هتافو دعب ِهّمّندُي ام هنع اوعاشأ

 .ةرخآلاو ايندلا يف ًاهيجو ناكف ءنوحلاَّصلا ًةايح هب ُمِْحت اهب هتايح هللا َمَدََحو «نيدلاو

 .بضخلاو شيعلا ةَعَس :ةيغافّرلاو ةغافرلاو غفرلاو .غافر اهعمجو  ةمجعملا نيغلاب  :غفرلا )١(
 .(غفر) ةدام .«برعلا ناسلا :رظنا .ٌبّيط عساو بيصخ :غيفرو غفارو غفرأ شّيَعو
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 ©”يرضبلا نَسحلا

 )9١؟1-١٠١ااه(

 ؟رضولا اذه ُدّيس ْنَم :سانلا نم ٌةوُفَص لأسف ًءرصبلا يبارعأ لخد

 .يرصبلا ْنسحلا :اولاقف

 ؟هّلهأ َداَس مب :لاقف

 أ ْنِم ٌهَدنع ام ىلإ اوجاتحاو «مهايند نم مهيديأ يف اع ىنغتسا :اولاق

 .مهئييد

 اقع جبل | نكيلف اذكه رد هلل هلل :يبارعألا لاقف

 ل وو
 :ةمأ هّمأو اقيقر دلو نسحلا

 ُجاّجحلا اهيف ٌناكو «ةرصبلا ٌديس هّنأب ٌُسانلا ٌمكح يذلا ءًاقح َديسلا كلذ نإ

 نكي مل هيأ نب دايزب خيراتلا يف يش يذلا ديّبُع نب دايز ناك لبق نمو ؛ّىفقثلا

 ملو «برعلا ٌرخف ُهل ّنوكي ىتح «ًايبرع نكي ملو «شيرق ٌةدايس هل نوكت ىتح ًايشرق
 ناكف قل لع دلو نب ةةيعيبطلا ةدايعلا فرك هل نوكي نس ةيرخا لغ دلؤُي

ِ 
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 ءاولعو مداعا 0

 «نيدلا ٍفرّكبو «ملعلا ٍفرشب ًةدايسلا لان هنكلو ءامهنم َدِلَوو «ةَمَأ هّمأو ًاقيقر هوبأ

 .ةداهزلا ةورثو «ةعانقلا ٍةَّزعبو «قّلُخلا ٍفرشبو
 :نينمؤملا ٌمأ ناضحأ يف دِلَو نسحلا

 نم «ةرْيَح اهُمساو هّمأو ءراَسَي هُّمساو ءسراف ىرسأ نم نسحلا ٌدلاو ناك

 َدِلَو دقو . ِك ّيبنلا جوز ةمّلَس ّمأ نينمؤملا ّمأ ةديسلا ىلإ اهتيكلم تلآ دقو ءايابسلا

 نيمؤلا مآ كعب تتفافو 3يلةناحلا نم شب قب دف ملم أناسا كرش

 ثناك هّمأ نأ َناكّلحت نبا يورَيف ءاهنبلب هتّدغ اهنأ ىورُي هنأ ىتح ءاهقفشو اهفطعب

 هب هلّلعُت اهيدث ًةملس مأ هنطعأ «لفطلا ىكب اذإف «نينمؤملا ٌمأل ٍةجاحل ٍتيبلا نع ُبيَِ

 .نبللا ّضعب هيلع رد امبرو ههّمأ يبن نأ ىلإ

 هْعطقي مل ّقتعلا ّنكلو ءهّمأل ًاعبت هثيكلم اهيلإ ْثلآ يتلا ةمّلَس ّمأ هثقتعأ دقلو

 دقف ءاهتمكح ضيف نمو هِي لوسرلا نع هْثملع امم ّيحور ٍءاذغب هُنَدمأ اهنِإ لب ءاهنع
 ىلع ثراشأ يتلا يهف ؛لمعلاو ٍلوقلا يف ةمكحلاب لي ّيبنلا ءاسن َنيِب ًةفورعم تناك

 رحّنلاب هيارحإ نم ٍلّدحتلاب وه ًادبي ْنأب ةيبيدُحلا حلص يف كي ميركلا لوسرلا
 اهتراشإب كو ثيبنلا ٌرحن الف ءاونّكلتف ءاولّلحتي نأ هَعَم نيمرْحُملا ىلإ َبّلَط امدنع
 .نيمرحملا عيمج هعّبتا

 :نيعباتلاو ءافلخلا ٍدهع يف ًاشن نسحلا

 «يرصبلا ٌنسحلا ٌلاز امو ؛دهملا يف وهو ةمّلَس ٌّمأ مف نم ٌةمكحلا ٌنسحلا ىّقلت
 هذ

 .ًاقح ٍةدايسلا ةبترم غلب ىتح «نيدلاو ٍةفرعملاو ةمكحلا يف ودشي راسي نب ٌنسحلا وأ



 م١1 يرصبلا نسحلا

 ٌرمع نينمؤملا ريمأ مكح نم ةريخألا َنينسلا يف :يأ ء١7 ٍةنس يف نسحلا َّدِلَو
 وي «نامثع ٍدهع يف ةباحصلاب ىقتلاو .هنع هللا يضر باطخلا ٍنبا

 ٌدهع ًءاج اذإ ىتح «نيقباسلا ريو هِي لوسرلا ظعاومب هذخأ يف ٌصتخاو ؛مهنع

 ةنيدملاب ناكو .هِرّمع نم ًةرشع َةعبارلا ٌملب دق ناك ءبلاط يبأ ِنب ٌِلع نينمؤملا ريمأ

 يف ناكو «هنع هللا يضر َناثع نيروثلا يذ لتقم موي ؛ملعلا نطومو ةباحصلا ّشُع
 ىلإ هدي حفر ًايلع َّنأ ٌنسحلا ٌركذف «نارثع تقم ُدغلب امدنع لع مالسإلا فيس ٍةرضح

 .«ئلامأ مو ا َّمهللا» :لاقو ءامسلا

 نم اذخآ «هب ًاَرتعُم كَ ّيبنلا نع ةباحصلا ملع بلط يف ٌنسحلا ٌرمتسا دقو
 مهنم ةباحصلا نم ةئمئالث ٌتيقل» :لوقيل هنإو «نيريثكلاب ىقتلا دقو ءمهب ىقتلا

 .«ًايردب نوعبس

 .مهرابخأو ٍلّسرلا نم نيقباسلا ٍرّيِس ةفرعمب ًاِيِفَح ناكو ءءالؤه نع هّملع ىقلت

 ِتانايدلا لهأ نم هاقلت اكو «ةباحصلا نع َيِوُر |ىو ل ّيبنلا ناسل ىلع ءاج امك

 .رابتخاو صحف ريغ نم مهنع هلقني ام ٌدخأي الف ءءالؤه نم ٌدخأي ام ًايقتنُم ىرخألا

 :ةيمأ ينب رصعو نيدشارلا ءافلخلا رصع رخآ يف صاَّصقلا

 َناكف ؛يومألا رصعلا لوطو نيدشارلا ِءافلخلا رصع رخآ يف ٌصصقلا َعاش دقو

 .ضاقو «ٌةيقف اهل ناك (ىك ء«ّصاق «ريخألا دهعلا كلذ يف ٍةنيدم ٌلُكِل

 دقو «لوقعلاب َماهوألاو «قئاقحلاب ٍتافارملا نوطِلْخم صاَّصُقلا ناك دقلو

 يضر لع ٌمامإلا ٌبراح كلذلو «مهنع نيملسملا ىلإ اهّقيرط ٌتاّيليئارسإلا ٍتَدَجَو
 صصقلاب نومّلكتي ْنَم ُجِرْخُيف ّدجسملا ٌلخدي ناكو ءصصققلا نم َعونلا كلذ هنع هللا
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 هّصِصَق ٌصقي ّيرصبلا ّنسحلا ّدجوف «ةرم ةفوكلا ّدجسم لخدو .ماهوألا ىلع ّينبملا

 مظعألا ءامإلا نأ لع لدي ادهز عدقرت مق لوقي امن ممجبا «ةرتف هنم ًابيرق ٌفقوف

 .رابخألا يقتني ناك ٌسحلا نأ ىلع ٌلديو هّرقأف «عنمُي ام هصصق يف دبي م

 :نسحلا ملع ٌرداصم

 .داقتعالا ّيقنو «بلقلا ّيقن ًاصِلْخم ًالاع نسحلا نم تلعج ٌبابسأ ثرفاضت

 نانو هم رصعر توبا لإ تاون ولع اغلا
 لوسرلا اوّدهاشو «ةوبنلا "'ملع اولقن نيذلا ةباحصلا اوناك دقف هحخويش ام

 ةفوكلا يفو «ةنيدملا يف مهتوفصب ىقتلا دقو .ةّوبنلا كرادمو «يحولا ٌلِزانم اونياعو لب

 ؛هتغالبب ىدتهاو «هتمكح ْنِمو ِهِيَذَه نمو بلاط يبأ ِنب لع ملع نم ٌسبقو ؛ةرصبلاو

 .باطخلا لضفو ةمكحلاب ٌمّلكت ْنَم َعلبأ هدعب نم ناكف «هنايب ٍقارشإبو
 هلمح يذلا ِةّوبنلا ٌملع :امهّدحأ ,ملعلا نم ٍناعون هيف ىقتلا دقف ءهٌرصع اَمأو

 ٍنب هللا ٍدبعو هدوعسم نب هللا ٍدبعو ءرّمع نب هللا دبعك ءِةباحَّصلا نم مهب ىقتلا َنيذلا

 يبرعلا ٍلقعلا ىلع تدّروت دق ٌمولع :|هيناثو «لبج نب ذاعمو ءِتباث ٍنِب ٍديزو «سابع

 اذه يف ّناكو «ةفلاسلا ٍتانايدلاو ةميدقلا ةراضحلا ثارتو الا طالتخالا نم

 الإ هنم ٌذخأي ناك ايف «يناثلا َّنِم ٌذخْؤُي ام ِءاقتنال ًاليبس ملعلا نم لوألا عونلا ذِي

 حلاصلا ٌفلسلا هب ّدخأ امو هلي ّيبنلا نع روثأملاو «يمالسإلا يدها َمم قمتي ام

 .مهيلع ىلاعتو كرابت هللا ٌناوضر

 .هّبنأ ام باوصلاو .ىلع :لصألا يف )١(



 ١ يرصبلا نسحلا

 زّيمتن ثذخأ ِهقفلا ٌجهانمو «قّرفتلاو عّيشتلا ٌرهظ نسحلا رصع يف

 هدهع يفف «نيملسملا َنيب ٌةفلتخم ٌلَحِن ٌْتدِجٌوَو ءقّرفتلا ٌةتبان ُثتبن :بن ودهع يفو

 مِهِتِجاَجلو مهفنُعب جراوخلا ٌرهظ هذهع يفو افرحنمو ًالدتعم «ٌلع ٍلآل عّيشتلا ٌرهظ

 مث .ميلسلا ٌداقتعالا هنأ ٌنوبسحي ايف مهعافدناو «ظافلألا رهاوظب مهِذَحَأو ءمهدّدشتو

 هسأر ىلعو «قارعلا ُهقف ناكف هرّيمتت ٌةيهقفلا ٌجهانملا ثذحأ هيف شاع يذلا رصعلا يف

 ٍةدئام ىلعو «نايلس يبأ نب ٌدامحو «َّيِعَخَتلا ميهاربإو «ةمقلع مث ,دوعسم ُنِب هللا ٌدبع

 نب هللا دبع هسأر ىلعو «يزاجحلا ُهقفلا ناك ةنيدملا يفو .نامعنلا ًةفينح وبأ ىّبرت ءالؤه

 نمو «يرهزلا باه باو ةرهعأ نإ هل ربع لوف عفانو هجم نب يعن ةرمخ

 ايجات يق ةيففلا سرادملا نسحلا رصع يف ثذخأ اذكهو «كلام ىذغت مهتدئام

 وه اهَّنإ ٌفالتخالاو .هثباحص هلقن امو لكي لوسرلا ملع نم هّعوبني ٌسمتلي اهّلكو

 .جيرختلاو جهنملا يف

 بابسأ نم ًاّيهت ام عم هرصع يف الع هتلعج ام .تافصلا نم ّنسحلا هللا ىنآ دقو

 .هلهانم نم ملعلا ٍذْحَأ نم هتنُكم
 2 و لت

 :هيلئاس ضعب نّسَحسلا ىلإ ليحي سن
 «نيترم اهُدٌّدرُي لب «ىلوألا ةرظنلاب ىفتكي ال ,قيمع ُكرْذُم ٍءاكذ اذ ناك دقف

 ام هيلع ٌليِحُت ناك ةباحصلا نم هخويش ٌضعب َّنأ ىتح «ةورّذلا اذه يف علب دقلو

 نع - ًاليوط رّمع يذلا ِةكَب هللا لوسر ىلوم  ٌّسّنَأ لئُس .نيدلا يف ةلئسأ نم هيجي

 وسلا الوزغ ارق :لاقف ؟كلذ لوقت أ :هل ليقف « ملا انالوغارثع :لاقف «ةلأسم

 .انيسنو ظفحو ءانعمسو ّعيس هنإف
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 رعي هيف ٌدهتجي ناك لب ؛هركف ىلع ٍدماج ريغ «ةيعاولا ةركاذلا هذه َعَم ناكو
 فلسلا ملع َعابَّتا عم هلالقتساب ظفتحي نأ َعاطتسا «لقتسم ٌركف هلو «لئاسم نم هل

 .تمسقنا يتلا ِءارآلاو ءتّرهَظ يتلا لحثلاو «ْتَحَقو يتلا ِنّئِفلا طسو يف

 :قارعلا ةيغاط َجاَجحلا ٌنسحلا يشخ ام

 يف كلذ ناكو «نتفلا ةراثإل ٌضّرعتي نأ ريغ نم «هيأر ءادب] يف ًاعاجش ناكو

 يفو ءسوؤرلا ٍفاطَق فصو ٌدخأي نأ هيفنل يضر يذلا ٌحاَجَحلاَو «ّيومألا رصعلا

 هللا قنا يل لاق ْنَم» :هللا ٌةفيلخ هّسفن ىّمس يذلا نيملسملا ٌمكاح هيف لاق يذلا ٍتقولا

 الو ٍِةَمَجْمَج ريغ نم «ّقحلاب ٌيرصبلا ٌنسحلا ّنطن ,تقولا اذه يف «(هَقُنَع ٌتْعطق

 نم ليلا ديري وهو «نامثعو ّملع يف لوقت ام :ًالئاق ٌةيغاطلا ٌحاجحلا هّلَأَس .بارطضا

 نوعرف لاق «كنم دش وه ْنَم دنع ينم ٌديخ وه ْنَم ّلوق ُلوقأ :نسحلا هباجأف «ِّلِع
 ه4 مر ورلص ل لس سرس

 .[5؟-6١ :هط] # قم دنع اَهَمْلِع َلاَق # كوألا نورقلا لاب امفإ# :ىسومل

 :نينمؤملا ريمأل فلدزي نأ ىبأي نسحلا

 ؛مهيلع مهدادتشاو ةيمأ ينب نم ءافلخلا ىلع جراوخلا جورخ ٍتقو يف هنأ ىورُيو

 عم ْمأ نيجراخلا ّمَمَأ ءنوكن ْنَم ّمم» :هل لاقف ؛هججارحإ ٌديري ماشلا لهأ ضعب هلأس

 مم الو ٍءالؤه ّعم نكت ال» :ؤكلت الو ٍدَدرت ريغ نم نسحلا هباجأف «؟نينمؤملا ٍريمأ
 ٌبِضغف ««ديعس ابأ اي نينمؤملا ريمأ عم الو» :لوقلا ف اكلك ل لاقف .«ءالؤه

 ريمأ عم الو معن !ديعس ابأ اي نينمؤملا ٍريمأ عم الو»ا :لاق مث ءوديب ًطبخو نسحلا

 .«نينمؤملا
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 :هيعدتسيف جاّجحلاب ُضّرعُي ٌنسحلا

 ٍةحابإب ماكحلا ىلإ ءاملعلا ضعب ٌفلدزي ناك ٍتقو يف ًةباجإلا كلت ٌنسحلا باجأ

 .ءايربألا ءامد

 الو ؛حيرصتلا نم ِبّرَقَي ًاضيرعت هظعاوم يف ًاريثك جاّجحلاب ضّرعُي ناك دقو
 :طساو ةنيدم ينبي ٌحاّجحلاو ُلوقيف «مئال ًةمْؤَل هللا يف ىشخي

 ٌبكارمو ٌسبالم ىلإو هَدّجنْيف شرف ىلإو ؛هّديشيف رصق ىلإ مهّدحأ ٌدمعيا

 اورظنا» :لوقيف ءْوَس ٌباحصأو هران ٌشارفو ءعمط ٌبابذ هب بحي مث ءاهُتَسحُين
 تاوامسلا لهأ امأ ؟نيقسافلا ّقسفأ اي اذام ناكف «رورغملا اهيأ انّيأر دقف «!!تعئص اذام

 .«..كوتقم دقف ضرألا لهأ اًمأو «كونعل دقف

 ٌلوقيف ءجاّجسحلا كلذ ٌعلبيو ؛جاهنملا اذه ىلع اهّلك ةليوط ٍةظعوم يف كلذ ُلوقي

 رك وع مار ما يح تشي :ماشلا ٍلهأ نم هتيش هتيشاخل

 هل ٌلوقيف .«؟تلق ام تلق ّنيح ٌّنح كيلع قرمإل انمآ»::هل لوقرو ةوسللا رفق

 كنّمأ ْنّم كب ٌقفرأ ؛كَنْمَأ غلبت ىَّتح كفّوخ ْنَم نإ .ريمألا هيأ هللا كمحري» :نسحلا

 «لّكوتن هللا ىلعو «كب ىلْوَألا لعفاف ؛ةبوقعلاو ٌوفعلا كييب ٌرمألاو .كّقؤح ٌعلبت ىتح
 .«ليكولا َمْعِنو انْبْسَح وهو

 .هتعاجش يف ٌميكح وهف «ئٌّدهُملا لوقلاب ًةعاجشلا ُنرُقي هنأ لوقلا اذه نم هارنو

 1701 ني راي ذا ني صال عرال يححؤ كلا كرا ل رو

 وعلا لع تاقعلا ن1 هادم
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 :ةايحلا تابّيط نم لالحلا ىلع لبقأو ءًادهاز ناك نسحلا

 ٌيوق ٍنادجو اذ ناكو «ةرخآلل ًابلاط ءايندلا ضَرَع يف ًادهاز ناك نسحلاو

 قنا نوكيا اهب فكس «تانسع مما يلام ةيستا كحل لف وقنا ثدي

 .اهلقتسي لب ءهِتانَسَح ىصحُ الو ءاهنع ىِْعُي الو هسفن بويع ُفّرعتي «تاوُقَه

 هذئاذللا نم حابملا نع ٌدعتبي ال «لالحلا نع ًابغار ْنكي ل هتفعو «هتداهز َممو
 نولوانتي ال نيذلا نيفّشقتملا لمع نع ىضري ال ناكو «ىلاعت هللا لحأ ام مري الف 9 5 1 : 1 نو #6 08 :

 نيرضاحلا ٌُضعب عنتما ْتمَّدُق الف «ءاولح اهيف ًةميلو ًةرم ٌنسحلا ٌرضح ءًادهزت لالحلا

 نم ٌمظعأ درابلا ءاملا يف كيلع هللا ٌةمْعيَلَف «عّكْل اي َلُك» :نسحلا هل لاقف ٌةداهز اهنع

 .اءاوْلَحلا يف ٌكيلع هتمعن

 يف لادتعالا ىري ناك «ةايحلا ٍِتابّيط نع ًعانتمالا وه سيل ّدهزلا نأ ىري هنأل

 ضئارفلا يذدؤيف «ةدابعلا يف ٌلادتعالا ىري (ى ءذالملا بلط يف لادتعالا ىريف «؛ءىش لك

 :نيلجر نع هيرصاعم ضعب هلأسو .تاعاطلا لفاون نم ٌميطتسي امو «ةبوتكما َننَّسلاو

 :نسحلا لاقف «لضفأ اّأ «هلايع ىلع يعسلاب ّلغتشا ٌرخآلاو «ةدابعلل ٌعّرفت امهذحأ

 .«نالجرلا ٌلدتعا ام»

 :مثإب طلتخي مل يذلا ءانغلا ٌقسحتسي ناك ْنسحلا

 اًمعو «مهنوؤش نع هنولأسي ؛مهب ًاطلتخم ناك لب «سانلل ًالزتعم ٌنسحلا نكي مو

 عطاقلا ليلدلاب هيدل َتَبَت اذإ الإ ًائيش مّرُي الو ؛مهُبيجُت وهو ؛مهعومج يف يرجي
 هئسحتسي ناك لب «مثإب ًطلتخي 1 يذلا َانغلا ُمّرُي ناك ام هنإ» :اولاق اذلو ءهٌميرحت



 ام يرضبلا نخل

 يف نولهاستي ةثالث ٌتكردأ» :هيرصاعم ُضعب لاق دقو ««سفنلا يف ةنتف ْرْثْي ل اذإ

 .(ّيعَّحّنلاو ّيبعشلاو ّيرصبلا نسحلا :ءانغلا

 :ىراضتلاو دوهتلاضاَوَو

 بّضعتُم ريغ نيقيَّدّصلا ةبترم ىلإ هْنَعفر يتلا ٍتاَفَّصلا هذه عم ٌنسحلا ناكو

 نكت اهم صخش لكل هَرْدَص تفي ّناكف ءىرخألا ٍتانايدلا لهأ ٌتقْمي هلعجي ًابّصعت

 ٌرضحي ناك اذلو «ةّبحملاو مالسلا ىلإ ًةوعدلا مالسإلا قئاقح نم ىَحْوَتْساَو «هتنايد
 الار ترا د ينل كيا :ىراصنلاو ٌدوهيلا هّسورد

 هيِزعُي هيخأ ىلإ بهذف «تام دق هسورد ىلع نيدّدرتملا نم ًاينارصن َّنأ ىورُي
 .«كنيد لهأ نم اهلثمب ٌبيصأ ْنَم باوث كِتبيصُم ىلع هللا كّباثأ» :هل لاقو

 .ًاقبَل ناك حْمّسلا ِءازّعلا اذه يف ُهارّتو

 :نينمؤملا َّمأ ةشئاع ًةديسلا ٍتّتفل ةتحاصن

 «ّيسراف ٍلصأ نم َناك نو «ةيبرع ٌةأشن ًاشن «ةيبرعلا يف ًاحيصف ٌنسحلا ّناكو

 «قحلا ىلإ ةوعدلا ىلع ّلمعو «ظعاوملا سرام دقو .ىرقلا يداوب ٌحّضفت هنإ :اولاق
 ٌنسحلا لاز ام» :هُثّدحمو قارعلا ٌةيقف ُشمعألا هيف لاق «نيبملا ّلوقلا هللا ُهاتآ ىتح

 حيصفل هنإ رد هللا :هّعمس ذإ هيرصاعم ضعب لاق دقو .«اهب قطن ىتح ةمكحاب ينتعي

 .ةرصبلا لهأ ٌبطخأ هنأ ىري ججاجسحلا ناك دقلو .«ظعو اذإ ٌحيصن «ظفل اذإ

 ٍنيدلا يناعم ِهْلَمج دق ءِبْذَع ٍرّيْختُم ٍلْهَس ٍظفل وذ «هظعاومو هبط يف وهو
 مّلكتي يذلا اذه ْنَمو) :تلاقف مّلكتي ٌةشئاع نينمؤملا ُّمأ هّيعمس دقو .ىَقتلاو عّرَولاو

 .2!؟نيقيٌدَّصلا مالكب
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 «ةيصخش ّيمالسإلا ركفلا لاجر ىوقأ نم ّيرصبلا ٌْنسحلا دعي تافصلا ِهذهب

 نم ايختساو ءماَكَحلا ُهَباَمَو ,ةّصاخلا ُهّنعَقَرو «ةّماعلا ُهْنَّلِجأ ءاذوفن مهَّدشأو

 .ةاغطلا ٌةاَسْقلا هِيْمَس

 ًاديس ناك كلذ عمو «لامجو ٌةوق ٌّىمسجلا هرهظم يف ءْنَسَح ِتْمَس اذ ناكو

 ال ,ئوق قّلُح اذ َناكف «ًالولذ ٌةمَأ اهلعجف هئاوهأ ىلع ىلوتسا دق «هيفن ِتاذ يف
0-34 

 .هب ٍلخألا ىلإ ٌقبسأ وه ناك اذإ الإ ارمأ سانلا نم ٌُبلطي

 ناكو «غلب ام مكيف ٌنرسحلا علب ٍءيش ّيأب :هل نيمزالملا هباحصأ ضعبل ليق
 ٍءيش نع ىجن اذإو هل ٍسانلا لمعأ ٍءيِشب ٌّرمأ اذإ ناك» :لاقف ؟ءاهقفو ٌءاملع مكيف

 .«هنم هتينالعب ُةبشأ هّثريرس طق ًادحأ َرأ ملو ؛هل سانلا َكرْ 1

 يف ُثرهظ ىتلا ةيمالسإلا قرفلا ّلك يف ٌرْثَأ هل ناك «ةّيوقلا ةيصخشلا هذهلو

 نوعّدي ٍةَّنسلا لهأو «مهريبك هنأ ٌنوعَّدي ةلزتعملاف ءاهنم هنأ يِعّذت قرف لكو هرصع

 .لوألا ليعرلا يف ظاّعولا نيثّدحُملاو ءاهقفلا نيب وهو ؛مهنم هنأ

 :هؤارآو هملع

 رابخ "أو :ةباحصلا ةريسو هل ّيبنلا ةريسب فلسلا ملعأ نم ْنسحلا ناك

 ناكو قياسا يرط نع لوسرلا عع وق نبذل نيل ماكو هس

 يف ضوخلا ّضعب وضاح نيذلا نم ناكو ءظاععولا َدِّيس ناكو «,نيكردملا ءاهقفلا نم

 هذه عومجمب وهو «نوثّدحملاو ٌءاهقفلا هيف ٍلوقلا نع ٌدعتبي ناك يذلا دئاقعلا ملع



 1/1 يرصبلا نسحلا

 و «بّيسُملا نب ٍديعسك هرابك ٌعلبم غلبي مل «ثيدحلا يف هّتكلو .ًاديرف ناك مولعلا

 .شمعألاو «ساّبع نب هللا دبع لوم ٌةمركعو ءرمُع نب هللا دبع ىلوم عفانو هيج نب
 يف ٌعلبو «ٌيرهزلا باهش نبا الو «ةمقْلَع الو ءيعّحَنلا مي َميهاربإ علبم هقفلا يف غلبي لو

 .كلذ مهنم ٌدحأ غلبي ملام سانلا يف ريثأتلاو ظعولا

 ثاعومجم روث ماك «هريغ نع ْثرثأ يتلاك ةيهقف ًةعومج هنع رك مل كلذلو

 .نيعباتلا نم هريغ نع ترث يتلاك ٍثيداحألا نم ٍتاياور

 اكم يف عمت مل نإ يهو «نيدلا ٍلوصأ يف ءارآ هِظِعاوم عم هنع ثرثأ نكلو

 .هيف ٌةروثنم تناك ْنِإو «همالك يف ةمئاق اهّدجت «دحاو

 : لمعلا ىلإ عفدي قداصلا ناميإلا ّنِإ :نسحلا دنع
 طارقُس َمالك اذه يف هّمالك ُهبشُيو «لمعلا ىلإ ٌعفدي ٌقداصلا َناهيإلا نأ ىري وهف

 نات دما نتج دكملا نالت ىلإ ٌمفدت ًةحيحصلا ًةفرعملا َّنإ» :هِلوق يف

 كلذ نمو «نسحلا مالك يف ّثَبْنُم ّيأرلا كلذ ْنإو «ةفرعملا وه ةلضافلا قالخألا

 وقم وف !بوتي مث بذي مث بوعي مث هب لجرلا نع لاس ذر لج يف أو

 ّبلط اذإ ٌلجرلا َّنِإ» :ًاضيأ هّلوق كلذ نمو .«نينمؤملا قالخأ نم اذه فرعأ ام»

 .«هعضاوتو ؛همكحو ءهدهُزو ؛هعوشخ يف كلذ ىرُي ْنأ ُتبلي ل َملعلاو ٌنآرقلا

 ٌّرصملا ,بونذلا نم ةريبكلا بكترم َنإف ءًأتح لمعلا ٌمزلتسي ناهيإلا ناك اذإو
 نم ٌصلخأو ءأحوصن ةبوت بات اذإ اّلإ ءانمؤم نسحلا دنع ّنوكي ْنأ ٌنكمي ال اهيلع
 .ىلاعت هلل لمعلا يف اهدعب
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 :يرصبلا نسحلا رصع ّلهأ ْتلَخّش رئابكلا بكترم ةلأسم

 ٍتقو ْنِمف «نسحلا هيف شاع يذلا ّرصعلا ٌتلغش «ةريبكلا بكترم ٌةلأسمو

 ريو هيب ميكحتلا لهل ؛مورّكو «بلاط يبأ نب لع مامإلا ىلع جراوخلا ج ا

 بِكّترم 2 ثيّلكت ءرفكلا ٌبِجوُ - مهيعز يف - ًةريبك كلذ اوربتعاو «ةيواعُم

 .ةيمالسإلا قرفلا لك ةريبكلا

 .هورقك  ىرت امك- جراوخلاف

 ناييإلا نيب ٍقلزتم يف وه لب هرفاكب الو نمؤمب سيل هنإ :اولاق ةلزتعملاو
 .ًاحوصن ٌةبوت ْبّن مل نإ رانلا يف ٌدَّلْخُم وهو «ملسُم هنإ :هنع لاقي ْنأ ٌحِصيو رفكلاو

 :اولاق نيذلا عدبلا ّلهأ مهنم ناك ْنكلو ءارّصَقُم ٌنمؤم هنإ» :اولاق ٌةئجرملاو

 هللا ةحرو ذَحاَوُم ُديغ وهف ًارّصقُم ناك ْنِإو رهف «'ةعاط رفكلا مم ضي ال هنإ»

 .ءيش لك تعسو

 ًاحوصن ٌةبوت بات ْنِإ» :اولاق مهنإف «ةعدب يف اوُعقي مل ْنَم ةئجرملا ٌكئلوأ ْنِمو

 ًءاش نإ «هتئيشمو هللا رمأ يف وهف ْبّشي مل نإو ؛كلذب هئاحبس َدَعَو (ى «هتبوت بقي هللا َنإف

 سار ءاسانإ افيصن كوتألا نعي هنأ ناوذكل نه ذاق نو هيكتور

 ام هقفلا ٍةمثأ ٍلاوقأ نم روثأملا يف ٌدجوي ال هنإ لب «نامعنلا ًةفينح يبأ ىلإ ُلوقلا كلذ

 .هضراعُي

 ُبوتي ال يذلا بنذملا َّنأ ىري وهف ءًاعيمج ءارآلا هذه ريغ نسحلا ُيأر ناكو

 ُديغ وهو «ناهيإلا هنالعإ يف ًاقفانم هّدعي لب «ناييإلا ٌلصأ هدنع ٌدجوي ال ًاحوصن ًةبوت



 19١ يرصبلا نسحلا

 دقف ٌنمؤملا اًمأف «قفانمو ٌرفاكو ٌنرمؤم :ةثالث ٌسانلا» :كلذ يف ٌلوقي وهو لال همؤم

 هعّمَف دقف ٌرفاكلا اًمأو «(ةمايقلا موي ْيَأ) ضْرَعلا ٌركذ همّوقو .فوخملا هّمجلأ

 انوع نول :تافدطلاو تازكخلا ىف «قفاكلا انأو «كاوحلا هذ فو كيفلا

 .«ةثيبخلا مهلاععأب مهّمر مهراكنإ اوربتعاف ءنورهُظُي ام ريغ نورِوْضُيو «نونلعُي

 :نسحلا ٌرْصَع تلكَ رايتخلالاو رجلا ةلأسمو

 رايتخالاو ٍرْبجلا ٌةلأسم يهو ءًاضيأ نسحلا ٌرصع ٌتلغش ىرخأ ٌةلأسم كانهو

 «لعفي اهيف هل ةدارإ الو ءرّيخ ٌريغ ٌربْجُم َناسنإلا نأ اًوعَّذا هَعَم ْنَمو ناوفص نب مهلا

 وهو ءهيفن لاعفأ قلي َدبعلا نإ :اولاق ٌةلزتعملاو .هللا نم وهو ءهل لعفلا بسنُي لب

 .باقعلاو ٌباوثلاو ٌباسحلا ناك اهبو ءهاّيِإ ىلاعت هللا اهَعَدوأ ةوقب كلذو ءابم ٌبساحم

04 2 
 لوقي وهو ««دبعلا لمعب ّيصاعملاو :هللا قيفوتب تانسحلا ْنِإ» :لاق ٌنسحلاو

 اهذيري ال يصاعملا نأ كلذ نم ديريو .«ىصاعملا الإ هردقو هئاضقب ءىش لك» :كلذ يف

 . "”ىلاعت هللا

 َّنأب نيلئاقلا ةئسلا لهأ سوؤر نمو «حلاصلا فلسلا رايخ نمو «نيعباتلا سوؤر نم نسحلا )١(

 نعو هنع يوونلا لقن دقلو .ناهيإلا نع هتيصعمب جرخي ال ءصاع نمؤم وه ةريبكلا بكترم

 وهو ينزي نيح ينازلا ينزي ال» :ثيدح نالُوَّوُي هنأ 574 ١: «ملسم حرش» يف اك يربطلا
 مذلا مسا قحتسيو «نينمؤملا هللا ءايلوأ هب ىّمسُي يذلا حدملا مسا هنم عزني :هانعم» :«...نمؤم

 .«..ىسافو رجافو ٍنازو قراس :لاقيف

 .ًاقساف ًايصاع ًانمؤم هلوقب لوقي وهف «ىّمسملا عفري الو «هل ًامذ مسالا هنع عفري هنأ ىري وهف

 هأّرب دقف ءكلذ فالخ هنع لقُت نئلو ءهرشو هريخ ردقلاب نمؤي «نيعباتلا نم هريغك نسحلا (0)

 ءالبنلا مالعأ ريس :رظنيو .كلذ نع عجر هنأ مهضعب نع لقن دقو ايس «ةمهّتلا هذه نم ءاملعلا

 .6؟1/:١ لادتعالا نازيمو ,ه8-ه 5
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 :ماكحلا ىلع جورخلا نم هفقوم

 هنأو ءاهّبَصتْغا ةيواعم َّنأو «نيدشارلاب ُثهتنا ةفالخلا ْنأ ىري ناك ٌنسحلاو

 جورخلا ىلإ وعدي ال ناك كلذ عمو ءزيزعلا دبع َنب ٌرمع الإ ٌلداع َةّيمأ ينب يف سيل

 ؛ىضوفلا نم عابتالاب ىلؤأ ةموكح وجو َّنأ ىري هّنأل ءنيجراخلا ًةنواعم ٌمنميو ؛مهيلع

 «نينس يف ٌدبتْسُم مكاح نم حقي ال ام ملاظملا نم اهيف قي َنتفلا ّنأ ىري ناك هنأ

 َدَجَوَو .اوماقتسا َماقتسا نإف فشلا نإزلا نم نول َماكحلا نأ اذه يف ىري ناكو

 مكيلع ٌلوُت «تام وأ ُجاجحلا لِزُع نإ ىشخأ» :لاقف ءجاّجحلا ىلع نوعُدَي ًاموق

 .«مكيلع ىَلوُي نونوكت امك" .ريزانخلاو ٌةدرقلا

 :نيسحلا لتقم نم هفقوم
 ىكب «هنع هللا يضر ٍنيسحلا ُلبْفَم ُهّكلب امدنع هنإف لع ٍلآل ٌةّبحم هيف ثناكو

 مهلا ءاهّيبَت نبا اهّيِعَد نبا َلَتَ قتلا هذه تيقل اذام «هاتَّرْسَحاَو :لاقو ءبحتناو

 .[؟317 :ءارعشلا] 4 نيلي بلَقنُم َّىأ أوملَظ َنيِلأ كاَديسَو# داصرملاب هل ْنُك

 ءاهظعاوو ةرصبلا ٍديس «ّيرصبلا نسحلا نع ٍةحضاو ُديغ ٌةروص هذه ًاريخأو

 لإ ١3 ةقس نم يفعل رهن نتاع نإ ةسويسم ودوكأ نكرر ظحو يقنانكو

 .نيقيّدّصلا يف ُهنع هلا يضرف «نوعمجأ نوملسملا ٌةركذو ءاهّلك ٌةرصبلا هْنعَّدوف 1١١ ةنس

 00 00 ل
 00 ١ 15 تا



 0 ءاطع نب لصأو

 و

 'ءاطع ْنِب لِصاَو

 (هاالثا-م)

 نيملكتملاو ءاغلبلا ةمئثأ نمو ةلزتعملا سأر

 ةساردل ًاسلجمو ءصّصقلل ًاسلجم ٍةرصبلا عماج يف ٌدقعي ّيرصبلا ٌنسحلا ناك

 ٌةَّرم ٌناكو «ةيلمعلا ماكحألل ةبسنلاب وأ ةديقعلل ةبسنلاب ٌرصعلا ٌلغشت يتلا لئاسملا

 ىلع نوجراخلا اهراثأ ءرصعلا ٍتلغش ِةلأسم يف «هيلإ نيبّرقملا هِذيمالت مم ٌركاذتي

 اهيف ٌمالكلا ىَرَمو ءًارفاك ٍةريبكلا بكترم ٌرابتعا يهو ءههجو هللا َمّرك نع مامإلا

 ةلودلا ٌجراوخلا ٌلغش امك هيف نيرّكفملا ٍتلغشو «ّيومألا رصعلا ىلإ ٌئلع رصع نم
 ة*يرج ٌتوص مهيب نم مفدنا «ةلأسملا هذه هّديمالت ٌرِكاذي ٌنسحلا اًنيبو .مهجورخب

 وه الف ءرفّكلاو ٍنايإلا َنيِب ةلزنم يف ةريبكلا بكترم ّنأ ًايعّذُم ٌةلداجي ّدخأو «ّيوق

 ٍةقّرفملا ةرْيحلا ٍةَوُه نم لقتني هنإف ءًاحوُصَت ًةبوت بوتي ْنأ الإ رفاكب وه الو نمؤمب

 ٍّيس ىلع هّثوص الع يذلا ٌءيرجلا ُذيملتلا كلذ «ناهيإلا لهأ ٍةلزنم ىلإ نئتلزنملا نيب
 فاطغ نب لضاو وف رسل دلع

 :برع ريغ ٍلصأ نم َلِصاَو
 نمو هيبأ هج نم ّيسراف ٍلصأ نم هّنكلو «ّيبرع لصأ نم سيل اذه ٌلصاوو

 ناك ِءالولا ٌدقعو ءشيرف نم موُرْخَم يببل ٍءالو َدْقَع هّئرسأ ُثدقع دقو ءهّمأ ةهج

 .م1955 - ه 11817 ماع 55 ددعلا :يبرعلا ةلجم )١(



 لعوب مدع 11

 ,ةيبرع ٍةرسأ مم برعلا ُريغ هّدقعي ؛ماع لكشب برع ريغ وأ ّي كيسزاف لك نم ًافئاس ارمآ

 ترا ارك !اذإ هقون دوخايو زيلع تلقو اذز بانا نرعقوب اا رك

 .دقعلا كلذ مهنم َنيريثكلا ٍدَقعل «يلاوملا برعلا ُريغ َىّمسُي كلذكو «هبراقأ نم

 ٍناطلّسلا نع اودعبأ مهَّمَأ كلذ «يلاوّملل رصعلا اذه يف ٌةّيملعلا ٌةدايسلا ٍتناكو

 اوفكع مهّنأ كلذ «ةياردلاو ملعلا ةساير «ةيالولاو برحلا ةسايرب اولدبتساف ةسايرلاو
 «(صيِحْمَتلاو عالّطالاو ٍبيَقَتلاو ةساردلاب هوُجْرأف ًاغارف اور ْذِإ هثحبلاو سردلا ىلع

 ىلإ يَدؤُي دق صقنلاف «ةفرعملا َفَرَّش اولانو ءناطلّسلا ٍدقفب ّصقنلا كلذب اوّدسف

 .تاياغلا ىربُك ىلإ عفدي دق ُناَمرجلاو «لامكلا

 :ةنيدملا يف

 ةنس هّندالو ثناكو «هاوبأ َميقُي ناك ٌثيح «ةنيدملاب ٍءاطع نب , لصاو دلو دقو

 ا ل

 .ةاغطلا ٌمكُح هّمّكحي قارعلا َمكاح ٌيفقثلا ففسوي نب ُحاّجحلا ّناكو «هدافحأو

 ِثيدحلا نم ّدخأو «نآرقلا ظفحف ءاهلهأ ةيبرت ىّيرتو «ةئيدملاب ٌرمتسا ًالصاو ْنأ ٌرهظيو

 .ةيلقعلا ٍتاساردلا ىلإ هما لب «ةياورلا ةسارد ىلإ هجّتي ل ْنكلو ءارْطْشَأ

 :قارعلا يف

 يردن الو «هتماقإب ًةرصبلا ٌّصتخاو «قارعلا يف اّلِإ ةلمتكم هتيلقع زهظت مو

 ناينطلا ذي تلا نأ ةهيةيلا دلال ناك روع فارحلا ىلإ نذل وه لقفل نكن
0 

 رس لاوح لازي ال ٌلصاَوَو .تام جاّجسحلا ّنأل ؛لوقعم ٌريدقت كلذو «جاجحلا تومب



 ١و ءاطع نب لصار

 ُتلقتنا دق هن 0 الإ ّنسلا هذه لبق لقتني ْنأ هل ناك امو «'''ةقّمارمل

 تفقيثت ّنوكي نأ الإ ءاهلاقتنال ٌرهاظ ٌعّوسُم فرعي ملو ءكلذ ْفرعُي مو ءاهَعَم لقتنا
 .قارعلا ٍلهأ ةفاقثب اهدلو

 ٍةعيشلا ءامعزب ىقتلاو ؛هتيداب يف جراوخلا ِءاربُكب ىقتلاف «قارعلا ىلإ ٌلِصاَو ّلقتنا

 نب هللا ٍدبع .مشاه يبأ نع ذخأف هّهجو هللا َمرك لع ِة ٍةّيرُذ ضعب نع ٌدخأو «هعوبر يف

 نب محو «ءارهزلا ًةمطاف ريغ نم هنع هللا يضر لع ٌديفح وهو ةّيِفَتَحلا نب دمحم

 «ملعلا ةنيدم هيبأ ملع نم ًاريبك أسبق ذخأ «ةفرعملا ميظع ًاصاّرغ َناك ٍةِّيفَتَحلا

 ٌنسحلا هصتخي ناكو ءّيرصبلا نسحلا نع ٌلصاو ّدخأ مث .مشاه وبأ هّدلو هنع هَلَقَتَف

 «ةريبكلا بكترُم ٍةلأسم يف ُهَعَم فلتخا الو «هريدقتب نسحلا وه ٌصتخيو «هبيرقتب

 .هريدقت صقني ملو هّنَّدوم عطقنت ملو ءنَسَحلا سلجم لزتعا

 ٌوجلا نم ّدَحََأ ةنكلو ءركفلا ٍةداق ضعب ْنَع ٌدخأف «قارعلا ىلإ ٌلصاو ّلقتنا

 ًاحيسف ًايَرطْصُم ٌقارعلا ناك دقف «خويشلا نم ٌةذخأ يذلا نع لقي ال رادقمب ّيملعلا
 .ةفلتخملا ٌقرفلا هيف ثناكو ةفَسْلَملا هيف تناكو «هقفلا هيف ناك .لُكألا يفلتخملا ركفلل

 هيفف ؛هبورض ماك ملعلا هيف ناكو ,هلخاد يف ًةعيشلاو «هتيداب يف جراوخلا ناكو

 ٌنانويلا ٌملعلا لقتنا هيلإو .ةاوُرلا ٍةنسلأ ىلع لقتنت رعشلا ٌةياورو «ًاديلو أشني وحنلا ٌملع
 ناك اذكهو .ّيدنهلا فّوصتلاو فَلا نبا ٍشُك يف ىرن امك ءةّيسرافلا ةمكحلاو

 لب كهف تكل يدع نو خبقاتت كل ذاق فاول

 نب لصاو رمعو .ةنس 66 نع ه4© ةنس كاّفسلا ةيهادلا دئاقلا يفقثلا فسوي نب ٍجاّجحلا يفوت )١(
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 ءاملعو مالعأ

 ٌرَصَعو .هنم ىقتنا لب ًاداردزا ٌهْدِرَدزي لو ءاذه ّلك نم ًايلقع ًءاذغ ّلصاو ذخأ

 لصاو َّملع وه َناكف ُهَعاسَتْساو ؛هئازجأ ٌصاوخ ُديغ ٌةّصاخ هل اجيزم ىقتنااّمِ

 5 و َنايإلا ٍقرافُي مل يذلا ّياقعلا هنايك يف لخدو ذخأ ام ّلك ْمَضَم «ءاطع نبا

 :هسفن ىلع هترطيسو هندارإ ةَّوق

 ٌبِقاري ناك «ةفلتخملا رصانعلاو ءاهيف شاع يتلا ٍةعساولا قافآلا هذه عمو

 يف ناكو «ةبّقارملاو ةّدَحاؤملا ٍةَدِشِب اهّرش أرذّيو ءاهبويع اهّبنَجِيو ءاميَذيو .هسفن

 ْثرهظ دقو «هتايح يف ٌريبك ٌرثأ هتدارإل ّناكف هسفن ىلع ًارطيسم «ةدارإلا ّيوق كلذ
 :نيرمأ يف ةيوقلا هّثدارإ

 يف ءارلا نع ٍداعتبالاب هّسفن ٌدخأف ءأشحاف ًاغثل ءارلاب َعَمْلَأ ّناك هنأ :امهُدحأ

 ءارلل ٌحمسي الو «ةليوطلا بطخلا ُبطخيو هةريثكلا ٍتالّداجملا ُلِواَجُي ّناكف ؛هيالك
 يف ىلوألا ًةبترملا غلبت هل بطخ ًةدع يبرعلا ُبدألا لقن دقو «"”هناسل ىلع ءيججت نأ

 اهيف ٌةغلو «ةرضاح ٌةهيدب كلذ ىلع هّدعاس دقو ءاهيف ءارلا َفْرَح ٌدت الو «ةغالبلا
 :كلذ يف ظحاجلا ٌلوقيو .بئاجع َكلذ يف هلو ءاهقئاقدب ٌملعو ريثكلا ٌفدارتملا

 انرجتسا ان كاقم كارلا راض: نمش لاخلا هذه ةويظو نا اذه ةضاقتما الولد

 كلذ نذل :ةدلحلا ةلياسوو ةطوطخملا قط تعا تيسلورافل ٌدكاتلاَو هب كارقإلا

 .«ناوخإلا ةضّوافُمو ءافُكألا َةلَقانُمو موصُخلا َةَجاَُح ٌتْيِنَع انو «ةعْنّصلا ُلمتحي

 رعشلل لاتحا ىتح ءارلا فلاخو هفّرصت يفًاحمق َّرْبلا لعجيو

 رطملا نم ًاقافشإ ثيغلاب َذاَعَ هلجعُي لوقلاو ًارطم قطُي مو



 1١ 17/ ءاطغ نب لصاو

 دقو .مالسإلا ِنَع ٌمفادُي ناك يذلا ٍهِلدج يف بضغلا نع ُماتلا هعانتما :|مهيناث

 .بَّضَعلا نع اوُعِيَتمي ْنأ هتلاسر لثمب نوموقي َنيذلا هناوخإ مم ىَصاوَتي ناك

 َكاّيِإ نامثَع ابأ اي» :هل لاقف ءبّضْعيف ٌناسنإ هُلداجي ٍدِيَِبُع َنب وّرمع هّبحاص ىأر

 ةزْمَه اهتعاضب يف هلو ءاهْعَم ُنوكي ُناطِيَّسلاو ةمَّدْتَم اهّئإف بّضغلا ةيوجأر

 كي ُدوعَأ# :هِلوقب ..نيطايشلا ٍتازمه نم ٌديعتسي نأ هّيبن ىلع ىلاعت هللا بجوأ دقو

 امو هباوج يف تبثت ِ تى ًادحأ ثتدهاش (مّلقو :نونمؤملا] * ِنيِطايَشلا ترمه نم

 .«مْوَل هقحليف «هئاسل هب ٌنطني

 :ئوقلا ٌلَداَجُملا ناك

 دقوياهبن هيلع ديزي نم هرصع لما يزكي 32 ةرث ةلضإو هلا ىلعأ

 هّلدج ناك امو :هئاقل يف نوظّمحتيو هّموصخ ٌبِهْرُت ةجرد ىلإ هلدج يف ًاريدق ناك

 .مالسإلا ٍنع عافدلل اّلِإ

 :قحلا يمحت َبناوج ٍةثالثب هلدج يف ٌمصتعا دقو

 .هعضوم يف لوقلاو .هعضوم يف ّتمَّصلا نم ناك هنأ :بناوجلا هذه ٌلوأ

 سلجم يف ناك ْدقلو .مالكلا نسي ال َتمَّصلا نسمي ال ْنَمو .تْمَّصلا ُليطُي ناك دقن

 ٌتِماص وهو ناكو .[(ْكُح هقْطُنو ًالْصَف هُمالك ناك مّلكت اذإ ىتح ءاتماص نسحلا هؤاتسأ

 .لوقلا ٌنِسْحي اك ؛عامتسالا نحيف «لطابو ٌقح نم نيرخآلا دنع ام ىَدَم ُفرعتي

 ةناهاماو هوقو هس« لوقلا في وقتا لع جفا ةردفم :يناثلا بناجلاو

 0 نبال هنا ا وح :
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 ْنحَن :مهل اوُلاق ْنِإو «نورؤاك مهمعز يف مهنأل ,مهولتق مكبهذم ٌُبهذن ال .نوملسم

 .(مهَعَم ينوكُرتا» :هتقفُرل لاق مهب طيحأ دق مّ ٌلِصاو ىأر الف .تابثإلا اوُبلط ْمُكنم

 تيكرشملا ني دَحَأ ْنِإَو# :مهيف هللا لاق ْنَّمِم نوكر شم :لاق ؟مُه ْنَم هولأس املف

 عمسن ىتح انوريجأف 3 :ةبوتلا] 4 مُهَتَمْأَم ها هلأ ملك مَمْسي ّ 2 كَراَجَسَسأ

 ىتح جراوخلا ةسارح يف اوُراسو ءاعيمج اًوَجن ٌكلذبو .اَنئَمأَم انوغلبأ مث ءمكدنع ام

 ْ .نمألا ّناكم اول

 ُمِكِحُيف 'اهُيلِإ ةجاحلا ٍتقو يف يناعملا ُلاَسْرَأ هيتأت «ةرضاح ٌةييدب :ثلاثلا ُبناجلا

 «عساو ٌعالّطاو «ريزغ ٌملع كلذ يوقيو «نامزلا نم ردق ّلقأ يف ظفللا ٌلوُِمو ىنعملا

 .ةديقعلا يناعمل ميلس ِكاردإ ّمم «لماك ظفحو

 اب كردي ٌهيوَق ةسارف هل تناك ِِلَدَج يف اهب مصتعا يتلا بناوجلا هذه ٌّممو ام

 .هركف ىلع يلوتسيو «هيلق ىلإ اهب ٌلخديو ههِلِداج ِسْفن َراوغأ
 :ناميإلا ٌةَّرقو قحلا لوقو ٌةداَحَّرلا

 وأ واج يف ٌعمْطَي الو ءءاطع بلطل لدتي ال ءايندلا عماطم نع ًاضرعُم ٌلصاو ناك

 ًالصاو يمس اذلو ءلزَعلا ةرايغ نم هجن ةراوعدل تناك .ماكحلل ٍفالدْزا وأ ٍبصنَم

 يف هّنأشو «هّماقم قوّسلا يف ٌموقي ْنَم هنع بانأ لب «ةراجتلا هذهل ْعطقني ملو «"”لاّزغلا

 يف هديفُي هنأل أمات ًاعاطقنا ٍقوّسلا نع عِطّقني م ًةفينح ابأ َّنأ الول «ةفينح يبأ ُنأش كلذ
-.-. 

 .ههقف
 أ

 .تاريقفلا ةوسّتلا ىلع قَّدصتيل لزغلا قوس ىلإ هدادرتل لاَّزغلاب فرع :ليقو )١(
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 :ظجاجلا هيف ّلاق دقلو «لِح ريغب وأ ٍناطلسل ًالام ٌلصاو ّسمي مل ةلمجلا يفو

 مهّضعب لاق كلذ يفو ««ًامهرد الو ًارانيد طبقي مل ًالصاو ّنأ يف انباحصأ ٌكشي ملا

 :هتيئرم يف

 ةُحِطاق وه يذلا َبْوّئلا َفَرَعالو ًاممْرِد َّسَم الو ًارانيد سم الو

 دقو .«رّكّش عِبّش اذإو رّبَص َعاج اذإ» :نمؤملا يفصو يف ُلوقي ٌلصاو ناكو

 .كلذب هّسفن لح

 ًاكاح قلتي الو هللا نيد يف ًاقيدَص ئلامي ال «هللا ٍبْنَج يف ًاديدش ناك دقلو

 «هرفانو ةَعطاق «داحلإلا هيف فرع (ملف درُب نب راشبل ًاقيدص ناك .هللا ٍةاَضْرَم ريغ يف

 .(دجّْلملا ىمعألا اذهل تاملكل «ناطيشلا ٍلئابح عّدخأ ْنِم نإ :هيف لاقو

 :هيف ٌلوقيو هٌحدمي ٌراَّشَب ناكو

 بط ْنِم َكيِهان ًابَط اوربَح دق ُماوُقألاو َلْوَقلا َفّلَكَت

 بهللاب ف امِنَْقلا ٍلَجْرِوَك  ُهُثيِدَبِدْفَتًالجتْرُمَلاَقو
 بلطلا يف قارغإلاو حّفصتلا ّلبق ٌدَحَأ هب ُرْعْشَي ل ءارلا َبناَجَو

 .هئاجه ىلإ ّبلقنا هللا ليبس يف ٌلصاو هّعّطاق الف

 :ةّبوقلا ةدّدَسُملا هتبوجأ

 يتلا ٍتافصلا ّلكل ًاعماج ةّيلَدَج ِةَّوق اذ_لوقلا نم انْفَلْسأ اك ٌلصاو ناك

 :نئرمأ يف كلذ لعج دقو «ةّيوق ةدَّدَسُم ٍةبوجأ اذ ناكو .لداج اذإ ًايوق امض هنم لعبت

 .هئارآ نع عافدلا يف :امهيناثو ؛مالسإلا نع عافدلا يف :امهّدحأ



 ءاملعو مالعأ

 ةقدانزلاو ةفلتخملا لَحّنلا لهأل هترظانم يف ادب دقف .مالسإلا نع هُئافد ام

 هلو ؛نيفرحنملا ٌكئلوأ بهاذمب ًايلع ناكو «ةّيمالسإلا ٌقئاقحلا َنومجاَي ْنَمم مهريغو

 ؟هطاوم يف مهبلإ لسريو هاهوكياس مهنأ فرعي يتلا كاملا مهيلع دش يكف

 ًايركف ًالاصتا مهب لضتو ءمهرابخأ عبي و «مهمَّرَوعَأ نإ جّجحلاب هر دُمَي

 لا

 مهتارظانم يف اهب اني اهنبل اهلمروو ذوق هئاوظ انك ذك ناكنقو

 ليبسلا هب ٌعطقي امو «هفلاخم هب هلزاني ام [يئاد رّكَفُي ناك دقف «هارآ نع هٌعافد اَمأو

 ىلع الإ دئاقعلا يف ٌدمتعي ال هنأل «أئاد نآرقلا نم هّجَجُح ٌسِّملتي ناكو .هجبُح ىلع

 اهَّلُج وأ اهّلك نأل يئاطملل لال دس الإرز جلا لع ياسر ال ااكو ركل 1

 يف رّكَفُي ناكو «دئاقعلا اهب ُتْبْنَت ال ةرتاوتملا ُريغ ٌرابخألاو «ةرتاوتم ًارابخأ تسيل
 اذإ ّلصاو َناك» لا نهي اة قارما كاف دقلز .ٍلصُي وهو «نآرقلا نم هج

 ةجح ةّجُح اهيف ٌةيآ هب ْتّرم اذإف .ناعوضوم ٌةاودو ٌحولو «ّلِصُي ِهّيمدق فص «ليللا هج

 .«هِتاوَّلَص يف داع مث ءاهبتكف ٌسّلَج فلاخت ىلع

 ةعفادم ٌتَرّظانو «ةديقعلا لوح ءارآب ت دال در يرحل

 ."لدعلا ّلهأ اهَسْفَن ىّمسُتو ««ةلزتعملا» ةسردملا هذه ىّمسُتو ءاهنع

 ٌنسَحلا هدرط «لازتعالا اسأر ديبع نب ورمعو وهو» 4 :5 «ريسلا» يف يبهذلا ظفاحلا لاق )١(

 اوُمسف ءنسحلا ةقلح الزتعاو ءورمع هيلإ مضناف «رفاك الو نمؤم ال قسافلا :لاق امل هسلجم نع

 .«ةلزتعملا



 0. ءاطع نب لصاو

 :يه هتسردم اهُتَقنتعاو ءلصاو اهنع ٌعِفادُي ناك يتلا ءارآلا ٌرهشأو

 ءًالسُم ىّمسُي ْنأ ٌحصيو ارفاك الو ًانمؤم سيل ةريبكلا ّبكترم ْنأ ىري هنأ -أ

 نأ ىأر هنأل كلذو هبنذ نع َمِلْفُيو ٌبوتي نأ ريغ ْنِم تام اذإ رانلا يف دل وهو

 ْنأو «ْمِهِقسف ىلع نيّرِصُملا نيقسافلا ىلع قبطنت ال نينمؤملا ٍفَصَو يف ٍنآرقلا ٍتارابع
 «نيقسافلا ِءالؤه ىلع ٌقبطنت ال مهّماكحأو ٍنآرقلا يف ْثَرِكَُذ يتلا نيرفاكلا ّفاصوأ

 هَئاَصْوأ هيلع ٌقبطنت ال ْذإ ءانمؤم مهُدحأ نوكي ْنأ_ نآرقلا مكحب  نكمي ال نذإو

 ال ةنحلا َّنأو ءامهنيب ّنوكي ْنَأ الإ َّقْبَي ملف ؛هُتلَماَعُمو هفاَصْوَأ ٌقبطنت ال ْذِإ ًارفاك الو

 :راعلا ىف نوكي نأ الإ كمي الف ءاهتحشب

 عيمسلاك هةّيلعلا تاذلاب ٌةنورقم ِنآرقلا يف ْتَرِكُذ يتلا ٍتافصلا نأ ىري هنأو ب

 7 ُرّوصتُت ثيحب «تاذلل ٌةرياْغُم ًءايشأ تسيل «ميلعلاو ٍديرملاو رداقلاو ريصبلاو

 يش ٌتاذلاو يه لب ءاهريغ نم ُةِّيلعلا ُثاذلا ٌرَّوِصَعُت وأ «ةّيلعلا ٍتاذلاب ٍةلِصَّنُم

 .ىنْسحلا ٌءامسألا هّئاحبس هلو «ىلاعت هلل ٌءاسأ يهو «دحاو

 للاعت هللا اهعدوأ ٍةّوَقب اهيلع ُباَُي يتلا ناسنإلا لاعفأ نأ ىري ناكو - ج

 ٌرايتخا لب رْبَج الف «ىلاعت هللا ىلإ ال هيلإ ٌبوُسْنَم هّلعفو «لعفي |ييف ٌراتخم هنأو ءاهيف
 .لماك

 «هنع ىهني ًارمأ ىلاعتو هئاحبس هللا ٌديِرُي الف «ةدارإلل ٌمِزالم ّرمألا نأ ىريو د

 نوكت الو ءاهنع ىجت ِهّنأل «ىلاعت هللا ٍةدارإب ُنوكت ال يصاعملاف .هدارأ رمأ نع ىهنيالو

 .هللا ةدارإل ةقفاوم الإ ٌتاعاطلا



 ءاملعو مالعأ

 يهف «ةلِطاب ثناك مأ ًاقح ثناكأ ٌءاوسو ءاهنع َمفاد يتلا لصاو ٌءارآ هذه

 ام اةيحش ويف ادخل ذلي الواو كال قشما"" كرت قع لعلك

 ايركف ءاذغ هييفن يف اهليثت دعب اهو «ةفلتخملا اهيحاون نم ٍتامولعملا قت
 يف لب ؛مالسإلا نع اهّبحاص جرحت ال ٌءارآ اهِتلمج يف ّيهو .هيف ٌُسانلا هٌعبتي ؛اديدج
 .ةّيلعلا ٍتاذلل ٌحضاو ٌةيِزْنَت اهضعب

 ٍداَرُر نم ناكو «نيزاتمملا ءاملعلا حْرَص يف َعِضْو ٍةلقتسملا ةَّيصخشلا هذهمو

 0000007 هنع هللا يضرف يمالسإلا ركفلا

 هام 1 00
3 32 2 

 .كردي :لصألا يف )١(



 "”ىرعشألا نسحلا وبأ

 (مهال؟-5)

 «ةلزتعملا نيبو نيئّدحملاو ءاهقفلا نيب ّيمالسإلا ركفلا يف ٍنالخلا ٌةِجْرْف ُتعسُنا

 ءًايفسلف ًاريكفت ةديقعلا مهف يف نورّكَفُي اوناكو «مهّتسردم ِءاطع نب لصاو نّوك َنيذلا

 عاف نضع جزل ةويو وشي الانا رقلا لعل اعمال نرملا قف قرشا
 نيفرحنملا ٌفارحنا نوعفديو «قطنملا مكُحب مالسإلا يف نولِاجُمو ؛لقعلا ىضتقُم ىلع
 ٍنومأملا دهع يف مهئاطلُس كدا ناس روق ىلع نودمتعي الو َلَقعلا ناهرّبلاب

 ٌةركف ْمهنع ٌتعاشو «ةلودلا ٍلامعأب نيمئاقلا ٌرابك مهنم ٌناكو «قثاولاو مصتعملاو

 ءاهنولوقي ال نيذلا نوتفُملاو ةاضقلا ٍلزَعو ءاهلقي مل ْنَم ريفكتو «نآرقلا ٍقلخب ٍلوقلا
 لزنو ءاهتاعنل نوبيجتسيو انوي ال نيذلا نوئّدحُملاو ءاهقنلا َدهّْطْضاو
 .هنع هللا يضر لبنح نب ٌدمحأ ةّنسلا مامإب ىذألا

 :ًال دج سانلا يف ٌلازتعالا قب نكلو ءلّكوتملا اًفادأ ٍةلزتعملا ٌةلود

 ئندأو ؛مهئايلَع نم مكزنأو «لازتعالا ةلود نم ٌلادأف «قئاولا دعب لكوتملا ءاجو

 نودمتعيف «ةلزتعملا جاهنم ريغب ةديقعلا يف نورٌّكَفُي ِءالؤه ناكو «نيِثّدحملاو َءاهقفلا هيلإ

 َةَّنَّسلا ىلع نودمتعيو «ليوأت ريغ نم هرهاوظب ٌنوذخأي «ىلاعت هللا باتك ىلع اهِفِّرعت يف

 )2 َ ىف .م1954 ع ها7/817١ ماع «."5 ددعلا :ىرعلا ةلحب )١(



 ءاميلعو مالعأ 3

 نإ :نولوقي مهف ءًاداحآ ناك وأ ًارتاوتم ناكأ ٌءاوس .دئاقعلا يف رابخأ نم اهنم مص اف

 ّصنلا َنأل أدي هللَّنِإ :لوقي ْنَم مهنمو «ةيؤرلا ٍتايآ نولّوؤُي الو «ةمايقلا َموي ىرب هلا

 الو ءّصنلاب نوذخأي اذكهو ٠١[. :حتفلا] * ميدي ّقْوَه ِهَمَأ ُدَيل :لوقي ّنآرقلا

 .تاقولخملاو ِثداوحلا ةماشُم نع هلل َهيِرّشلا نوُرّرقي مهنكلو «لقعلا هيف نومك

 ةلداجم ٌنوعيطتسي الو ١١[. :ىروشلا] 4 ٌريِبلأ ٌعيِتلَأ وهوة ولم نيل

 ّقطنملا َّنأل «لالدتسالا يف لقعلا ٌكلسم نوكُلسي الو ءنآرقلا صصوصنب اّلِإ موصخلا

 ماسر رع عفا وعيب الاكل ريض ارم اراوررال ا ع

 ُنِمؤي ْنَم دنع الإ ٌجورت ال يهو ءصوصنلا مهت ٍءّدع نأل نيفلاخملاو نيفرحنملا َّدِض

 .لقعلا مكُح نم ناهيإلا لبق دب الو «ءادتبا اهب

 «لقعلا ُروُد ٌلْخَي ملف قثاولا دعب مْكُحلا ُروُد مهنم ثلخ دق ٌةلزتعملا ناك اذإو

 نوثّدحملاو ٌءاهقفلا ِنُكَي مو ,ناهربلا ًةرصُت اومدعي مل مهّئإف ءناطلسلا ًةرصُن اومِدَع اذإف

 . لقعلا جاهنم صوصُنلا نم نوجهني اوماد ام مهيلع نيرواقب

 ٍلهأو ةنسلا لهأ نيب اطّسوت «َيديرثالا روصنم وبأو «يرعشألا نسحلا وبأ

 :لازتعالا

 نوجرخيو «َنَْميرفلا َّنيِب نوطّسوَتَي سان دوجو نم قطنملا مكحب َّدُب ال ناك
 وبأ نامامإلا ناك ىتح .قّيض قاطن يف ْنكلو «كئلوأ َدِجو دقو ؛نَجاهنمل نيب جاهنمب

 ًاَيعفاش َناكو «قارعلا يف لوألا ٌرهظ دقف .ّيديرتاملا روّصنم وبأو ّيرعشألا ٍنَسحلا

 .ًاّيفنح ناكو دْنَقرمس يف ناثلا ٌرهظو



 "6 يرعشألا نسحلا وبأ

 أش
 1 م ركشألا ٍنَسَحْلا يب ةأشن

 ةيبرع ةرسأ نم «ّيرعشألا [قاحسإ نب ليعامسإ نب 1 نسحلا وبأ َدِلَو
 مهرس يف مهتنواعُم لضفل لَك يبنلا مُهَحَّدَم َنيذلا ماركلا ٍةَرِعاشألا ىلإ يمتن

 000( و

 مهرسعو
 ًةدارإلاو «ةّيوقلا َةَمْرَعلا اهنع ٌثراوت ةيبرع ةرسأ ةناضح يف ةرصبلاب ىّبرتو

 ىقتلا يذلا ٌناكملاو «ةعيشلا ٍقرف ّنطومو «لازتعالا ّنطوم ٌةرصبلا ٍتناكو «ةيضاملا

 ءاهئافصب ةقيرعلا ةيدابلا ىلع ّلطت امك يهو .يانويلاو ّيدنهلا ملعلاب «ّيرعلا ّلقعل هين
 «ّنهذلا ٌءافّصلاو «قيمعلا ٌملعلا ًاضيأ اهيف ىقتلا دق ءاهئاورب ٌةراضحلا اهئضتحتر

 ءاوهألاو «ةنيابتملا ءارآلاو «ةفلتخملا ٍتافسلفلاب ءيفاَّضلا يقتل مالسإلا ٌملع ىقتلاف

 .تافارحنالاو

 «ثيداحألا نم ًةفئاطو َنآرقلا ظْفح .ىلوألا مالسإلا مولع هِيأشن يف سرد

 َكّلْسَي ْنَأ نكمملا نم ناكو ههنيد ٌرماوأ اهنم ُفّرعتي ةّيهقفلا ماكحألا نم ًارادقمو

 ماكحألا عيرفتو ةياور ّملع ءالؤه ٌملع ناك ْنكلو «نيئّدحملاو ءاهقفلا َكَلَْ

 نصوم رح رمأ قاخلاي  يوقفلا ساقلا والقتل حا بالكل نم انوش لغات

 .مكحلل ةَّلِع ٌدَعُي يذلا يفصولا يف مهكارتشال «صوصنم ٌرخآ رمأب هيكح ىلع

 ىسوم يبأ ثيدح نم (4007) ملسمو ((7705) يراخبلا هاور يذلا ثيدحلا ىلإ ريشي )١(

 ٌماعط ّلق وأ وزغلا يف اولمرأ اذإ نييرعشألا َّنِإ» :ِب يبنلا لاق :لاق هنع هللا يضر يرعشألا

 ةّيوسلاب دحاو ءانإ يف مهنيب هومستقا مث هدحاو بوث يف مهدنع ناك ام اوعمج «ةئيدملاب مهلابع

 .«مهنم انأو ينم مهف



 ءاملعو مالعأ "0

 و رم 00

 :ةلزتعملا خيش ٌيئابحلل ٌدَملَتَتَي نسحلا وبأ

 ذِي ملو «ةيمالسإلا ئدابملا ّلظ يف ِةَّيلقعلا ٍتاساردلا ىلإ ٌعورُت هسفن يف ناكو
 ناهربلاب اهنودّيؤيو «ةّيمالسإلا َدئاقعلا نوسردي اوناك دقف «ةلزتعملا ٌدنع اَلِإ اذه

 هّقلاخ ْنِإ (ّيعطقلا لقعلا مكح ىضتقم ىلع نآرقلا يف ءاج ام لك نولٌوؤيو «ّلقعلا

 .هتايآأ ضعب يف ٍنآرقلا ٌرهاظ

 يف ةرصبلاب مهّمامإ ناكو «ةلزتعملا خويش نم خيشل نسحلا وبأ ْنذإ ّدملتت

 َنوعبتي ذيمالتلا ةيقبك ًاذيملت نكي مل هّنكلو «هّسرد َمزالف ءيئابُجلا اع وبأ وه هرصع

 نود «عابتالا مهتذتاسآل ةبسلاب نوحج ري لقألا ىلع وأ هّيلإ يهتني |يف مهخيش

 ض ع 2
 .لئاسم نم ُضرعي ام لك يف هّحيش ُشِقاني «هبانلا ٌذيملتلا كلذ ناك لب «عادتبالا

 .باوجلا يف هتريحو هتاكسإب خيشلل ٍذيملتلا ٌةشقانم يهتنت ًانايحأو
 8 00 عر

 :هّحيش شقانُي نسحلا وبأ ذيملتلا

 ةلزتعملا لكك ٌيئاّبجلا ناك .هخيشل ٍذيملتلا ةركاذُم نع ٍصّصَقلا صعب ٌّصقنل ةنلو

 مهف ءانّلوقع هكردُت يذلا حلصألا اّلِإ هنم ٌنوكي ْنَأ ٌنكمُي ال ىلاعت هللا نأ نْوَرَي

 هنوري ام هللا لعفي نأ نوبجوي مث «حبقلا وأ نْسُحلاب ءايشألا ىلع مجلوقعب ٌنومكحي

 نأ ٌمزلي هنأ ررقن مث ؟رمألا نحن ررقن فيك ءاذه ْمضه ل ٌديملتلا ّنكلو .حلصأ مه

 :ةيتآلا ةشقانملا امهئيب ُثراثف .عقي

 ٌعناص ىلاعت هللا ايف .ّيبصو رفاكو نمؤم :ةثالث يف كّلوق ام» :ذيملتلا لاق

 .«؟مهل ٌحلصألا هيف ُنوكيو ؟مهب

 نم ٌيبصلاو ؛تاكّرّدلا لهأ نم ٌرفاكلاو ءتاجردلا لهأ ٌنمؤملا» :خيشلا لاق

 .«ةاجّنلا لهأ



 تاجردلا لهأ نم ّنوكي نأ ءآّيبص هتوم دعب «ّبصلا َدارأ نإف» :ذيملتلا لاق

 1 .«؟نكمي له
 ّسيلو ةعاطلاب ةجردلا هذه لان اَّنِإ َنمؤملا َّنإ :هل ُلاقُي لب ءال» :خيشلا لاق
1 

 .«اهلثم كل

 تلمع تنك ينتّييحأ ولف «ينم سيل ٌريصقتلا :ّيبصلا ّلاق نإف» :ذيملتلا لاق

 .(نِموَمْلا لمعك ٍتاعاطلا

 «تُبقوُعو ٌتيصعل َتيقب ول كّنَأ ُملعأ تنك :ىلاعت ُهللا ُلوقي :خيشلا لاق
 .فيلكتلا رس ىلإ ّيهتنت ْنَأ لبق كّتَمْأو كََحَلْصَم ُتْيَعار

 َتْيعار اًلهف ؛هّلاح ٌتملع (ى يلاح َتملع :رفاكلا لاق ولف» :ذيملتلا لاق
 .خيشلا ٌتكَسَف «(هّلثم يتحلصم

 بناج يف اهئاعارم ٌمزلت يتلا ًةحلصملا ّنأ ىلإ بير الب يهتنت ًةشقانملا هذه َّنإو
 ريدقتب ةحلصملا هذه ُنوكت امنإو ءانلوقعب اهُرّدقُت يتلا ٌةحلصملا يه تسيل للاعت هللا

 .ضرألا يف الو ءامسلا يف ٌءْييش هيلع ىفخي ال يذلا ميلعلا زيزعلا هللا

 :هّلقع ٌلازتعالا قرغتسي م ٌيرعشألا

 «ةلزتعملا ّلظ يف شيعي وهو «ٌيرعشألا ٍةايح يف َرَّدقُي ْنَأ ٌنكمي يذلا َّنو
 «لِقَتسملا ريكفتلا ٌرُكَفُي هنإ لب «هّلقع ٌلازتعالا ٌقرغتسي ال ناك هنأ ,مهقيوافأ نم ٌعضريو

 مل كلذكو .نوكت اٌّميح راكفألا نعو ءنوكت ىنأ ءارآلا نع بّقني هّلعجي حلا هيكفتلاو

 اهّسردي ناك دقو «دئاقعلا يف نيثّدحملاو ءاهقفلا ِءارآ ةسارد نع لازتعالا ًةسارد هغطقت

 .ةدعبم ةطخاس ٍنيعب ال «ةبّرقُم ٍةفطاع ٍنيعب
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 ءًائيش ةلزتعملا ءارآ نم ٌركنتسي هّركف جضن املك وأ «ّنسلا هب ْتمّدقت املك ناكو

 و 4 و و 2 . ِِع 5

 ءمسجلاو لقعلا اهيف لمتكي يتلا نسلا يهو .هدشأ غلبو نيعبرألا ىلإ لصو اذإ ىتح

 .هلقعو هبلقب ٍلازتعالا نع ًاديعب هّسفن ًدجو

 ًءاهقفلا هقنتعي ام َنيبو «ةلزتعملا هقنتعي ام نب ٌحجارُي كلذ ٍدعب نم ّدخأ دقو

 فكعو كلذ لوسرلا نعو ِنآرقلا نم ٍلوقنملا مكح ىلع هيف نيدمتعم «نوثّدحملاو

 يف ًطايتحالا نأ هيف َرّرق ّيأر ةنزاوملا َدعب حدقناو «ٌقح نم |مهنم لك يف ام نيب ُنزاوي انمز
 يف ٍلقعلا ىلع ُدامتعالا مهّضقني ْنكلو «نوثئّدحملاو ٌءاهقفلا هيلإ وعدي ام داقتعالا

 هَبَرَقَي ٌلقع ٍناهربو ههّنَِّتُي : هْنَسْتَي صن نم حلا ٍنايبل دب ال هنإف ءنورّرَقُي ام ريرقت

 ."'هوصخلا ىلإ َماهّسلا ُدّدَسُي ٌّيلقع ٍقطْنَم نم هنع عافدلل دب الو ءهُدّيْؤُيو

 ءاهقفلا ناطلس تحت ًامامت ٍوَضْنَي مل نإو «لازتعالا ٌقراف دق لاح ّيأ ىلعو

 :ةقدحلاو

 :(ينفَرَع دقف يِنفَرَع نَم)

 «لالدتسالا يف مهججاهنم رجه مل نإو «ةلزتعملا ءارآ رجه ىلإ ىهتنا نأ دعب

 :لاق مث «ربنملا َيِقَرو ,ةرصبلا يف عماجلا ٍدجسملا ىلإ بهذ

 نالف انأ .يسفنب هُفّرعأ انأ ينفرعي مل نمو «يّقرع دقف يقرع ْنَم «سانلا اميأ» 8ع 0 ع . م . 5 وع

 ّيشلا ٌلاعفأ ّنِإو ءراصبألاب ىرُي ال ىلاعت هللا ّنِإو «نآرقلا قلخب ٌلوقأ تنك .نالف نب

 .مهجئاضفل ٌحرْخُم «ةلزتعملا ىلع ٌدرلل َّدَصَتُم ّمِل 133 ةناعانازو ايل عفأ انأ

 .صوصخلا :لصألا يف )١(
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 :سانلا ٌرشاعم)

 خّجرتي لو ,ةلدألا يدنع ثأفاكتف ٌثرظن ينل ٌةّدملا هذه مكنع ُتَنَيعَت ان

 هذه يبتك هتعدؤأ ام داقتعا ىلإ ينادهف «ىلاعت هللا ٌتْيدهتساف «ءئش ىلع ٌءْيِش يدنع

 .«اذه يبوث نم ٌتعلخنا (ى ءدقتعأ ٌتنك ام عيمج نم ٌتْعلخناو

 .هّبتك سانلا ىلإ َعفدو «هيلع ناك بوث نم ٌعلخناو

 الجرو ءأيوق ًارصان نيئّدحملاو ءاهقفلا ىلإ فاضأ دق َلُوِحَّتلا اذه ْنأ كشاالو

 نانا لع لدي كلذ دعب نم ًءادتبا ٌهبتك ام ّنِإو .لالدتسالا يفو «مالكلا يف َْرَهَم

 بفقاوم ٌءادضأو هّتايح تناك دقو «ةلزتعملا نم هفقومو «لبنح نب دمحأ مامإلاب ًارثأتُم

 ٌةافو تناك دقف :هوقل ْنَم ٌيرعشألا يقل ٌثيح «خيراتلا يف دّدرُي لازت ال دمحأ مامإلا

 لوقي وهف ها"7-74 َنيِب ام ثناك يرّعشألا ٌةايحو ه١ نس ٌدمحأ مامإلا

 :«ةنابولا» هباتك ةمدقم يف

 ةباحصلا نع يوُر امو لي هّيبن ٍةنسو هللا باتكب ُكّسمتلا :اهب ُنيدن يتلا انتنايد»
 لزجأو هتجرد َحفرو ؛هّهجو هللا َرّضَت «لبنح نب ٌدمحأ هيلع ناك اميو «نيعباتلاو

 لماكلا شيقرلاو «لضافلا مامإلا هنأل هونج هكوق َتَلاَخ ُنُكَع حنو هتيونم
 نيعدتبملا هب عمقو «جاهنملا هب َحّضْوَأو ءلالَّصلا روهظ دنع ّقحلا هب هللا َنابأ يذلا

 هثمحر و «مّهَفُم ريبكو «مَّدقُم مامإ نم ىلاعت هللا هّمحرف «نيّكاشلا ٌكَشو «نيخئازلا ٌعْيَو

 ا .«نيملسملا ةمئأ عيمج ىلع

 :هؤارآ

 هباتك ةمّدقم يف اك ًاحرش ًءادنبا هِلاقتنا دنع هئارآ ةصالخ حرش دقو

 :باتكلا اذه يف هئارآ ةصالخو .«ةنابإلا»
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 دنع هتناكم ىلع ّلدت ٌةمالع يأ «ةيآ هل ٌنوكت نيِحلاَّصلا ٌضعب نأ ىري هنأ أ

 «مهتمأب ٌةعيشلا اهّصخو «كلذ ٌةلزتعملا ٌركنأ دقو «ءايلوألا ًةمارك ىّمسُي ام وهو «هللا

 مهيلع ُلَّزنُي ال مهنأ َدّْيَب ءايبنألا ىلع يرجت مك مهيديأ ىلع يرجت ٍتازجعملا نإ :اولاق دقف

 :سولا

 نيفنحلا يضلحلا نأ هي ةيهاملل تازكلا كاننإ نورين ةفوقفلا نإو

 ٌنوبلطي الو ءأيقتسم ًارْيَس 2 (راخلا هبووأ اهب نع اير ذاب دعتالا هر روت

 ًةماركلا َّنأل «ةماركلا ّلدب ةماقتسالا انْبَم َّمهللا :هئاعد يف مُهُلئاق ُلوقيو «ةماركلا

 جالا غلا اب وجرب ةنافتسالاو زكشلا ة غلا نم لحتحت

 تناك مأ ةرتاوتم ٌتيداحأ تناكأ ءاوس ةئسلا هب ْثءاج ام ّلك نأ ىريو -ب

 ركن هداقتعا ُبِجِي ربقلا ٌباذعف «دئاقعلا هب تبنت ةَجُح - ةراوتم ريغ

 يتلا ٍقرطلاب تدب بن هن وردا دو ياناب كحل يك يتارررلا

 يف اهتيب ٌقرف ال ذإ «داقتعالاو لمعلا يف ٌةَجحح وهف ةياورلا يف نوثّدحملا اهُمزتلي

 .داقتعالا يف هلثمب ّدخألا ٌركننو ,ثيدحلاب ّلمعن ْنأل ىنعم الو .تابثإلا

 ؟داحآلا ٍثيداحأب ٌدخأي ال ْنَم ٌرفكي له نكلو

 ّيعفاشلا ّمامإلا َّنأل هّرْمَكُي ال بهذملا 3 وهو ؛َيِرَعْشألا نأ ٌرهظي - ج

 يذلا ملعلا وهو «نطابلاو رهاظلا يف ُتبثي تبثي ملع :ناسق ّملعلا نأ ٍةلاسرلا يف ٌرّرَقَي

 نود رهاظلا يف ٌتبثي ٌملعو «لمعلاو ٍداقتعالا يف ٌمزلي وهف ًاّيعطق هقيرط ُنوكي

 ٌدعُيو «داقتعالا نود ءرهاظلا ٍلمعلا يف ٌمزلي وهف ءاَينَظ هليلد نوكي ام وهو ءنطابلا

 .داحآلا ٌربخ هّقيرط ُنوكي ام مسقلا اذه نم
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 ال ْنَم ٌرّمكُي ال وهف ,داحآلا ثيدحب َداقتعالا بَجْوَأ ٌيرَعْشَألا ناك اذإف

 .هيف َءاج ارب لقتعي
 ناكو «ةمايقلا ّموي هللا ًةيؤر ٌدقتعيف ءصوصنلا رهاوظب ٌدخأي ٌيرعشألاو د

 حاهنم وه اذه نأو ءانيديأك تسيل ًاديو ءانهوجو لثم ّسيل ًاهجو هلل َنأ ًالوأ ىرب

 .ًالوأ هل ًامامإ بابلا اذه يف هّراتخا يذلا لبنح نبدأ

 ٌنْسُح الو «ّياذ حبق اهل سيل ءايشألا َّنأ ىري َيِرَعّشَألا نسحلا وبأو  ه
 .هّدحو عِراَّشلا لمع نم ُحيِبِّتلاو ُنيسحّتلا (ّنِإ ءّقاذ

 نع عجر دقو «نيريخألا نيرمألا يف هنوفلاخي نيِّئّسلا نم نيريثك نأ دجنسو

 .اههَوأ

 ٍرادقمب ُبّقاَعُي نكلو «رانلا يف ًادَّلَحُم سيل ةريبكلا بكترم َّنأ ىري وهو -و

 :ىلاعت لاق ا ءاهب َماق ٍتانّسْ «وفعي وأ هل ٌرِفْغيف هتمحرب هللا هُدَّمغتي نأ اَّلِإ .بنذأ ام

 .ةمحر لابف افع نإو «لدعلابف بقاع ْنإو ١١[« :دوه] * ِتاَعَيَتلآ َنْيِهْذي تنكس َّنإ#

 :لّدَجلا ين مهجبهانم ٍةلزتعملا نم ّدخأ ّيرعشألا

 ةلزتعملا نم ذخأ دق «هرتاوتم ريغو هرتاوتم لّنلاب ٌذخأي هنأ عم ٌيرعشألاو
 و

 وهو «ناهربلاو ٍقطنم لاب مهذخأي مالسإلل نيمجاهملا ةعفادمو ٍلدجلا يف مهججاهنم

 ٌقوف يهف «لقعلاب ًةموكحم ٌصوصنلا ٌلعجي الو ءصوصنلل ًامداخ لقعلا َّذِخََتي اذبب

 .اهنع عافدلاو اهبيرقت ٌةادأ ٌلقعلاو «لقعلا

 ٌناكو «ةلزتعملا ىلع ٌدرلا وهو «لخاد :امهّدحأ «نئناديم يف ِةلداَجّملل ىّدصت دقو

 الو ؛مهتحلسأ لثمب مهثراحُيف ؛لالدتسالا يف مهّقيرط ٌعبتيو :مهِتّجح لثمب نحل

 .صوصنلا نع ًاعافد هفّرِصُيو ّلوقلا ُبَّلَقُي لب ءعافدلا يف صوصتلا دنع ٌفقي



 ءاملعو مالعأ 1

 نم ةّينِطابلاو ةفسالفلا ىلع ٌدرلل ءىّدصت دقف :ّيجراخلا يناثلا ُناديملا اَمأ

 مهّرمأ ّيِوَق نيذلا ةطمارقلاو «ةيمالسإلا ٌدئاقعلا ُنّهَوُي ام نوريثي اوناك نيذلا ٍةعيشلا

 ال ْنّمم مهريغو «ّيرجه لا عبارلا ٍنرقلا ٍلَّوُأو ؛ثلاثلا ٍنرقلا رخآ يف مِهُّلْيَس لاسو

  .لقعلا ٌليلد الإ هُمطقي الو :ةّيقطنملا ةسيقألا الإ هُمحْفُي

 امو ؛ثلاثلا ٍنرقلا نم يناثلا يفصنلا يف ةلزتعملا ُنأش َفُعَض دق هنإ «ّنحلا يفو

 نوككشيو هتوجام يلا دف دلسإلا نغوانالا ناردع مح ٌءالب مهل ناك دقو ُهَيِلَو

 هّدعب ءاج ْنَمو قارعلا يف ّيرعشألا لمح دقف ءٌلْخي مل َناديملا ّنكلو .هقئاقح يف سانلا

 رخآ مجن هل ٌعِزب ٌمجن مالسولل لَكَ اَّلك هنإ :لوقلا ٌّقحو .مالسإلا نع عافدلا َءاول

 يرعشألا نسحلا يبأ ٌبتك

 وذ ٌصِلْخُم رهف «نيعفادملا نم ٍةورّذلا يف ِهْيلَعُج ٍتافص ّنوأ دق ّيرعشألاو

 ُمسّسَت هّلبقو ٍلازتعالا كرت دعب اهّبتَك يتلا هبتُكف ءناسللاو ملقلاب ٍنايبلا ّيوق وهو «ةّمه

 .لوقي اب ناهيإلا ٍةّوقب ٌضيفتو ءمّكْحُم | غيلبا بولسألاو ةرابعلاب

 ٍةطاحإلا ىلع لدي نْيعوَّتلا الكو ُهّدعب ىرخأو «لازتعالا يف اهفّلأ ُبتُك هلو

 تالاقم» هباتك ةلزتعملا َكرتي ْنأ لبق اَهبتك يتلا هبتك نمو .ريكفتلا يف ٍقْمٌعلاو ةلماكلا

 يتلا ةيمالسإلا ٍقرفلل باتك عمجأ هنأ ٌبسحأو :ةحضاو ٌةنيب هّتارابعو ؛«نييمالسإلا
 .ّيرْجللا ِثلاثلا ٍنرقلا ىلإ ثرهظ

 دعب هبتك باتك لوأ هّلعلو ««ةنابإلا» باتك اهنم ٍلازتعالا كرت دعب ٌُبتك هلو

 لقتني ْنَميِف نأشلا حضاو مهب رّثأتلا َّنإف نيئّدحملاو ءاهقفلا ركسعم ىلإ لاقتنالا
 .ةيوق نوكت ٍلاقتنالا ةعْفَد إف هيلإ ّلقتنا يذلا جاهنملاب ًاّأتم ءنادْيَم ىلإ ٍنادْيَم نم
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 يذلا لقتسملا هديكفت هيلإ لقتنا يذلا ٌرجلا يف ُرْكَفُي ٍناديملا يف ٌرقتسي نأ َدعب ْنكلو

 .هيلإ ىوأ يذلا ٍناكملا يف اهذدجيال ةدايب ىّذُعَت

 ةنابإلا يف اًهاق يتلا هئارآ ّضعب ًالَّدَعُم كلذ دعب نم «عمللا» هّباتك ءاج اذلو

 رهاوظب دخلا ٌمزليو «تاذلاب هْجولاو «ةردقلاب ديلا ٌليوأت ٌعنمي ناك «ةنابإلا" يف ٌرهف

 هنكلو «ليوأتب سيل ةقيقحلا يف وهو «ليوأتلا كلذ ُرّرقي «عمللا» يف نكلو «صوصُلا

 :يرعلا ُلوق هزاجملا ٌكلذ نمو ءأليوأت ٌدعُي ال ٌروهشملا ٌراجملاو ءروهشم زاجمب ٌدخأ
 ُدي# رمألا كلذكو ءناطلّسلا ُدارُي لب «ةقيقحلا ُدارُث الف «ةنيدملا ىلع ُهَدي ٌريمألا َعَضَو
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 َحالص نإ ىتح ءهّدعب ْنَمو «هنامز يف ماّكُحلا ٌدنع ًةريبك ٌةلزنم ٌيرعشألا لان

 .ّيرَعشألا ءارآ ٌْنَّمضتت ٌةموظنم هّدالوأ ظُفَحُم ْنأ ىلع ًاصيرح ناك ّيبويألا نيدلا

 ءمهرثكأ وأ نيملسملا ًةديقع ُهٌؤارآ ثراص لب «ماّكحلا ىلع هريدقت زصتقي لو

 نم نإ لب ءطقف ٌجئاتن نم هيلإ ّلَصَو اهيف هنوعبّتي ال مهريدقت ٍطْرَفِل ٌكملعلا ناك لب
 ضّرعُي يرعشألا ٌفلاخي ناك نمو .اهقاس يتلا ِةلدألا يف هعابَّتا بجوأ ْنَم مهرابك

 دنع سبحلل ةيميت ْنبا ٌضّرعتو «هيقن دنع موللا ىلإ لازغلا ٌضّرعتف «ديدشلا ٍدقنلل
 .همجاه امدنع ىذآلل ٌيسلدنألا مزح نبا ضّرعتو ؛هتفلاخت

 هقفلا ٌةمئَأ كرت | «دئاقعلا ملع يف ًاحضاو ًارثأ ّيرعشألا كرت «ةلمجلا يفو
 و ء كس # سس
 .عورفلا ملع يف ةنيب اراثا

 .ليبسلا ءاوس ىلإ يداحلا وهو «قفوملا وه هللاو
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 :ثيدحلا لهأو ةلزتعملا نيب ةكرعملا

 .هقفلاو ٍثيدحلا لهأو ةلزتعملا َنيب ءاَكوح امو دادغب يف اهّدّشَأ ىلع ةكرعملا تناك

 ىضتقُم ىلع ةديقعلاب ُقلعتت يتلا ٌصوصُنلا نورّسفُي نيذلا نيلزتعملا ديوي ُناطلسلاو
 نوحرطيو «ءيش يف قطنملا اذه ْنِم سيل ام ًايلقع ًاقطنم نوبّسحي دقو هدّرجملا لقعلا

 ا و يل م ا دا ب

 ٍدهع يف ناطلسلا يف اومّكحت دقو .لاهتحا الو هيف َةَهِبُش 5 ال ّيعطق ليلدب اَّلِإ تبنت

 تعبنا ءمهنم هللا لادأ اذإ ىتح «سابعلا ينب ءافلخ نم قئاولاو مصتعملاو 5

 يبأ ةروث يف انْيأر [ك مهيفنأ ةلزتعملا طاسوأ نم ثيدحلاو هقفلا لهأ ْنع نوعفادملا

 .قباس ٍلاقم يف مهيلع ٌّيرعشألا ٍنسحلا

 :رهتا ءارو بف ةلزتعلا ىلع حم ناك يدير روصنم بأ
 يف ىّمسُت يتلا ٍدالبلاو ناسارحو دنقرمس يف ٍةلوّصلا هذه لثم مه نكي لو

 ٍناطلس نع ٌةديعب تناك دالبلا هذه نأل كلذو ءرهنلا ًءارو ام ٍدالبب يمالسإلا ِفّرْعلا

 مّجهتت الو «عّروتت ٌةينيد ٌةعْرَت اهكولملو «ّيقاذ ٌلالقتسا اهل ناكو «ّيحورلا دادغب

 .م1954 - ه1784 ماع الو ددعلا :يبرعلا ةلجم )١(



 كل يديرتاملا روصنم وبأ

 ىتح ءاهّلهأ ٌدوسي ٌثيدحلاو ُهقفلا ّناكو «لوقعملا نم ُضغت الو «"'لوقنملا ُمرتحت

 ارتاكو انادي هيما ب يك رك ايدل نم اواو اير عر دوريا

 .ةقشملا مَظِعو ةَقّشلا عب ٍدْعِب َعَم هيلإ نولحري

 ىلإ يرْسَت مهؤارآ ثناك ؛مهنع مهتودّيؤُي ْنَمو ةلزتعملا ٍناطِلس ِدْعُب مم ْنكلو

 ري : 7 - 010

 اهكود لوحت الو ءناكم يف سبحت الف ؛حيرلا راسم يف يرْسَت راكفألا نأل ؛كلانه

 * يسر و
 .راتساو بجح

 أَّيهف أّيهف «ليوأتلاو ٌريسفتلا ُْحِصْيو ءاهّدريو اهُّمواقُي ْنَم ال تعبني نأ أ ذب ال ناكو

 .يديرثاملا روصنم يبأب ّفورعملا ٍدومحم نب دمحم ّنب دمحم َكلذل هلا

 :روصنم يبأ ٌدلوم

 ُبلغي يذلاو هرعت يف ُنَدظَنُي نكلو ؛عطقلا ليبس ىلع هداليم خيرات ْفرُي م

 يف «ّيرُجِلا ِثلاثلا ٍنرقلل لوألا بفصنلا نم ةريخألا ٍةرشعلا يف دلو هنأ ٌنظلا ىلع
 ٍةفرعم ٍقيرط نمو ؛هتذّتاسأ ةافو خيرات ىلع ٌىنبم ٌنظلا كلذو ءاهرخآ يف وأ اهيوأ

 نأو 9“ ةنس ّيَفوُت هنأ ِدَكؤملا نمو ؛كلذ ُديغ ٌليبس الو :حيج.ّّتلا اذه ناك كلذ

 ءاروهشم تومي دوكلا تلاعلا نآلاءلوفتم هن نيفحنتلا خو لع ةاقولا ةفرعف

 .فورعم ريغ ارومغم دوي هّنكلو «نوريثكلا هيلع جّرخخو فرُع ُثيح
 :روصنم يأ ٌبَسَن

 راصنألا ُةّيرذ ّلقتتت نأ يف َبَجمَعالو .يراصنألا َبوُيَأ يبأ ىلإ نورثكألا هّيسنيو

 مهيف لاق َنيذلا مهو ؛نيدهاجم ٍةازغلا مم اوءاج مهخأل «ةيئانلا يضارألا كلت ىلإ

 .هّتبثأ ام باوصلاو .لزعنملا :لصألا يف )١(



 مروا 1

 ."”«عمطلا دنع نوليلق عزفلا دنع ٌنوريثك» :ِّلك يبنلا

 ّنكلو «راصنألا ىلإ هتبسن ةَّحص يف ءاملعلا ضعب  ليلد ريغ نم ُكّكَشَتَيو
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 (حِصَت مل ْمأ ةبسنلا هذه َتَحَصُأ ٌءاوسو .اهنوقثويو ةبسنلا نودَكْوُي باسنألا ًءاملع

 الع ْنكلو ء«بّسَنِب الَع ام «ّيمالسإلا ركفلا خيرات يف ةّلِجَّتلا عِضْوَم يف روصنم وبأف

 نم ًادمتْسُم ًايفاضإ ًافرش سيلو «هسفن نم ٌتعِبُْم اذ ُهْفَرَكَف ,ملعلاو ركفلاب

 .بسن وأ بَّسح

 :ملعلا بيراحم نم ًابارحت ثناك دنقرمس

 يف ملعلا بيراحم نم ًابارح تناكو «دنقرمس ٍدالب يف ٍروصنم وبأ أشن دقلو

 ملعلا ٌعّجَشُت اهيلع ٌرطيَسُت يتلا ٌةلودلا ٍتناكو ءروصُع نم ُهّدعب ًءاج امو ؛هرصع

 هذه ٌلهأ ناكو «لبق نم انْرشأ اك ِكيكشت وأ ٍفارحنا يف ال «ناعيإو عرو يف هّرشنتو

 لك ّنأل ماظنلا دويق نورْئؤُي الو ءسردلا ةيرحو «خويشلا ىلع َيّقلتلا وْ دالبلا

 ٍذخأو ءعرشلا يقافآ يف ٍقالطنالا نم ٌركفلاو لقعلا ٌمنمي ءسردلاو صحفلل ديق

 هقفلل  ٌةيماظنلا ٌسرادملا ِتميقُأ امدنع هنأ ٌحيراتلا ىور كلذلو «هيئاوم ّلك نم ملعلا

 دنع ام ٌديِرُي ْنَم هبلطيس هنأ اوُملع مهنأل «ملعلل ًاقأم اوماقأ  لوقعملاو ثيدحلاو

 .هللا ةجو ُديِرُي ْنَم الإ هّيلطي ال ناك لبق نمو «هللا دنع ام ٌديِرُي نمو «سانلا

 تعماستف «نيرحبلا نم لاهب كَ هللا لوسر ىلع مدق :سنأ ثيدح نم «لاثمألا» يف يركسعلا هاور )١(

 مكنإلا :راصنألل لاقو «هيف ًاليوط ًائيدح ركذو ِةيي هللا لوسر ىلإ اودغف ,راصنألاو نورجاهملا هب

 .«عمطلا دنع نوُلقتو «عزفلا دنع نورثكت تملع ام



 "ما يديرتاملا روصنم وبأ

 :لوقعمو ٍلوقنم نم «يفنحلا بهذملا ىلع اهتروضسولا

 سردو «مهيلع َجّرختو «ءاهقفلا نيب أشن دقو «خويشلا نع روصنم وبأ ىقلت
 را الل 0 هقفلا ٌلرصأ

 سمحتو ّيفنح ا

 هنأ كلذ «دئاقعلا ٌسّردو ؛لوقنملاو ٍلوقعملا َملع ٌدمتسا ّيهقفلا ٍطسولا ّنمو
 عونرملا ياةلوقنلاورراوقملا يف ةفيط يأ ءامإلا عنو ماجا لع اهيرح ادن اك

 دئاقعلا يف ٌمالك مهنع َرْيَأ دقو :ةعبرألا ةمَكَألا نيب نم ةفينح وبأ ناك دقو ءلوصألاو

 ٌراَشُي ًاغلبم اهيف ٌعلبو ةّبملعلا هتايح ِرْدَص يف اهّسرد دق ناكو ءاهيف لوقلل ليصفتو

 «كلذ يف اهبتك لئاسر هنع ْثرْثَأ دقو ءكلذ يف هسفن وه رّبع اى عباصألاب اهيف هيلإ

 ذقو“ .ّيَتَبلا َناهنع ىلإ هتلاسرو «مّلعتملاوملاعلا ٌةلاسرو «ربكألا وقفلا ٌةلاسر : :اهنمو

 لبلد ىلع يننيال كلش هتكلو ةفينح يبأ ىلإ لئاسرلا هذه ةبسن يف ارامل ودم كف

 لولا ٌءاملعلا هاقلتي ام ُلبقن ةيملعلا انّتاقيقحت يف ٌنحنو ؛هيلإ اهتبسن ٌراهتشا ضراعُي

 .ةبْسّتلا ٍنالطُب ىلع ُليلدلا ماق اذإ اّلِإ هلْوَح ّكشلا ُديِعّنالو

 اهيدأ نايبو ءحيضوُتلاو ٍحرّشلاب لئاسرلا كلت دنقرمس داب يف ءاملعلا ىقلت دقو

 .جيرخُتلاو 7-0-0 ةساردلاب هّهقف اًوَّقلت امك .لقنلاو ٍلقعلا نم

 :ةيهقفلا ٍتاجيرْخّتلا يف ٍةِّيلقع تاساردب ٌّصتخا ًٌةفينح يبأ ٌبهذم

 امك «دئاقعلا يف ةفينح يبأ َءارآ ُتَّقلَت يتلا «ةعبارلا ٍةقبطلا نم روصنم وبأ ٌدَعُيو

 سايقلا يف لقعلا لامعإ ءرثألا انا عم هُدوُسَي هقفلا يف ٌيمَتَحلا ٌبهذملاو .هّهقف تّقلت

 سقفلا ذو تطال رووا اهطتصو عرقا متقاوو ماكحألا عيرفتو ّيهقفلا
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 «يريدقتلا هقفلا ىلإ هنا بهذم ُلَوأ هنأ كلذ :ةّيهقفلا ٍتاجيرختلا يف ةَّياقع ٍتاساردب 3

 نأ ًابيرغ ْنكي ملف ةَسِيقَأْلاَو للعلا قيبطتب اهل مكح ٌءاطعإو ءْعَقت ل رومأ ضْرَف وهو

 «ثيدحلاو ِهقفلا ّلهأ ًادّيؤُم اهيف ضوُخيو «دئاقعلا سردي ْنَم هئاهقف نيب نم جرخي
 .هقفلا يف ًةيلقعلا ٍتاساردلا سرام هنإ ذِإ

 :يرعشألا نسحلا يبأو يديرُثأملا نب ٌقراغلا

 نسحلا يبأو «يديرٌتاملا روصنم يبأ َنيِب ةأشنلا يف ًاقراف انه َرّرقن ْنَأ ُبِجيو

 ىتح ؛مهّجهانم َجَهَّنو ؛مهيلع َجّرختو لازتعالا ٍلهأ نيب ًاشن نسحلا وبأف «ٌيرعشألا

 .نيثّدحملاو ءاهقفلا ِكِلْسَم ىلإ ٍلازتعالا نم َجّرَخْف هللا ُهَمَهْل

 كلذلو ءًاعم ٍدئاقعلاو ِهقفلا يف مهيلع َجّرختو «ءاهقفلا َنيب ًاشن ُهنِإف «ّيديرُتاملا ام

 ٌباتك هقفلا ٍلوصأ يف هلو «دئاقعلا ملع يف ٌماقَم ُهل |ى «هقفلا يف ٌماقَم ّيديرثاللل ناك

 .«نآرقلا تاليوأت» ٌباتك ريسفتلا يف هلو ««لدجلا» ٌباتكو ««عئارشلا ذخآما

 :يديرثأملا روصنم يأ تك

 ْتَرَس َنيذلا ةلزتعملا ىلع ٌدرلل ىّدصت دقف «ةريثك ّيهف ٍدئاقعلا يف ِهّْبْتُك امأ

 ٌةعيشلا ناك دقو ءِبْتُك ٌةثالث كلذ يف ُهلو ءاهِعوبُر يف ثرشتناو هِدالب ىلإ مهتالاقم

 ٌدرلل ىَدَصَت كلذلو «دالب نم اهَبِقاَصيو ءاهب ٌطيحي امو ٌَدْنَقرمس ٍدالب يف نورثكي

 ٌباتكو ءضفاورلا ضعبل «ةمامإلا» باتك ىلع ٌّدرلا كلذ يف هلو «مهِتلواَصّمو مهيلع

 .(ةّطمارقلا ىلع درلا»

 ٍدئاقعلا يف ٌتاسارد هلو ,ثيدحلاو هقفلا لهأ ِءارآ نع عافد ُفققاوم اهلك هذهو
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 ءاملعلا اهالوت «روصنم ىبأ ةديقع» تنمي ةريغص ةلاسو ةبلإ تنسو: ةكريرقت ةيباجتإ
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 «ةفينح يبأل «ربكألا هقفلا باتك ُحرش» هيلإ ٌبسنُيو .حيضوتلاو جيا هدعب نم

 د كل نورس ناوواكلا نعاس لا العلا ُكشي ْنكلو
 .اهنص انهنغ ترفت قلذلو؛ةلدأز

 هباتك اهنم «هيلإ اهتبسن يف ٌكشاال «ةبسلا ٌةحيحص ٌبتك كانه ْنكلو
 ةديقعلا اهم َحَّضو ّبتك هذهو «(ديحوتلا» هباتكو ««تالاقملا» هباتكو ««نيدلا ٌلوصأ»

 .ةّيريرقت تناك لب ةِّيلَدَج نكت مو ؛ةحيحصلا

 :روصنم يأ جهنم

 ريغ نم هوعبنا لقنلا هب َءاج اف «لقنلا اتا ةديقعلا مهف يف نوُّدحملا هجتا

 تاو .ًاليوأت هسياسأ ىلع مالكلا ُديسفت ٌدَحُي ال ًاروهشم ٌراجملا ّنوكي ْنَأ الإ ؛ليوأت

 نافل اراقب سح ءرقتلا دست لع نم رملا اوركو#رقفلاا نإ لوح
 يف ةَجُح ٌثيداحألا َنورّيعي الو اضتفُش ىلع نآرقلا َنورّسغُيو «صوصنلا هب نولي
 نع عافدلا مم نيئّدحملا َكّلْسَم نوُيرعشألا َكلسو .ةرّاوتم تناك اذإ الإ «داقتعالا

 «ليوأت ٍريغ نم ٍلقنلاب ٍداقتعالا يف للا ىلإ ًالوأ اوُهَتنا دقو «لقعلاو قطنملاب مهئارآ

 .ليوأتلا يضعبب اوذخأ مث

 لقتل ّلظ تحت نكلو ءاناطلُس ُهل لَعَجو «َلْقَعلا لومي ملهّنإف «َيديرُتاملا امأ

 َنيِب ًاكلْسَم َكَلَس وهف لقّتلا ىلإ ُهَدودُح ىَدعَتَي ْنأ ريغ نم ْنكلو ههلاَجَم هل ُلقعلاف

 .ةرعاشألا َنيبو «ةلزتعملا
 .ةلزتعملاو ٌيديرُثاملا نيب ٌقرفلا ٌحَضوُيامهدحأ كَم كلنا 0



 ءاملعو مالعأ -

 :يديرثأملاو ةلزتعملا َنب ٌقّرَفي لَم

 ةيؤرلا نأل «ةليحتشم اهتإ ةمايقلا موي هللا ةيؤر يف ٌنولوقي مهنأ لوألا لئلا

 روما م دلو هّلاحبس هثلاو ,دودحم ٍناكم يف ًاسوسحم ًايئرم يضتقت
 قب * رض زبد هوجو :ىلاعت هلوق ىلثم كلذ يف ثءاج يتلا ٍتايآلا اورّسفو «ىرُي

 ًةيؤرلا ٌبراقي ًايوق ًاكاردإ بلقلا كاردإ دارملا َّنأب 17-875 :ةمايقلا] رن 3

 ريغ نم ىَرَي ىلاعت هللا ْنِإ» :لوقيو ءوه اك ّصنلاب ٌذخأيف ٌيديرثاملا اَمأ .رّصبلاِب

 نع هِهّزنتو .هتافصبو «ىلاعت هللا ٍتاذب قيلت ٌةيؤر يه لب «هيبشت الو ٌّدح الو فيك
 .«اهب ٌميِلع هللاو «ةمايقلا موي يف يهو «ءايشألا ٍةِماشُم

 :يديرئاملاو ةَرِعاشألاو ةلزتعمل َنيِب ُقّرْغُي ثم

 .يديرثاملاو ةرعاشألاو ٍةلزتعملا «ةثالثلا جهانملا َنيِب ٌقْرَقلا ٌحّضوي يناثلا ّلثملاو

 .حْبّقلاو ِنْسُحَلاب ءايشألا ىلع لقعلا مك ُةلأاسم :وهو

 هنأب لقعلا ُمكحي ايف يتاذ ًاحْبُقو ايتاذ ًانْسُخ ِءايشألل نأ َنْوَري ٌةلزتعملاف

 ٌنوكي نأ ذب ال هتاذل هحبقب لقعلا ٌمكحي امو «هب ًارومأم َنوكي نأ َذُب ال هِتاذل ٌنَسَح

 ّنسحلا ّلعفي نأ هنم ٌبولْطَم هنأ َملعي ْنأ ِفّلكملا ىلع بِي كلذ ىلعو ههنع ًايهنم

 ىلعو .لقعلا فلاخخ ْنِإ ةمايقلا موي ٍةفلاخملا نع ٌيَزْجَم هنأو «هبلطب ٌعْرَش ئجي م ولو
 هْرّشُيو مهُمّلعُي ٌلوسر ئجي م ولو «ريخلا اولعفي نأ نيفّلَكُم ٌسانلا ٌنوكي كلذ

 .رشو ريخ نم اولعَف ام ىلع ىلاعت هللا نم نْوَراَجْيَس مّن .مهُّرِْنيو
 ُحْبَقلاَو ُنْسُحْلا (هنإ «ّيقاذ حبق الو «ّقاذ ٌنْسُح ءايشألل ّسيل :اولاق ٌةرعاشألاو

 لقعلل ٌسيلو «ٌحيبق وهف هنع ىهن امو ٌنَسَح وهف هب ٌرمأ اف «هيبنو هللا رمأ نم يجي
 ْ :ناطلس اذه يف



 نام يديرتاملا روصنم وبأ

 وه اهب اّلِإ ٌرمأي ال ُهللاو «يتاذ ٌحْبُقو يتاذ ٌنْسُح ءايشآلل :اولاق ٌةَيديرُتاملاو

 :ىلاعت ِهلوقل ةلاسّرلا دعب اَّلِإ فيلكت ال ْنكلو «حيبق وه اع اّلِإ ىهني الو ءنَسْح

 ٌباقع ٌةَمث ٌسيلف «ٌلوسر ئجي ملاذإف 1١ :ءارسإلا] 6 اًلوُسَركَسَب ََّح نعم امو
 ْعيطُي ُفّلكملاو حيبقلا يف هيمو ِنْسُحلا يف هللا ّرمأ ُلقني ُلوسرلاف «ئيس لعف ىلع

 َموي ٌباوث الف ؛ثوعبم يبن ريغ نم ٍلقعلا ُكاردإ ِدّرجم ىلع ىزاجي الو هّيبخو هللا ٌرمأ
 .ًاريذن وأ ًاريشب ءاج دق بن ناك اذإ اَّلِإ ءبامتع الو ةمايقلا

 :اهسفن صوصنلا نم هليوأت ٌدَتْسَي يديرُنملا

 جرخ ْنأ يف ًاببس ّلقعلا لمي لو «لقنلا ٌمرتحا يذلا ٌحاهنملا كلذ ناك دقو

 .هتروث نم ىلوألا ةعفدلا يف ٌيرعشألا اهلبقي مو «نوئّدحملا اهاري ال ًءارآب ٌيديرُتاملا

 َمَم قمتي اب اهوَوُي ةّيلعلا ٍتاذلا ىلإ فاضت يتلا حراوجلا ّلك ّنأ :ءارآلا هذه نمو

 هلوق لثمو .هتردقب اًطٌوْوُي ٠١[« :حتفلا] 4 مْ قوه أ دي :ىلاعت هلوق لم .اهانعم
 ,ظافلألا نم كلذ ُريغ اذكهو ءهمَعِنب اًهّوؤي «[14 :ةدئاملا] © ِناَءليوسَبَم كاَري :ىلاعت

 اهَرّف ٌديلاف .اهسفن صوصنلا نم هليوأت ًادمتسم نوكي ْنكلو .لقعلا ىضتُفُم ىلع اًكَوَوي

 ىلاعت هيلوق لثم يف «ةحراجلا ٍريغ ىلع َةَّلاَد نآرقلا يف ثءاج اهأل ةَمّْتلا وأ ٍةردّشلاِب
 .[4 :تلّصف] © فل َنِ الو هيدي نيب نم ليلا هيي اَل > :نآرقلا ٍنأش يف

 سا ع . 0 00

 اّلِإ نوكت ال ىلاعت هللا لاعفأ نأ  جاهنملا اذه نم ّمزتلا امب  ٌّيديرُأملا َرّرق دقو

 هنذل ءهّدعو هللا فِلْخَي ْنأ ٌروجي ال هنأو «صئاقنلا ّلُك نع ٌهْرْنُم هنأو ,ةمكحلل ٌةقفاوم

 8 ل م 5 5 00 - مس ا .٠

 فلي ْنأ لاحُّمف 14 :نارمع لآ] # داحصييلا ٌتِْخُي ا هلأ كرإ# :ميركلا هباتك يف لاق

 .روُمَغ ٌوُمَع وهف ءرْفَعلاَو وفعلا ٌنوكي نأ الإ باقع نم ٌرذنأ امو ءباوث نم َدَعَو ام هللا



 ءاملعو مالعأ

 ُمزلُي ال هنأل «داعيملا ىلاعت هللا فِلْحي ْنأ ًالقع ٌروجي هنإ» :لاق ةرعاشألا ٌضعبو

 .«نولأسُي مهو «لعُفي اع لاس الو .ءىشب

 «لقعلا مكب ًاذخأ ّيرعشألا نم رثكأ ّيديرٌتاملا دجن «لئاسملا نم ٌريثك اذكهو

 .لقنلا مازتلا عم

 :ةلزتعملاو ةرعاشألا نيب طسو نوُيديرُتاملا

 ناك نإو ءجاهنملا ُث ثيح نم ٌيرعشألاك نكي 0 ّيديرتاملا نأ ةٌرقن ازيخأو

 َدقعن ْنَأ ءاندرأ اننأ ولو .ًاليلق الإ ٍنافلتخي ٍناداكي الف «جئاتن نم هيلإ ىهتنا ايف هبراقُي

 انملعل ةّيديرُتالاو ةّرعاشألا جهنمو «ةلزتعملا جهنم :ةثالثلا جهانمل هذه َنيِب ةنزاوم

 ةّيديرئاملاو ءلقعلاب هل نيِبّرقُم ٍلقنلل رعاشألاو «لقعلل َناطلُّسلا نولعجي ًةلزتعملا َّنأ

 .ًاعم لقنلاو ٍلقعلل َناطلّسلا َنولعجي

 ةيذيرئتاملاف 007 ةلزتعملا َنيِب «اطفو مهريكفت قف ٌةّرِعاشألا ناك اذإو

 مهنم ةلزتعملا ىلإ ُبْقأ مهنأ ءالعلا ٌضعب رّرق كلذلو «ةلزتعملاو ٍةرعاشألا َنيِب طسو
 هبجاوب َماق لكف «ءازجلا َريخخ مالسإلا نع عيمجلا هللا ىزجو «نيثّدحملاو ِءاهقفلا ىلإ

 .هيحاوتن نم ةيحان يف
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 ففي ينالقابلا ركب بأ

 "ينالقابلا ركب وبأ
 (ه5 ناموا قل

 اعد اوُقاضو «قارعلا ٍدالب رئاسو دادغب يف ةلزتعملا ىلع ُثالْمَحلا ْتّدَتشا
 اوبهذي ملو ءسراف يف الإ مه ًاَسْفنَتُم اودجي ملف ءاحل ٍبعّشلاو ماّكُحلا ٍدييأتو اهترثكب

 «مهعابتأو ٍذيمالتلا نم هّدعب ْنَمو ّيديرُأملا روصنم ابأ نأل ءرهنلا ًءارو ام ٍدالب ىلإ
 .مهئارآل ُعسّني ًابّيط ًاماقم ْتسْيَلو مهل ْتسْيَل ضرألا هذه اولعج دق

 يضاق مهنم ٌراص ىتح ًايبسن مُهرمأ ربك «ّيرجملا عب بارلا نرقلا يفنصتنم يفو

 ُشِقاني ام ًاريثك يضاقلا اذه َناكو «ميلقإلا اذه فاطلب ةلودلا ٍدْضَع ٍدهع يف ةاضُقلا

 ليمي ناك يذلا ةلودلا ٍدّضَع ةرضح يف مهنم ٌلانيو «"”مهيلع جلاب حّلْغَيو ءنيينّسلا
 نم قارعلا ِءاملع نم ٌدِفوتسي ْنأ َدارأ اذلو «نيلزّتعملا ركي ْنأ ريغ نم نيينّسلل هبلقب
 .ةنسلا ٌرصنيو ةاضقلا يضاق ىلع ُدُرَي

 :يلزتعملا ةاضقلا يضاق ةرظانم

 0 يشل عنتما امهيلإ ٌثباتكلا َدَرَو (لف «ةرصبلاب هذيملتو خيشب هيلع ٌريشأ دقو ٍ

 ًةَجُحلا دريل باهذلل ٌدعتسا هّنإف ٌباشلا اّمأ .هل ٌةيهارك ةلزتعملا سلجم ّرضحي اليكل

 .م1954 - ه284١ ماع ل٠ ددعلا :يبرعلا ةلجم )١(
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 .جلفلا نم .مهقوفيو مهولعي :يأ (؟)

 يف هتمجرت رظنت .يرصبلا يئاطلا دهاجم نب بوقعي نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ مامإلا وهو (1)

 .195 :5 (كرادملا بيترت»و 237417 ١: (دادغب خيرات»



 يكول "1

 ليسا عا تا

 نع مهعانتماب .دحأ مامإلا ٍدهع يف َهّنّسلا ّلهأ ْنِإ» :هخيشل لاقو «ليلدلا ميقيو

 ٌلزن «قثاولاو مصتعملاو نومأملا َمامأ ةّجحلا ٍنايبو ,مهبهذم نع عافدلاو ةرظانملا

 .(لّوئام ٍنحملا نم مهب

 يضاقب ىقتلا ٌثيح «زاريش ىلإ بهذو ؛ّيِبّسلا فقوملاب ّباشلا ٌديملتلا ري م
 كوع .ةلودلا دْضَع َمامأ َةَّجَُحلا هيلع َماقأو هّرظانو ؛هَعَم ْنَمو يلزتعملا ةاضقلا

 هّدلو هيلإ َمقَد مث ءهنع َعفاديو ءةنّسلا ٍلهأ بهذم رشنيل ًادمأ ٌسرافب هّماقأو «هب

 .مهريكفت ىلع مهئشنُيو ءنيِّنَّسلا جاهنم مهَجهنيل

 :لالدتسالاو طابنتسالا ىلع ينالقابلا ةردقم

 انآ دق «ٌنالِقابلا ركب يبأب ريهشلا ٍدّمحم نب ٍبّيطلا نب دمحم وه ٌباشلا مكلذ

 ةرظانم ٌعِيس ْنَمل :هيرصاعم دحأ هيف ّلاَق دقو «لالدتسالاو طابتتسالا لع ل هللا

 الو نيِلَّسرتملاو ءاهقفلاو نيِمَّلكتملا نم ٍدحأ عامسب اهّدعب د ) ركب يبأ يضاقلا

 .«هتراشإو هماظن نْسُْحو هاتر همالك بيط نم ءاضيأ يناغألا

 :ملعلا هيلطو هتدالو

 كلذو «نيقيلا ِهْجَو ىلع هداليم خيرات ُمّلعُي الو «ةرصبلاب ركب وبأ َّدِلَو دقو
 الو «نودلوُي َنيح مهب ٌسانلا ٌمتبي الف سانلا ٌرئاس ٌدلَوُي اى نودّلوُي ًءالعلا نأل

 الو مهتافو خيرات ٌملعُي كلذلو «مهُرابخأ ٌضيفتستو ءاورهتشي نأ َدعب الإ نوركذُي

 ةيامن يف َدِلُو هنأ .مهرابخأو هخويش عّبَتَت نم ُرَهظَيو ,مهداليم خيرات نيقيلاب ُملعُي
 .ليلقب اهّلبق 5 ؛ليلقب اهّدعب وأ عبارلا ٍنرقلا نم لوألا عبرلا



 7-2 ينالقابلا ركب وبأ

 هبابش ءادتبا يف َملعلا ىَقلتو ءاهب ىلوألا هّئأشن ًاشن ذإ «ةرصبلاب ٌملعلا بلط دقو

 اذ ناك نإو ءًاتاكم ٍقارعلاب هقفلا اذهل لعج ٌيكلام ٌةيقف ةَرْظن ىعرتساو ءاهئاملع نم

 .هيلع ٌسّرَدف "31/ه ةنس قوتملا ّيرهبألا ركب وبأ وه ُهيقفلا كلذ «ةدودحم ٍةحاسم

 :يكلاملا هقفلا يف ينالقابلا غوبت

 ُتلَصَو ًةجرد هيف غلبو «هّبهانمو هّلوصأ ٌسردو «هيف غبنو «ّيكلاملا ةقفلا سرد

 َبهذملا َّنأ َعَمو ءنيِمّلكتملا ٍةمئأ نم ًامامإ هنوك ّمم ِءاهقفلا نم ًاهيقف َريتعُي نأ ىلإ هب
 كلت ٌننالقابلا هيف علب دقف ؛هراهدزاو هٌومُت نطاوم نع ًاديعب ناك قارعلا يف ّيكلاملا

 ىتآو «عنيأو ٌبهذملا هيف ٌرهدزا يذلا برغملا ءاهقف ضعب لاق دقو «ةيلاعلا ةجردلا

 سلجم ٌترَضَح الف «سلدنألاو برغملاب ُتهّففت دق ٌتنكو دادغب ىلإ ُتْلَحَر» :هلكأ
 ُترََح ,فِلاَخُملاو ٍفلاؤملا َمم هقفلاو ٍلوصألا يف همالك ٌتيأرو ءرْكَب بأ يضاقلا

 .«ئدتبملاك هّدنع ٌتعجرو ««ًائيش ملعلا نم ٌملعأ ال» :تلقو «يسفن

 يف ٌركذُي ٌراص ىتح «ةجرد دعب ٌةجرد يمالسإلا ملعلا ِنادْيَم يف وُلعي ّلاز امو
 اهّدعب داع دقو «ةلودلا دٌضَع ىلإ هتلحر انزكذ دقو .ةرظانُملل اهّلك ةيمالسإلا ميلاقألا

 هنأ رهظيو «ِنالِقابلا ركب ابأ يضاقلا ىّمسُي ناك كلذلو ءاهءاضق ّيَوَو «ةرصبلا ىلإ

 .هرْضَع يف َنييكلاملا ٌةساير ثهتنا هيلإف ءاهيف نييكلاملا نيب يضْقَي ناك

 :هيف هخويشو مالكلا ملع يف ُهَترْهْش

 يه «قافآلا تقبط يتلا هّثرهش ْنكلو ءهلوصأو هقفلاب يضاقلا ٌةرهش ْثسيلو

 بهذملا ٍةمثأ ٍرابك نع كلذ ىقلتو «ٌيركشألا بهذم نع هغافدو «مالكلا ملع يف

 ٌيرعشألا نسحلا بأ باحصأ نم ناك يذلا .دهاجم ُنبا :مهنمو ؛هدهع يف ٌيِرَعشألا



 ءاميلعو مالعأ 0

 هذيملت عم ةلودلا ٌدْضَع ةاعد يذلا وهو .دئاقعلا يف مالك نم هيلإ ىهتنا ام هنع ىقلتو

 بِلا ٌديملتلا لمحو «سلجم يف «ةلرتملا مم سلجي نأ نع ىّيأتو َعنتماف يابا
 .ةّجُحلاب ٌَماقو َرظانو َبَمَّذو ؛هدحو

 ًالجر ناكو ءًاضيأ ّيرعشألل ًاذيملت ناك يذلا ّيهابلا نسحلا يبأ ْنَع ذخأو

 ناك» :ينالِقابلا هيف لاق دقو ءمهنع هٌملع ىفخي الو «سانلا نع يفتخي ءايفوص ًايقت
 َرتّسلا يخْرُي باجح يف اّنم ناكو «ةدحاو ٌةّرم ٍةعمج لك يف انل ٌسّرَدُي ٌلهابلا خيشلا

 .(هارن الّيَك هتيبو اننيب

 «بهذملا نع عافدلا يف َءّبِعلا لح هذيمالت نع يرعشألا بهذم ىقلت الو

 نيذلا نم مهريغو ةعيشلاو ٍةلزتعملا ىلع ْرِصِنَقَت ل هتشقانم نإ لب ءنيفلاخملا ةشقانمو

 ةيمالسإلا ٍرايدلا دودُح ْتَرَواجت هتارظانم َّنِإ لب «مهنوقفاوي الو نيبنّسلا نوفلاخي

 رمألا ٍةالُو ضعب نم ٍدافيإب ْمِهِكِلَم ةرْضَح يف مُهداَجُم ىراصتلا دالب ىلإ ٌبهذي ناكو
 .بهذم نعال مالسإلا نع عفاديل ,نيملسملا نم

 :ةورّذلا يف هْنلَعَج ٌتافص

 .ءاملعلا َنيب ةورّذلا يف ِهْتلَعَج ءتافصب فصّنا دق ينالقابلاو

 لاق دقو :عمسيو ًارْقَي ام لكل «ةّيعاو ٍةركاذ اذ ناك هنأ :تافصلا هذه نم -أ

 سانلا فيناصت نم اوُلَعَت اوَُّتَص اذإ «دادغب يِفَّنَصُم لك ناك» :ّيدادغبلا ٌبيطخلا هيف

 ناك ىتح هِلْفَع ْنَع ُبيغت ال ًايئاد ًةرضاح هّتارظانم تناك مث .ّنالقابلا الإ مهبتك ىلإ

 لكل هُقينصت ناك ىتحو «نيفلاخملا ٍبّتُك ةعلاطُم ىلإ ٌجاتحي ال فالخلا يف نص اذإ

 انك يغار ةلففاحم ظل دياز ركوة ظفس نما دلت نانا هك لاكش ام



 ا ينالقابلا ركب وبأ

 ظافحتتساب مولعلا نم يفتكي ال ءرظنلا ٌقيمع «ةيعاولا ٍةظفاحلا هذه عم ناكو-ب

 ناكل نبا لاق دقلو «هطبتسا ام ىلع ينبَيو كيو ءطبنتْسَي ناك لب هيلع ثلمتشا ام

 .«باوجلا ٍةعرّسو «طابئتسالا ةدوجب ًاروهشم َناك هّنإ) :ِهْفْضَو يف

 ريغ نم اهيلإ ةجاحلا ٍتقو يف يناعملا ُلاسرَأ هيتأت :ةرضاح ةبيدب اذ ّناكو ج
 3 ةفْلُك رسيأب ٌموصخلا اهب محقي يتلا هتارظانمب ٌراتما كلذلو «فّلكت الو ٍةاناعم

 .مِحْفُملا مالكلاو ةعراقلا ِةَّجُحلاِب حيرصُتلا ىلعو ؛هلثم ضيرعتب ٍضيرعّتلا ىلع

 هللا نيد يف صالخإو ىوقتو حالص اذ «ةينايبلاو ةيلقعلا ةردقلا هذه عم ناكو د

 ام نإ) :ةرعاشألاو ٌٍّيرّعشألا نع هباتك يف ركاسع نبا لاق دقلو .هيف ّقحلا بلطو «لاعت

 هلا ةنايدلاو ِعَرَولا نم هنع هللا يضر ّيرعشألا ركب وبأ ٌمامإلا يضاقلا هٌرِوضُي ناك
 ًاظيغ هٌرهظُأ ام ٌرهظُأ انإ» :لاقف ؛كلذ يف هل ليقف .هٌرهظُي ناك ام ٌفاعضأ «ةنايّصلاو

 .«نيدلاو ّقحلا ءاملع اورِقْحتْسَي الثل ,نيفلاخملاو ةضفارلاو ةلزتعملاو ىراصنلاو دوهيلل

 اهّدازو «هل ىلاعت هللا اهّبهو .ةّيلج ٍةحضاو ِةيْيَم اذ ءتافصلا ذه ّلك عم َناكو

 .ةعئار ةينايب فقاوم نم هّسرام اب

 هك هاك يق نم لمقلا ظفللا هينأي «نايبلا َنانع ًاكلام ًاحيصف ّناكو

 .ةاَناَعُم ريغ نم ةريثكلا ناعما

 :هثارظانمو هسورد

 ملعلا نم ٍداز ٍريخب دّوزتو ءاهيف هّيهاوم ثرهظو «ةرصبلاب - انّلُق امك  أشن
 «ةرصبلا ًءاضق لو هنأ عم سردلا ىلإ ناو «َّيِمْؤَق ٍناسلو يمل ٍلْقَع عم يقلاو

 هسرد نم ٌعِزْنَي ناكو «ءاقلإلاو سردلا ٌّقحب مموقي ءءاضقلا بجاوب همايق عم ناكف



 ءايلعو مالعأ فلل

 ٍدالب يف ةيمالسإلا ٍدالبلا ٍريغ ىلإو :ةرعاشألا نع عفادي ةّيمالسإلا ٍدالبلا يف ٍتارظانملل

 داع هلجأ نم ّسردلا كرت يذلا ضرغلا ّقَقحت ٌثيحو «مالسإلا نع عفادي نامورلا
 ءاهب َماقأو «دادغب ىلإ بهذ «هملعب ٌةرصبلا ْثَّقاَض اذإ ىّتح ءمهُسِرادّيو هّديمالت ٌرِكاَذُي

 دالب لك نم ٌءاملُحلا اهيلإ يحب ناك «ةميظع ًةّيملِع ٌةقّلَح روُصنملا عماج يف ذَا

 حرشيو هنع عفاديو «ٌيرعشألا بهذملا ٌرّرقِي رقي ةقلحلا هذه يف ناك دقو .مالسإلا

 الإ هيلع ٍدّيتُم ريغ ءةّنسلا اهثركذ امكو «ميركلا ُنآرقلا اهب ءاج امك ؛ةيمالسإلا ًةديقعلا

 .ةحضومو ٍةدّيؤمو ِةّيوق ةيقطنم ٍتامّدقُمِبو «لقعلا لئالد نم امهُديؤُي اب

 يكياملا بهذملا ٌسّردُي ناك هنأ ٌرهظيو .حوضؤولا عم ٍقْمُعلاب ٌزاتمت هّسورد تناكو

 هُسْرَدف «نورّيغتي ٌذيمالتلا ناك ْنِإو «ةديقعلا يف ّيِرعشألا ّبهذملا ٌسّردُي اك :هقفلا يف
 كلذلو «نييكلاملاب ٌصاخ هقفلل هّسردو ءمهريغو نييكلاملا ٌلمشي «ّماع ةديقعلا يف

 .«هتقو يف بهذملا ٌمامإ ناك هنإ» :ةيكلاملا هنع ّلاق

 ٍتارظانملاب ًاءولمم ناك يذلا رصعلا اذه يف انرّرق اك ٍتارظانملل ىَعْذُي ناكو

 ؛مهريغو نيملسملا َنيب تارظانمو «ةّيفسلفلا مولعلا يف تارظانمف ؛مولعلا ىّتش يف

 ٌحيصفلا اذه َناكو «ةيكلاملا اهيف لخدي مو 20 ةيعفاشلا نيب هقفلا يف ٌتارظانمو

 .هماقم هل ف رع ناديملا اذه يف ًالطب .هجراخمو لالدتسالا ٍلخادمب ميلعلا ٌبيرألا

 :ةمايقلا موي هللا ةيؤر

 ُملعي وهو «ءادتبا هيأر َنايب هٌرظاني ْنّمم بلطي ْنَأ ةرظانملا يف هتقيرط تناكو

 تناكو «ةمّدقُم ٌةمّدقُم ٍليلدلا ٍدقنب هقحالُي لأ هَتِّجُحو هيأر ىدبأ ْنإف ءفِلاخُت هنأ

 ٌرهاظ نوفلاخي مهن ال ؛ةعيشلاو ةلزتعملا نم هموصخ ماحفإ يف قيرط َمَجنأ ٌةقيرطلا هذه

 عاد ريغ نم ّصنلا رهاظب ٍزألا يف هج ْثماق ةفلاقلا تيا زطلا اإف: ةيضوسللا
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 صوصنلا ٌرهاوظ اهب ٌثءاج دقف «ةمايقلا َموي هللا ةيؤرب الَثَم برضنلو .ليوأت ىلإ

 ٍدْضَع ٍةرْضَح يف اهيف ةشقانملا لقننلو .صوصنلا هذه ةلزتعملا َلّوأو «ةّيوبنلاو ِةّيِنآرقلا

 :ثءاج امك «كلملا ٍةلودلا

 ةيوُر ٌركنأف ««ةيؤرلا لأسم نع َيِبيصّنلا ٌقاحسإ ابأ اوُلَس» :لاقف كلما َتّقتلا مث

 ىرُي ٍءيِش لك» :لاقف «؟كّنَّجَُح ام» :ينالقابلا لبق نم لْئّسو «ةرخآلا يف ىلاعت هلل

 لاقف ركب بأ ىضاقلا ىلإ ُكلملا ٌتفتلاف .«يئارلا نع ِهلباقم يف ّنوكي ْنأ ُبجيف «نيعلاب

 «؟ىرُي اذابف ٍنيعلاب ري مل اذإف» :زتعملا يضاقلا لاقف ««نيعلاب ىرُي ال» :ركب وبأ يضاقلا

 ىرُي ناك ولو ءرَّصَبلا وهو «نيعلا يف ىلاعت هللا هُندْحي يذلا كاردإلاب ىريا :يضاقلا لاقف

 .«اهب ىَّري ال ٍنيعألا ّضعب نأ عم «ةمئاق يع ّلكب ىرُي ْنأ ُبجي ناكل «نيعلاب ّيئرملا

 هّقيرط ُنوكي يذلا كاردإلاب ُنوكت ةيؤرلا َّنأ هنم ٌدافتسُي ٌمالكلا اذه َّنِإو

 ايار ا تر

 .هنع ُهَّرَتُم هللاو «ناكملا ٌةيضتَقُم ً ةيقتعت هن قو

 وع

 َةُرَيملَو . يحي هرتبف «بتحيملاهب كلما يحي هدجن مورلا كم هيرظانم يفو
 ©0ةلغف ّقشنا ُهْنَأ ةنسلا لهأ ٌدقتعي يذلا رمقلا ٍقاقشنا يف هّئتشقانم لّقننْلو .هّتّجح

 :ةشقانملا كيلإو

 ضشيععبو .# ُدْمَصْلا قمنا ُةَعاَسلأ ِتيريقَأ# :ىلاعت هلوقل ًاقادصم ًالعف ٌّشنا ٌرمقلا :نولوقي ٍةنسلا لهأ (1)
 هلوقك ءّقَّصنَي هنأ :ٌقشنا ىنعمف «ةمايقلا مايق ٌدنع ٌقاقشنالا ّنأو «لبقتسملل ةيآلا ْنأ نؤري ءاملعلا

 .(ةرهز وبأ) .هللا رمأ يتأيس :يأ .* ُهوُلِيْحَتَْ الق هلا ٌرَمأ هَقأأم :ىلاعت



 ها 0

 رَمَقلا قاقشنا نم مكّيبن ٍتازجعم يف هنوعَّدت يذلا اذه :مورلا كلم لاق

 .1؟مكدنع وه فيك

 ىأر ىتح .هللا ٍلوسر ٍدهع ىلع رمقلا ّقشنا اندنع ٌحيحص وه" :َنالقابلا لاق

 .«لاحلا كلت يف هُرظن ّقْمَتا نمو ٌروضحلا هآر امنإو «كلذ ٌسانلا

 ؟ةبارقو ٌةبسن هّئيبو مكّتيب اذه لهو ؟سانلا ٌعيمج ُهَري ل فيكو» :كلملا لاق

 .(!؟ةّصاخ متنأ هومتيأر امنإو «سانلا نم اهئيغو ٌمورلا هفرعت مل ٍءيش ٌّيألو

 هذهو ؛هروضحو هِقوقُشِل ٍدْعَوو ٍةبهأ ىلع اونوكي مل ّسانلا َنأل» :ينالقابلا لاق

 دوهيلا نود اهومتيأر متنأو ؟ةبسن اهّئيبو ْمُكَنيِب (ءامسلا نم ُتلزن يتلا يأ) ةدئاملا

 نوركنم مهلك مهنإف ,مكتاريج َنانويلا ةّضاخو .داحلإلا لهأو ةمهاربلاو سوجملاو

 .«مكريغ نود اهومّتيأر ٌمتنأو ,نأشلا اذه

 0 0 : هراع ندا هلا مك هك سي. : شا
 علطتلا ٌمدع هببس ؛مورلا يف قاقشنالا ةيؤر ٌمَدَع نأ َنّيبيف «رظاني هذجن اذكهو

 5085 000 .: 85-5 ما تونا ع ٠.6 .٠ ها
 داقتعا مجاب لب .كلذب يفتكي ال مث ءلجست داَصْرَأ دهعلا اذه يف نكي ملو «ةبقارملاو

 ىضتقم ىلع ًاعيمج ٌسانلا اهاري ْنأ يغبني ناكو «ءامسلا نم ُتلزن ٌةدئام ْنأ ىراصّتلا

 .نامورلا كلم رظن

 :نآرقلا زاجعإ يف

 ؛مالكلاو ٍدئاقعلاو ِهقفلا ٍلوصأو ءّيكلاملا هقفلا يف ةريثكابتك ّنالِقابلا بتك دقو

 نآرقلا ٌراجعإ هيف نّيب يذلا ٌباتكلا كلذ .«نآرقلا زاجعإ» ٌباتك انرظن يف اهاوقأو

 هدعب نم لعف (ى «هيف ٍةغالبلا رارسأل ٌّيرظنلا ٍناببلا ٍدَّرِجُمب ال ةنراقملا ةساردلاب



 ”1 يننالقابلا ركب وبأ

 نأ ةقدانزلا نم ٍباَتُكلا ضعب َعاشأ هدهع يف هنأ كلذ «َيرَمَّْزلاو ءيناجْرُجلا

 هللا ّنكلو «هلئمب اوتأي ْنأ نوعيطتسي ٌسانلا ناك ذإ «هتاذب ًازجعم ْنكي مل َنآرقلا

 َّنإ :مهدنع اديفلا راعشأ يف اولاق نيذلا دونا نع اذه اوذخأو .كلذ نع مِهَفَرَص

 لصو ام غلبأب ىتأف دلل ٌيناَلقابلا ىَدَصَتف .اهلثمب اوتأي ْنأ ْنَع اوفِرُص ّسانلا
 هنأ ىلع ٌءاملعلا عمجأ يذلا ٌعيلبلا َمالكلا ٌركذو ءلوقلا يف ٍةغالب نم ٌبرعلا هيلإ

 ّنايبلا ٌقوذلا ْنأ ّتبثأو «نآرقلا َنيبو نيب َنزاّوو «ةغالبلا يف ةيبرعلا ةقاطلا ىلعأ

 يف ًةورّذلا غلب هَّنأ ىلع ُبَرَعلا عمجأ اًنم ريثكب ىلعأ َنآرقلا َّنأب مكحلا ُبجوُب
 .ةغالبلا

 دالب ىصقأ يف هّمسا َعاذو هِتارظاَنمو هِبُكو هملعب هرصع ٌنزالقابلا ّلغش دقو
 ىصوأ ول هنإ» :ءاهقفلا ضعب ّلاق دقل ىتح هال هّنَأ ىلع ءاهاندأو مالسإلا

 هّنيب درت ريغ نم هّدحو ننالقابلا ٌةَّبصولا ّن ٌقحّتْسال «سانلا ملعأل هلام ِثْلُدِب ٌصخش

 .«هريغ َنيبو

 ع 2 هي

 :يرعشالا بهذملل هسمخ

 دقو «حفانو مفاد هل ًاسّمحَتُم ءبهذملا ّيرعشأ ةديقعلا يف ناك ّنالقابلا َّنِإَو

 :ةتلدا اهم ئرعشألا قاب وتلا تاقعلا تانثقلا لع نمانلا م نآلا كلت هن

 قايسل ًاضيأ سمحت لب .جئاتنل طق سمحتي وهف ءاهوفياخب نأ دري لو «هيهذم تابثإل

 ٌسانلا ٌثوكي دق هنإف «ّيبهذملا ٍبّصعتلا يف ٌطارفإ ٌبْير الب كلذ ّنإو ءاهتامّدقُم و ةلدألا

 .اهتّلدأ نم نّيعم عونب ٌدّيقتلا ٌحصي ال نكلو «ةجيتنلاب نيِدِّيقُم



 ءالعو مدلغا دف

 اهيف ٌفالخلا نأ ٌءاملعلا رّرق ْنكلو رومأ يف ّيرعشألا َفلاخ دق اذه عم هنإو
 ,07 ”ظفل (1) سدو

 الم ًاليلج ًاملاع ناك دقف ءيرّكشألا بهذمب ٌنالِقابلا ِدّيعَت رمأ نم نكي امهمو
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 ."”هاضرو هيلع هللا ةمحرف ءأرظنو الع ضرألا ٌقابِط

 «يرعشألا نسحلا يأ ةقيرطل رصتناو» 14٠١: :11/ «ءالبنلا مالعأ ريس» يف يبهذلا ظفاحلا لاق )١(

 .ينالقابلا مامإلا ةلزنم ىلع ةلالدلا يف ءانثلا اذبب كبسحو .«هئارظن نم هنإف «قئاضم يف هفلاخي دقو

 نيبستنملا نيِمَّلكتملا لضفأ وهوا :ينالقابلا ٌّقح يف 50 :ه ؛ىواتفلا عومجم» يف ةيميت نبا خيشلا لاقو

 .(ةَدعب الو ُهَلبق الو هّلثم مهيف سيل ءيرعشألا ىلإ
 (ةئم عبرأو ثالث ةنس ةدعقلا يذ نم نيرشعلاو ثلاثلا تبسلا موي يف ينالقابلا مامإلا يفوت (1)

 هاثر دقو .دمحأ مامإلا ربق برقب ةبرت يف نفدو «برح راد ىلإ لقن مث «قباط رهنب هراد يف نفدو
 :لاقف ءارعشلا ضعب

 فلَّصلا نم يوحي ام ربقلا ىلإ رظناو هب لاجرلا يشمت لبج ىلإ رظنا
 فّدّصلا يف مالسإلا ةرد ىلإ رظناو ًادمغنم مالسإلا مراص ىلإ رظنا



 فيفي ّيدرواملا نسحلا وبأ

 "2 ءدرّواملا نسحلا وبأ
 م

 (هعمم-"5)

 ٍِتالْيَوُد ىلإ ىربكلا ٍةلودلا ُنيزاوم ْثِبَرَطْصا ءيرجحلا سماخلاو عبارلا ٍنرقلا يف
 ّيرجهلا ِثلاثلا ٍنرقلا ٍلوأ يف ٌمصتعملا َناعتسا ّذنم هنأ كلذ ءكولُم ٍتازَْحو

 كئلوأ َعِزتنا «ةيمالسإلا ٍدالبلا نم اهريغو ناتسكْرتلا نم مهَبَلَج َنيذلا ِكارتألاب

 ْنَم لوو هول مهنم مُهَفلاخ ْنَمو «ءافلخلا يف نومّكحتي اوُدخأو لفل َناطلّسلا

 ًايزمر مهئاطلس ٌراصو ءاومّلْسَتساف هّدعب َءاج نمل ٌةربِع ناكو «لكوتملا ناك هولتق
 54 وو ع

 .تاكربلا نوحنمي ٍتونهك لاجر ٌمهنأكو

 وع 2 2و

 ميلاقألا نم يفتخت ٌةيبرعلا ٌةغللا ثذخأ ؛ىربُكلا ةيمالسإلا ٍةلودلا ٍلالحنابو

 جغللا نم ةنسلألا يف ّىقب امو «ةّيميلقإلا ٌتاغللا اهتابس نم تَظقّيتساو ؛ةّيقرشلا

 .مالسإلا رايد يف ًابيرغ ناسللا كلذ راص ىتح ةيِمْجُعلا ٌةّبلخد ٍةيبرعلا

 «تاضافتنالاو نّئِفلا نم ٌةروُص ّدخأو ءةَّنُّسلاو ةعيشلا َنيب ٌفالخلا ّدتحاو

 .فالخلا اه يتلا ٍةملثلا َّنِم دادغب اوُّلخدو هدْعَب ْنِم ٌراتتلا ءاج ىتح

 .م6 ده ماع قلك ددعلا :يبرعلا ةلحم )١(



 يعور مدعإ م

 .٠ م 2 0

 !ملعلا قوس تَجاَر .مكحلا داسف عم

 قّدَّتلا كلذ ٌهّمألا ٍتقّرفتو .داسفلا ٌكلذ ُمكحلا هيف َدَسَق يذلا ٍتقولا يفو  5و2 - 2 0 م نم

 «جاتنإلاو ةساردلا ىلإ سرفلاو برعلا نم املعلا َهَتا دقو «ةجئار ملعلا ٌقوس تناك
 . 5 5 8س 2 ُ 8

 يذلا ٍتقولا يفف «مالسإلا ًءاعو يه (ى «ملعلا كلذ ءاعو ةيبرعلا ةغللا تناكو

 .ةساردلاو يفيلأتلا يف ٌةدئاس ةيبرعلا ٍتناك ٌةمْجُعلا ٍتداَس

 ّرَدلا مهيلع َنوُردُيو ؛مهيلإ ءاملعلا َنوبّرقُيو ,ملعلا نوعَّجَسُي ماكُحلا ناكو
 3 3 5 عا 5 03 ع

 بارطضا رادقمبف .بيرغ رما ناكو .اورمثأو اوجتناو «ملعلا ىلإ اوفرصناف «ريفولا

 تناك «ةلودلا َباصأ يذلا مُقُعلا رادقمبو «ملعلا ٍنازيم ٌةماقتسا تناك ؛مكحلا ٍنازيم

 يتلا ٍتاساردلا ًاصوصخو ءاهّلك ٍتاساردلا ٌقافآ ُتعسّناف «ّيملعلا جاتنإلا ٌةدايز

 .ثيدحلاو ريسفتلاو ِهقفلاب ٌقلعتت

 مكحلا ماظنل ًةعساو ًةسارد ءبرَطْضُملا رصعلا كلذ يف ّدجن نأ ةبارّعلا نمل هنإو

 نم اوذخأي ْنأ اوُعاطتساف ةَجَوْعُم ًاطوطخ اْوَأَر ءاملعلا َّنأكو ءميلَّسلا ّمالسإلا

 «ةماقتسالا ٌقيرط ّدّسَي جاجوعالا كاردإف «ميقتسملا طخلل ٌحيحصلا ٌمسرلا اهجاجوعا

 هكَلْسَيْنأ دارأ ْنمف ؛ميقتسملا مكحلا ٌنايب وه ؛هيجوتلل قيرط َكلشأ نأ اَأر ممأكو

 .ىدتها دقف

 يمل | ميكحلاو كرْذُملا هيقفلا

 ًةبرجتو ًاييقتسم ًابلق هللا هانآ دق «مَهْلُم ٌميكحو ءكِرْدُم ٌهيقف رصعلا اذه يف شاع

 حالصإلل ٌقيرطلا َنيرف ههِّمِق ٌقوف العو ههَتْجَل بكر دقف ءرصعلا كاردإ نم همكم
 .هيلع ٌضيرحت هتاذ يف ٌّنحلا َنايب ْنأل «هيلإ ةوعدلاب حّرصُي ْنَأ ريغ نم
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 بّقلملاو ءنَسَحلا يبأب ٌيِنْكَملا بيبح نب ٍدمحم نب يلع وه هيقفلا مكلذ
 :(هِتاقبط» يف ٌيكبسلا نبا هيف لاق «يدزواملاب

 «هقفلا يف عانقإلاو يواح ا ُبحاص «نأشلاو رادقملا ٌعيفرلا ءردقلا ُليلجلا ٌمامإلا»

 ةرازَولا نوناقو «ةيناطلسلا ماكحألاو هةوبنلا لئالدو «ريسفتلاو «نيدلاو ايندلا بدو

 امَّدَقُم ردقلا ٌميظع ًالجر ناكو «ةريثك نادل ٌءاضقلا هيلإ لِعُجو .كللملا ٍةّسايسو

 .«ناطلَّسلا َدنع

 اخ ءٌيمالسإلا ملعلا بابُع يف ٌضاخ دق «هيقفلا فوسليفلا كلذ ٌدجن اذكهو
 ماكحألا يف ضاخو «هريكفت يف ٍقيمعلا ّيرطفلا ملاعلا ٌَضْوَح هِلوصُأو هقفلا ملع يف

 َملعف «ماّكحلا نم ًابيرق شاع دقف ؛مهافلا كارذملا رطيسملا ٌضْوَحَح ؛ماظنلاو ةيلمعلا

 اهنأ ىلع اهنّود لب ءءاود اهنأ ٌركذي ّْنأ ريغ نم هبتك يف هّمّصوف اهجالع َملعو .ءاودألا

 .ءاّحصألاو ىضرملا هنم ٌديفتسي ؛ءاذغ

 :هثايحو هّتأشن

 ,ةّيبرعلا ٌلئْؤَم ٌةرصبلا ٍتناكو ءابب ىلوألا هّمولع ىقلتو «ةرصبلاب نسحلا وبأ َدلُو

 نيب ٌلدجلا اهيف يرجيو ةيمالسإلا ٌقرفلاو ٌفئاوطلا اهبو ءبدألاو ِوحّنلا ٌمولع اهبو
 نم ٌرجاتملا اهيلإ ءيبجتو «ةيمالسإلا سانجألا ىقتلُم كلذ ٌقوف يهو .فئاوطلا هذه

 «ةيبرعلا ءارحصلا ىلع لطُت كلذ ٌقوف يه مث «ناريإو حلا مولع اهعم ءيحتو «َقرّلا
 .اهيف فارحنا ال يتلا قالخألاو ٌءافصلا ثيح

 ىلعو ٍةلزتعملا ىلع مالكلا ملع ىّقلت ؛اهخياشم ىلع ًةفلتخملا َّمولعلا ىَقلَ

 ٍنآرَقلاب ّينَعو هِظاَفُح نم ٌثيدحلا ىورو ءهّلوصأو ّيعفاشلا ةقفلا ةلتو ةَرِعاَشألا

 .ًاريسفتو ًاهقفو ًاظفحو ًاهف



 ءابلعومداعإ فش

 ويشلاو ءبّصخأ ةئيبلاو ءرزغأ ٌةداملا اهيفو هدادغب ىلإ ٌكلذ دعب نم لقتتا مث
 ًانأش هيف علب ىتح «ملعلا ُلَّصحيو «ءاملعلا ٌركاذُي ّرمتساو مِهَسَراَدَو مهنع َلَتَأَف «رثكأ

 .هيدي نيب ٌذيمالتلا ٌُسلجيو «هيلإ هيف ُدَصْقُي

 ناطلسلا مهل ناك نيذلا ِهْيَوُب ينب ٍةلود نم ماَكُحلاب ّلصَنا ءانثألا هذه يفو

 «مهمساب ُبَطْخُي َراص نأ ُنأشلا مهب علب دقو «ٌيمسالا ٌمكحلا يسابعلا ةفيلخللو «يلعفلا

 َبّرقملا ناكو «هدنع َمّدقملا ناكف ءناطلسلاب ٌلصنا .ربانملا ىلع ٍةفيلخلا َمم ٌنوركذُيو

 .هيدل ٍةملكلا عومسملا «هيلإ

 :مالسإلا ف مكحلا ماظنل هتسارد

 هيلإ وعدي ام َنيِبو هني ُنِراَقيو ءمكحلا ماظن ٌسرْدَي ناك لاصنالا اذهب وهو

 ٌدعاوقلا هيلإ دشرُت امو «ةّيهقفلا تاساردلا نم ٌصلختسي نأ نكمي امو «مالسإلا

 ةساردلل ًاهجوُمو هل ًادِشرُم  ناكملا اْوَلَع نَم مم  لاصّنالا اذه ناكف «ةيمالسإلا

 (ةيناطلسلا ماكحألا» هّياتك ناكو .مالسإلا يف مكحلا ماظنب قّلعتت يتلا ةيمالسإلا

 هذهل ًةرمث «كلملا ةسايس»و ««ةرازولا نوناق» :هاباتك ناك اك ةساردلا هذه ًةرمث

 ام رادقمب «عقاولل ام ّدح ىلإ ٌعوضخ امهيف ناباتكلا ٍناذه ناك ْنِإو ءًاضيأ ةساردلا

 .هيف ٌعوضخ الو «عقاولا حالصإل ًاحابصم لوألا ناك

 :ءاضقلا هيّلوت

 ةفلتغ ِتائيبلا ٌةفلتخم يهو «قرشملا ٍنادلُب نم ةيمالسإ ٍدالب يف ءاضقلا ّلوت

 اذإف هقفلا قيبطت يف ٌةيلمع ٌةرْبِخو «سانلاب ٌةرْبِخ ةيقفلا ٌديفي ٌءاضقلاو .فارعألا
0 

 ام هنم ٌراتخي هنإف ؛هقيبطت ٌنكمي يأر لك «ةفلتغ ٌءارآ هيدي نيب ىتلا ٍةِّيضقلا يف ناك
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 ّىهقف ّيأر ةلأسملا يف ْنكي مل اذإو .مهتيب ةلادعلا قيقحتو «سانلا فولأم ىلإ ٌبّرقُي و سى
 ُنوكي ام اهنم ُطِمَتْسَي ةماعلا ٍةَّيهقفلا ٍدعاوقلاو ٍةَّنسلاو باتكلا ىلإ هنا ةلادعلا ل
 .ةيعرشلا ةحلصملا قيقحتو «ةلادعلا قيقحت ىلإ ّبرقأ

 ديلقتلا نكي ملو ؛مهبهاذم يف ٌداهتجا مهل َنيذلا نم َنوراتْخُي ٌةاضقلا ناك دقو

 عورف يف ٌداهتجا يدرواملا نسحلا يبأل ناك كلذلو «داهتجالا نم َعوّنلا كلذ ّمطق دق

 دقو «هلوصأل ٌقيبطت اهبف لب ؛يعفاشلا بهذملل ةفلاغ اهيف نكي مل ءاهقبط ةيهتف
 .ليلجلا مامإلا كلذل نوخّرؤملا اهنّود

 قالخأب ًةفرعم َميظعلا ةيقفلا كلذ ىطعأ دق «ةريثك ٍنادلب يف َءاضقلا َّنِإَو
 ٍدصقتملا نع سوفنلاب ٌفرحنتو «ةيمالسإلا ٍتاعامجلا ٌدسفت يتلا ٍتافآلا ٌسردف ؛سانلا

 .مالسإلا هيلإ مهاعد يذلا ءىمسألا

 ملو ءاهءاودو ءاهةاودأ ًافّرعتُم ءسوفنلا ةسارد يف ًاقيمع نسحلا وبأ ناكو

 هباتك ءاج دقو ءةنسو ٍنآرق نم هٌرداَصَمو .فيرشلا ٌعرَّشلا اّلِإ جالع نم هَعَم ْنكي
 نأ ٌنكمي امو «ءاودأ نم ٌسوفنلا يرتعي ام ٍنايب ىلع ًالمتشم «نيدلاو ايندلا بدأ»

 .ءاود نم هب بطي

 :هتافص

 خيراتلا ربع ملعلا لاجر َنيِب ةورّذلا يف هتلعج ٍتافصب نسحلا وبأ َفصَنا

 :يمالسإلا

 نم ٌذخأي ٌميقتسم لقعو «ةرضاح ٌةهيدبو «ةيعاو ٌةركاذ :تافصلا هذه ىلوأو

 مل لئاسم اذه يف ٌجلاع دقو .دحاو ٍقطنملا نم ٍطابرب اهّطبريو «ةّيلك دعاوق ٍتايئزجلا
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 ٌدمتعي ناك ايف «ةلودلا ماظنل ْتْضّرعت يتلا هك يف عرّشلا لئاسمل وجالعك ءاهب ُقّبسي

 تيداحلا لغ كلذإ ف دمعي ناك لب ءامودو اهتح ةنئاث نر رقم مارق لخ كلذ
 اهنيب ًطبرو ءاقسانتم ًاعْمَج اهعمجف ؛بهاذملا يف ةيئزج عورفو «ةباحصلل ماكحأو

 .ةطوبضم ٌدعاوق يف اهلَعَجو كُن اطْبَر

 ْنِإو «سفنلا يف ًةنماك ٌنوكت ٌةْفّصلا هذهو «لمعلاو ٍلوقلا يف ُناَرَّثا :ةيناثلاو

 مهداشرإ يف ِهُتبْغَرو ؛ماّكُحلاب هّلاصّنا اهاّن دقو «ْتَرهَدْزاو ْتَمَن اهني ام ْتَّدِجَو
 .حومج وأ حونُج ىلإ مهتفدي نأ ريغ نم

 بالطل ٌنماطَتَيو .بضغي الو ٌروُثَي ال ناكف ءسمّتلا طْبَضو للا :ةثلاثلاو

 .هيدي َنيِب ملعلا

 هيفو «ءايحلا َديدش ًايَح ناكو هرورغلا نع سفنلا ُداعبإو ٌمضاوتلا :ةعبارلاو

 هَرْضَح يف اولوقي ْنَأ نم ًةبيحلا هل ةبحملا مم ٌنوعمجي هنورشاعي نيذلا لعمت ٌةبْيَكو ٌراقَو
 .ٌقحلا الإ هيضرُي امو ءهيضرُي ال ًالوق

 هام الا لوب ذل ناك: لافت هل: صلح نالوا :ةنماقلا ةقصلاو

 ءاضرإ يف ٌةبغر الو «قيدص ُبْقَعالو «مئال ُةمْوَل ٌّقحلا يف ةدخأت ال «ّقحلا ريغب يتُْي
 .صالخإلا بيطب ٌةرِطَعلا ٌرابخألا كلذ يف هلو ءسيئر

 :كولملا كلمب بّقلتلا مكح

 نيطالس ٍدحأ «ةلودلا لالجل ًاَيِفَص يِدْرَّواملا نسحلا وبأ ناك :اهنم ًادحاو زكذنلو

 نم بقللا اذه زاوج ٌةركف ثراثف «كولملا ِكِلَم بقل ةفيلخلا ٌهاطعأ دقو ههْيَوُب ينب

 :ءارآ ةثالث ىلع كلذ يف ٌءاهقفلا فلتخاف «ةينيدلا ةيعرشلا ةيحانلا
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 ّسمَي ام اذه يف ٌسيلو ءضرألا يف كولملا كلم هنأ رابتعا ىلع ٌراوجلا :اًهوأ
 .ةّيلعلا ٌتاذلا

 الإو «سأب الف ّضرألا ٌسانلا ىون نِإف ءةّينلا بسح ىلع اذه :يناثلا ّيأرلاو

 .زوجي ال هنإف
 ِثيداحأللو «ىلاعت هللا ٍتاذب اّلإ ٌقيلت ال ةفصلا هذه َنأل ٌمنملا :ثلاثلا ّيأرلاو

 يف اذه اوُركذو ءاوبطخ َنيذلا ًءابطُخلا اوبّصَحو ءاذه ٌةّماعلا ّقئتعاو .عنملاب ةدراولا

 .ةبطخلا

 :لوقي كب ّيبنلا ٌدجوف ءرصعلا يقف وهو هّيأر ٌيدرواملا َيدبُي نأ دب ال ْنكلو
 ِكلمب ىّمسَت لجر ىلع هللا ٌبضغ ٌدتشاو ءهّسفن لق ْنَم ىلع هللا ٌبَصَغ ّدِتْشا»

 :رخآ ثيدح يف ُلوقي ٌمالسلا هيلع ّيبنلا َدَجَوو ."0«ىلاعت هللا اّلِإ َكِلَم ال ؛كولملا

 "كلامك هكزم ناقل جر ةئانقلا م َموي ىلاعت هللا دنع مس | عنخأل

 .عنملاب هّيفصو "”ةلودلا لالج ٌقيدص ٌيدرواملا ىتفأ كلذلو

 ٍنع ٌمطقنا ٌكلذلو «نيد ٌةوق هيفو «ةّدوم هيفو ٌءاَيَح هيف لجر ّيِدرواملا ّنكلو

 ُمّقوتي وهو هيلإ ىضمف «ناطلسلا ُةَبلطف «ىوتفلا هذه دعب ٍةلودلا ٍلالج ٍناطلسلا
 ال «يتئيَباحل ءًادحأ َتيِباَح ول َكنأ ُقَمحتَأ انأ» :ةلودلا ٌلالج ّلاق ْنكلو «باقعلا

 .«يدنع َكّلحم ٌكلذب دازف «نيدلا اّلِإ كلمت امو «كتيبو ينيب

 هئبخأو ةمايقلا موي هللا لع لجر ظيغأ» :هظفلو ًاعوفرم ةريره يبأ ثيدح نم )7١1541( ملسم هاور )١(

 : .«هللا الإ كلم ال «كالمألا كلم ىّمسُي ناك لجر «هيلع هظلغأو

 .ةزيره نأ كيدح نم (0440 لسمو (551) يراخبلا ةاوو(6)
 .كلملا لالج :لصألا يف (9)
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 :هبتك

 هقفلا يف «يواحلا» باتك اهنم «ةدلاخ ًةيملع ًاراثآ ٌيدرواملا نسحلا وبأ كرت

 ىلعألا ٌُسلجملا لمعي ًطوطخم وهو «ةنراقم ةّيهقف ةساردل هيف ٌضّرعت دقو «ٌيعفاشلا

 ّبتك هلو .هجارخإو هقيقحت ىلع .ةرهاقلاب ةيعامتجالا مولعلاو بادآلاو ٍنونفلا ةياعرل

 يمالسإلا ملعلا عورف لك يف هلو .«ريسفتلا» ٌُباتك هلو ؛هريغو عورفلاو لوصألا ف

 1 .ريكفتلا ةمالسو «ريبعتلا 0 ٌزاتمت ٌةميق ٌبتك

 ةيمالسإلا بتكلا ٍنيِب نم ادرفنا دق ةيرصملا ٌعباطملا اهّتَجرخأ نئباتك ّنكلو

 ايندلا بدأ» ٌباتكو ««ةيناطلسلا ماكحألا» ٌباتك امهو ءامهريغ يف ثسيل ٌصاوخب

 .«نيدلاو

 :«ةيناطلسلا ماكحألا» ثتاتك

 لوقي |هيف ًادمتعُم ,مالسإلا يف ةلودلا ماظن نع هيف َمّلكت قف |مهنم لوألا اَمأ

 ٌطرشو ٌةفالخللا يهو . ىلا ةالولا يك .ةباحصلا ٍلمعو ِةَّنسلاو باتكلا ىلع

 ةيالوك «ىمظُعلا ةيالولا نم ُبَعْشَتَت يتلا ٍتايالولا ىلع َمَّلكتو «هتاطلسو مامإلا

 ةبالوو ءجاّرَحلا ةيالوو ةقدّصلا ةيالوو «ةطرشلا ةيالوو ءداهجلا ةيالوو ءاضقلا

 مكحأو «ةلودلا سلجم ماظن يف اومّلكت نم هب قبس مالكب اذه يف ىتأ دقو «ملاظملا

 يف مّلكتو ءِبِيَتْحُملا ماكحأو ةبْسُحلا ةيالو يف ملكتو «ماكحإ اّيَأ كلذ يف لوقلا

 نب د 000 «عاطقألاو يضارألا ماكحأ

 .هلعب نم ءاتلخلا عاطقأ و دلك ل عاطقأ نع ملكت و .ةليصألا ةيمالسإلا كاملا

 .مالسإلا يف ّيعامتجالا لفاكتلا باب يف الصأ نعي امم ريثكل باتكلا اذه يف ضّرعت دقو



 ا ٌيدرواملا نسحلا وبأ

 :«نيدلاو ايندلا بدأ» باتك

 ِتافآ هيف جلاع دقف ««نيدلاو ايندلا بدأ» ٌباتك وهو «يناثلا ٌباتكلا اًمأو

 ٍراعشأو ءسْرُفلا مّكِحو ةَّنّسلاو باتكلا نم هِئوَد ٌرصانع ٌلخَّتا دق ًاجالع عمتجملا

 ؛هثباعي ّدخأو -ىوملا وهو سوفنلا يف ٍفارحنالا بس نيب هباتك ادتبا دقو .برعلا
 ُقّلْخلا اهنع وُبْنَي يتلا لئاذرلاو «ةيمالسإلا لئاضفلا يف مّلكتيو «هيلع ُبَّئرتي امو
 ساو باتكلاب ٌدهشتسي «باتكلا تاعوضوم نم عوضوم ّلك يف وهو .يمالسإلا

 نم عوضوم يف ِثحاب ّلك هيف ٌدجيل هنإ ىتح ؛ةّيرعلا راعشألاو ّيسفنلا ٍليلحّتلاو
 .يرعلا بدألاو مالسإلا رداصم نم هب ٌدهَْتْسي ام ةيقّلُخلا ٍتاعوضوملا

 «سفنلا جالع ًالثم ٌركذيف «ّيَقّلُخلا ٍليلحّتلا يف انايحأ ةّمقلا ىلإ ٌلصيل هنإو
 يف اههنم لك رْثأ ٌركذيو «بيغرتلاو ٍفيلأتلاب ٌثوكي مأ ءفيوختلاو باهرإلاب ٌنوكيأ
 ةبقاع ىنْسُح يف ٍبيغرَتلا يرصْنُع نم دب ال هنأ ىلإ يهتنيو «نْيَماجّنالا ٌحرشيو «سفنلا
 .ةبقاعلا ٍءوس نم بيهرتلاو «ريخلا

 ُتجرخأ دقو ءرضاحلا ركفلا يف ًارثأ لاجرلا ىوقأ ْنم يدْرَواملا ٌدجن اذكهو

 «ةيوناثلا سرادملا ةبلط هعلاطي ناكو ««نيدلاو ايندلا بدأ» ّباتك رصمب ٍفراعملا ا

 .قيفوتلا يلو هللاو «ةيبرعلا راثآلا رزْغأ نم ّوهو ءهٌعبط ُداعُي ال اذامل يردنالو

 ِث حد 5



 ءاملعو مالعأ

 "مزح نبا ن6
 (ه1 65-8

 هتافول ةعساتلا ةيوئملا ىركذلا ةبسانمب

 لاع ميِقُي ناك «بيطّرلا مالسإلا نضع «سُندنألا عرازم نم ٍةبْصخ ةعرزم يف
 دعب لإ ارهكا نأ ىلإ مهيرت نع كزلملا ءاضنا «رتشن نم نيفينلاة واخ دق يع
 نيني ملف «سانلا نع هوُعطقو هك نم ٌريثكلا اوُقَّرح .مهيقن نع يني ال وهو ؛ةعرزملا

 بالط نم ٌبابشلاو .مّلقلاو ٍلوقلا يف ًافْنَع مهداز ًاتانعإ هوداز اكو «مهميول نع

 اولهتتيل ؛ًاباوث رمألا يلوأ نم َنوُجري الو «ًاباقع نوفاخي ال ءهّرقتسُم ىلإ نولقتتي ملعلا
 ةرباثملا مدي الو «خيراتلاو ٌبدألاو ةقفلا مهُمّلعُيو مهئّدَُم ٌحيشلاو «لّهنملا كلذ نم

 ه46557 ةنس نم َنابعش يف هّلجأ ّيهتني ىتح «فيلأتلا ىلع ٌةبظاوملاو ؛ملعلا ىلع

 .ريخألا هاوثم ٌةبصخلا ٌةعرزملا كلت ٌنوكتف

 ابأ هّسفن يّمسُي ناكو ءمْرَح ِنب ٍديعس نب لع ّوه ّيوقلا ٌدينعلا اعلا كلذ

 .دكخ

 :هتأشنو هدلوم

 خيرات فرُع دق ًاملاع دي نيملسملا ِءاملعلا خيراتل ٌسرادلا ُثحابلا ٌداكي ال

 رهشلاو مويلاو ةعاسلاب هيلوم ّتقو فرع مزج نبا ّنكل «نييعّتلا ٍهجو ىلع ِهِدلوم

 .ما1951" - ه 1181 ماع ال ددعلا :يرعلا ةلجم )١(



 ١ يسلدنألا مزح نبأ

 تناكو «هال84 ةنس ناضمر مايأ نم موي رخآ يف دِلُو ِهّنَأ وه ركذ دقف «ةنسلاو

 .ةليللا كلت نم سمشلا عولط ّلبقو ءرجفلا َدعب هندالو

 يف شيعت «هيلإ ٌةلسلّسلا ّلصت نأ ىلإ مالسإلا يف اهيدُفأ نم هّئرسُأ تناك دقو

 هَعَم ثلقتنا سلدنألا ىلإ ٌيومألا ٌُثيبلا ّلقتنا انو: ىقمد: ف قوفألا كيلا فنك

 يف ِسُلدنألا ٍتايالو ىدحإ يف ًاريزو هوبأ ناكو .هل ٍةنواعمو ِءالو يف ْتّرمتساو

 .مهئارمأ ضعبل ريصق ٍتقو يف بصْنملا كلذ وه ّلوتو «ّيومألا مكحلا

 شيع شيعي ناكو «ناطلّسلا نم ٌّزعو ؛شيعلا نم ةحوبحُب يف وه أشن دقو

 ٍتاذل ملعلا َبلط هّنأب ُرَمْعَي ناكو .هِياَّيأ ٍتايرخأ يف هيلع َنّيُ ْنإو هءارّثلا لهأ
 نم  ّيجابلا هل لاق دقو .ًاّرع الو ًاهاج هب ُبلطي الف هللا دنع ام هب وُجري «ملعلا

 انأو ءبهذلا نم ٍةاكْشوب ٌرِهْسَت ٌتنأو «ملعلا َتْلِي كَّنِإ) :. سلدنألا ءاهقف رابك

 هذه يف تنأو «ملعلا ٌتبلط كنإ» :مزح نبا لاقف ««قوسلاب ًاتئاب ٍليدنقب ةهسأ

 يف ّيملعلا ٍردقلا ولع الإ هب ُجرأ مل ..هّتبلط اننأو «يلاح ٍلثمب اهليدبت ًءاجر لاحلا

 .«ةرخآلاو ايندلا

 :يراوجلا نم ُمّلعتب

 ٌءاسنلا هايإ هظَّفَح ههتبب يف ّنآرقلا ظفحّتْساف ءاهبف ًاهكاف اذه ةمعنلا ٌبيبر أشن

 نم ٌتْملعو ءءاسّنلا ٌتدهاش دقل» :لوقي وهف «كلذ يوري هئرتنلو .يراوجلا نم

 «ٌنييديأ نيب تأشنو ؛ٌنهروجُح يف ٌتيِّبُر ينأل ءيريغ هُملعي ُداكي ال ام ّنهرارسأ

 :نآرقلا يمل نمو ..بابشلا ٌدح يف انأو اّلِإ لاجرلا ٌتسلاج الو «َّنُهَريغ فرعأ ملو

 .(طخلا يف ينئُبَّردو راعشألا نم اريثك يننيورو



 ءاملعو مالعأ

 وهف (ةعبباو ةنافق كانت رك رار تانلزأ نأ لع لدي ناسا( ذه نإ

 هظيفحت نم ُريكأ نآرقلا ميلعت ّنأل هتْظَفَح نإ لقي لو «نآرقلا ِهّنْمّلع نم :| :لوقي

 نآرقلا ٍظفحي مل ًوهف «لوزنلا بابسأ ضعبل ُضّرعت هيفو «هيناعم ضعب ُنايب هُميلعت ذِإ

 .هنس يف هِتقاط ِرْدَق ىلعو «ةلمجلا يف هيناعمل ًاكِرْدُم «هل ًامهاف ًءادتبا هظفؤح لب ,مهاف َريغ

 ؛هياهاجّتاو هلويم ُبقارُي ههب انعم هل ًاظحالم هوبأ ناك لب ءهيبأ نع ًاديعب نكي مو

 ّيرتعت ال ىتح «ةمعانلا ٍةأشنلا كلت مم سفنلا ّيوق ًافيفع أشني ْنأ لع ٌصرحيو

 .ءاسنلا نيب أشني ْنَم ٌةوارط هّسفن

 :يراوجلا دعب خويشلا ىلإ

 ُحّجأتتو هسفن ىلإ هجّنت «ةثادحلا ٌةَِشو ءةّوعفلا ٌةرارغو ابّصلا نارين ثذخأ نأ دعب

 ربا لاوانف ةيرقتلاب عنا افي طتخاو , خربقلا ركع »لإ ةعلساو ةؤبأ هلخخا ءاينق

 ؛حيحصلا ِكّسْنلاو حالَّصلا يف مدت نم ًالياع ايلا ًالقاع ناكا :هفصو يف مزح

 ٌةأرما هل نكت مل هّنأل نرفع ناك سار قرعتلا دايذبالاو نلف لسجل

 ٌتملعو ءريثك هب هللا ينعفنف ءًاعروو ًانيدو ًالمعو ًاملع ًةلمج هلثم ُتي ٌتيأر امو ءطق

 .«يصاعملا َحبقو ةءاسإلا ٌعضوم

 ٍءودّهو قف يف ملعلا ملتي «ةثداحلا ةمعانلا ةايحلا كلت شيعي مزح نبا ٌرمتسا

 ىبرتي امك ىّبرت ءهطسولا كلذ يفو «رارقتساو ٍنانئمطا يف لب ءرّدكُم هتايح نري ال «لاب
 ًاردق ظفحو «هيناعمو همولع َمّلعتو ,نآرقلا ظِفَح هنوفّقّتَي ك فّقَنكو «ءارمألا نبأ

 .ةّيدنلا مهلهانم نم ٌدخأي خويشلا لضافأ ىلإ همَّتاو هرعشلا نم



 ١ يسلدنألا مزح نبا

 :ةَّدشلا ىلإ ةمعانلا ٍةايحلا نم

 هوبأ ناك دقف ءهيبأ لاح ُتلّدبت ْذِإ ءلَّدبت ّىداحلا معانلا ّشيعلا كلذ ّنكلو

 .(هيد ىلع همدقب ىعَس دقف «ناطلسلا ٍلام نم ّلكأ ْنَم» :ءاكحلا لاق ًايدقو «أريزو

 نع ميهديأ ْتَفْعَص نأ ّتقو ْيأ .سلدنألاب نييومألا هع رخآ يف هنأ ةراوؤ تناكو

 «يرماعلا روصنم بأ مهئارزو ٍدحأ ٍةْضْبَق يف هعوقوو «مكُحلا ٍناَسْوَصب كاسمتشالا

 «بيرختلاو ٍلاقتعالاب َنحّتْماَو ءريزولا بصْنَم نم هوبأ لزنأف «مهتوُد رمألاب هدادبتشاو
 :ةمْعّتلا دعب َةَمَقَّتلا انيلع ّصقي معانلا ىتفلا كرتنلو «ةّدشلا هذه يف وهو تام ىتح

 اًنحّتماو ءهِتلْوَد بابرأ ءادتعابو ؛تابكتلاب دّيؤملا ماشه نينمؤملا ريمأ مايق دعب انَلْغُشا

 ءاهعاب ثقلأو «ةنتفلا ِتَمّرْرأو راتتسالاو حدافلا مارْغإلاو «بيرغّتلاو ٍلاقتعالاب

 -لاوحألا هذه يف ٌنحنو هللا همحر ٌريزولا يأ يوت نأ ىلإ ءانْئّصَحو سانلا تو

 ."ةئمعبرأو نئتنثا ماع ةدعقلا يذ نم اتيقب نيتليلل رصعلا دعب

 ناك نأ دعب ءهّدحو اهلمحي ذخأو «غطقنت ملو «هيبأ ةافو دعب ٌةَّدشلا ِتّرمتشا

 ٌلوقيو ءمهَّزع ناكم َةَْطرُف نم اوجرخأ ىتح «دئادشلا ٍتّعباتتو «هيبأل ًاعبات اهلامتحا يف

 «ربربلا ُدنج انيلع بّلغتو ءانلزانم نع انيلجأو «هتابرض ٌرهدلا برّصو» :كلذ يف
 .«ةئمعبرأو عبرأ ماع مّرحملا ّلوأ َةبْطْرُف نع ٌتجرخف

 هْنَلَقَص دقو ءهرُمع نم ًةرشع ةنماثلا زواجتي مل ٌمالغلاو ٌدئادشلا هذه ٌتلزن

 «لضانم حفاكم لجر ىلإ ؛معان مالغ نم ٌلقتنا دقف «هل ةديدج ةايح ءادتبا تناكو

 تصورا لوزا ةيناطمر وسل هود لع دق رلقلا 3 وع
 ا



 معو مالعإ <”ظ24ظ

 :هدحو ملعلا ىلإ

 ٍةرازَولا بصْنَم نع َضّوعَيل هتدارإب دْعَب ْنِم ةراتحخاو ءهتّيلكب ملعلا ىلإ فرصنا

 «بتكلا نم هّدخأيو «خويشلا نم هّدخأي «هيوريو ٌتيدحلا ٌسردي ٌدخأف «ملعلا شرع

 سردي ّدخأ مث «ةباحصلا هقف نمو كي لوسرلا ملع نم ةعومجم ربكأ ىلع ٌلصح ىّتح
 ىفتكا كلذلو ءًاحضاو ًايحاض نوكي ام هنم بحي ناكو ءةمقلا ىلإ هيف لصوو ههقفلا

 ٌراتخاف ءاهتاياغل ٍفّرعَت الو ءاهل ِةَلِع نع ثحب ريغ نم ءصوصنلا نم ماكحألا ٍيخأب

 ماكحألا يف يأرلاب دخلا ضفري ىذلا ٌبهذملا وهو ابهُذَم هل ّيرهاظلا بهذملا

 .ًاتاب ًاضْفَر كلذ ٌضفري لب ءصوصنلا ليلعت ُلواَحُم الو «ةّيعرشلا

 .مزح نبا يناثلا همامإو «ناهفصألا ٌيرهاظلا ٌدواد وه بهذملا اذهل لوألا ٌمامإلاو

 «لوألا همامإ نم ٌرثكأ هيف دّدَّسَت دقو ءبهذملا كلذ هرايتخال ٌيرهاظلاب َبَقَلو

 هل َضَرَع ام عم مث كب هللا لوسر ِثيداحأب ٌةعساولا هئّطاحإ َِّدْشَّتلا ىلع ٌةّدعاسو

 :ةلش نيالا هم اوحت هتئزال ةذج نم

 «مالآلا َنِم لماكلا :بعلا َلَمحو ءهّترسأ تبك ْنَأ دعب ملعلا نع هَلَعْشَي لو

 2 0 . 50 2 9 دى

 مهل هؤالو هّعفدف «ةيمأ ينب نم اورهظ نيذلا ٍدحأل اريزو هيف لغتشا اريصق اتقو الإ

 نبا ىلع ُثابكتلا ٍتعباتتو ءرهظ يذلا كلذ ُكلم ٌلاز ام ناعرس ْنكلو «هتنواعم ىلإ

 .سردلا ىلع ٌفكعي يذلا مياعلا ةَأْدَم هيلإ ُثّداع مث ,مزح

 8 هوو 0 0 : 57
 ا ل

 امو هّملع هب يمني هني ام ةكرحلا هذه يف دجوو «ِتالحرلا ىلإ َعفدنا كلذلو «ةعّمْوَص

 لإ هدم قم لتلاوة نزح هيعمل طرأ نب لقانا تلين
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 يتلا يناغملا ىلإ ًانينَح ةبْطْرُق ىلإ داع مث «ةيسنلب ىلإ لقتنا مث ءنضجلا اهل لاقي ٍةنيدم
 ٌلقتناو ءاهم هترسأل تناك لزانم يف َماقأو ةبطاشلا ىلإ ّلقتنا مث «عّرغَرتو اهيف ىّبرت

 .ناورُيَق ىلإ

 دولا لهأب سنأتْسيو ؛هنوشقانُيو مهّشقاني «هئارلعب هيف يقتلي ٍناكم لك يفو
 «هقفلا ريغ يف هقافآ عاسّناو «هتارابع ولُحبو «ةديدجلا هئارآب بابشلا ٌبِلَتْخَيو ؛مهنم

 .ةعئار ًةيملع ًةعومجم ٌجرخأ ىتح نٌوديو ٌبتكي دحيوهو

 و

 :هبتك قارحإ

 مو «نييومألا ٌناطلس هيف لاز ٍتقو يف ٍةعْرّلا ّيومُأ «ماعلا مْرَح نبا ناك دقل

 ٌتداوح نودي ناكف «ةعساو خيراتلا يف هال اح تناك لب ّطقف هقفلا يف هبالواحت ْنكت

 هةر نيالا كفار قوتها جسرا دعا اقره ال قارب او ذل نان ورسم

 قارحإب اوٌرمأي نأ الإ هلاسرتُا عمم ًاليبس اوُدجي ملف ءنومكحي ءارمأ «هاري ام مهنأش يف
 يلا 1 لوقا دب ادمنلا راو حلال ا وتكره

 يرْدَص يف ٌوُه لب ءٌساطرقلا هتّمضت 2 اوقرحت ال َساطْرِقلا اوقرحت نإ
 يِرْبَق يف ُنَقْذِيولزنأذإٌلْرْنَيِو 22 يبئاكر ْتَلقتسا ُتيَِح يعم ُريسي

 ناك دقف «ءاملعلا نم ًاضيأ ٌةمقنلا تناك لب ءءارمألا نم هيلع ٌةمقنلا نكت ملو

 ءلاجّرلا ردق ٌقوف ًاكلام نوربتعيو ءانيد كلام مامإلا بهذم ٌربتعي سلدنألا ِءاملع ٌرثكأ

 . "كلام مامإلل ٍةَوُسْمَلَقِب نوُقْسَتْسَي اوناك مهّتأ ُهَعلب هنع هللا يضر ّيعفاشلا ّنِإ ىتح

 كب يبنلا ٍدهع يف ٌسانلا ناكو «ةعارّضو ءاعدب ْمِهّرِطمُي ْنأ ىلاعت هللا نم نوبلطي يأ :ٌنوقستسي )١(

 .(ةرهز وبأ) كي ّيبنلا مع سابعلا ءاعدب اًوَقستسا ٌرمع ٍدهع يفو «هئاعدب نوقستسي
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 مهاكتتسا دادزا اَّلكو .هيلق نم كلام ْمَلْسَي لو ءكلام بهذم مزح نبا مجاهف

 ملو «ءارصتلا ّلقو «ءادعألا َرْثَكَف ههبحاصو ّيكلاملا بهذملا ىلع ٌةَدِحو ًافنع دادزا

 َمِلع» :هيرصاعم ضعب هيف لاق دقل ىتح «ةدناعملا لب «ةّدوملا جهنم هولع رشن يف خهني

 .«ملعلا ةسايس ُملعي ملو ٌملعلا

 :ةديدشلا هتدحو ةّيملعلا هايازمو هاياَجَس

 ٍرْدَق ربكأ ٌبعوتْسَي ةلعج «ملعلا بلط يف ًادّلَجو «ةيعاو ةظفاح مزح َنبا هللا ىتآ

 رابخأو ءرعشلا ةياور نم رْدَق َربكأو ؛ءاهقفلا ٍفالتخاو .راثآلاو قّنسلا ملع نم

 ِتاقوأ يف ٌةديعبلا يناعملا هيلإ ءيجت «ةهيدبلا ٌرضاح باعيتسالا اذه ّعَم ناكو «خيراتلا

 .يأرلاب هقفلا يف ّدخأي مل هنأ َعَم «ةساردلا يف رظنلا ٌقيمع ناك مث .اهيلإ ةجاحلا

 ًاحضاو كلذ ادب دقو «ليلحُتلا يف ٌقّمعَتَيو لّلحُم ناكف سوفنلل هتسارد يف ادب دق هقمعو

 هّرهاوظو َُيابسأو ّقشعلا اهيف ٌسرد يتلا «ةماحلا قوط" هتلاسر يف حوضولا لك
 .ةيخيراتلا هِتاقيقحت يف ادب مث .«سوفنلا ةاوادم» هتلاسر يف ًاضيأ ادبو

 بلط يف ًاحضاو ًاصالخإو ؛هللاب ًايوق ًانايإ «ةيملعلا ايازملا هذه مم هللا ُهاتآ دقو

 ال ةّملا ّلاع ّناكو ,دحأ ٌبضغ وأ ٍدحأ اضر هيلإ ٌلصي ام ٍنايب يف همي ال ةقيقحلا

 َرداَصَم الإ ُمَِتي الو ءفُعضَيالو ١" يذختني ال اَولَع هوصخ ٌةّوق هذيزت «هريغ يف عاني

 .فعضتي الو نب الو «ةمواقملا يف ولعيو «ملستسي الو «ديدشلا ىلع ولعي ؛عرشلا

 «ةعانشلاب ٌهامر ًالوق َّدر اذإ ناكف «لوقلا يف ٌةديدش ٌةّدح هيف كلذ ّلك عم َناكو

 ّلك يف هثمزال لهو ةَّدحلا هذه تناك اذامل ْنكلو .نيدلا ىلع جورخلاب هّبحاص ىمرو
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 «سوفنلا ةاوادم»و «ةماحلا قْوَط» هّيباتك نم ودبي ِهّنَأ كلذ نع ٌباوجلاو ؟هتايح راودأ

 «بلقلا ٌقرْشُم .سفنلا ّئداه ناك دقف «هتلوفط ٌذنم هيف عبطك ةَّدلا هّعم أشنت م هنأ

 وفن لوقيو هدباضا نضرا دا نررغا كلو :هيزرسأ يف تابكتلا تلون ذآ ةعب خ

 ٍلاحّطلا يف اوبر ف ْتدّلو ؛ٌةديدش ٌةَلِع ينتباصأ دقلا» :ضرملا ببسب ِهلاح لّدبت يف «هيف

 تاج ًارمأ «قّرَّنلاو ريصلا ٍةَلقو «لاحلا ٍتيضو رجلا ّنم ّيِلع كلذ دّلوف «ًاديدش

 يدنع ٌّحصو «يعبطل يتقرافم نم يِبَجَع ّدتْشاو «يقلُ ٌلّدبت ُتْرَكَف اذإ .هيف يسفن

 دق هل رك فاخر ءحّرَملا عْضْوَم ٌلاحّصلا ّنأ

 «ةلعلا هذبب هيف بيِصُأ يذلا ييراتلا انل نيب هنأ ولو ؛هيفنل ٌنيمع ٌليلحت اذه

 هذهب ْبَصِي مل وهو هبابش ٌرثكأ ىضق هنأ ُملعن اًنكلو هّتدح ْثأدتبا ٍتقو ٌّيأ نم انملعل

 «ةايحلل بح ةيضار ةئداه ٍةقرْكُم رْشُم سفن لع ل «ةماىلا قوط» هتلاسر نأل ةلعلا

 [بر لب «نيثالثلاو ةثلاثلا ٌرواجت ْنأ ّدعب اهبتك هنأ ٍةلاسرلا هذه ايانث نم ٌتبثي هنإو

 يفو «نيعبرألا ٍدودح يف وهو ثءاج ةّدجلاف «نيعبرألا دودح يف وهو اهتباتك تناك

 للملا يف لصفلا» باتك لثم «ةيخيراتلاو ةيمالسإلا هبتك ٌرثكأ ّجتنأ ةريخألا ٍةدملا هذه

 «ىربكلا ٍةّيمالسإلا ٍةنّودملاو .«(ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا» باتك لثمو ««لحّتلاو

 لوقلا يف ُفنعلاو . اثآلاو ٍةشسلا وقفل عماج باتك مظعأ قي يذلا «ّلحملا» يهو

 ان رشم روت تناكل ينادشلا لب «لوقلا ةدح انف تنبأ ولو اميه هيف وان

 :«سوفنلا ةاوادم» يف هتلاسر

 برعلا دنع ًاروهشم َناك ام ىلع اهيف دمتعاو ؛قالخألا يف اهبتك ةلاسرلا هذه

 تناك كلذلو «سانلا نوؤشل هتاظحالمو «ةّصاخلا هبراجت ىلعو ءوطسرأ ٍةفسلف نم
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 :ةعئار اياَضَو لع ُتلمتشا دقو «ةّيلمعلا ةيحانلاو ءةّيفسلفلا ةرظنلل ًةلماش ٌةلاسرلا

 ةليضفلا ْنأ يف وطسرأ ةيرظن نيب اهيف جزم دقو ءّرشلاو ٍريخلا سايقم يف مالكلاب اهأدتبا
 «ٌلدعلا :يه ءلوصأ ةعبرأ ىلإ عجرت لئاضفلا َّنإ9 :لوقي امك «نإتليذر نيب ٌطَسَ
 ٍْئسلاو ِنآرقلا ىلإ ُهجَّنِي مث .نوطالفأ كلذب ٌبراقيو «ءاخّسلاو ٌةعاجّشلاو ءٌُلقعلاو

 دافأ «ًةريثك ناعم اذه يباتك يف ٌثعمج ينإ» :لوقيف .هبراجت ىلإ ُهجّتي مث .امهنم يقتسي نع

 .«لاوحألا ٍبقاَعَتو مايألا رورمب ىلاعت زييمتلا ٌبهاو اهيف

 ةاداعمب هئالتبالو «ةريثكلا هالحرلو ؛هيلع لاوحألا ٍبقتِل :ةميظعُ ةبراجت َّنإو
 نإف ءةلاسّرلا هذه نم ٍسابتقالا ماقمب انسلو ؛ظقيتسم بلقو ٍذفان ٍءاكذ مم «سانلا

 ظكناو «ةديرق رهاوج اهناذ ىف ٌدعتو «ضاننتألاو لجألل خلاص رك عضاوم اهق

 ٌمدعو افلام ناك ْولو ٌنيد هل ْنَمِب ٌةقثلا يهو «ةلاسرلا يف ْثءاج ٍةدحاو ٍةملكب اهنم

 ريغ ىلع ناك نو «نّيدنملاب ُقْ» :لوقيف ءًاقفاوم ناك ولو هنيدب كسمتسي ىل ْنَمب ةقثلا

 «ىلاعت هللا ٍتامّرْحب ٌففَحَتْسا ِنَم .كنيد ىلع هنأ ٌرهظأ نإو ,فخَتْسُملاب ُقيَت الو «كنيد

 .«هيلع ٌقْفْشُت ءيش ىلع هنمأت الف

 :ةماحلا ٌقُوَط

 «فّلأتو بحت يف ةيناسنإلا سفنلا ةساردل مزح نبا اهيف ىدصت ُةلاسرلا هذه

 دقو هل ٍقيدص بلطل ةباجإ اهبتك دقو فالألاو ُفلألا اهّعوضوم َّنأ ركذ كلذلو

 يف يور يباهتاك زف انج اهيفان ناك نون ةقتا لستر اهبك هلا ةقيدتملا رك
 "يود ادشب يك أدم اهنإف ٌسوفنلا اوحيرأ» :لاق هنأ ِِك ّيبنلا نع راثآلا

 َّنإ) :فيعض دنسب «ناهيإلا بعّش» يف رمع نبا ثيدح نم َدَرَو معن. ّيبنلا نع كلذ حصي مل )١(

 - 2 .«توملا ركذو نآرقلا ةوالت :لاق ؟اهؤالج امو :ليق .ديدحلا أدَصَي اى أدَصَت بولقلا هذه



 يسلدنألا مزح نبا
 ؟هأ

 ٌسّناجَت ّبحلا ببس ّنأ ركذف «هّببسو ّبُحلا ُفِصَت ٌليلاحتب ًةلاسرلا ًادتبا دقو
 ٍنَْسفنلا نيب ةبسانملا ىلإ كلذ ٌدنسيو هيلإ ٌنكسيو هبيبحب ُسنأَيٌبحُملا لعجي «ّيفن
 َوَدِحو نيف ني مُكَقْلَح ىّلاَرْهل :ىلاعت هّلوق كلذ يف ولُئَيو «ّيولُعلا |مهيلاع ٌرقَم يف
 كلذب حصا :كلذ يف لوقو ؛[144 :فارعألا] # اَبََلِإ َنْكَسَيِل اَهَجْوَر اهْنِم َلَعَجَو

 كلذ ىلع ليلدلا نمو» :لوقي مث ««يناسفن حازتماو «ّناحور ٌناسحتسا ّبحلا نأ
 نم دب ال ّيعيبطلا ٍتافصلا يف ٌقامتاو ٌةلَكاَشُم اههئيبو الإ ِناَباحَتَي نينثا ُدجت ال كنأ
 .«ةّدوملا تدّكأتو ةَسْناَجُملا ٍتداز هابشألا ثرثك اَّلكو «ّلق ْنِإو اذه

 ىتح عنمتي الو ءأقيقد ًاليلحت عئاقولا ليو نّيحُملا رابخأ يف ٌدعب ٌلسرتسيو
 ؟ 1 لع َىَيْب ام اهالعأ نأ ثيو «(بحل ١ بت أرم يي مث ءاهللجيو قسف ٍتاعقاو ركذ نع 2 بت ع 5 وو يدافع - 2 .

 نأ نيبو «ءاهتشالاو ٌبحلا َنيب هليلحت يف قّرفُيو ءيدسجلا نود ءٌيَحوّرلا ِطابترالا
 اذه ضوخي نأ ّدعبو ءدحاو ريغل ٌنوكيف ٌءاهتشالا اّمأ ءدحاول اّلِإ ٌنوكي ال ّبحلا

 ةلاضو انآ تزل ىف عالطلا نم نك نيمار كارلا ة كس لل ضرخا
 ينإ) :لوقي هنيد يف كلذ دعب مهني نأ ةيشخلو ءاهيلإ ّرظنلا هّجوُي ام ْتّثَدَحأ اهعمسي
 و ذأ

 م
 .«ّطق مارح ىلع يرّرتم ُتْلَّلَح ام نأ هللاب مف

 .يتاركا

 َنبا هللا ٌمِحَر ؛عنتمملا لهسلا «عئارلا ٌّينفلا رثنلا نم بولسأ يف ةبوتكم ةلاسرلاو 71 2 00 0.

 .هنع هللا افعو «هملعب ٌدافأف «قافآلا عساو ناك دقل مزح

 لمت اك لع اهنإف ءبولقلا هذه اوُيجَأ» :يلع ثيدحب لالدتسالا ديري ةرهز ابأ ذاتسألا لعلو

 .«نادبألا

 .يعاضقلاو ميعُن وبأو يمليدلا هاور «ةعاسو ةعاس برولقلا اوحّورا :هعفر سنأ ثيدح نم دروو

 .«ةعاسو ٌةعاس ةلَظْنَح اي» :(71760) ملسم حيحص يف ام هل دهشيو
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 ()ءاضقل او هقفلاو ةودلخ نبأ

 :ءاضقلاو هقفلاو عاتجالاو خيراتلا يف هماقم

 ىلإ هقْبَسو ,عامتجالاو خيراتلا يف هماقم ماهفألا ىلإ َعِراَسَت نودلخ نبا ركذ اذإ

 ىلإ ةوق لاح نم ممألا لقنت يفو «خيراتلا رْيَس يفو ءعمتجملا مهف يف نيناوق عضو

 الو .ةّينيدلا ةفالخلا يف لب ءناطلسلاو كلملا يف اهماقمو ةّيبصعلاو ءفعض لاح

 وحن ىضق هنأو ءءاضقلاو هقفلا يف ماقم هل ميظعلا خّرؤملا كلذ َّنأ رّوصتي ٌّدحأ داكي

 ءءاضقلا ٌُئوتو هقفلا سيردت نيب دّدرتي لماكلا هجْضُن ينس نم ًاماع نيرشعو ةعبرأ

 قفلا يف ءارآ هل َّنأو «نيملسملا ةاضق نيب نم اهب ٌصْتخا ءاضقلا يف ةسايس هل نأو

 .نقتملا هيقفلا ةبترم ىلإ هعفرت وأ ًةريثك نكت مل نإو

 :فيرشلا ىوبنلا ثيدحلا هتسارد

 طقف هتمّدقمو هخيرات نم نودلخ نبا فرعي نم ىلع بجعلا يلوتسي هنإ لب

 هتياور دنس ركذي مث ءاهنيب نزاويو ««أطوملا» تاياور ركذيو «ثيدحلا سردي ناك هنأ

 ثّدحملا وأش غلبي مل كلذ لك يف ناك نإو «كلام نع لوألا هيوار ىلإ لصي ىتح

 .ظفاحلا نقتملا

 يموقلا زكرملا تاروشنم م975١ رياني ” ىلإ ؟ نم ةرهاقلا يف دقعنملا نودلخ نبا ناجرهم لامعأ )١(

 .1لم-ك١ ١ص «ةيئانتلاو ةيعاتجالا ثوحبلل



 55 نودلخ نبا

 :دشُر نباو نودلخ نبا نيب

 ناك هنأ عم ًاهيقف ناك هنإف ءفوسليفلا دْشُر نبا عم كلذ يف براقتي هلعلو

 لقنلا ناك نإو بهاذملا نيب ةنراقملا يف ةّيهقف ًاراثآ كرت دُْشُر نبا نأ دْيَب ءًافوسلبف

 ؛هقفلا يف ًارثأ هل فرعن ال نودلخ نباو «ريرحت ىلإ جاتحي ىرخألا بهاذملا نع اهيف
 .ىواتفلا ضعب هنع ترثأ نإو

 ٍثوحبب هيف ىتأ يذلا عامتجالاو خيراتلا يف نودلخ نبا ةرهش َّنِإ قحلا يو

 ءءاضقلاو ثيدحلاو هقفلاب هلاغتشا نْوَسنَي سانلا لَعج يذلا وه اهب قبسُي مل ةئيدب

 .ثيدحلاو هقفلا يف تناك لوألا هتأشن نأ نوسنيو
6 

 :هتاشن

 نأش اهل رسأ ىلإ نومتني نيذلا رصعلا ءانبأ ٌلُكَك ةينيد ةأشن نودلخ نبا أشن

 يف لوقيو .ةروهشملا عبسلا تاءارقلاب هأرقو ؛ميظعلا نآرقلا ظفح دقو «ةناكمو

 .ةدحاو ةمتخ يف اهتعمج مث ةمتخ نيرشعو ىدحإ يف ًاعمجو ًادارفإ اهتأرق :كلذ

 نبال «أطوملا ثيداحأل ىّصقَّتلا» باتك أرق دقف ؛ثيدحلاب ملعلا ىلع ىَّشُت دقو

 ةروثأملا ىواتفلا نود ءأطوملا ثيداحأ ىلع هبحاص هيف رصتقا باتك وهو ءربلا دبع

 ءىارآلاو ىواتفلاو ثيداحألا نيب عمجي أطوملا َّنأ كلذ «نيعباتلاو ةباحصلا نع

 يأرف «باتكلا يف ام رثكأ امأ» :ههقف ًافصاو كلام مامإلا نع هتمّدقم يف لاق اذلو

 ةمئألاو ؛ءلضفلاو ملعلا لهأ نم دحاو ريغ نم عامس نكلو «يأرب وه ام يرْمَعَل

 مهيأر ناكو هيلع رْثَكو هللا نوقّتي اوناك نيذلا مهو :مهنع ٌثذخأ نيذلا مهب ىَدَمْفلا

 اذهف «كلذ ىلع انأ مهتكردأو هيلع مهوكردأ نيذلا ةباحصلا يأر لثم «يبأر لثم

 .«ةمئألا نم مّدقت نَّمم ةعامج ٌيأر وهف ءاننامز ىلإ نرق نع ًانرق اهوثراوت ةثارو
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 ل هنكلو ,يكلاملا هقفلا يف بجاحلا نبا ٌرصتخم ريغص وهو هقفلا يف سّرَد دقو

 .هسفن نع كلذ ركذ [ى ًاظفح هلمكي

 :اهيلإ نيدفاولاو سنوت يف هخويش

 :لاقف ءاهروص دق ةيهقف ةئيب يف كلذ عم شاع دقلو

 وبأو «يناّيجلا هللا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ مهنم «ةعامج نع سنوتب هقفلا ثذخأ»

 رصتخمو يعِذاَرَبلا ديعس يبأل «بيذهتلا» باتك هيلع ٌتأرقف ءرصيقلا دمحم مساقلا

 انخيش سلجم باتنأ كلذ لالخ تنكو هيلع تهّقفتو «ةيكلاملا "”باتكو «ةنّودملا

 ءامهيلع هللا ةمحر دمحم يخأ عم «مالسلا دبع نب دمحم هللا دبع يبأ ةعامملا يضاق «مامإلا

 هيف هل تناكو «كلام مامإلل «أطوملا» باتك كلذ ءانثأ يف هيلع ٌثعمسو ههنم ٌثدفأو

 يل بتكو «هيلع تعمس مهلكو «ءسنوت ةخيشم نم ءالؤه ريغ ىلإ ...ةيلاع قرط

 ناطلسلا ةلمج يف انيلع مدق ناك» :اهيف شاع يتلا ةيهقفلا ةئيبلا ركذيو... .«ينزاجأو

 دوهش مهمزلي ناك ءملعلا لهأ نم ةعامج !/4 ةنس ةيقيرفإ كلم امدنع نسحلا يبأ

 .مهنم هتدافإ رادقمو ,مههقفو ءاللعلا ءالؤه ركذ دقو .«هيف مهناكمب لّمجتيو .هسلجم

 «ملعلا ندعم يف تنك :لاقف ؟ملعلا اذه كءاج نيأ نم :ةفينح وبأ مامإلا لس

 يبأ نبا داّمح مزل دقف ًاقح مامإلا ةايح يف كلذ قّمحت دقو هخويش نم ًاخيش ٌتمزلو

 ميلاقألا يف فوطي وه ناكو «يقارعلا ملعلا ندعم ةفوكلا يف شيعي ناكو «ناميلُس

 .اهدجو ىنأ ملعلا روهز طقتلي

 .بتك :اهلعلو ءلصألا يف اذكه )١(



 "هم نودلخ نبا

 :هجوملا هيقفلا خيشلا مازتلا ةيهأ

 ندعم يف شيعي هاندجو دقلو ؛:نودلخ نبا ةسارد يف ناطرشلا اذه رفاوت لهف

 لهف «ةفينح وبأ لاق امك هخويش نم ًاخيش مزل هنأ حملن ال نكلو «هقفلا ةئيبو «ملعلا
 هخيش ههّجوُبو ؛هريكفت حضني خويشلا نم خيش مازتلا نإف «ههقف يف رثأ كلذل ناك
 «ءاملعلا هيجوت نم ملعلا قلتي مل هنأ مزح نبا ىلع وه باع دقو ؛ميقتسملا قيرطلا ىلإ
 .ههجوُي يذلا هجوما مدع دق ذإ ءجاضنإ ىلإ جاتحي ءاجف ههقف ناكف

 نم ملعلا ىّقلت هنأل ؛مزح نبا نع هلاق ام هيلع قيطني ال وه لاح يأ ىلع

 .هخويش نم ًاخيش مزتلي مل نإو ءلاجرلا هاوفأ

 :ثيدحاو هقفلا نع هفارصنا

 يتلا ةيحانلا يف هملع يّمُي يذلا وه ملاعلا هاجّنا َّنأ ةّيملعلا تارّرقملا نم

 مل نيسمخلاو ةنماثلا غلب نأ ىلإ هرمع نم نيرشعلا هغولب ذنم نودلخ نبا ةايحو هجن
 ىلإ مهعم ًاهجّتم :ةسايسلا يف محل ًانيعُم ءاسؤرلاب لصُتا دقف ءاهيف طحن هقفلل نكي

 ّبخو «ًأيظع ًاضوخ هيف ّضاخ دقو «برطْضُم وج يف شاعو «هريبدتو كلملا نوؤش

 ركفي لو الماك ًافارصنا هقفلا نع فرصناف «شماحلا ىلع شعي ملو «نتفلا يف عضَوَو
 ./85 ةنس رصم ىلإ ءاج امدنع الإ هيلإ ةدوعلا يف

 :هقفلا ىلإ هتدوع

 عم رصم يف نكي مل اذامل :لئاس لأسي دقو ءرصم ىلإ ءاج امدنع هقفلا ىلإ داع

 ةسايسلا يف مهعم ضاخ نيذلا دارفألا نم مهريغ عم هنأشك ِكيلاملا نم اهماكح

 قري الو ولثلا تحتي الجر ناك ودلخ نبا نأ :كلذ نع بنازداو ؟معقلاو

 :هقالخأ نع «بيطلا حفن» يف يرّقملا لاق دقلو «ةايحلا يف ةشيعم لقأب
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 ٍنْنِقِل حماط «شأجلا ّيوق .ةداقملا ٌتْعَص ءمْيَضلا نع ٌفوُرَع ةّملا ىلاع»

 :كيلاملا دنع هقفلا لهأ ةساير

 مهيلإ رظني نيذلا مهو .هقفلا لهأل ةماعلا دنع ةسايرلا دجوف رصم ءاج دقو

 ناك «سربيب رهاظلاف «ىلوألا ةلزنملا ءاهقفلا نولزني كيلاملا ناك دقف «مارتحالا ةرظن

 يف يطويسلا لاق دقل ىتح «مالسلا دبع نب نيدلا رع هيلع ضرتعي رمأ يف ٌثبيال

 تام املو .«مالسلا دبع نب نيدلا ع يف ًاعمقنم رهاظلا ناك» :«ةَرَصاَحُملا نّسح»

 نيدلا يبحم زعلا ماقم ماق نكلو .يناطلسب ٌتْسَسحَأ نآلا :رهاظلا لاق نيدلا زع

 .ةرفاضتم كلذ يف رابخألاو «ىلوألا ةناكملا ممل تناك ءاهقفلا دجن اذكهو «يوونلا

 هجّناف ءاضقلاو ثيدحلاو هقفلا يف ةسايرلا َّنأ دجو ملاعلا نودلخ نبا ءاج املف

 .ملعلا بارحم ىلإ دوعي نأ دارأو ءاهءاجوعو ةسايسلا ّلم دق ناكو ءاهيلإ

 :رهزألا عماجلاب هسيردت

 «ءاملعلاو ملعلاب لصُتا لب «ناطلسلاب هئيجم رْوَق لصّتي ل رصم ىلإ ءاج املو

 :كلذ يف لوقيو «هيلإ نوعمتسي ملعلا بالط هيلإ هجّناو .هتقبس دق هترهش تناكو

 ةلق عم «ةدافإلا نوسمتلي اهب ملعلا بالط ّيِلع لاثناو ءامايأ ٌثمقأ اهتلخد املا

 .«رهزألا عماجلاب سيردتلل ٌتسلجف «أريذع ينوعسوي منو ؛ةعاضبلا

 مولعلا نم ناك نإ ءهمدقُم لوأ يف رهزألا يف هيقلُي ناك يذلا ام ركذي ملو

 .ةّيلقنلا نم مأ ةّيلقعلا



 ؟ هاب نودلخ نبا

 :سيردتلا يف هتقيرط

 «ناطلسلا لابحب هلابح ُتلِصنا نأ يف ًاببس رهزألا يف هسرد ناك دقف نكي امهمو

 الإ هيف نكي ل سردلا يف جاهنمب رهزألا ءاج دق هنأ كلذ .ريدقت ًةرظن هيلإ رظنو ههّربأف

 «ريبعتلا ةمالسو «ريكفتلا ةماقتسا نيب عمجت تناك يتلا ةرضاحملا جاهنم وهو ءاليلف

 نع ٌيرع» :رهزألا ءاملع نم هورصاعو هوأر نيذلا هيف لاق دقل ىتح ؛حيضوتلا لاكو

 .«ىهتنملا اهيلإ هترضاحم ّنكلو ؛مّدقت ريغ نم ةّيلقعلا مولعلاب ةفرعم هل «ةّيعرشلا مولعلا

 يلازغلاك نيمدقألا كلْسَم كلسي هنأ ىلإ اهب هجّني سيردتلا يف هتقيرطو

 ىلع ّنضي نأ ريغ نم حيضوتلا عم يناعملا ىلإ هاجسّنالا وهو «يزارلا نيدلا رخفو

 :هيرصاعم ضعب كلذ يف لاقو «مالكلاب ساطرقلا

 ةقيرط راكنإ عم ءرْخَّملاو ٌيلازغلاك نيِمّدقتُملا َكَلْسَم هئارقإ يف كلسي ناكو»

 تائَدْحُم نم ..ظافلألاب ريبعتلاو نف لك يف بتكلا راصتخا َّنإ :لوقيو «مجعلا ةبَلَط

 .«هلك كلذ ءارو ٌملعلاو «نيرخأملا

 كلذب لاني نأ دب الو «هترضاحم يف اند ناكر سولت ْق ًاديدج ناك

 نوعيطتسي ال نّمم ًادوسحم ناك امك «بلطلا ٌّقح ملعلا نوبلطي نيذلا نم ًاريدقت

 .هوأش اوغلبي نأ مهنكمي الو «هتسفانم

 :ةّيرهاظلاو ةّيحمقلا ةسردملاب هسيردت

 مويفلاب ٌضرأ وه ًافْقَو ال لعجو «يويألا نيدلا حالص اهأشنأ ةسردم هذه
 لو ءاهيف يكلاملا هقفلا سيردتب هيلإ دهع دقو هنوسّردملا همساقتيو ءاحمق ّلغت تناك
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 ؛ةلماك نكت مل سردلاب هتيانع نأ رهظيو «ةسردملا هذه يف هسورد نع ًائيش انل ركذي

 هتيانع نم ريبك ٌبناج هل ناك ءاضقلاو ءءاضقلاب هقفلا سرد عم كلذ دعب َلِغّش هنأل

 تقولا يف ءاضقلا رمأ هيلإ َّدهَع هنأ وه ركذ دقو «لاثمألا نسحأ هيف َبّرَص دقو

 :كلذ يف لوقي وهو «هنم بيرق نمز يف وأ ءيكلاملا بهذملا سيردت هيلإ دهع يذلا

 نبا نيدلا حالص فقو نم رصمب ةّيحمقلا ةسردمب نيسردملا ضعب كله مث»

 ناطلسلا طِخَس ذإ ؛كلذك انأ |نيبو ؛هناكم اهسيردت (ناطلسلا يأ) يناَّلوف «بويأ

 ىعدُي بهاذملا ددعب ةعبرأ عبار وهو «هلزعف تاعازّتلا ضعبل هتلود يف ةيكلاملا يضاق

 ةرثكو رومعملا اذه ةَّطخ عاسّنال «مهنع ةباينلاب ماكحلا نع ًازييمت ةاضقلا يضاق مهنم لك
 وأ هاج يعاد هيلإ اعد ىتم كلذ ىلإ ردابيو «هبناوج يف تاموصخلا نم عفتري امو «هملاوع

 .(هللاوع ةرثكب دهعلا اذه يف ةياهنلا دودح تَرَواَج يتلا فاقوألا يف ًاصوصخو «ةحنم

 ماكحأ نايب اهيف تاعيرفت تناكأ يكلاملا بهذملا يف هسورد تناك فيك فرعن مل

 ؟ةمدقملا بحاص نودلخ نبا قطنم عم كلذ قمتي اك تاّيلك تناك مأ «تايئزجلا

 ءاهقفل ةصّصخم تناك يتلا ةّيحمقلاب يكلاملا هقفلا سيردت عم هيلإ دهع دقو

 ةيرهاظلا ةسردملاب ًاضيأ ؛يكلاملا هقفلا سيردتب نيدلا حالص اهئشنم رّرق اك ةيكلاملا

 .ةعبرألا بهاذملا سيردت يوحت تناك يتلا

 |هعمس .هسورد | حتتفا ناتبطخ سيردتلا نوت دنع هل لاوقأ نم َرَْأ ام ٌلكو

 يف كولملا نم نوفلدزي اوناك نيذلا نس ىلع ناطلسلا يف ٌحدم امهالكو ؛موقلا رابك

 ماّكحلاب لبق نم هلاصّتا وه نودلخ نبا نم كلذ رّرُي يذلا ّلعلو ءرصعلا كلذ

 .اهناطلس قوقرب رهاظلا نم رصم يف هتدافو ماركإو «ءارمألاو



 نودلخ نبا

 :شمتغرص ةسردم يف ثيدحلا هّسيردت

 ءاضقلا هتيالو عمو «يكلاملا هقفلا سيردت عم ثيدحلا سيردت كلذ دعب نوت

 ًادتبا هنأ كلذ «ثيدحلل هتسارد نم ءيشب رفظن نأ انعطتسا دقو ءرخآ دعب ًاتقو

 جاهنم ىلع ءارطإو حدم اهلك ةبطخ اهتمّدقم تناك «ةرضاحمب ةسردملا هذه يف هسورد

 :ةرضاحملا هذه يف ءاج دقو «هنع هللا اَمَع نيتقباسلا نيتبطخلا
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 نب كلام مامإلل (ًاطوملا» باتك ءسردلا اذه ف 0-5 دقأ نأ ٌتيأر دق»

 لصأ كلذ عم وهو «ثيدحلا تاهمأو نئسلا لوصأ نم هنإف «هنع هللا يضر سنأ

 .«ههقف نم ريثكلا عجري هراثآ ىلإو .هماكحأ طانمو «هلئاسم رادم هيلع يذلا انبهذم

 ثعابلا نِّيِبُي ذخأ مث «هنع هللا يضر كلام مامإلل زجوم فيرعتب أدتبا دقو

 رفعج يبأ صح وه ثعابلا َّنأِب ظفللا ةراشإب راتخيو ««أطوملا» فيلأت ىلع كلال
 :ًاطوملا ةلزنم يفو كلذ يف لوقيو ءروصنملا

 [يف ناكو هضوافو همركأف «ةنيدملاب ٌكلام ُهَيِقَلَو ءروصنملا رفعج وبأ ٌجحو)ا

 َتنأ ْمَضف ءكنمو ينم ملعأ ضرألا ِهْجَو ىلع ٌّقْبَي مل هللا دبع ابأ اي :هلوق هضواف

 قمانلل هيطوو ةرمع نبا دئادتكو سارع نا صحت بن هي نوع اباك ناقل

 كلامل ثعاوبلا نم اهلاثمأو هذه تناكف «فيلأتلا يِنمَّلع دقلف :كلام لاق ٌةَئْطْوَت

 ...ًاطوملا هاََسَو هفّنصف «باتكلا اذه فينصت ىلع

 كلامل لاقف ءتآطوم فينصت يف ذئموي ةئيدملاب سانلا ذخأ هفينصتب لغش املو

 هيف رظَنَف اهضعبب ىتأو «كريغ هيف ككرش دق رمأب كسفن تلغش كارن :هباحصأ

 (نأكف «هللا هجْجو هب ديرأ ام الإ هنم عفتري ال اذه نأ ٌنملعتل :لاقو ؛هدي نم هحرط مث
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 بيذبت ىلع ٌكللام لبقأو «كلذ دعب اهنم ٍءيشب عمُس امو «رابآلا يف بتكلا كلت تيقلأ
 لوبَقلاب باتكلا اذه ةمألا تّقلتو !!ةنس نيعبرأ يف هلمكأ هنإ :لاقيف «هتثطوتو هباتك

 كلذ يف فلتخي ملو هيلع رصع لك يف ءاملعلا ُءانث ٌلاَطو ءاهيراغمو ضرألا قراشم يف

 عفنأ هللا باتك دعب ٌباتك ضرألا يف ام :يدهم نب نمحرلا دبعو يعفاشلا لاق .نانثا

000 

 :أطوملا تاياور

 كلام نع هاورف «فالخألا يأ مّيقلا باتكلا اذه لقن ٌقرُط كلذ دعب ركذيو

 اهنمف «هيوار ىلإ ٌةبسن نالف أطوم ليقف «هتياورب أطوملا يوار لك ىلإ بسُت قّدع
 أطوم اهنمو ءِبْهَو نب هللا دبع أطوم اهنمو «سيردإ نب دمحم يعفاشلا مامإلا أطوم

 نوئحُس هنع هاور «مساقلا نب نمحرلا دبع أطوم اهنمو «يراسبلا هللا دبع نب فّرطُم

 نم سنأ نب كلام ىلإ لحر «يسلدنألا يئيللا ىيحي نب ىبحي أطوم اهنمو
 ايف ناكو ءٌّمج ثيدحو «ريثك ملعب عّجّرو ,ثيدحلاو هقفلا هنع ذخأو «سلدنألا

 هتياور ىلع رَصّتْقاو ؛هيلع سانلا ّبكأف «برغملاو سلدنألا ىلإ هلخدأو ءأطوملا هنع ذخأ

 مهريسافتو ءأطوملا باتكل مهحرش يف اهبيترتو اهقسن ىلع اولّوعو ءاهاوس نود

 «ىرخألا تاياورلا ترجُهف ءاهتنكمأ يف تضرع اذإ ىرخألا تاياورلا ىلإ نوحرشيو
 .'"”(ىيحي نب ىبحي أطوم الإ تآطوملا كلت تسردو ؛قرطلا كلت رئاسو

 .(ةرهز وبأ) .يجنطلا جارخإ «فيلأتلاو رشنلاو ةمجرتلا راد عبط ءاهيلي امو ١" ١ص «فيرعتلا" )١(

 .(ةرهز وبأ) ."١هص روكذملا ردصملا (0)



 5١" نودلخ نبا

 «هدنس قئارط يف لوقلا لّصَفِيو «ىيحي نب ىيحي نع ةياورلا يف هدنس ركذي مث

 هسيردت سلجم يف هتمّدقم لوأ يف اهاقلأ يتلا ةرضاحملا كلت يهتنت هدنس ركذ ءاهتنابو

 .ثيدحلل

 :ةرضاحملا هذه ىف ةزجوم ةملك : 4

 ءاهضعب يف ةّقدلا هصقنت تناك نودلخ نبا َّنأ ةرضاحملا هذه عم ظحالن

 :نيعضوم يف هنع تفلت اهنأ انظحال دقف ةّقدلا امأ ءاهضعب يف ءافولاو

 ةغيصب كلذ رِّدَص دقو «ةنس نيعبرأ وحن هبيذبت يف ثكم هنأ ركذ هنأ :|هلوأ

 اندجول «يخيراتلا قيقحتلا اندرأ ولو ديجملا رضاحملا نأش نم اذه سيلو - لاقي -

 رفعج يبأ بلطب كلذ ناك اذإ هنأل «""ًانيقي ةدملا هذه نود أطوملا فيلأت ةدم َّنأ

 دعب ١54 ًةنس كلذ يف ًاكلام بطاخ رفعج ابأ نإف ؛هترضاحم يف حجر امك روصنملا

 «نسح نب هللا دبع نب ميهاربإ ىلع هراصتنا َبِقَع تناكو «هب تلزن يتلا ةنحملا

 «نينس عستب كلذ نود فيلكتلا اذهو ١179 ةنس كلام مامإلا ةافو نيب ام ةرتفلاو

 ًاكلام َّنأ تبثُي ٌيملعلا ٌقيقحتلاو ني هلع هتوم لبق ًاحيقنت همتأ هنأ نيقيلا نمو

 .كلذ دعب ٌرمتسا دق هحيقنت ناك نإو ١164« ةنس سانلل ًاباتك هجرخأ

 «ةفينح بأ بحاص ينابيشلا نسحلا نب دمحم مامإلا ةياور ركذي مل هنأ :اهيناثو
 ءاهيف هنع هاّقلت نينس ثالث ًاكلام مامإلا مزال دقو «ةروهشملا تاياورلا نم يهو

ِ 

 .هذيمالت نم دعي

 .(ةرهز وبأ) .5 ٠ص هشماهو ربلا دبع نبال «ءاقتنالا» اذه يف عجار )١(



 ءاملعو مالعأ

 عقاولاو «ىيحي ةياور ادع ام تسرد تاياورلا لك َّنأ كلذ دعب يعّديل هنإو

 يف ةعوبطم نآلا يهو ءاهيلإ عجرُّيو سّردُت ةمئاق نسحلا نب دمحم ةياور َّنإف هئطخي

 رثكأ لاق ولو «هلوق يف مّمعُي الأ نودلخ نبا نيخّرؤملا ريبك ىلع ًاقح ناكو ءدنهلا

 نودلخ نبا تاّيلك دجن اّنكلو «هيف فارسإ ال ءاقح همالك ناكل سّرَد تاياورلا

 .أطخلا يف اهّبحاص ٌمَقوُي َةّيلقع نكت مل اذإ اياضقلا يف ميِمعّتلاو «ةريثك

 ءروصقلا امأ «ةرضاحملا هذه يف تناك ىتلا ةَقدلا ثيح نم هانظحال ام اذه

 :حاون ثالث يف ناكف

 معن «كلام مامإلا هيف شيعي ناك يذلا نمزلل ضّرعتي مل هنأ :ىلوألا ةيحانلا

 ل هنكلو ««اهلاثمأو هذه» :لاقف ءرفعج يبأ ٌٌّضح ريغ ىرخأ لماوع ةّدع ىلإ راشأ هنإ

 يف ًاريثأت دشأ ىهو ءوه ربع اى لاثمألا هذه وأ «لماوعلا هذه ضعب ىلإ زاجيإب رشُي

 .ةباجتسا ٌدشأ اه وهو «رفعج يبأ بلط نم ةرجحلا راد مامإ لثم

 :ةباحصلا هقفو ثيدحلا نيودت

 قى 32و دف ناك ةباحيصلا هقفو ""!فيدللا يوت لإ ةاثألا نأ وه ةقيقحلاو

 رمع مامإلا ٌّيبنلا لاوقأو ةباحصلا هقف نيودت ىلإ اَعَد دقلو «كلام مامإلا ةايح رْدَص

 نكي مل» :أطوملل يناقرزلا حرش ةمّدقم يف ءاج دقف ءهنع هللا يضر زيزعلا دبع نبا

 نود هتباتك درجم امأ «هنيودت خيرات وه اذهف .ثيدحلا نيودت :ةرهز يبأ ذاتسألا لوق ظحالي )١(

 هتاعومسم هسفنل بتكي مهدحأ ناكف «هدعب نمف هِي ّيبنلا دهع يف تلصح دقف بيترتو فينصت

 .هتاّيورم ةّصاخ هتباتك ىَّدعتت الو ؛ةجاحلا دنع اهيلإ عجريو ءاهظفح نقيل



 0 ةودلعوإ

 ءأظفح ابنوذخأيو ءأظفل اهنوُدؤي اوناك نإ ءثيداحألا نوبتكي نوعباتلاو ةباحصلا

 ءءاصقتسالا دعب ثحابلا هيلع فقي يذلا ليلقلا ءىثلاو .ءتاقّدَّصلا باتك الإ

 ابأ زيزعلا دبع نب رمع رمأ توملا ءاملعلا يف ٌعرسأو «سوردلا اهيلع َفيخ اذإ ىتح

 .«هبتكاف ٍثيدح وأ ِةَنُس نم ناك اهيف رظنا نأ :يمزحلا ركب
 نأ يع وب نبع انرتعأ :نسحلا نب دمحم ةياور «أطوملا» يف كلام لاقو

 نم ناك ام رظنا نأ» :مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب يبأ ىلإ بتك زيزعلا نب رمع
 :يأ  ملعلا ٌسورُد ٌتفخ ينإف ؛هبتكاف اذه وحن وأ هتتس وأ ِللي هللا لوسر ثيدح

 . '"”(ءاملعلا باهذو  هساردنا

 لك ناكف «نيعباتلا رصع رخآ يف ُةقيرط شي ذخأ ةياورلا نيودت ناك دقلو

 نم عمسي ام نودي ةفينح وبأف «عمسي ام نّودُيو ؛مهنم عمسي مهذيمالت نم ور

 ءامهريغ نمو «عفان نمو ؛يرهزلا نم عمسي ام نٌوَدُي كلامو داّمحو يعخّشلا ميهاربإ

 بالط ناكف .امهريغو «نيدباعلا نيز نمو «بّيسملا نبا نم عمسي ام نّودُي يرهُلاو

 «نوعمسي ام اهيف نونّودُي قاروألا وأ حاولألا مهعمو «مهخويش ىلإ نوبهذي ثيدحلا

 .نولقني ام مهريغ نوظُمحُيو

 ؛لبق نم انرشأ اك هنع هللا يضر كلام رصع يف ةباتكلاب أدتبا نم دجٌو دقلو

 ةئيدملاب ًاباتك لمع نم لوأ» :هّصن ام ربلا دبع نبا نع كلذ يف يطويسلا لقن دقلو

 لمعو «نوشجاملا نب زيزعلا دبع :ةنيدملا لهأ هيلع عمتجا ام ركذ عم أطوملا ىنعم ىلع

 يف يراخبلا هاور مزح نب ركب بأ ىلإ رمع باتكو .(ةرهز وبأ) ٠١. ص ٍناقرزلل أطوملا حرش ةمدقم )١(

 ذاتسألل 1؟؟-9١ص يدنغابلل «زيزعلا دبع نب رمع دنسما :ةمدقم رظنتو ١: 4 ١". «(هحيحص»

 .ةماوع دمحم خيشلا ققحملا



 ةالقو مالعا "4

 تنك ولو« لمعام ٌحَسَحأ ام «لاقف هيف رظف كلام هب أف «كيدخ نيب امالع كلذ

 ."”«مالكلاب كلذ َتْدَدَس مث «راثآلاب تأدبل تلمع يذلا

 دق هريغ َدَجَو ْذِإ ءبتكي نأ هيلع ناكف ؛عفاودلا تدجو دق هنأ نّييت اذبمو

 اذهبو «لثمأ هآر اب ىتأو مّدقت اذهلو «هبيترتو هعمج يف لثمألا قيرطلا كلُْسَي لو عمج
 .سوردلا هريغلو .دولخلا هباتكل ناك

 :أطوملا تاياور فالتخا بابسأ

 دق هنإف ءأطوملل تاياورلا فالتخا بابسأ نيب مل هنأ :روصقلا نم ةيناثلا ةيحانلاو

 «تاياورلا هذه ديزتو «هيلإ بست اهاور ةعومجمب ضيا هتاور نم وار ّلك َّنأ ركذ

 بابسألا ىلإ ةراشإلا ريغ نم فالتخالا ىلإ ٌةراشإلاو «بابسألا ركذي ملو ءصقنتو

 .ببسلا ركذ ريغ نم فالتخالا ءاقلإ روصقلا نم ناك اذلو «هيلإ ٌربِي وأ ءكشلاب ئموُي

 طْرَمِل ناك هنع هللا يضر ًاكلام َّنأ كلذ «ليصفت ريغ نم ببسلا ىلإ ريشن انإو

 طقسي ام ًاريثك ناك «هيلإ ٌنئمطي تباث وه ام الإ تبثي ال نأ يف ةديدشلا هتبغر

 ناكف «ءثيدح فالآ ةرشع وحن لصألا يف ناك هنأ اوبِسَح دقل ىتح ءاهاور ثيداحأ

 ؛هتياور دنع هيلإ ىهتنا ام يوري ناك هتاور نم وار لك ءرخآل ٍتقو نم هعجارُي

 تاياورلا هذه رخآ َّنأ كش الو «هيلإ هلقن يذلا ميلقإلا يف كلام نع هيوري ام رشنتيو

 نمو .”'هدنع فقو يذلا وهو «هنع هللا يضر كلام هيلإ ىهتنا يذلا اهُحصأ وه

 .ىيحي ةياورو «نسحلا نب دمحم ةياور :تاياورلا هذه رخآ

 مامإلا أطوم ريغ تآطوم ةثالث خيراتلا ركذ دقو «4 ؛ص كلام مامإلا بقانم يف كلاما نييزت )١(

 .(ةرهز وبأ) .كلام

 .(ةرهز وبأ) .ناصقن يف كلام ملعو «ةدايز يف سانلا ملع ناكو :«كرادملا» يف ضايع يضاقلا لاق دقلو )١(



 1 نودلخ نبا

 يف ًافيعض ناك هنع هللا يضر كلام هيوري ناك ام َّنِإ :لوقن نأ قح ا نم سيلو

 نإ :ليق هنإ ىتح هدنسلا ةّوق يف تاجردلا ىلعأ نم تناك اهلك هتاياور ّنأل ؛هدنس

 .رمع نب هللا دبع نع عفان نع كلام ةياور تاياورلا قدصأ

 يوري دقف «تاياورلا نيب ةنزاوملاو نتملا ةيحان نم هيوري ام دقني ناك هنكلو

 مكدحأ ءانإ يف بلكلا غلو اذإ) :ثيدح ىور |ى هيوريف «نآرقلاب هنزاوي مث ,ثيدحلا

 ميركلا نآرقلا نأ دَجَو هنأل هب ذخأي ملو هدر مث «"”«بارتلاب َنُمادحإ ًاعبس هلسْفَيلَ

 اهل لاقف ؟اهمأ نع جحا نع ّيلا تلأس ْنَم ٌتيدح ىور امو ءهدْيَص لكأ حابأ

 هللا ُنْيَدَف١ :لاق .معن :تلاق «؟هنيّدؤُت تنكفأ ٌّنْيَد كّأ ىلع ناك ولأ» :لي ٌننلا

 * حس امال نإ كَل أَو ا :لوقي ىلاعت هللا َّنأل «هب ذحخأي ملو «"”«ءافولاب ٌّقحأ
 .[7 9 :مجنلا]

 .هكرت يف هيلع هب ٌجتْحاو «هيلإ هَّدرو كلام هاور (بب ٌيعفاشلا ذأ دقلو

 هانعم كلام رقي ال ناك نإو ءهدّنَس يف حدُقَي ال هصقني ناك ام َنِإف نكي |مهمو

 .ريثكلا كلذ يف هلو هب ذخأي الو

 :هيف هطرشو ءأطوملا هيلع لمتشا ام

 نودلخ نبا ةمالعلا ةرضاحم يف هانظحال يذلا روصقلا نم ةثلاثلا ةيحانلاو

 حاونل ٌنايب وه مأ ؟ثيداحأ هلكأ :أطوملا [هيلع] لمتشا ام ىلإ رشي مل هنأ :«أطوملا نع
 مث هيف دنسلا لاصُنأ ىلإ رشي ملو ؟كلام هب ذطخأي ناك يذلا ةنيدملا لهأ هقف نم ٍةريثك

 ؟طرتشي ال مأ دنسلا لاصُتا طرتشي ناك وهأ

 .ةريره يبأ ثيدح نم (؟71) هجام نباو ((64) يئاسنلاو (ا/لا") دواد وبأو ((؟9/4) ملسم هاور()

 .براقم ظفلي سابع نبا ثيدح نم (1861١؟) يراخبلا هاور ةعفز



 ءاملعو مالعأ

 لك لصَي مل وهف «لصّنتملا ةانسإلا هثيدح يف مزتلي م ًاكلام َّنِإ :كلذ يف لوقنو

 هيف ركذي مل يذلا لّسرملا اهيف لب لكي ّيبنلا ىلإ لصّتم دّنَسي اهاور يتلا ثيداحألا
 هنمو ءيباحصلا ةقبط دعب وار هيف ركذي مل يذلا عطقنملا اهيفو «هاور يذلا ّيباحصلا

 .دنس اهيف ركذُي مل يتلا تاغالبلا

 نوثّذدحملا هب دّقت لب «هنع هللا يضر كلام رصع يف دُسَي مل دنسلاب دّيقتلا نأ رهظيو

 .ِل هللا لوسر ىلع ٌُبذكلا رْثَك ام. دعب نم
 ْنَم كلذ دعب هّمهي ال ٌةقث ناك نإف «ربخلا هيلإ لقني نمب كلام ةيانع تناك دقل

 .تاقث نع الإ لقني ال ةقثلا َّنأل «هقوف

 ءأطوملا نم ٌدَمَس هل نكي مل اّمِل دانسإلا نايبب كلذ دعب نم ءاملعلا ّيِنع دقلو

 ايفان «فوفاخللا العوا هل هكر ني 201 نا قكنإ ةكلاملا نفنوف ةقو

 ."”دضاوع وأ دضاع هل ناك الإ هئطوم يف كلام دنع هدنس لصّتي مل ثيدح

 ةقيقحلاو ؟ءارآو ىواتف مأ ثيداحأ وهأ باتكلا هيلع لمتشا ام ًاضيأ نّيبُي مل هنإو

 لهأ هيلع عمجأ امو ؛ثيداحألاو ةنسلا نم ةعومجمو ةّيهقف ةعومجم باتكلا اذه نأ

 :هتطوم يف كلام مامإلا كلذ لاق دقو «لمع نم ةنيدملا

 ل ملعلاو هقفلا لهأ ُلوق هيلع عمتجا ام وهف هيلع عمتجملا رمألا هيف ناك اما

 ؛ماكحألا هب ترجو ءاندنع هب سانلا لمع ام وهف يدنع رمألا :تلق امو ءاوفلتخي

 ملعلا لهأ ضعب هيف تلق امو ؛هيف اندلبب تلق ام كلذكو «صاخلاو ماعلا هفّرَعو

 ترظنو هيف ٌثدهتُجاف ,مهنم هعمسأ ملام امأو «ءاملعلا لوق نم هتْنَسْحَتْسا ٌءىش وهف

 نع جرخن ال ىتح .هنم ًابيرق وأ قحلا َمَقْوَم كلذ عقو ىتح هُنيِقَل ْنَم بهذم ىلع

 .(ةرهز وبأ) .4ص يناقرزلا حرش )١(



 ا مودلع نبا

 داهتجالا دعب يأرلا ٌتبسنف «هنيعب كلذ عمسأ مل نإو ؛مهئارآو ةنيدملا لهأ بهذم

 ندل نم اندنع هب لومعملا رمألاو «مهب ىدَتَقُملا ملعلا لهأ هيلع ىضم امو ةنسلا عم

 .«مهريغ ىلإ هنم ٌتجرخ ام ؛مهيأر كلذف «نيدشارلا ةمئألاو كو هللا لوسر

 رّدَصو «ثيدحلل هسورد اب أدتبا يتلا ةرضاحملل ةبسنلاب اهانّيب ٌتاظحالُم هذه

 ًةرضاحم تسيلو «ةيحاتتفا ةبطخ اهنإ :لئاق لوقي دقو .كلام مامإلا أاطوم نع همالك اهب

 ملعلاو رظنلا لهأ نم اعيمج اونوكي مل اورّضَح نيذلا لعلو .هوجولا لك نم ةّيملع

 ءءاصقتسالا بلطن انك ام اننإ :كلذ يف لوقن نكلو «مهبساني ام لوقلا نم ىقلأف

 تاراشإلاو «لمُي دق ليصفتلاف «عّبَتَتو ٌّصَّقَت ريغ نم تاراشإلا نكمي ناكو
 2غ

 .لخت ال ةزجوملا

 :ةمّدقملا ىف ههقف

 ءانرشأ اك ءيكلاملا بهذملا نع هسورد يف اهاقلأ ةّيهقف تاسارد ىلع هل رثعن مل

 نع لوصألا يف تايرظنل ىَّدصَتَيو «هماكحأو هقفلا نع مّلكتي ةمّدقملا يف هاندجو نكلو
 .هيداوبو يمالسإلا ملاعلا رِضاوَح يف ةّيهقفلا بهاذملا ماقم نايبل ىّدصتي امك ءءاصقتسا

 هيف فيلأتلاو هراودأو هانعم حّضو دق «هقفلا لوضأ خيرات يف هاندجو دقلو

 ملعن ال « هةَنَقْتُم ةَمَكْحُم هيف هتارابعو «نابب ملسأو ريبعت زجوأ يف ًاديج ًاحيضوت

 .زاجيإلا كلذ يف وحّنلا اذه ىلع هراودأ نايب يف هقَّبَس ًادحأ ّنأ

 :ةنيدملا لهأ لمع

 نم بهذم ّلك ذخأ رادقمو .هبهاذمو هقفلا بورض ىلإ كلذ دعب نم هجّنا دقلو
 ع 5 03

 «يكلاملا بهذملا اهيلع ينب يتلا لوصألا ٍنايب ىلإ ءاج دقلو «ةتباثلا ةرّرقملا لوصألا



 ءاراعو العا 1

 ءمهرثكأ وأ نييلوصألا ضعب ربعي اك ةنيدملا لهأ عامجإل وأ «ةنيدملا لهأ لمعل ٌضّرعتو

 :لاقف

 دنع ةرّبتعُملا كرادملا ريغ ماكحألل "'”كَرْدَم ةدايزب (كلام مامإلا يأ) ٌصتخاو»

 نمل نوعباتم كرت وأ لعف نم هيلع نوقّتي ايف مهخأ ىأر هنأل ؛ةنيدملا لهأ لمع وهو ؛هريغ

 ٌّنظو «ةّيعرشلا ةلدألا لوصأ نم هدنع كلذ راصو ..مهب ًءادتقاو مهنيدل ًةرورض مهلبق

 نم ةنيدملا لهأ ٌصخي ال عامجإلا ليلد َّنأل ؛هركنأف عامجإلا لئاسم نم كلذ نأ نوريثك

 امنإو «ىنعملا اذه نم ةنيدملا لهأ لمع ربتعي مل كلامو ..ةمألل ٌلماش وه لب مهاوس نود

 هللا تاوَّلَص عراشلا ىلإ يهتني نأ ىلإ ليجلل ةَدَهاَشُملاب ليجلا اتا ثيح نم هربتعا

 .«اهب باوبألا قيلأ هنأ الإ عامجإلا باب يف تركذ ةلأسملا نإ معن ..هيلع همالسو

 ةلدألا عم وأ هريرقتو ِلب يتلا لعف باب يف ةلأسملا تركذ ولو :لوقي مث

 .""”«قيلأ ناكل باحصتسالاو ءانلبق ام عرشو ؛يباحصلا بهذم لثم ءاهيف فَلَتْخْملا

 نم ةنيدملا لهأ لمعب كلام ذخأ ربتعا نم دقتنا هنأ ظحالنو .هتارابع هذه

 باب يف ّدعُي الأ قيلألا َّنأ ىري هنأو :ةَّجُح هرابتعاو ةنيدملا لهأ عامجإب ذخألا ليبق

 .ةلدألا باب يف بتكُي امنإو هيف بتكُي الأو عامجإلا

 :باحصتسالا نم ءاهقفلا فقوم

 رخآ هوريتعاو ,"”باحصتسالاب ذخألا اورّرق ا ءاهقفلا نأ :رّرق رداينو

 .(ةرهز وبأ) .ةنيدملا لهأ لمع وهو رخآ ًالصأ سايقلاو عامجإلاو ةنسلاو باتكلا ىلع داز هنأ يأ )١(

 .(ةرهز وبأ) ١١5. ص [يفاو] دحاولا دبع [يلع] روتكدلا ذاتسألا جارخإ (1)

 ٌليلد َموقي ىتح «هلاح ىلع ًايقاب يضاملا يف ًاتباث ناك يذلا مكحلا لْعَج وهو .لقعلا ليلد ىّمسيو ()
 .هرّيْغَي ام تبثي ىتح هيلع ناك ام ىلع ناك ام ءاقب :ىرخأ ةرابعب وأ .لاحلا كلت نع هلاقتنا ىلع



 ل هود

 فالتخا ةّمث ناك اذإو «ليلد عوضوملا يف نوكي ال ثيح ليد وهف ؛لالدتسالا رادم

 نوقّيضي ةّيكلاملا دجنف ءاهلخدي يتلا تاعوضوملاو «لالدتسالا يف هاَدَم يف وهف

 ْذِإ "”ةلسرملا حلاصملا ىَّمسُي يذلا لَسْرُملا لالدتسالا باب اوحتف مهَّئأل هَقاطِن

 مهنأل ,مهدنع ًاَقّّيض هتاذ يف ناك نإو ةّيكلاملا نع ًاليلق هنوعّسوُي ةّيفنحلاو ءلماش وه

 ءًاضيأ ًاليلق نوعّسوي ةلبانحلاو «ةسيقألا يف اوربي دقو ءناسحتسالا باب نوحتفي

 .ًالماك ًاحتف هباب نوحتفي ةعيشلاو ةّيرهاظلاو «ًاريثك هب نوذخأي ةيعفاشلاو

 :كلام دنع عامجإلا ليبق نم ةنيدملا لهأ لمع رابتعا نودلخ نبا يفن ةشقانم

 اذه ىلع هب كلام ذخأو «عامجإلا ليبق نم ةنيدملا لهأ هيلع |مب ذخألا نع امأو

 :زاجيإب هل ضّرعتن رظن ىلإ جاتحي هنإف .كلذل نودلخ نبا يفنو «ساسألا

 عمتجملا رمألاب نايحألا نم ريثك يف ةنيدملا لهأ لمع نع كلام مامإلا رّبع دقل

 :نيتلأسم «أطوملا» نم كل لقننو ««ةنيدملاب يأ» اندنع هيلع

 ٌرمألا :كلام لاق» :أطوملاب ءاج ام صن اذهف «نايِبَّصلا ةداهش ةلأسم :امهوأ

 مهريغ ىلع زوجت الو «حارخلا نم مهنيب |هيف ٌروجت نايبصلا ةداهش َّنأ :هيلع عمتجملا
 .©0ن[ومّلعُج وأ اوين وأ اوقرتفي نأ لبق كلذ تاك اذإ

 عمتجملا رمألا» :«أطوملا» يف ءاج دقف ءءاّقشألا ةوخإلا ثاريم ةلأسم :ةيناثلاو
 ركذلا نبالا دلو عم الو ءركذلا دلولا عم نوئري ال مألاو بألل ةوخإلا َّنأ :اندنع هيلع

 ٌّصنلا هب درو ريظن اهل سيلو ءءاغلإ الو رابتعاب ال ضّرعتي ملف ٌّعْرَّدلا اهنع تكس يتلا يهو )١(
 .هيلع ساقتل

 .188 ص حرّشلا نم ثلاثلا ءزجلا أطوملاب ةلأسملاو ءنولَّلضُي وأ ءنوعدخي :اهانعم اوِبّيْخُي ()
 .«أطوملا» نم ةيضقألا باتك يف كلام هاور .(ةرهز وبأ)
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 تانبلا عم نوثري مهو ائيش (دجلا ال بيرقلا بألا يأ) ًايْنِد بألا عم الو ءائيش

 ."”(ءانبألا تانبو

 :ةنيدملا لهأ عامجإ هرابتعا يف ًاكلام هخيش يعفاشلا ةشقانم

 نم ىّمسي ال فيكف ؛(هيلع ًاعمتجم) ةنيدملا لهأ هيلع ام يّمسُي وه ناك اذإو

 هللا يضر ًاكلام مامإلا هخيش فلاخ امدنع هنع هللا يضر ٌٌيعفاشلاو !؟اعامجإ دعب

 ساسأ ىلع ةركفلا كلت شقان دقو «ًاعامجإ ةنيدملا لهأ عامجإ هرابتعا يف هفلاخ ءامهنع

 نع «ةلاسرلا» يف همالك أرقاو «عامجإلا نم اهنأ ساسأ ىلع نوذخأي نيذخآلا ّنأ

 يف (مألا» يف هدجت كلذكو «ةنيدملا لهأ عامجإ اهنأب نييكلاملا ةركف نع ربعي هدجت كلذ

 امنإ :يعفاشلل تلق» :هيف ءاج دقف هتاشقانم ضعب كل لقننلو ءملعلا عامج باتك

 :يعفاشلا لاقف .اهلك نادلبلا نود «ةنيدملا لهأ هيلع عمتجا ام تبثن نأ ىلإ انبهذ

 اوعَّدا مهنأ الإ ءعامجإلاب ذخأت :اولاقو ءاهّلك ٌتيداحألا اولطبأ نيذلا قيرط هذه
 لخدي يذلاو «مكناسل لع نوفلتخي مهو ءدلب عامجإ متنأ متيعّداو «سانلا عامجإ

 ."”«لوقلا اذه نم مكب ىلؤأ ٌتْمَّصلَّل .مكيلع لخدي مهيلع

 :داهتجا وأ لقن :ةنيدملا لهأ عامجإ

 لهأ عامجإب ةنيدملا لهأ لمع نع «كرادملا» هباتك يف ضايع يضاقلا رع دقو

 بْؤَّضلاو ,"”لقنلا ةقيرط ٌبْزَك :نيِبْرََص ىلع ةنيدملا لهأ عامجإ نإ» :لاقف «ةنيدملا

 .(«ةنيدملا ءالع نيب داهتجالا ةقيرط ناك ام وه :يناثلا

 .مألاو بألل ةوخإلا ثاريم باب ءضئارفلا باتك يف .(ةرهز وبأ) .روكذملا باتكلا )١(

 .(ةرهز وبأ) 1 47” ص كل ص مألا معه

 .(ةرهز وبأ) . 4١ مقر ةقرو بتكلا رادب طوطخم كرادملا 1



 ا نودلخ نبا

 يزارلاو يلازغلاك ءلوصألا ملع ةمئأ كلذكو «ةنيدملا لهأ عامجإب رّبعُي هارنو

 .ريبعتلا اذه نورّبعي ,.مهريغو يواضيبلاو يدمآلاو

 نع ووجب نيذلا أطخ امدتع هلوق قا تدم ةودلخ قنا نأ كجتت اذلو

 - ضايع يضاقلا راشأ مك ءاملعلا َّنأ قح ا يفو .ةئيدملا لهأ عامجإب ةنيدملا لهأ لمع
 ؛مهنيب ليج نع ًاليج لقنلا ةقيرط نوكي ام :نيمسق ىلإ ةنيدملا لهأ لمع نومسقب

 «داهتجالا اهليبس نوكي ام رخآلاو ,نودلخ نبا مالك هيلع قبطني يذلا وه اذهو

 ةّيكلاملا نم نيريثكلا ٌبهذمو «ٌفالخ هيفو ءنودلخ نبا مالك هيلع قبطني ال اذهو

 هقيرط نوكي ام نيب قّرْفُت ال هنع هللا يضر هتارابعو ؛كلام ىلإ هنوبسنيو «ةَّجبُح هنأ
 .داهتجالا هقيرط امو لقنلا

 ال هب لايجألا رتاوتو ءًاعامجإ ىَّنسُي اهب نوذخأي ْنَم دنع نيعونلا الك َّنِإَو
 لايجألا هب رتاوتت ايف الإ عامجإب مَّلسي ال هنأ يعفاشلا رّرقي دقل لب «عامجإ هنأ عنمي
 .ًاسمخ تاولّصلا ْنْوَكَك

 اذإ الإ ةّجَح ةئيدملا لهأ لمع ربتعي ال هنأ نودلخ نبا رظن ناك ول كلذ ىلعو

 ةنيدملا لهأ عاجإ هنأ ركني نأل ًاغّوسُم كلذ ناك ام مهنيب ليج دعب ًاليج هلقن رتاوت

 .عامجإلاب ةيمسّتلا عنمي ال لمعلا رتاوت نأل

 :ةيكلاملا هقف يف ماعلا همالك

 بهذملا يف ليصفتلا ضعبل عماجملا زّجوملا ِِدْرَس دنع نودلخ نبا ةمالعلا درطتسا

 :لاقف ءوه هيأر بسح ىلع هروصق يف قدأ ةرابعب وأ «يكلاملا



 ءاملعو مالعأ ا

8 

 دجوي ناك نإو «سلدنألاو برغملا ّلهأ هبهذمب ٌّصتخاف هللا همحر ٌكلام امأو» .٠

 ,زاجحلا ىلإ ًابلاغ تناك مهتلحر نأ امل «ليلقلا يف الإ هريغاودّنقُي مل مهنأ الإ ءمهريغ يف

 «مهقيرط يف قارعلا ىلإ جرخ اهنمو «ملعلا راد ذئموي ٌةنيدملاو ,مهرفَس ىهتنم وهو
 ,هلبق نم هخويشو كلام مهمامإو مهخيشو «ةنيدملا ءالع نم ذخألا ىلع اورصتقاف

 م نَّمِم هريغ نود هودَّلقو «سلدنألاو برغملا لهأ هيلإ عجرف «هدعب نم هذيملتو

 مو «سلدنألاو برغملا لهأ ىلع ةبلاغ تناك ةوادبلاف ًاضيأو .هتقيرط مهيلإ لصت

 مو مهدنع ًاّضغ بهذملا لزي مل اذهو «قارعلا لهأل يتلا ةراضحلا َنوُناَعُي اونوكي

 ."”7(«بهاذملا نم هريغ يف عقو امك ءاهبيذبتو ةراضحلا حيقنت هذخأي

 :قئاقح اهَدّقتعا ةثالث ًارومأ رّرقُي تارابعلا هذه يف هدجن اننإو

 كلذ ىلع لدقو «سلدنألاو برغملا لهأ ىلع ةبلاغ تناك ةوادبلا نأ :اهوأ

 ..هتارابع حيرص

 ..هلوق حيرص كلذ ىلع لد دقو مهدنع ًاّضغ ناك يكلاملا بهذملا نأ :اهيناثو

 «بهاذملا نم هريغ يف عقو ا اهبيذبتو ةراضحلا حيقنت هذخأي مل هنأ :اهثلاثو
 .همالك ٌحيرص ًاضيأ اذهو

 ىنعمو «ةراضحلا هحّمنت ل يكلاملا بهذلا نأ ىلإ ةلاحم ال يهتنت رومألا هذه َّنِإو
 نييقارعلا بهذمك هلئاسم ّنفت ل ضغ هنأو «ةوادبلا لهأ ُبهذم هنأ ةراضحلا هحّفت م

 هلوق حيرص نم ىوعَّدلا ذخأن لب «همالك هلمتحي ال ام يعّدن اذه يف انسلو ًالثم

 .ةصخعمت وأ هلك هلوق شقانن اذلو

 يلع روتكدلا ذاتسألا انقيدص جارخإ ؛7١٠ص ثلاثلا ءزجلاو «ةيريخلا عبط ؟ 45ص ةمدقملا )١(

 .(ةرهز وبأ) .دحاولا دبع



 00 تول نبا

 :رصمب هتناكمو ىكلاملا بهذملا راشتنا بابسأ

 برغملاب يكلاملا بهذملا راشتنا بابسأ نم َّنأ يف بيرلل لاَجَم ال هنأ رّرَقُت انإو

 كلذ َّنَِو «هدعب نم هذيملتو هلبق نم مهخويشبو كلام مامإلاب مهءاقتلا سلدنألاو

 كلذلو «ةيقيرفإ لامش رئاسو برغملاو سلدنألا ىلع قبطنا اك ءرصم ىلع قبطني

 عم يعفاشلا بهذا هبلْغَي وأ هيلع ٍضَقَي مو ءرصم يف ةريبك ةناكم بهذملا اذهل ناك

 ةلودلا ترّصان ْنأ تقو هيلع ضْفَي مل لب ءاهيف هتومو رصم يف يعفاشلا ةماقإ

 ةيكلاملا نم تلّعجو «يكلاملا بهذملاب تفرتعا لب ءاهناطلُسب يعفاشلا بهذملا ةّيويألا

 .يرصملا ٍبعّشلا نيب ليلجلا بهذملا كلذ ةناكمل «ةاضق

 :يكلاملا بهذملل ةلودلا ةرصانم

 «ةنيدملا ىلإ ةلحرلاو جحلا يكلاملا بهذملا راشتنا بابسأ نم َّنأ رّرقن انك اذإو

 «ليلجلا بهما اذهل ةلودلا ةرصانم لب ؛هدحو ببسلا وه سيل هنأ رّرقُت نأ بجي هنإف

 «قرشملاب يفنحلا :ناطلسلاو ةسايرلاب امهرمأ ءدب يف ارشتنا نابهذم :مزح نبا لاق اذلو

 .سلدنألاب ٌيكلاملاو

 :ناسارخو قارعلا دالب يكلاملا بهذملا لوخد

 «قارعلا دالب يف يكلاملا بهذملا لوخد مدع ًاقلْطُم ًايفن يفنن نأ ٌحصي الو

 دقف «دالبلا هذه يف بهذملا لوخد «كرادملا» يف ضايع يضاقلا ركذ دقف ءناسارخو

 هاه «كرادملا بيترت» يف ءاج

 ةيقيرفإ دالي ئاقالاو انورصقو ةيفيلاو زاجل لص كلام فلم ىلغا

 ءاذه انتقو ىلإ نادوسلا نم ملسأ نم دالب ىلإ ىصقألا برغملاو ةّيلقصو سلدنألاو
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 ناسارخ دالب نم بّلَعو «ةنس ةثامعبرأ دعب اهب فُحَضو «أريبك ًاروهظ دادغبب رهظو

 ."”(نوسٌّردُمو ةمئأ اهريغبو اهب ناكو «روباسينب رهظو «رهمأو نيوزق ىلع

 ناك دالبلا هذه َّنأل ءًاضيأ جحلا وه دالبلا هذه يف هراشتنا يف ببسلا ّلعلو

 وهو «هللا لوسر دجسم ىلإ نوبهذي اوناكو «ةيمالسإلا دالبلا رئاسك جيجح اهنم

 مامإلاب نوقتلي يوبنلا دجسملا يف كلانهو «لاحرلا اهيلإ َّدَّشُ يتلا دجاسملا ثلاث

 .هلعب نم هذيمالتبو «كلام

 :ةوادبلا لهأ بهذم كلام بهذم نأ ين نودلخ نبا ةشقانم

 وه هل ةفلاخملا لك نيفلاخغ هيف نودلخ نبا شقانن نأ انيلع بجي يذلا َّنِإو

 نع دعا هنآل «ةرايحتلا حتت 1:ةنآو:ةواطنلا لهأ تهتم يكلاملا بهذملا َّنِإ :هلوق

 .سلدنألاو برغملا لهأ نم ةوادبلا يف مهلثاهُي ْنَم ىلإ لقتناو ,زاجحلا لهأ

 رصع يف زاجحلا لهأ َّنِإف :ةجيتنلاو سايقلاو لْصألا يف هفلاخُت اننإ :لوقنو

 ينب كلُم مهيلع اهب ضيفي اب ٌحوُمت تناك اهنإف اوُدَب اهاَكُس ناك ام هقفلاو داهتجالا

 هفئارط لكب يرضحلا ءانغلا مهيف رهظو «ميعنلاو فرَّثلا مهيف رهظ كلذلو 1م

 :قاوحلا هي اودمأو

 «سلدنألا يف طق كلذ مّلَسُت نلف ودب اهنكسي ناك زاجحلا ندُم َنأب انمّلس نو

 ةوادبلا مكح لعجي نأ نودلخ نبا لثمل ناك امو «:ةراضح يوذ اوناك سلدنألا لهأف

 .زاجحلا لهأ نيبو مهنيب ةسّياقملا يف مهيلإ يرْسَي

 .(ةرهز وبأ) .01/ طوطخملا كرادملا بيترت لوألا مسقلا )١(



 0 نودلخ نبا

 ىتح اهرمأ لّوأ يف اهّلك رصم لهأ ىلع ٍبَلَغ ىكلاملا بهذملا َّنأ ركذي ال هنإو

 لب !ودب رصم لهأ َنِإ :لاقي نأ نكمي الو «هيلع ٍبّلغتي لو ءيعفاشلا بهذملا هسفا

 يف اهنوّصغ ترهظ دقو «خيراتلا قامعأ يف اهروذج ٌدتمت ةراضح مهل رصم لهأ نإ

 .مالسإلا رصع

 لهأ بهذم كلام بهذم َّنأ وهو «تامّدقملا كلت اهيلإ يهتنت نت يتلا ةجيتنلا نإ

 يخيراتلا قايسلا نأ عم هنونشت يل ةرابصتلا لهأ نأ مكح لا اهايانث يف يوطَت ودب

 عاسّنالا نم اهنإف هلوصأو بهذملا اذه دعاوق عم قفّتي ال كلذ قوف هنأو «هضقانُي

 ميظنتل ًةاص اهلعجي ام اهنوؤش ميظنتو «تاعاجلا حالصإ ىلإ ذافّتلاو ةّوقلاو ةنورملاو

 قئارط فلتختو ءاهيف نارمعلا لئاسو عّونتتو ءاهقافآ عسّنت امهم «ةفلتخملا تاراضحلا

 ذخألا ةّوقو «فرُعلا ٍةاعارُمو «عئارذلا ٌّدسو «''”ةلسرملا حلاصملا تايرظن يف َّنِإو .ةايحلا

 ام اهب ةّيعطق اهتلالد تسيل يتلا - صوصنلا ضعب ًانايحأ صّصخيل هنإ ىتح ءاه
 يف نيناوقلا ٌقدأ طابنتسال حلاّصلا نيعملا اهنم لعجيو «ةراضح لكل ءاَنَعلا اهيف لعجي

 .ايودنب ايهذم وكي نأ نكمي آل ةنؤزملا هله ديف ٌثعذمو ةلادعلا قيقحت

 :ةراضحلا ُهَسّقَتُت ل يكلامل بهذملا نأ نودلخ نبا ىوعد

 هلخدي مل هنأو ءًاضغ ٌرمتساو ٌضغ ّيكلاملا بهذملا نأ نودلخ نبا ىعَّدا دقلو

 .مهارجَم نوُرْجَني وأ ٌوُدَبهوقنتعا نيذلا ْنأل ؛قارعلا لهأ بهذم لخد اى حيقتتلا

 «ءاغلإلا وأ تايثإلاب ةئسلاو نآرقلا نم شصاخ ليلد اهل دهشي ال يتلا حلاصملا يه ةلسرملا حلاصملا (1)

 تماد ام ربتعُت عرشلا دصاٌقَم عم ةقفّتم نوكت ةحلصم لك َّنأ ٠: هاضتقمو «لسرملا لالدتسالا ىَّمسُتو

 .(ةرهز وبأ) .اهتلالد ثيح نم لاوقألاو لاعفألا ىلع مكحي نأ :اهانعم عئارذلاو .ًاّضن ضراعت ال



 ءاولعو مالعإ م”

 كلذ َّنإف ءًاضيأ ةلطاب ةجيتنلا َّنإو ءابنالطب انّيب دق ةلطاب ةمّدقملا كلت َّنِإو
 تعممّناو ءاهيلع اوعّرفو هلوصأ تطبْمَّسْساو «ريثكلا هيلع جّرشو حّفُت ليلجلا بهذملا

 «جيرخت نْسُحو «حيقنت يف ٌرمتساو «لوألا هدهع ذنم ًايظع ًاعاسّنا هيف جيرختلا قافآ

 .سلدنألا ءاملعو ءرصم ءاملع كلذ يف سفاّتّتو «عسّناو لماكت نأ ىلإ ءلوصأ طابنتساو

 لقعلا يف ًةغاستسم ٌةميلس ٌةحَفَتُم ةيكلاملا اهطَبْنَتْسا يتلا لوصألا انيأر دقو

 برغملاو سلدنألا ءاهقف نم اندجَوَو «ةفلتخملا تائيبلل ةّينوناقلا تاجاحلا عم ةقفّتمو

 ؛تاياورلا حيقنتو لئاسملا هيجوتو جيرختلاو ةلدألاب بهذملا اومَعَد نم رصمو

 يلع نح انا لس يولع نا رمعلار:ةرايفتلا لئاطس 2: ملانت ايكو نجح

 يبأ ءارآ ضعبب سانلا قاض امل اذلو ءاهريغو ةينيدلا لوصألا قثوأ عم ًاقفَّتُمو

 ١0 مقر نوناقلا ذخأ هنمف ءكلام بهذم يف الإ سّفنتملا دجن مل ةرسألا يف ةفينح

 .19179 ةنسل 18 مقر نوناقلا رثكأو 2197١ ةنسل

 :يكلاملا هبهذم دقن يف نودلخ نبا فارسإ ببس

 يقلُي راَص يذلا هبهذم ىلع نودلخ نبا ةمالعلا فرسُي اذامل :لئاق لوقي دقو

 ؟فارسإلا كلذ هيف ًاسورد

 ًابَجْعُم ناك نودلخ نبا َّنأ :كلذ يف اهرّوصتن نأ نكمي يتلا ةباجإلا يف لوقنو
 ؛كلانه ةراضحلا لَعَج اذلو «سلدنألاو برُغملا لاحب ًابَجْعُم نكي ملو ؛قارعلا ةراضحب

 تارامإلاو تايالولا ىلع رمتسم ٍفالخ نم يرجي ناك ام همكحل ىّوقو «هدنع ةوادبلاو

 .ربولا نونكسي الو ردملا نونكسي اوناك نإو «ةوادبلا لهأ نأش نم وهام

 اذلو «هنع هللا يضر ةفينح يبأب باجعإلا ّدشأ ًابَجْعُم ناك كلذ قوف وهو

 «قارعلا لهأ امأف» :هنع هللا يضر ةفينح يبأ نع هلوقب بهاذملا خيرات يف مالكلا رَّدص



 ؟ اا نودلخ نبا

 هقفلا يف هماقمو «تباث نب نايعنلا ةفينح وبأ مهبهاذم ةمدذكئع تت ٌرقتسا يذلا مهمامإف

 ."يعفاشلاو ًاكلام ًاضوصخو هتدلج ءانبأ كلذب َدِهّش ءقَحْلُيال

 مكحلا يف ٌفّرْشأو .هموق ىلع نجت دق نيخّرؤملا فوسليف َّنأ رّرقُ ” اننإف نكي امهمو

 .ًاريخ ملعلا نع هاّرَجو «نودلخ نبا نع هللا افَعَق ءكلام ةرجملا راد مامإ بهذم ىلع

 :نودلخ نبا رظن يف يكلاملا بهذملا بتك

 هز ##

 :لاقف ءاهلّسْلَسَتو يكلاملا بهذملا يف بتكلا نايبل نودلخ نبا ضَّرَعَت ََ

 مساقلا نبا نع ذخأف «'!'"يرهفلا بيبح نب كلملا دبع سلدنألا نم لَحَر»

 نّود مث ««ةحضاولا» باتك اهيف نّودو «سلدنألا يف كلام بهذم ٌثبو «هتقبطو
 .«ةّيبْْعلا» باتك هذيمالت نم '''يِبْنعلا

 مث ءآلوأ ةفينح بأ باحصأ نع بتكف «تارفلا نب دسأ ةيقيرفإ نم لحرو

 هضراعو «هنع ذخأو مساقلا ّنبا ّيقلو ءقرشملا ىلإ لحتراو ءكلام بهذم ىلإ لقتنا

 «هباتكب ناوريقلا ىلإ ءاجو «هقفلا باوبأ رئاس يف مساقلا نبا نع بتكو «لئاسمب

 ىلإ اهلمحو] ءاهمَّردو ءاهلئاسم نويحس« ىتكو «دسألا لإ ةننت هن ٍددسألا» يّمُسو

 مساقلا نبا اهيف رّيغف ؛هيقف ةفشاكم اهنع هفشاكو «هيلع اهضرعف ءرصمب مساقلا نبا
 ام تبثأو «[نونحس عم اهبذهو «هظفح نم دسأ ىلع اهالمأ ناك هنأل ةريثك ءايشأ

 سانلا كرتف «كلذ نم َتفِنَأَف ءنوئحس باتكب ذخأي نأ ٍدسأل بتكو «هنع عَجَر

 «باوبألا يف لئاسملا طالتخا نم اهيف ناك ام ىلع نونحس ةَنَّودُم اوعبّتاو «هباتك

 .71/ ةنس ةبطرقب يفوت «ةحضاولا» :اهرهشأ «ةريثك تافلؤم هل ءيبطرقلا يملسلا ناورم وبأ )١(

 رظنت .70 54 ةنس :ليقو 276 ةنس يفوت «هيقفلا يبطرقلا ةبّْنَع نب زيزعلا دبع نب دمحأ نب دمحم )١(

 .17:/991-348 «ةيكلاملا ءاهقفلا مجارت ةرهمجا يف هتمجرت
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 لهأو «(ةنّودملا» هذه ىلع ناوريقلا لهأ فكعو ةّطِلَتْخُملاو ةنّودملا ىِّئسُت تناكف

 هباتك يف «ةنّودملا» ديز يبأ نبا رصتخا مث ««ةّيبتعلا»و «ةحضاولا» ىلع سلدنألا

 هباتك يف ناوريقلا ءاهقف نم يعذاربلا ديعس وبأ ًاضيأ هصّخلو ءرصتخملاب ىّمسُملا

 ام اوكرتو «هب اوذخأو «ةّيقيرفإ لهأ نم ةخيشملا هتدمتعاو ««بيذهتلا»ب ىّمسُملا

 امو «ةحضاولا» اورجهو ««ةّيبتعلا» باتك سلدنألا لهأ دمتعا كلذكو ءهاوس

 عمجلاو حاضيإلاو حرّشلاب قنابل هن َنودّهعَتَي بهاذملا ءاملع لزي ملو ءاهاوس

 ىلع سلدنألا لهأ بتكو ...اوبتكي نأ هللا ءاش ام (ةنَّودملا» ىلع ناوريقلا لهأ بتكف

 يفام عيمج ديز يبأ نبا عّمجو «هلاثمأو دْشُر نبا لثم ءاوبتكي نأ هللا ءاش ام «ةّيبتعلا»

 لاوقأ عيمج ىلع لمتشاف ««رداونلا» باتك يف لاوقألا يف فالخلاو لئاسملا نم تاهمألا

 هباتك يف همظعم سنوي نبا لقنو .باتكلا اذه يف اهلك تاهمألا عورفو «بهذملا

 ةبطرُق ةلْؤَذ ضارقنا ىلإ نيقفألا يف يكلالا بهذملا راحب ترَكّرو ««ةنودملا

 نبا ورمع يبأ باتك ءاج نأ ىلإ ءكلذ دعب برغملا لهأ اهب كَّسمت مث «ناوريقلاو

 .«باب لك يف بهذملا لهأ قرط هيف صّخل ؛بجاحلا
 :يكلاملا بهذملا بتك يف نودلخ نبا مالك ىلع تاظحالم

 تلمتشا ام ىلع تاظحالم انلو .بهاذملا يف بتكلا لسلستل دّيج صيخلت اذه

 .صيصخشتلا اهيف بجي ناك «ميمعت نم هتاباتك هيلع

 ةّيتعلاب اوذخأ نيذلا مه سلدنألا لهأ َّنأ رّرقُي هنأ :تاظحالملا هذه ىلوأو

 رثكأب هقبسي يذلا مزح نبا ركذ ام فلاخي اذهو ءاهب اوذخأي مل مهريغ َّنأ ىلإ كلذب ديشيو
 .ثيثحلا ناريطلا ةيقيرفأب ملعلا لهأ دنع اهلل «ةّيبتعلا» نأ رّرقُي وه ذإ ءنورق ةثالث نم



 فحل نودلخ نبا

 مهنيب نم ركذيو ؛(ةّيبتعلا» ىلع اوبتك انإ سلدنألا باّتك نأ رّرقُي هنأ :ةيناثلاو

 ةنّودملا َّنأ 'تادّهمملا تامّدقملا» هباتك يف ركذي اذه دشر نباو «(دجلا يأ) دشر نبا

 :كلذ يف لوقيو «يكلاملا ملعلا لصأ يه

 ةطلتخُملا وأ «ةنّودملا» هيلع أرق امم ناكف «مساقلا نبا ىلإ نونحَس لَحَرل

 أطوم دعب نيواودلا نم اهريغ ىلع ةمّدَقُم يهو «نييكلاملا ملع لصأ تلّصحف ءابنّردو

 دعب الو هللا همحر كلام أطوم نم ٌحصأ باتك هللا باتك دعب ام هنأ ىوريو «كلام

 دنع هيوبيس باتكك «هقفلا لهأ دنع ةنودملاو ««ةنّودملا» نم ديفأ هقفلا يف ناويد أطوملا

 نآرقلا عضوم هقفلا نم اهعضومو «باسحلا لهأ دنع سديلقإ باتككو ءوحنلا لهأ

 ."”«اهنم اهريغ ئزجي الو ءاهريغ نم ئزجت ةالصلا نم

 :لاقي نأ نكمي ال هنإف ٌيسلدنأ وهو ؛«ةنّودملا» يف دشر نبا ّيأر اذه ناك اذإو

 ىلع ناك هقفلا يف هفيلأت َّنأ نكمي ال اى ««ةّيبتعلا» وه سلدنألا لهأ دنع ربّما َّنِإ
 .هرصتخيو هتّيِبِيو وه هحٌضوي لصألا ىه «ةيبتعلا» رابتعا ساسأ

 ةقئلا تيس وم ةنكدلا ةبترم يف «ةّبيتعلا» لعجي هنأ :تاظحالملا هذه نم ةثلاثلاو

 ىقلتي |نيب هنأ ةقيقحلاو ءكلام بهذم نم وه هيلع تلمتشا ام َّنأ ىلإ ٌنانئمطالاو ءابب

 نونظلا مهنم نوريثك ريثي  لوبقلاب «ةنّودملا» يف ءاج ام ّيكلاملا بهذملا يف ءاملعلا

 دقف ءاهتباتك بقع اهلئاسم ضعبل بيذكتلا رهظ دقو ؛«ةيبتعلا» يف ءاج ام لوح
 8 م .

 ىعدُت طخلا ةنّسَح بتكب ٌتيتأ :مكحلا دبع نب دمحم لاق» :«كرادملا بيترتا يف ءاج
 ع - 6-2 0 ريع ب 3 5 35 1 4

 لوصأ ال لئاسمو ءابذك اهلج تيأرف «يبّتعلا عضو نم (ةيبتعلا مسا وهو) «ةجرختسملا»

 ."”«اهباحصأ اهيلع فقوي مل سلاجملا لئاسم نم ذاوشو ءحرطو طقسأ دق اممو ءاه

 .(ةرهز وبأ) .يبرغملا يسافلا عبط 7/صو ١ص تادّهَمُملا تامّدقُملا )١(
 .(ةرهز وبأ) .72/ مقر ةقرو يناثلا مسقلا كرادملا (5)
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 لئاسملاب ىتْؤَي ناك» :ةيبتعلا وأ ةجرختسُملل يبّتعلا فيلأت يف ةبابل نبا لوقيو

 .«ةجرختسملا يف اهلخدأ هتبجعأ اذإف ؛ةبيرغلا

 يكلاملا بهذملا ءاملع نم تاقثلا ةداهشب  ةّيبتعلا وأ ةّجرْخَتْسُملا نذإ تسيلف

 .عيمجلا دنع لحملا كلذ «ةنّودملا» لت انيب «نانئمطالاو ةقثلا لحم نيِلّوألا

 (ةطلتْخملا) تيّمس اهنأ رُكذي نودلخ نبا َّنأ :تاظحالملا هذه نم ةعبارلاو

 طلخو ءاهرثكأ َبّثر قيقحتلا ىلع وأ ءاهبّثر نونحُس نأ ةقيقحلاو ءاهباوبأ طالتخال

 ؛(كرادملا بيترت؛ يف ءاج دق كلذ ربخو ءمل ءارآ يه يتلا هباحصأ لاوقأ ِكلام ٍلاوقأب

 :هيف ءاج دقف

 فالخ نم اهيف ّنحلأو ءاهّودو ءاهيَّربو اهِمّذهف ءرخآ ًارظن اهيف نونحس ظنا
 تيقب ءاهنم ةقّرفتم ًابتك الإ «راثآلاو ثيدحلاب اهباوبأ لّيذو ءراتخا ام كلام باحصأ
 .""”«عامسلاب اهطالتخا لصأ ىلع

 (ةيزاّوملا) ركذل ضّرعتي مل نودلخ نبا ةمالعلا َّنأ :تاظحالملا نم ةسماخلاو

 دايز نب ميهاربإ نب دمحمل يهو .ءيكلاملا بهذملا يف بتكلا تاهّتأ نم يهو

 باتك اذهو «"”ةرجحلا دعب 759 ةنس [قشمدب] ٌقوتملا زاَّوملا نباب فورعملا يردنكسإلا

 :هيف ضايع ىضاقلا لاق «يكلاملا هقفلا يف هتئاكم هل

 ةعدار ااكتالا نتايه سفرا ويقر كلل ةنلا تاع ل طول
 ىلإ دَّصت هبحاص َّنِإ :لاقو ؛تاهمألا رئاس ىلع هحّجرو «يسباقلا نسحلا وبأ هركذو

 .(ةرهز وبأ) .518 مقر ةقرو لوألا مسقلا كرادملا )١(

 16٠. ةنس هتدالو تناكو 28١”2« :ليقو (؟)



 "1 نودلخ نبا

 «تاياورلا عْمجل دَّصَق (َّنِإ هريغو .هفينصت يف مهوصأ ىلع بهذملا باحصأ عورف ءانب

 تاباوجو ءاهدرفأ حورش يف تارايتخالا هنع لقني نم مهنمو «تاعامَّسلا صوصن لقنو

 نبا الإ «فالخلا هيف ايف بهذملا نع ّبذلا هّدِْصَق ناك نم مهنمو ءاهنع َلْعُس لئاسم

 تاياورلا ضعبب عنق اّبَرو ؛هيلإ تّدأت ٍناَعَم ىلع بهذملا ءانب ىلإ دصق هنإف «بيبح

 لئاسمب قارعلا لهأ ىلعو يعفاشلا ىلع هيف مّلكت ٌءْرُج باتكلا اذه يفو ءاهيف ام ىلع

 ."”(هلبنأو مالك نسحأ نم

 اذه نع ملكتي الأ نودلخ نبا ةمالعلا مالك يف روصقلا نم دعي ِبْيَر الب هنإو

 :اذكه تناكل ٌنانئمطالاو ٌةقثلا ثيح نم بهذملا بتك برت نأ اندرأ اذإ هنأو «باتكلا

 .ةعبارلا ةبترملا يف ةيبتعلا ءيجتو «بيبح نبا اهبتك يتلا ةحضاولا مث «ةيزاّوملا مث «ةنّودملا

 ًاسراد أدتبا هنأ ىلإ هنع ةدراولا راثآلا هيلإ ريِشُت ءهقفلا يف نودلخ نبا ماقم اذه

 بدألاو ةسايسلاب هقفلا نع لْغّش مث «هيقفلا ةجرد ىلإ ىلوألا هتسارد يف لصي ملو هقفلل

 نيسمخلا زواّجست ىتح كلذك ثكمو ههيلإ همنا ام لك يف ٌلَغْؤَأو قّمعتو «خيراتلاو

 ءاهقفلا نيب ًاهيقف هدجن مل اذلو «هتاكلم هنع تَدْعَب دقو «هقفلا ىلإ داع مث ؛هرمع نم

 .خيراتلا ةفسلفو بدألا يف هماقمك

 هل حمسي هقفلا نم هدنع ناك يذلا رّدقلا َّنإف ءهيقف هنأ تبثي مل ناك اذإ نكلو

 ةيعاتجالا هتاسارد ْنِإو .هقفلل ًاجّرم ًايضاق نكي مل نإو ًاقّبطم ًايضاق نوكي نأب

 .نيعملا َمْعِن اذه يف هل نوكت ةعونتملا

 .(ةرهز وبأ) .؟17”ص بهذملا جابيدلاو «يناثلا مسقلا نم 77ص كرادملا )١(



 ءايلعو مالعأ 11

 :رصمب ًايضاق هنييعت

 ًاسّردُم هنييعت تقو نم بيرق ِتقو يف رصمب ًايضاق نودلخ نبا نّيَع دقل

 داقتناو ءبرغملا لهأ دنع ةبارغ عضْؤم ريطخللا بصنملا اذه يف هنبيعت ناك دقو «هقفلل

 ءاضقلا ةّطخ عن انك» :ةّيكلاملا ءاهقف نم ةفرع نبا لاق دقل ىتح «مهئاهقف نم مْوَلو

 .«كلذ نم ٌدضلاب اهانْدَدَع اذه اهيلو اًملف .بصانملا مظعأ

 ءاضقلا ةّطخ نودلخ نبا ُناطلَّسلا نوف 0/85 ةنس ىكلاملا ىضاقلا ٌلْزُع

 ةماذاو ةلاذفلا ندلعإو قيما ةمدتج يهل ظعت نأ دارأ ةقلؤر" كالا

 ءارآ هل رهظُي مل ءاضقلا ناك اذإو «ةليضفلا نالعإو قحلا نالعإل ًاليبس بّصْنملا كلذ

 وه هيلإ همنا ام لّوأو ءهاجج يذ ّلكل ًةبباجمو مْزَعو ًامْزَح هل رهظأ دقف «ةّيهقف

 :ءاضقلا ف نودلخ نبا ايازم

 ءةاضقلا نيب ةورّذلا يف هتلعج «ةعبرأ رومأب هبصنم يف نودلخ نبا مسَّنا دقو

 :هنوقيطي ال سانلا تلعجو

 «ريبكلاو ريغصلا نيب ىَّرسف ؛ةموصخلا يف ةقلطملا ةاواسملا نحب مايقلا :ًالوأ

 :لاقف .هسفن وه َفَصّوو ؛ءكلذب نوخّرؤملا هفّصَو دقو «ةَقوّسلاو ريمألاو

 هيلع يننمآ اب يدهج تيّفَّوو دومحملا ماقملا كلذ نم ّيلإ عفُر اهب ٌتمقو»

 ًايوق ءةوُطَس الو هاج هنع ينعزي الو «ةمئال ّنحلا يف ينذخأت ال «ىلاعت هللا ماكحأ نم

 ىضاقتي «يلبنح عبارلاو ءيفنح ثلاثلاو ,يكلام رخآو «يعفاش ضاق :ةاضق ةحبرأ رصم يف ناك )١(

 .(ةرهز وبأ) .يكلالل نايحألا نم ريثك يف ةسائرلا ناكو «مهبهذم ىلع بهذم لك لهأ



 ا نوللخ نبا

 تاعافشلا نع ًاضرتم :نيمّكلا نم فيعفلا حب ادخآ ءنيمصَكلا ني كلذ

 .«نئيناجلا نم لئاسولاو

 رصعلا ذإ ءناكم ّلك يف سانلا هيلع ِبّلَوُمَس ةقّلطُجلا ةيوسّنلا هذه َّنأ كش الو

 .ءاضقلا سلجم يف ةموصخلا يف ةقّلْطُملا ةاواسملا وأ ,قّلْطُملا قحلا ٌرْضَع نكي مل

 نودسفي نيذلا اهنع َدَعْبَأو ءاهاَقنُق تابثإلا لئاسو ىلإ ها هنأ :يناثلا رمألا

 تانّيبلا تناك اذإو ءاقيرط دوهشلا ةيكزتو «شيعلل ًاليبس تابثإلا اوذختا نِّمم ماكحألا

 .ءاضقلا داسفإ ىلإ يَّدؤي اهداسفف تابثإلل ىلوألا لئاسولا ىه

 ىلعو «مهيديأ ىلع ذخأف ًةفرح وأ ًاقزترُم تابثإلا اوذَّتا نيذلا كئلوأ ىلإ ءاج
 رّهَط ةلمجلا يفو ءاهيف نورّوْزُيو ,دوقعلا نوبتكي اوناك نيذلا نيواودلا ٍباَّتُك يديأ

 هملقب هلمع انيلإ لقنيل ةملكلا هل كرتنلو «ريورّثلاو تابثإلا لئاسو نم ءاضقلا

 :تانّيبلا عامس دنع هلاح فصو يف لاق دقف ءرّوصملا عرابلا

 لّمحتل َنيِبِصَتْنُملا ةلادع يف رظنلاو «تانّيبلا عاس يف تّيتتلا ىلإ ًاحناج ..»

 ماكحلاو «ثيبخلاب ًاسّبلتُم بّيطلاو «رجافلاب ًاطلتخم مهنم ّرَبلا ناك دقف «تاداهّشلا

 نم نوهؤونُي امل ؛مهتائيه نم هيلع نورهظي ام نوزواجتُم مهداقتنا نع نوكسُمُم
 «ةالصلا يف ةمئأو نآرقلل نومّلعُم ءارمألاب نوطلتخم مهبلاغ َّنِإف «ةكوّشلا لهأب ماصتعالا

 دنع مهتيكزت يف هاحللا نم ًظحلا ممل نومسقيو «ريخلا مهب نوئظيف «ةلادعلاب مهيلع نوسّبلُي

 سانلا نيب سيلدّتلاو ريورّتلاب دسافملا تّمَو ,مهؤاد لضعأف ءمهل لّسوتلاو ةاضقلا

 ملعلا ىلإ ىّدأتو «لاكتلا مومو «باقعلا بجومب ٌتبقاعف اهضعب ىلع تفقوو «مهنم

 و 3 2 5 35 5
 «ةاضقلا نيواودل باتك مهنم ناكو «ةداهشلا لمح نم مهتعنمف ؛مهنم ةفئاط يف حرجلاب



 ءايلعو مالعإ 1

 اومدختساو «تاموكحلا ليجستو ىواعدلا ءالمإ ىلع اوبّرَدَت دق ,مهسلاجم يف عيقوتلاو

 كلذب مهل راصف ءاهطورش قيثوتو ءاهتباتك ماكحأب دوقعلا نم مهل ضرعي ايف ءارمألل

 نم هنوعّقوتي امن هب نوعرّدي ؛مههاجب ةاضقلا ىلع ٌةيومتو «مهتقبط لهأ ىلع "”فوفش

 ةمّكْحُمْلا دوقعلا ىلع هملق مهنم ٌضعب طّلسُي دقو ؛مهتالعفب كلذل مهضّرعتل مهَْع

 يعاد هيلإ اعد ىَتَم كلذ ىلإ نورداّبيو «يباتك وأ ٌيهقذ هجوب اهَّلح ىلإ ليبسلا دجويف

 ةرثكب ءرصملا اذه يف ةياهنلا دودح تزواج يتلا فاقوألا يف ًاصوصتخو «ةحنم وأ هاج

 بهاذملا فالتخاب نالطبلل ًَةَضْرَع «نايعألا ةلوهجم «ة رهّشلا ةيفاخ تحبصأف «هملاوع

 ىلع هيف َنيتاَتْفُم «هوباجأو هوطراش ًاكيلمت وأ ًاعيب اهيف راتخخا نمف هدلبلاب ماكُحلل ةبوصتملا
 .«بعالتلا نم ةيامح عنملاو رظحلل ًادس هنود اوبّرَص نيذلا ماكحلا

 يضاقلا كلذ اهمزتعا يتلا ةمْزَعلا كلت انل رّوصُي هَّنأل هلوط عم مالكلا اذه انلقن

 مكحتو ءرصعلا لاح رّوصُتو «هقيرط يف فقت يتلا تابّقَعلا انل رّوصُتو ؛ميظعلا
 .ماكحألا رياصم يف ماكحلاب نيِلصٌتمل

 نيتفملا نيب ناك هنأل كلذو «هماكحأ ذيفنتب ةيانعلا ىلإ هجّنا هنأ :ثلاثلا رمألا

 يعفاشلاو يكلاملا مه «ةعبرأ ةاضق نيب رمألا بارطضاو ماكحألا نأش نوفعُضُي نم

 حامج حّبكو نيتفملا ىلإ ءاجف ,ماكحألا ةّوق فاعضإل ةرغث حتفب «يلبنحلاو يفنحلاو

 ِبَّطرُي هنإف كلذ يف همالك أرقن نأ انل بّيطل هنإو .مهنم ماكحألاب نوئعبي نيذلا

 بناج ىلع مهنم ماكحلا ناكو ءبهذملاب ايتفلا ىلإ ٌتفتلا مث١ :لوقي وهو ؛عامسألا

 مهيف اذإو ءمكحلا ذوفن دعب مهايتفو ؛موصخلا مهنيقلتو مهتضراَعُم ةرثكل ةربخلا نم

 ىلإ اورهظ مهب اذإ .نوداكي الو ةلادعلاو بلطلا لايذأب نوَّبشَتَي مه انّيَب ءرغاصأ

 .(ةرهز وبأ) .لضف :فوفش )١(



 "لم نودلخ نبا

 برعم ريغ نم اهوزاتُاف .فازجلاب اهولوانتو ءاهودعتقاف ءسيِردَّنلاو ايتفلا بتارم

 لك بذاجتي ءلسرُم اهنانعو ءقّْلَط رصعلا كلذ يف ايتفلا ملقو ...ةّيلهألل دقتنم الو
 باَعِش يف ِهاّيإ ًاعّبَتَتُم ...هاضر ءلم كلذ نم يتفملا هيطعيف ...ًانسر هنم موصخلا

 ذوفن دعب تعقو نإ ِبَّعَّشلا مظعيو «ضقاَتَتَتو «ىواتفلا ضراعّتّتف «فالخلا

 ةرهش وأ يتنملا ةّيلهأو هرَّذعَتُم فاصنإلاو «ريثك بهاذملا يف فالخملاو ؛ماكحألا

 .©"0(عطقني بّكَّشلا الو ءرسحني ددملا اذه داكي الف «ّيماعلل اهُزييمت سيل ايتفلا

 ةقيرط لداعلا مكحلل نمض كلذبو «نيتفملا نم فنّصلا اذه نم ءاتفإلا رّهَط دقو

 .هيلع بيغشت ريغ نم ذافنلا ىلإ

 نكي م ًاباب ريزعّتلا باوبأ نم كّلَس هنأ نودلخ نبا هّنَس يذلا :عبارلا رمألا

 «ناطلسلا يوذ نم ناك اذإ بنذلا بكترم ىلع ةيرخسلا ةراثإ وهو «دالجلا ديب
 هاجلا يوذب نيلصٌتملا وأ هاجلا يوذ نم مهّنملا ناك اذإ اَمَقلا ىلع عْفّصلاب رّزعُي ناكف

 .فينع سم نم هلان ام ةرثك نم افقلا يمدُي ىتح عْفَّصلا ميدي ناكف

 ةاضقلل يبت ةَفّدَدُم يهو «نودلخ نبا خيرات يف ضايبلا ةعصان ٌةحفص هذه

 ولوُأ الإ كلذ عيطتسي ال نكلو ءاهباصن ىلإ رومألا درو حالصإلا نوكلمي مّن

 .ةاضقلا نم مْزَعلا

 هتاعفصب مهان نيذلا ذخأف .ىلاعت هللا ىضرأ هنكلو ءنودلخ نبا ٌسانلا قطُي مل

 نودلخ نباو «ًآلوأ ناطلسلا مهنع ضرعأ دقو «ناطلسلا دنع هل نوُّسدي مهريغو

 .ةمارّصلا ليبس يف ضام

 .(ةرهز وبأ) .يجنطلا ةعبط 7187 566 ص فيرعتلا )١(



 ةيلعو مالعا م

 كلذ كولس قيطي ناك |ف «ةاضقلا نم هريغ قيرط وه سيل بْيَر الب ةقيرطو

 ةاعارُمو .رباكألا ةاضرم نم هيلع نوقفّتي اهيف مهعَّْتي نأ ىلإ هوعد كلذلو «هاوس

 َّنأ ىلع ًءانب ءترّذعت اذإ موصخلا عْفَد وأ :ةرهاظلا روّصلاب هاجلل ةاضقلاو» «نايعألا

 .""'«هريغ دوجو عم مكحلا هيلع نّيعتي ال مكاحلا

 «بناج ّلك نم بّكَّشلا هيلع رُثكف ءاهّلمع لمعت ٌسئاسدلا تّرمتسا دقو
 .دالوألا دقف ةبيصم هب تلزن دقو جحلل رَّفاَسو ءاضقلا لّرَتْغاف

 :تارم سمح هيلإ هتوعدو ءاضقلا نع هلزع

 سردلا لع اهيف َفَكَع ؛ةئس ةرشع ثالث وحت ءاضقلا نع ًالوزعم دمتسا

 دقو ؛ةيناث ةرم ءاضقلا ىلإ ّيعُد ىتح «هبتك حيقنتو ةساردلا نع يني ال ءثحبلاو

 «لوغ مق ثلاث لوكوك «قوألا تابننألا لوغهكلو «لوألا هةر ءاضقلا قف اواس

 نوخرؤملا ركذ دقلو «هتافو ةنس تناكو «ةريخألا يهو «ةسماخ مث ؛لزعو ةعبار مث

 هبصنم ىلإ ديعأ» :لوقي ينالقسعلا رجح نبا ْنِإ ىتح هاَنّيل ناك ةريخألا هتيلْؤت يف هنأ
 ."”(رَوَحَو ِرْجَعو ٍطرْفُم ِنيلب ةريخألا ةرملا هذه يف رشابف «ةثاناثو عبس ةنس

 ةرثك يهأ «ةمّزَعلا دعب ٌفْعْضَيو ةَّدَّسلا دعب نيلي هلعج يذلا ام يردن الو

 ال ؟اهفعضو ةخوخيشلا يه مأ «ةحيبق ةروُص يف ناك هضعب ّنأ ًاصوصخو هلْزَعلا

 ىّرحتي الو «ةبذاك تناك ولو اهنوعنطُصَي يتلا تانّيبلا ىلإ عمتسي نأب ةرهاظلا روّصلاب دصقي (1)

 .(ةرهز وبأ) .هسفن بعتيو ينعُيو ثحبيو كلذ ءارو

 يودب نمحرلا دبع روتكدلل «نودلخ نبا تافلؤم» يف درو  ؛رصم ةاضق نع رصإلا عفرا (؟)

 .(ةرهز وبأ) .؟87ص



 1 نودلخ نبا

 سئاسدلا نارينب ىوتكاو دئادَّتلا يف شاع يذلا وهو  نودلخ نبا َّنأ فرعن

 ديزي ناك كلذ ّنأل «[ةحيبق] ةروص يف ناك ولو «يلاوتملا لّزَعلا هيف رّثوُي  ةّيفخلا

 ّرشلا عفدل لدن ىلا دوهجلا نأ ملعي يذلا ٌيعامتجالا ملاعلا وهو ءًادادتشا هتم ْرَع

 ىلع ناك «'''امارتجا داز املكف ؛هعويش عاسّناو «هتَّدِح ردقب ةّوقلا نم نوكت نأ ُبِي

 .نينسلا ٌءبعو ةخوخيشلا ٌفْعَض هنأ حّجرُت نحن اذلو «ةبهألا هل ذخأي نأ حلصملا

 ءًاهيقف نكي مل اذإ نودلخ نبا نأ وه «لبق نم انلق ام رّرقُت نأب انمالك متخن انإو

 .هاضرأو هنع هللا يضرف «ةيناسنإلا خيرات مهآر نيذلا ةاضقلا مظعأ نم ناك دقف

 داز املك يأ .ميجلاب هتحجر ام ىلع لدي قايسلاو «ةلمهملا ءاحلاب ًامارتحا :عوبطملا لصألا يف )١(

 .هتمواقمل دادعتسالاو ةبهألا هل ذخأي نأ حلصملا ىلع ناك ًامارتجا رشلا









 "”هدبع دمحم مامإلا

 (م١15 48-5 د ه7--555)

 نآرقلا ريسفت يف هجهنمو

 انديس ىلع مالسلاو ةالّصلاو ءانيبم ًارونو ًاناهرب نآرقلا لزنأ يذلا هلل دمحلا

 .ملسو هبحصو هلآ ىلعو ًاريذنو ًاريشب لسرأ يذلا دمحم

 وهو «ميركلا نآرقلا ريسفت يف هدبع دمحم مامإلا جاهنم نايب يف باتك اذهف

 نونفلا ةياعرل ىلعألا سلجملا ىأر دقو ؛هتاحش دومحم هللا دبع ديسلا فيلأت ةروكاب

 ءارو نوكيلو «هبتاكل ًاعيجشت هرشنو هعبط ّلوتي نأ ةيعامتجالا مولعلاو بادآلاو
 .ىلاعت هللا ءاش نإ اهبيطأو اهعنيأو تارمثلا جضنأ ةروكابلا هذه

 :مامإلا ذاتسألا ةأشن

 .يفير تيب يف ىلوألا هتأشن ًائشان مامإلا ذاتسألا ةايح ركذب بتاكلا أدتبا دقو

 هبحيو هبهريو هبابب ناك فيكو «هيبأ رثأ انه نيب دقو «ةقلطملا ةطلسلا هيف تيبلا ٌبرل

 سلجملا ةعبط «هتاحش هللا دبع روتكدلل ««نآرقلا ريسفت يف هدبع دمحم مامإلا جهنم» :باتك ميدقت )١(

 .م١٠195١ «ةيعامتجالا مولعلاو بادآلاو نونفلا ةياعرل ىلعألا



 ءاملعو مالعا "4

 ىلإ ًاريشم ملعلا بلطي ثيح .يدمحألا عماجلا ىلإ مالغلا انبحاصب لقتنا مث أعم

 ةّيسفن ةروث لوأ مالغلا نم ودبت انهو ءسردلا ةقيرطو «هيف مّلعملاو مّلعتملا لاح

 مث «ضارعإلا ىلإ ةروثلا هذه هتعفدو .ًائيش هيلع ىقلي امم مهفي نأ عطتسي مل هنأ كلذ

 .فصنو ةنس دعب سردلا كرت ىلإ

 دعبو ءفصنلاو ةنسلا يف ىأر ام ىأر نأ دعب ملعلا يف دهز دق ناك اذإو

 ملع يف هبُغَرُي ام هل أّيه دق ىلاعتو هناحبس هللا َّنِإف «هيلع ملعلا لئاسم قالغتسا

 مهو «ملعلا بلط ىلإ دؤَعلا ىلع بوبحملا بوهرملا بألا هرهق دق هنأ كلذ .مالسإلا

 «ةلوئخ ةبارق هيبأب هل قوص لجر دنع ذالملاو ىوألملا َدَجَو هنكلو ءآبراه ّرفي نأب

 براجت هل تقبسو ءاهب اَسو ُةَسِفن ضاَر دق ٌلجرلاو ءهبّرُهَم يف هيلع جّرع دقف
 هجوم رئاثلا هدبع دمحم هيف دجوف هٌجوُتو ٌُبذُجَتو رّثؤت ةّيسفن ةّوق هيفو «رافسأ

 اذه ذخأو «بئاوشلا نم يلاخلا فّرصَتلا يف ًابتكو لئاسر هيلع أرقي ذخأف ارُثؤم

 يهل هيلع ىَقلُي ام ىّقلتي ذيملتلاو ءايلُعلا ةينيدلاو ةيناسنإلا لثملا ىلإ عِوتلا هيف تْيي
 .نابلقلا ىقتلاو ,ناسفنلا تبواجتو «تارُفلا ٍبْذَعلا ءاملل يداَّصلا

 .مالسإلا :لاقف ؟كتقيرط ام :خيشلا ذيملتلا لأس

 نآرقلا ىوس يل َدْرَو ال :لاقف ؟كدرو ام :ىرخأ ًةرم هخيش ذيملتلا لأسو

 خيشلا ذخأف ؟ًائيش مّلعتأ مو نآرقلا مهفأ نأ يل ىّنأ :لاقف .رّبدتلاو مهفلا عم هؤرقت

 .ةلمجلا مهفت نأ كيفكيو «كعم أرقأ :لاقف «هترّيَح نم هذقنيل هذيملت ديب هجوملا

 .ريسفتلا كيلع هللا ضيفي اهتكرببو



 احذر

 :يدمحألا عماجلا ىلإ هتدوع

 نأ ملعو ؛همهفو نآرقلاو مالسإلا همامإ ناكف «هقيرط هدبع دمحم باشلا ذحخأ

 ال ًابَغَر يدمحألا عماجا ىلإ داعف «نآرقلا مولعو «مالسإلا مولع مّلعت وه كلذ ىلإ ليبسلا

 .ةبلطلا نيب غبنو «لبق نم همهف هيلع ىّصعت ام مهفف هلقع قيلاغم ةبغرلا تحتفن أبهر
 :يناغفألاب هؤاقلو رهزألا ىلإ هلاقتنا

 هٌسفن ْتقاتف ءرهزألا وهو مظعألا رهنلا نم ًاريغص ًاربخ ناك ٌّيدمحألا عماجللاو

 نيدلا لامج قرَّشلا ميكحب يقتلي اهيفو «ةرهاقلا ىلإ هلاحر ّدشف «هيلإ لقتني نأل

 دق ناك اذإو ءًاذفان ًاقرْذُم ًالقع هيف َّدَجَو ءهدْصقَي يذلا فدهلا هيف دَجَّوَف «يناغفألا

 ًاسفنو «ًأييقتسم ًاركف ميكحلا خيشلا يف دجو دقف ًأيلس ًاهّجوت ٍفوُصلا خيشلا يف دجو
 ءدوجولا قلاخل دجستل .دوجولا يف نم ّلك ىلع وُلعت دق «ٌةقالخ ٌةّيوق ًةدارإو دنت

 .دوبعملا ٌّقحب هدّرفتو

 ٍةْيَغ عم ركفلا لالقتساو ءرحلا ريكفتلاب زعوُيو «ةمكحلا مّلعُي نيدلا لامج ناك

 ةّمغلا ةلازإب كلذ ىلع لمعو «نيملسملا تاتشأ عمج يف ٍةبغرو «هلهأو مالسإلا ىلع

 ءاغبُت نم ٌةوفص دمحم باشلا عم هب ىقتلا دقو «لمعلل ةّيههلا ةراثإو ؛لوقعلا نع

 رصم نم جرخأ امو «ةبحّصلا نْسُحو هيجوتلاو سيردتلاب هتعزن مهيف ٌتبف «رهزألا

 .ةروثلا رداوب تَدَب نأ دعب الإ

 :«عئاقولا» ريرحتل هتسائرو فحصلا يف هدبع دمحم ةباتك

 دقو ءفحصلا يف بتكي ذخأف «ةيملاعلا ةداهش لاني نأ يرهزألا باشلل ًايبت

 ذخّتاف ؛«عئاقولا» ريرحت ةساير ّلوتو «درولا مايكأ حّتفتت امك «مّبفتت لوقعلا تأدب
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 هذيمالت نم هيلإ ٌمضناو ؛ميقتسم طارص ىلإو ىدملا ىلإ ةوعدلاو هيجوتلل ًاربنم اهنم

 مهضعبل ناكو ءسّبَق ام نيدلا لامج ملع نم اوسبق دقو «هتلاسر يف هونواع ْنَم هبحصو

 .دوهشم ماقم ملعلاو ةّينطولا يف

 :هيفنو هنجسو ةيسايسلا ةروثلا يف هتكراشم

 هدبع دمحم مامإلا اهيف َّبَحَف ءترهظ دق ةيسايسلا ةروثلا رداوبو كلذ لك

 ءاهتبوقع مهتباصأ نَّمم خيشلا ناك اهماكح ريبك ةنايخ دعب رصم تلتحا املو ءعضوو

 «لامج هقيدصو هخيشب ىقتلاف ءلكت ال ةميزعو لمت ال ٌةَنه هنكلو «يفثو نجف

 ذيملتلا ىأر «نيلجرلا نم ٍةَيِدْضُم دوهج دعبو .نيملسملا لْمَش عمج ىلع نالمعي اذخأو
 كلذ عم ذاتسألا خيشلا ىأرو «نيملسملا ميلعت :ماهفألا ظاقيإل قيرط ملسأ نأ

 .هجاهنم ىلع لمعي لك ءاقرتفاف «ممهلا ظاقيإ ةرورض
 :ةظقوملا ةثعابلا هسوردو هافنم نم هتدوع

 هسورد يقلي ذخأ هافنم نم داع امل مث «ماشلا يف هسورد هدبع دمحم يقلي ذخأ

 ىسع ءاضقلا بصانم ىلعأ نم ٍبصْنَم يف نّيَع دقو «نييرهزألا نيب ةظقوملا ةثعابلا

 هقيدص ةافو دعب ًاصوصخو ءاهل لماحلا هدحو راصو ءاهلمح يتلا هتلاسر نع فرصُي نأ

 وأ ء؛مكاح فيلكت نم ال «هناريإو هبلق نم ٌةنعبْنم اهنأل ءاهنع فّرْضُي مل هنكلو «نيدلا لامج
 ؛ميلعتلل ةيمالسإلا ةيريخلا ةيعمجلا أشنأف «ميلعتلا يه هتلاسرو ءبصنم يف نييعت نم

 .سوردلا ىقلأو ؛«ةيملعلا تاودنلا دقعو

 :نآرقلا ريسفت يف هسورد

 ةزجعم وهف «نآرقلا ريسفت وه ةيملعلا هتلاسر ءادأ نم هنكمي يذلا سردلا ناكو

 هللا ناهرب وهو ؛نوملسملا هب مصتعي يذلا هللا لبح وهو «هتعيرش هيفو «مالسإلا
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 :نآرقلا ريسفت يف ههاجتا

 وهو «هريسفتل هجاهنم ملسأو .هربدتو نآرقلا ىلإ ٍفوّصلا هخيش ههّجو دقل

 نأ نم دب ال هنإف «ةيماسلا هيناعم ىلإ سفن ةز ِءافصب كلذ دعب نم هّجوتلا مث هلم مهف

 مامإلا ىرتل كنإو ءهومَس كاردإ ىلإ وُلْعي ىتح «نآرقلا ملع بلاط سفن ومست

 هلبق نم نيرّسفملا نإف ءنيرّسفملا نم دحأ هكلسي مل ًاهاجّتا هريسفت يف هجّتي هدبع دمحم

 ؛ناعم نم ظافلألا هيّدؤُت ام ىلع اودمتعي نأ امإو «رثألا ىلع اودمتعي نأ امإ اوناك

 ناك نم مهنم ٌليلقو «ةغالب نم هبيلاسأو هلمجو هظافلأ يف نآرقلا هيلع لمتشي امو

 مامإلا لاق امك يناعملا حيتافم يه ظافلألا يناعم تناك اذإو «يناعملا هذه رّبلت يف صوغي

 يف رّبدتلا جاهنم همازتلاب مامإلا لواح دقو ءلّمأتلاو رّيدتلل قافآ اهءاروف «يلازغلا

 .ةينارقلا يناعملا رارسأ ىلإ هذيمالت ناهذأ هّجوي نأ يناعملا

 مامإلا هلاق امل ًابّرقم ناك لقنلا نأ بسحأو «هريسفت نم لقن ام أرقت كنإو

 ةفرعمل ةّيدجلا ةلواحملا دجتف  دارأ ام لكل ًارّوصُم الو «لاق ام لكل ًاققحُم سيلو

 :ىلاعت هلوق ريسفتك هملقب اهبتك تايآ ريسفت أرقتو «تاياغو ِماَرَم نم نآرقلا تايآ يف ام

 .ةميظع ٌةعئار ٌةَّيِب ةلواحملا اهيف دجتف 1117 :ةرقبلا] درو سا نعل
 :بئاوشلا نم نآرقلا ريسفتو مالسإلا ةيقنت

 «بئاوشلا نم نآرقلا ريسفتو مالسإلا ةيقنت ىلع ًاصيرح ناك هريسفت يف مامإلاو

 يف مامإلا لمع نم ناكف «نآرقلا ريسفت تلخد تايليئارسإلا نم ةريبك ةفئاط َنإف
 .ًانيبُم اهرونو ةَّلأتُم نآرقلا ةحفص ودبتل ءرشن ايف يشاوغلا هذه لازأ نأ هسرد
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 طالغأ يف نيرّسفملا رابك ضعب عقو نأ ةجرد ىلإ ةفيثك تناك يشاوغلا كلت َّنِإَو

 ءاهضعب يف هعضاوم نع ملكلا اوفّرح دق ةيوامسلا تانايدلاب نوثياعلا ناك اذإو ءاهببسب

 فيرحت قوف هبولسأب هنألو ؛هظفح هللا َّنأل «نآرقلا يف كلذ نع اوَجَع دق مهنإف

 هزجعل كلذ دحأ لواحي ملو أرّيمم يأرلا يداب ودبي هب قحلي مالك ّيأو نيِفّرحُملا

 «هيلإ لصي نأ فّرحمل ليبس الف ءروطّسلا يف ال رودّصلا يف ًارتاوتم ظفُح دقو «ءادتبا

 رصع لك يف ناك نكلو .هلامج اوهّؤشيل تايليئارسإلا كلت نم هوؤاج كئلوأ نكلو

 .مامإلا ذاتسألا مهرخآ ناكو «مهفيز دري ْنَم قحلا ةمئأ نم

 :يناعملا بابل
 ءًاريسفت نيرشعو ةسمح وحن أرقي ناك هنأ ىتح أرقي ام أرقي مامإلا ناك دقلو

 لقنيل ال «ىنعملا بابل ىلإ لصيل ءاهعومجمب نيعتسي هنكلو ؛طوطخمو عوبطم نيب ام

 .أرقي ايف هيتي وأ ءاهيف ام

 نيملسملا ّرمأ قّرف امو ؛ماهوألاو عدبلا نايبل ًاقيرط نآرقلا ربنم نم ذْحَّتي ناكو

 ذخألاو «نآرقلا ةدئام ىلع اهيفالت ىلإ ليبسلاو ةّيركفلا ةقرفلا حّضوُيو «عامتجالا دعب

 .ّىقتلا هملعو ّيَفَّصلا ِهِدْرو نم

 :هخيشب اضر ديشر نأ
 «هرشنتو هيورتو مامإلا ملع بلطت نيِفّقثماو ءالعلا نم ةسردم تنّوكت دقلو

 «هنع افعو هللا همحر ءاضر ديشر ٌديسلا مامإلاب ًارثأت ةسردملا هذه [ذيمالت] ىوقأ نمو

 هناك نإ انستا ناز. هامإلا نإ مست ) حرنلا نحن اني هكلع لانو ةهراو لول
 .هل نيصلخملا



 ضني

 ىلاعت هللا هضبق نأ دعب مامإلا ريسفت يف راس يذلا ديشر ديسلا َّنأ كش الو

 تسيلو «ةّيسفن ةقاط تناك مامإلا ةقيرط نكلو خيشلا ةقيرط ةياكح لواح دق هيلإ
 يف هارن انك يذلا لْغْلََّتلا ديسلا اهّكتأ يتلا ءازجألا يف دجن ال كلذلو ءطقف ًاجاهنم

 .مامإلا نع لوقتملا

 :هلبع دمحم هخيش ريسفت نع رانملا ريسفت ايازم

 :مامإلا ريسفت يف انوكي مل نيرمأ ىلع لمتشا دق رانملا ريسفت نكلو
 .هلك ٌريخ ٍبْيَر الب كلذو هك ينل نع روثأملاب ريسفتلا معدب ةيانعلا :اهوأ

 يقلي ناك مامإلا َّنأ كلذ يف ببسلا َّنِإو «نيِرّسفملا نم ريثكلا لقنلا :اههيناثو
 لك نالوبهنآرقلا يزّيدتو ناتو ارق اع كقو:ةلظع ىو لدغ اب قلت ناك سيرف

 .نآرقلا بابل ىلإ ٌةهِجَّنُم تناك ٍهِيفن ًةنه

 ال كلذ نكلو «ءافوو بدأ يف مامإلل ءاطخأ ضعب ىلإ ديشر ديسلا ِهّبن دقو

 مامإ بسحو «ملعلا يف لزانم سانلاف «هتقبط ىلإ مامإلا لزنُي الو :هتبترم ىلإ هيلعُي
 اهنم [ًءاقتسا] سانلا َدشأ ناكو دراو لك اهنم ىقتساف «قيرطلا نيع حتف هنأ ليجلا

 ."'مولعم ماقم ّلكلو ءديشر ديسلا هيفصو هذيملت

 ؛هضعب يف هفلاخُتو هضعب يف هقفاون ًاديدش ًاضْوَحَت بتاكلا ديسلا ضاخ دقو

 .ىلاعت هللا نم ٌيَرْجِم هيف وهو ؛هداهتجا رِّدقُت ةفلاخملاو ةقفاوملا يف انكلو

 .قيفوتلا لو هللاو

 .ةسردملا هذه ىلع تذخأ يتلا ذخآملا لع فّرعتيل
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 روميت دمحأ

 (ها1-١١858؟/)

 ”(ةّيهقفلا بهاذملا ثودح ىف ةيخيرات ةرظن» هتلاسرو

 :يكز دمحأو روميت دمحأ :نايظع ناملاع

 ؛ملعلا سلاجم يف امهامسا دّدرتي ناميظع ناملاعو «ملعلا بلط يف وُدْشَت انك

 تالجملا يفو «تاودّتلا يف هاقلن :امهيناثو ««روميت دمحأ» وهو «هاقلن داكن ال :امهدحأو

 .«يكز دمحألا ةمالعلا موحرملا وهو ءفحّضلا يفو

 انيلع ّرع اذإ ءيعرشلا ءاضقلا ةسردم يف خيراّتلا سورد يف نحنو انك دقلو

 دمحأ» ىلإ لسرن نأ انحرتقا «كلذ يف قّقحملا انذاتسأ انكراشو «يخيرات مساب ملعلا

 هل دعتسي ءرضاح أيهم هنأك باوجلاب انلجاعُيف ءآلاؤس ةفاحصلا قيرط نع «ىكز

 .هيعاّد اعد اذإ لاتقلل يدنا دعتسي اك

 نوكي الأ ملعلا بلط يف انْوَّدَّش امدنع ىضترا دق ناك هنإف «روميت دمحأ» امأو

 نإو ةبلطلا اهرضحي الو «ءاملعلا ٌةيْلِع الإ اهرضحي ال ىتلا ةّصاخلا تاودّنلا يف اّلإ

 :ناونعب «ىلاعت هللا اهمحر روميت دمحأ ذاتسألا ةلاسرل ةرهز وبأ دمحم خيشلا ذاتسألل ةمّدقم )١(

 «ليلجلا ملاعلا كلذ نع هتايركذ ىلع اهيف ترصتقا ؛«يمالسإلا هقفلا خيرات يف ةيليلحت ةسارد»

 روهمج دنع اهراشتناو ةعبرألا ةيهقفلا بهاذملا ثودح يف ةيخيرات ةرظن» :هتلاسر نع هتملكو

 .7-55 ؟ص (نيملسملا



 1 روميت دحأ

 هتبتكم رَكْذَتف «ريدقتلاو رابكإلاب ُدّدرتي انطاسوأ نيب همسا رهظ دقف - نيداش اوناك

 هفارصناو «مهعم هتاَسَّرادُمو «ءالعلاب هتاقالع رّكذتو «هتاّيمالسإ رّكْذّتو ءْتَوَح امو

 تناك مأ ةطوطخم تناكأ ءاوس «هديب اهوانت يتلا هراثآ لك عْمَجو ,يمالسإلا ملعلل

 اهرشنو ؛همولع رثآم ءايحإو ؛مالسإلا ملعل غّرفتيل ءايلُعلا بصانملا هٌكرتو ؛ةعوبطم
 .تّيثتملا نانئمْطاو ماعلا ةأْدُم يف سانلا نيب

 :ءاملعلا رباكأ ىلع هتسارد

 دهازلا رّكفتملا ملاعلا لاثمأ ءاملعلا رباكأ ىلع ةساردلاب هسفن لّمكي أدتبا دقلو

 ؛عوبسأ لك ٌمجتسي خيشلل ًاضارتْسُم هتعرزم لعج ذإ ؛ليوطلا نسح خيشلا

 نم هانعم قيقد ىلإ لوصولا روميت ذاتسألا ىلع رّسعتي امم تاقّلْغُملا ناركذتْسيو

 .ةيلقنو ةيلقع نيب ام ةلدألاو «لوصألا»و «قطنملا» تالضْعُم

 ؛هذيمالتل ّىقتلُم هراد لعجف «هدبع دمحم خيشلا مامإلا ذاتسألاب هلاصتا مث

 رهزألا يف قحلا رون اهب لعشأ يتلا هسورد نم سردب مهيلع ٌنضي مامإلا ناك امو

تملك اهيف مهل لاقو «ةايحلا اهب مهارأو «هبالط نيبو
 ْنَم ٌكمَّلع ام ٌملعلا# : :ةروهشملا ه

 .(كَعَم نَّمِم تنأ

 نم سان هفرعي «ضيفي رداه ريغ ًاضْيَقَو «ءيضي ًارون روميت دمحأ ةايح تناك

 .ةّصاخلا الإ هب سنأي ناك ام نكلو «هيلإ نوشعيو ملعلا لهأ

 :روميت دمحأ ةافو

 ريغ ءاهجارختساو «مالسإلا زونك ةسارد يف ةبئاد ةثداحلا ةايحلا كلت تّرمتسا

 « 1912١ ةئس فيص علطم يف رينملا حابصملا كلذ أفطنا ىتح «ةّجَض ريغ يف نكلو «ةيناو

 .مالسإلا تالاجر نم اودقف ْنَم ًةناكم سانلل ةفّرَعُم يعاّنلا ةّنر تناكف



 و لبذل
 ءالعو مالعأ

 «هنوركاذيو هنوقِداَصي اوناك نيذلا داجمألا انخويش نم ةعضب عم سلجأ تنك

 نم ةودن موي لك يف مهل ناكو ,مهرابخأب َسّنآو .مهسلاجم نم ّسبقأ نأ تدّوعت دقو
 ٌرَمس اهنإ لب هنّيِعُم عوضومب قيضت الو ملعلا اهعمجي يتلا ةقّلْطُملا ثيداحألا

 ىلع يرجي ام ىلع ٍدودرو ةّيمالسإ قئاقح نايبو «ةّييدأ تاهاكف نيب عمجي ٌينيدو يبدأ

 .لوقلا يف فارحنا نم باتكلا ضعب مالقأ

 عوضوم وه راص روميت دمحأ ملاعلا ةزانج هيف تعيش يذلا مويلا ءاسم يف نكلو

 «هيتفتْسيو هيفطُصَي ناك نم مهنمو .هرواجي ناك ْنَم مهنيب نمو «ةكرابملا ةودنلا كلت

 دوعن انكو روميت نع اّلِإ انل ٌتيدح ال ًاَيِوَس لايل ثالث نم رثكأ كلذ ىلع انثكمو
 .ىَسني ال هنأل «ةنيَقلا دعب ةنْيَملا هيلإ

 :هرصع مالعأ نع هتاباتك

 :ةيبدألا تالجملا ىدحإ يف هرصع مالعأ نع ةلسْلَسُم ٌثالاقم هل رشنُت تناكو

 ٍلهَّسلا نم نيب ظفل يف ءدنسلا لاصّنأو «ربخلا ةّقدو ءصصقلا ٌقْدِص حملأ تنكف

 لطُت ذفاون ئراقلا هيف دجيو «ةّصاخلا ناذآ نع وسي الو «ةّماعلا ىلع وُلعي ال «عنتنملا

 .ةبّرَّقم تارابع يف ,َفّلُكَت ريغ نم مالعألا كئلوأ رصع نع فشكت ةعساو قافآ ىلع

 ءارو نم «مالعألا نم مّلَعلل ًاحضاوو ًاقيقد ًاريوصت ةباتكلا يف ىرت تنكو

 .ةّيركفلا هتالقنت

 لاجر بتك يف لجستو تالجملا اهرشنت تناك يتلا ةباتكلا هذهبب فصنأ دقلو

 و عطا

 .انرصع

 خيراتلا هل لّجس يذلا يواونلا ةنوّسح مامإلا ةايح فرعي ناك يذلا اذ ْنَمو

 .هتماركو ملعلا ةزعب ةءولمم فقاوم



 نكمل روميت دمحأ

 دصُقُي ناك يذلاو طقف ملعلاب ٌرتعا يذلا ملاعلا نع سانلا هفرعي يذلا امو

 .روميت دمحأ ملق الول ؛ليوطلا نسح مامإلا وهو ؛هملعل ضرألا قافآ نم

 نوِركْذي ال ؛هدحو ملعلابو ؛ملعلاب اولِوَع نيذلا انئاربكو انئاملع نم لضافألا َّنِإ
 مِهلُجَسُي نأ ءاملعلاو ملعلل ءافولا نم ناكو ءمهريغ ٌرَكْذَي اك سانلا طاسوأ يف

 .ةروشنم بدك يف مهلثم ليلج مام

 :نيرصاعملا ءاملعلاب فيرعتلا ةيمهأ
 اوؤاج «ريفولا بيصّنلا مهل ناكو ءمهب ىقتلاو «روميت مهكردأ نيذلا ّنكلو

 ؛مِهُلْضَع مه نكي مل نم مهريغ ةّبض طَسَو يف مهيلإ تفتلي ْنَم ىلإ نوجاتحي مهدعب
 اك «مهفصني قُم ٍفصْنُم نم لهف «مُهُرْآم ملعلاو قّلُخلاو نيدلا يف مهل سيلو
 !؟ىلاعت هللا همحر روميت ٌدمحأ نيمركألا نم مهقالسأ فصنأ

 اومَّدقو ؛مهفراعم نم انلهنو ؛مهتايحب انتايح ْتلصّنا نيذلا انئاملع خيرات َّنِإ

 مهنإ «فارحنا اهطلاخي ملو ءِبْيَر اهيف ري مل «ةميلس ةّيقن ةغئاس ركفلا لاس أ انل
 .انقانعأ يف مهب ٌفيرعَتلاو «خيراتلا ةّمذ يف

 :روميت دمحأ تاباتك

 :انرصع يف اهب ٌصتخا دق هَّلعل ثالث تائب روميت ةباتك مسّنَت

 اهيلع قسن «ىنعملا ردق ىلع عضو دق اهيف ظفللا َنأكو «ةّقدلا :ىلوألا ةّمّسلا

 ٌةملك َعضت نأ تدرأ ولو ءاهاوسل عسّني نأ نكمي ال ثيحب ءاهيلع ٌكيِح ًاقيسنت

 الو ٍديقعت الب ىنعملا برُقو حوضولاو ةلوهسلا عم ًاريسع كلذ ناكل ىرخأ ناكم

 ا فرط ىلع ًارّسيِم ًالهس مالكلا دجت كنإ لب ءلاضعإ



 ءاملعو مالعأ 0.

 امم كرت ام هنأب ٌسحتف «مالكلا ًأرقت «لالخخإ ريغ نم زاجيإلا :ةيناثلا ةمّسلا

 .ماهبإ ريغ نم كلذو «ىنحملا نم ءزج ّلقأ هل ىَّدصت

 دنع يناعملا هيف بتكُت بانطإلا نم بعصأ يفاولا زاجيإلا نم عونلا اذه ّنِإو
 لقسم نع نم «نساطرقلا لع رطب طاقلا لعداح (لكو:ةلكأ# اهدورو

 ريغ زاجيإلا امأ ءاهريغ عست ال اهسابل ةسبال وأ يناعملا نم عسوأ ظافلألا نوكت نأل

 «بايثلا يف فارسإ ريغ نم هسبلي ظفل ّلقأ نع هل ثحْبُسو «عمجي ىنعملا َنإف ءٌلْخّملا
 اه لكلتتتالو

 ىلإ هلسرأ باطخ يف لولغز دعس هل روفغملل ةملك ماقملا اذه يف ينبجعتو

 تقو يدنع سيل هّنإف بانطإلا اذه يف ينرذعأ» :بانطإ هيف ناكو هل قيدص
 .(زاجيإلل

 لامج هنكلو «قيرب هل نوكي ال ابر ًائداه ًالامج تارابعلا لام :ةثلاثلا ةّمَّسلا

 ىنعملاب ٌبَجْعُم وهأ ئراقلا يردي الف «قئاقحلا لالج عم ظفللا لامج هيف يقتلي
 .ًاجسنم ًاقسانتم ناك نإو «قاّربلا ريغ اهئاسك عم اهب مأ هدحو

 :قوقحلا ةيلك يف ايلعلا تاساردلاب ةعيرشلل مولبد ءاشنإ

 ةعيرشلل مولبد ةرهاقلا ةعماجب قوقحلا ةيلكب تكشنأ 2194 5 ةنس ربوتكأ رهش يف

 هده يال نإ هز ءاهح رو عدلا ةيمزعلا ةيفافت نآل ةيلاعلا ةاناراللاب

 هيلع رّسعتي ناك [نم] مهنمو ءاهيف مهلئاسر نوبتكي ةعيرشلا ىلإ اوهَّتا تاساردلا

 لبّسلا مهل ىّيِهّتو مِهُهَجوُت ٍةسارد نم َّدب ال ناكف ءاهقيلاغم حتفو ءاهرداصم مهف

 :ةعيرشلا يف اهِمْذَع نم لهنتل ةرهاقلاب قوقحلا ةيلك ىلإ تهمنا راظنألا نألو ؛كلذل

 ءاهجاهنم ىلع اوميقتسيل «نوناقلا بالطل قّمعتب ةعيرشلا ةسارد ٌبّرقت نأ َبَجَو هنألو



 نكح روميت دمأ

 بالطلا اهيف ىريلو «نيدهتجملا ةساردب اهيضاب اهرضاح لصَتي نأ َبَجَو هنألد
 .نيئحابلاو بالطلا لثوم ةعيرشلا مولبد تناكف «هنم قثبنا نمو قرّشلا رون

 :ايلعلا تاساردلا جهانم عضو

 ةعيرشلا ةذتاسأو نوناقلا لاجر رابك نم ٌةنحل اهجهانم عضو دنع ْتْمّلَأ دقو 4-0 8 ع
 ناك هنأ ةبّيطلا تافداصملا نمو ؛ميهاربإ دمحأ موحرملا انذاتسأ مهسأر ىلعو «ةيلكلاب

 .رايخألا قرَّشلا ءاميلع نمو «روميت دمحأ ءاقدصأ نم

 ماع لك سردي ثيحب «نيدهتجملا ّدحأ هّئسارد عضَو يذلا جهنملا نم ناكو
 ةيحان نو يتلا مهوصأو راصمألا 2 ةروهشملا بمهاذملا باحصأ ةمئألا نم مامإ

 راظنألا تفلتخا نإو .هرداصم نع داعتبا ريغ نم «ىمالسإلا هقفلا ىحاون نم ةيركف

 يف دحتا نإو «ابناولأ ًافلتخم ًاراث دعب نم جرخي مث ءصتميو اهنم فطقي لك ءاهوح

 .ءيبو ريغ ءيرم هلُكأو هباشتم رذبلاو «ةبضخ ةبرتلاو ءدحاو عوبنيلا نأل ءاهقاذم ةلمجلا

 :نيدهتجملا ةمئألا مجارت يف ةباتكلا

 وأ ّيوس قيرط يف اهيف ٌتسو «نيدهتجملا دحأ ةدام ةسارد ّلِإ دهع دقلو

 دق ًاماكر هدجأ ًانايحأ تنك نإو ةافوتسم هرداصم خيراتلل دجأ تنكو «كلذك هبسحأ

 .اهنطاوب امل لوصألاو ءًالهس ًاريسي سيل ءاقتنالا ناكف ءرجحلاب رهوجلا هيف طلتخا

 :ةيهقفلا بهاذملا اهيف ترشتنا ىتلا دالبلا نع ثحبلا

 بهاذملا نم بهذملا اهيف لح ىتلا دالبلا وهو «هيف ثحبلا ينايعأ ًارمأ نكلو

 اهفارغأ ذخأ ىتلا هيضارأو هنطاوم فّرعتل بجاو كلذو «ليلق ردق وأ ريبك ردقب



 ءاملعو مالعأ 7

 «نيملسملا لاوحأ ةفرعم نم كلذ ةفرعم َّنألو ءاهيف ّصن ال ىتلا رومألا يف اهتاهاجّتاو

 نع راثآلا يف درو دقلو «ةيمالسإلا تاساردلاب لغتشي ملسم لك ىلع ٌبجاو وهو
 )00 نا 2 يع ةىس٠و 58 سن .تللطا .
 .' «مهنم سلف نيملسملاب متي ْمْل ْنَم» :ِِلَك يبنلا

 :روميت دمحأ ةمالعلل «ةعبرألا ةيهقفلا بهاذملا» باتك

 نود - بتكلا نم ماجحألا ريغص ىلإ هبتأو «بئتاكملا يف ثحبأ انأو ىنكلو

 هريغ يفو «(ةعبرألا ةّيهقفلا بهاذملا» باتك يف يتبلط ٌتدجو  قاروألا ريثك مخضلا

 .هتذخأف دُعَبام برَقو ءبُعَص ام ّلع لّهَسو «ةياغلا اهيف تققحتف .مجارتلا بتك نم

 هللا يناده يتلا ةعبرألا بهاذملا بتك يف امم ًاريثك ْنِإ :لوقأ نأ لع ٌّقحلا نمو

 ٌتذخأف «روفوم هيف ظح روميت دمحأ ذاتسألا باتكل اهيف امن ئيثك ءاهتباتك ىلإ ىلاعت

 .ريثكلا هريغ عم هنم

 دمتعُي ام ثدجو «هيلع لمتشا |هيف ريبكلا .همجح يف ريغصلا باتكلا اذه ينو

 ريغ نم اهعيباني ىلإ ٌقئاقح لاو هرداصم ىلإ َمالكلا عجرُي هّنأل هيلإ نأَمْطُي امو ؛هيلع
 .اهّيِلَجو اهّيفخ قئاقحلا نع ٍبّقَتُملا تّبثلا ملاعلا نأش «طيرفت

 هدانسإو .هنع هللا يضر ناهيلا نب ةفيذح ثيدح نم «(/41/7) «طسوألا» يف يناربطلا هجرخأ )١(

 نم )1١885( «ناريإلا بعشا» يف يقهيبلاو «48 : «ةيلحلا» يف ميعُن وبأ هجرخأو .فيعض

 هجرخأو .ًادج فيعض هدانسإو .«مهنم سيلف نيملسملاب متهي ال حبصأ نم» :ظفلب سنأ ثيدح

 سيلف ايندلا يف همهو حبصأ نم» :ظفلب رذ بأ ثيدح نم )17١( «طسوألا مجعملا» يف يناربطلا

 رورو ل «عمجملا» يف يمثيحلا هركذو .«مهنم سيلف نيملسملا رمأب متبي مل نمو «ءيش يف هللا نم

 نم ال١7 :4 «كردتسملا» يف مكاحلا هجرخأو .«كورتم وهو «يبحرلا ةعيبر نب ديزي هيف» :لاقو

 .نيكداص الو نيتقثب اسيل لتاقمو قاحسإ :«هصيخلت» يف ىبهذلا لاقو .دوعسم نبا ثيدح



 م.و روميت دمحأ

 ىتح «هعيبانيو يمالسإلا هقفلا خيرات يف ةزججوُم ٍةمَّدقُمِب ئدتبي ٌباتكلاو

 «شاعو هيف دلو يذلا هنطوم ركذيف «ةفينح وبأ وهو ةعبرألا ةمئألا ربكأ ىلإ لصي

 هباحصأ راثيإو هبهذم اهيف عاش يتلا دالبلا ركذيو «هيلع اوقّلت نيذلا هذيمالتو
 ًاقيقد [ىحُن ًالاسرتْسا لسرتسي هأدلب ًادلب اهيف رشتنا يتلا دالبلا عّبَتَتَيو ,ءاضقلاب

 نايبب ٌرصم ٌصخيو «ةسفانم نم بهاذملا نم هريغو بهذملا اذه نيب يرجي ام نايب يف

 ًايّضقتُم ءاهيف رشتنا يتلا نطاوملا يف هعَّبَتَتَيو ؛ةعبرألا بهاذملا عم بهذملا ماقم

 ًادبمو اهيف هتبسن رادقم فرعي نأ هيلع يصعتسيو اهبف ٌلقي ينلا دالبلا ىلإ لصي ىَّتح

 :هللا همحر لوقيف ؛هدوجو

 :يفنحلا بهذملا راشتنا

 هراشتنا نم هيلع انفقو ام ةياغف «دالبلا رئاس يف يفنحلا بهذملا لوخد ءدب امأ»

 نمو ؛ميلقإ لك يف همالك يف ؛«ميساقّتلا نسحأ» يف ّيسدقملا ركذ ام عبارلا نرقلا يف

 قارعلا ءاهقف ىلع بلاغلاو «نميلاب ةدْعّصو ءاعنص لهأ ىلع بلاغلا ناك هنأ ملْعُي

 .ّيفنح نم دلب وأ ةبصق ولخت ال داكت ؛ماشلاب ًارشتنم ناكو ءهئاّضقو

 يف يمطافلا بهذملا ىلع ناك اهيف لمعلا رثكأ َّنأ الإ مهنم ةاضقلا ناك امبرو

 .نيمطافلا دهع يف رصم يف ناك امك يأ هنمز

 ريغ نم اهيف ناك امو ًاعئاش اهيف ناك ام بهاذملا نكامأ نايب يف لسرتسيو

 .عويش

 :كلام بهذم راشتنا

 هنطوم نّبيف «ثيدحلا لهأ» بهذم هيّمسُيو ءكلام بهذم ىلإ دعب نم هجّتي مث
 .يرجه لا عبارلا نرقلا يف هفعضو «دادغبب هروهظ مث ؛ةنيدملا وهو «ليصألا



 ءاملعو مالعأ مك

 امو رصم يف هعويشو هترطيسو «ةيمالسإلا دالبلا برغ يف ًارشتتم هروهظ مث
 رحبلا نم اهبقاصت يتلا رزُجلاو سلدنألا ىلإ لصي ىتح «ةّيقيرفإ لامش نم اهالاو

 .هرخآ ىلإ ...دنهلل هترايزو ؛؟ّيّرلا» لخدي ثيح «قرشلا يف بهذملا مّيتتيو ءطسوملا
 هلخدأ نمو هلوخد لوأ نّيبيف ءرصم يف يكلاملا بهذملل حيضوتلاب مّدقتيو

 - رضاخلا رصعلا يف لاخلا ىلإ ريشي مثاهنيب ًاعماج صوصنلا نيب ًانراقم كلذ يف قّمحيو

 .هيلع يكلاملا بهذملا ةبلغ ّمث .«سنوت) ةّيقيرفإ يف يفنحلا بهذملا ةدايسو

 (يعازوألا» ٌُبهذم ةّيهقفلا بهاذملا نم سلدنألا ىلإ لخد ام لأ ّنأ نّيبُيو

 بهذم لازو «سلدنألاب نوّيومألا ّيكلاملا َبهذملا لخدأ مث ءاهيلع ٍبَلَغ دقو

 .نيتئاملا لوح ٌيعازوألا

 ًءانث هيلع ىنثأ هنأل يومألا اهريمأ نم مازلإب ناك بهذملا عويش َّنأ يبي

 انمرح نكرث نأ لامتاشا لأقتت فلسا لاق «يندملا مّرحلا ماّكح ىلع هلّضفو اّيط

 .(مككلمب

 .هركذ الإ هيف ناك ًادلب رداغي ال يكلاملا بهذملا عويش ىّصقتيو

 ريغ نم ٍلبنحلاو يعفاشلا نيبهذملا راشتنا نكامأ نايب يف هتقيرط ىلع ريسي اذكهو

 .لاثمألا اههب انبرض دقو ؛يكلاملاو يفنحلا نيبهذملا يف لعف !ىك «عضاوملا نايب يف ريصقت

 :باتكلا ىلع تاظحالم

 :رومأ ةثالث مّيقلا باتكلا اذه يف ظحاليو

 هي
 ا م

- 

 لا ةفءار] هيلع ىتبام اركاذ :ةهقف لوضأ



 و روميت دمحأ

 نيبو هنيب نولباقيو «هتايابنو هئدابم نونّيبُيو .هنوسردي ءاهقفلل كرتُي ٌّيهقف لمع

 وه ام رّركُي نأ هنأش نم ناك امو «مهبقانم يف ًابئاق ناك ةمئألا خيرات َنألو «هريغ

 :عومجم ريغ روثنم وه ام ىلإ ةهجّنُم هتيانع تناك اهّنِإ .دحاو راطإ يف طوسُبَم عومجم
 ام نيبو بهاذملا نكامأ نم روثنم وه ام نيب هيف عم ًاباتك هيف دجن داكن ال تقو يفو

 المو ةرْفَّتلا كلت روميت دمحأ ذاتسألا ّدس دقو ءاهيف ليلق وه امو .هضرأ يف ٌمئاش وه

 .عينّصلا ٌدومحم كلذ يف وهو «غارفلا كلذ

 نم دلب ىلع ًالماك ًءاليتسا ىلوتسا دق بهاذملا نم ًابهذم دجت ال كنإ :يناثلا رمألا

 هارت كلذلو «ىرخأ ًاناحلا هنكغ نكامأ ىف هوواجتوانايحا ةريغاد سنا زي ناك ني ةتادلإلا

 امهدحأ نكلو «ميلاقألا هذه يف ًاضيأ هريغ ركذو «ميلاقأ ةَّدع يف دحاولا بهذملا ركذ دق

 .هيف ليلق رخآلاو «ميلقإلا اذه يف ًاريثك نوكي

 كلذو «هلوقن ةرثك :مّيقلا ديفملا باتكلا اذه يف ظحالي يذلا :ثلاثلا رمألا

 نوكي نأ دب ال ناكف ؛لوقُت ةياكح يف مّلكتي وهو «ليلجلا بتاكلا دنع تّثتلا لْضَف نم

 ةّيمالسإلا رداصملا نم ةبرقَم ىلع نوكيو «ئراقلا ديب ذخأيل ًادوُصْقَم ّصنلاب اهركذ
 انيلإ فالسألا ملع لقني يكلو ءلْقَّنلا ةمالسو «ةياكحلا قدص نم دّكأتي يكلو

 .ةمكحلا قرْشَم مهنم نيريثكلا مالك يفو ءانلايخ اوبطاخيل

 :فينصتلا ةيرقبع
 نم عونلا اذه يف يه نوُيفلسلا باّتكلا اهب مسّنا يتلا فينصّتلا ةيرقبع نإو

 ضعب زجحب اهضعب ذخأي ةقسانتم ةميدقلا لوقنلا 0 ذإ مكخملا فيلأتلا

 ةيئان نوكت ةملك دجت الو ءاهيناعم يف ًابراَضَت الو ءاهئازجأ يف ًارفانت دجت ال ثيحب



 ولا 0

 اهدايقناو اهعوَط يف” [ٌةمات] يه لب ءاهنع ةزشان الو ءاهعم ةفلتؤُم ريغ ىرخألا نع

 .اهتّسالّسو

 ملاع لّثم هّلثمو «ةرهام دي اّلِإ هب موقت ال ٌمينص وه (ّْنِإ أنّي ًانّيه كلذ سيلو

 ءيجيف «ةروثنم ةراجح هنأكو «راثآلا ةعقب يف رئانتملا رادجلا ىلإ ءيجي يذلا راثآلا

 نم هعمج دقو «هرصع يناوأ لّثمُي ءانإ هنم لعجيو «هنيب فّلؤيو ءاهرئانتم عمجيو اهيلإ

 .ةفلآتم اهلعجف ةفلآتم ريغ عطق

 :ةيملعلا ةباتكلا

 ةباتكلا اهّنِإ .تارابع َكّبَس وأ «ظافلأ لامك هيف ًءاشنإ ةيملعلا ةباتكلا تسيلف

 .هتاذب ًامئاق ًانايك نوكيل «رئانتملا نيب نم اهعمجو «يناعملاو ظافلألا نيب ٌفيلأت ةيملعلا

 ذاتسألاك عونلا اذه ةدوج يف ناهباشتي نيميظع نيبتاك تيأر نأ بسحأ الو

 .هرصع هيقف (ميهاربإ دمحأل ذاتسألا ميظعلا هيقفلا هقيدصو «روميت دمحأ

 المع كلذ نوبسحي بتكلا فيلأتو ةباتكلا لوح نوُجرْدَي نيذلا ضعب نإ

 :نينيهتسم نولوقيو ءاريغص

 ءاهب عفتني نأ عاطتسا ةبتكم هدنع هبحاص َّنأ باتكلا هيلع لدي ام ىصقأ نإ

 مهثأل اذه يف نوريثكلا عقو دقو .هللا ةمحر ىلإ يفوت يعماج ذاتسأ نم اهتعمس دقو

 .لمج ليدبتو ؛تاملك رييغتو «لاوقأ ديدرتو «تارابع ةّجض فيلأتلا اوبِسَح

 .ةلمجلا ميقتستل اهاندز ةملك )١(



 ف روجيت العا

 :هلوقن ةرذتو هرداصم ٌةرْثك

 «ماعلا خيراتلا بتك يف ةروثنم ءازجأ نم هباتك عَمج دق روميت دمحأ ذاتسألا نإ

 ةدحاولا ةحفصلا يف دجتل كنإو «كلذ ريغو «بقانملاو مجارتلاو «نادلبلا مجاعمو

 .نيردصم نع ةحفص لقت الو ًارطس رشع ةتس ىلع ديزت ال يهو «رداصم ةسمن ًانايحأ

 هردصم ىلإ ًائاد هلوق وزْعَي هنأ الولو «قيفوّتلا ىلع َلِوَع ءاهنيب ٌُضراَعَت ناك اذإو
 .ةفلتؤُم تالوقنم اهيف ام رثكأ َّنأ تننظ ام

 .ةثاملا تيراق ةيسللا تدجوف نتك نم هيلغذمتعا اه ءاضحإ تلواخ دقو

 «مجحلا ريغصلا باتكلا كلذ يف لِ ي ذلا ةوهجملا ٌتْمَّظعَأ نإ قحلا يفو

 ْنَم هدعب نم دجأ ملو «هلبق نم ٌدحأ هذ ٌدُسُي مل ًاغارف هب َّدَس يذلاو ءىوُدَجلا ميظعلا

 .هقيرط يف راس وأ هرْياَس

 ّيمامإلاو ّيديَّزلا بهذملا :يهو «ىرخألا ةعبرألا بهاذملا يف مئاق غارفلا ّنِإَو

 .ّيضابإلاو ّيرهاظلاو

 «هنع هللا يضر ليلجلا ملاعلا هب ماق ام نود نكلو «كلذ نم ًاضعب انبتك ايف انركذ دقو

 .ٌبيجم ٌعيمس هنإ ءفّلَح |مب اوعفتتي نأ نم فالحألا نككمو ءًاريخ مالسإلا نع هباثأو



 ءاملعو مالعأ كل

 "”هولعلا رادب يتذتاسأ ىركذ

 ٌتمّسنت وأ :مهيلع َملعلا ٌتْيقلت نيذلا ّيخويش ...يرطاخ ىلإ ٌقباست دقل
 ع 5-7 5 0 2 5 : 2

 تركذت ..مهضيف نم ةفرعملا ٍقيوافاب يحور تذغتو ءمهوج يف ملعلا ٌميسن

 كلذ يف اوجّرخت نم لوألا ليعرلا ٌتركذتو «مولعلا راد يف اوبرت نيذلا يخايشأ

 ...ليلجلا لهعملا

 ..ٌدحأ ةيبرتلا يف ُةّيرف في ل يذلا يرقبعلا "”ًافطاع ٍةذتاسألا ًداتسأ ٌثرّكذت

 ةحلصملا» باتكل ةرهز يبأ خيشلا ميدقت نم ٌءزج يهو «ةلاقملا هذهل هتعضو حرتقم ناونع اذه )١(

 -١١. "ص «ديز ىفطصم روتكدلل «يفوطلا نيدلا مجنو يمالسإلا عيرشتلا يف

 لاوط هتقرف لوأ ناكو ؛م 1644 ماع مولعلا راد يف جرخت .اشاب تاكرب فطاع دمحم موحرملا وه (؟)

 .نيرشعلاو ةيداحلا زواجتي مل وهو اهيف جرخت دقف ؟؛هناوخإل ةبسنلاب هنس ةثادح عم ءاهتسارد ينس

 ةبلطك مهصخي ام مهءوؤشب لصتي ام لك يف لب «طقف ملعلا يف ال «هناوخإ ديمع نسلا هذه عم ناكو

 ًاريثكو .هنم هئاندإ ىلع ًاصيرح ناكف ءاشاب كرابم يلع هل روفغملا هغوبن قمر دقو .ميظعلا دهعملا اذبم

 نم اهأشنأ يتلا مولعلا راد رظان نوكي نأ هانمتي ناك ام ىصقأ نأل ؛هنع لأسيف ةسردملا روزي ناك ام

 ام ناكف ةسارفلا هذه ردقلا قّدص دقو .فطاع ىلع هتسارف تعقوف ءاهتيامح ىلوتيل ؛اهتبلط نيب

 .مولعلا راد ءانبأ ىلع تجرخت يتلا يعرشلا ءاضقلا ةسردم يف نكلو «هنم هعّقوت

 نم ةيملع ةداهش لمحي وهو دوعي مولعلا رادل ثوعبم لوأ ناكف ءارتلجنإ ىلإ هجرخت روف لسرأ

 ىمحو «مايق ريخخ هتمهمب ماقف ؛م7٠194' ماع يف يلوألا ميلعتلا حالصإ هيلإ لكو دقو .ايوروأ

 ةضراعم يف دتشي ناك دقف ؛«بولند رتسم» كاذنيح فراعملا روتاتكيد هب هدارأ ام يلوألا ميلعتلا

 - ...همامأ عجارتلا ىلإ أمئاد «بولند» رطضيف «هيدي نيب هتلاقتسا لمعي وهو «بولند»



 مإأ مولعلا راد يف يتذتاسأ ىركذ

 بلقلاو «ةضاّيفلا ٌسفنلاو «قرشملا َحوّرلاو «علطتملا ّرحلا لقعلا كلذ هيف تركذت

 .يملعلا َعْيَملاو «ّيوقلا ٌقلُخلاو «ةمزاحلا ًةدارإلاو «ةيلاعلا َةّمهاو «ريبكلا

 «ةيوقلا هِتّيصخشو هاقّتو ِهِتْمَس يف "'دمحم َّنب ميكحلا دبع ذاتسألا تركذتو # - 3 86 3 ه سس . ١ م 7 ن6 و 0

 .هئاكذ ةوقو «هلقع ذات

 خيشلا موحرملا وه لوألا شتفملاو «يناثلا شتفملا وه ناكو  ةيبرعلا ةغلل ًاشتفم لقن امدنعو -
 مدالاب جوانب قومك ةويرعلا هغللا نواس لع نكيتفلا ل هفلرع داك حلا كا رع

 رمتساو ««بولند» هلثمي ناك يذلا يزيلجنإلا راععتسالا ٌدِض ةيبرعلا ةغلل ايماح فقوف «يلوألا

 ةيصان ىلع صغبقلا دعس ىلوتف ءاشاب لولغز دعس هل روفغملا فراعملا ةرازو ىلوت ىتح لضاني

 هذاتسأ ميلاعت رشنيل يعرشلا ءاضقلا ةسردم أشنأ دق ناكو .ًابناج هاّحنو «نيتيوقلا هيديب بولند

 يوقلا ناكف ءامل ًارظان هراتخاف ءفطاعك ميلاعتلا هذه يمحي نم دجي ملف «هدبع دمحم خيشلا

 هحور نم مهيف ثفني «ةميكح ةسايس اهتبلط ساسو ءاهيسردم رايتخا نسحأ ذإ ؛نيمألا
 بحو «ةميركلا قالخألاب قلختلاو «يأرلاو ركفلا يف لالقتسالاو «ةماركلاو سفنلاب زازتعالا

 سردب هللا همحر ٌصتخاو .اهعاونأ فالتخا ىلع مولعلا ليصحت يف ةقداصلا ةبغرلاو «عالطالا

 .بولسألاو ةداملا يف عدتباف «قالخألا ملع

 ؛يعرشلا ءاضقلا ةسردم يف هبصنمب ىَّحضو «نيرئاثلا عم راث ىربكلا اهتروث رصم تراث الو

 هعم كف دعس لاقع كف املف .نيمركألا هباحصأو دعس عم لشيس ىلإ يفن ذإ داهجلا ماسو لانو

 ةلاكو فطاع ىلإ دنسي نأ حالصإلا يف هيلإ هجتا امم ناك بعشلا ةرازو دعس ىلوت املو .هلاقع

 رهشأ ةتس دعب هللا هافوت نأ ثبلي ل مث «ةيناث ةرم ملعلل دوعيل ةسايسلا كرت انهو «فراعملا ةرازو

 راد ميوقت :رظناو] .م194754١ ةنس ويلوي نم ٠" يف كلذ ناكو .ءادهشلا ىفوتي اك ءداهج يف

 .[؟1-0/8؟19/5ص مولعلا

 ناذاتسألا اهيف هئالمز نمو «هتقرف ّلوأ ناكو ؛م١184 ماع مولعلا راد يف هللا همحر جرخت )١(

 سردي م1105 ةنس ىلإ رمتسا دقو .ينايبإلا ديز دمحم خيشلاو «ةمالس دمحم خيشلا ناليلجلا

 ةعيرشلا سورد ىقلأو ؛م1951/ ةنس يلاوح قوقحلا ةسردم ىلإ لقتنا مث «ةيوناثلا سرادملاب

 - «ةرهاقلا ةعماج ريدم يسرم لماك دمحم روتكدلا ذاتسألا هيلع اوسرد نممو .اهيف ةيمالسإلا



 ءايلعو العا 1

 وص ل 1 . ٍِى و َتْوَص ىف هناسل ىلع ٌملعلا ُتاسْنَي ناك ىذلا 2” رّمُخلا ًداتسألا ُت ّكذت

 هيف ٌتركذت ..ولُجملا ٌحابْضملا هّنأك قئاقحلل ٌرونلا ٌءيضْي مَّلَق ىلعو «ىقيسوملا هّنأك

 .هدعب نم ّدحأ ةقحلي ملو .هرصع يف ْنَبْسُي ل يذلا َحّرؤملا هيف ُترّكذتو «هيقفلا

 اهتانب نم ناكف «يعرشلا ءاضقلا ةسردم ىلإ لقتنا م1608 ماع يفو .ءانثلا بيطأب هركذيل هنإو 35

 ناك ًافطاع نإف  اشاب تاكرب فطاع ذاتسألا عم مئاد فالخ ىلع ناك هنأ عمو ...نيلوألا

 ةزراب ةيصخش اذ ناك دقو .هتيرقبعو فطاع ءاكذ رّدقي هبناج نم وه ناكو «ريدقتلا لك هردقي

 ةيبرعلا مولعلا ديجي ناكو .نيريثك يف دجوت نأ ّلق عانقإلاو لدجلا ىلع ةردق يتوأ «ةرّثؤم ةيوق

 يف ًاسورد هقفلا سورد عم هيطعي نأ ىلع ًاصيرح ناك ًافطاع نإ ىتح «يمالسإلا هقفلل هتداجإ

 .(ه1177437١-) م1917 ةنس رخآ يف هنع هللا يضر يفوت دقو .ةيبرعلا ةغللا

 ةبسن يرضخلاب بقل دقو .يروجابلا يفيفع خيشلا نبا ءكب يرضخلا دمحم خيشلا موحرملا وه (1)
 ماع اهيف جرختو ؛م١189 ماع مولعلا رادب قحتلا .هسدقيو هلجي ناك يذلا يحورلا هيبأ خيش ىلإ

 نودروغ ةيلك يف تاونس ثالث اهنيب نم ةنس نيرشعو ًاثالث سيردتلا يف ىضمأ مث م06

 هذه يفو .يعرشلا ءاضقلا ةسردمب ةنس ةرشع ثالثو .[نآلا ةيعماجلا موطرخلا ةيلك] نادوسلاب

 يف لسرتسي ًايلاثم ًارضاحم ناك دقن ؛ءاقلإلاو ةباتكلاو سردلا يف ةيملعلا هتيرقبع تلت ةسردملا

 يف هتوص تاربن باسنتو ءضعب زجحب اهضعب تامولعملا تذخأ دقو ءًآلاسرتُْسا لوقلا

 هلوصأو هقفلا سردي ناكو .هل ليثم ال ًاريزغ هعالّطا ناكو ءِبْذَعلا ريمّثلا بايسنا سوفنلا

 ءاضقلا ةسردم يف هسورد راوجبو .يملعلا ميسقتلا كلذ هقفلا خيرات مسق نم لوأ وهو «هخيراتو

 .ةميدقلا ةيرصملا ةعماجلا يف ؛بادآلا ةيلكب يمالسإلا خيراتلا يف ًاسورد يقلي ناك يعرشلا

 تلاز امو .ةيسايعلا ةلودلاو «ةيومألا ةلودلاو ؛نيدشارلا ءافلخلاو كيك يبنلا خيرات يف بتكف

 جيسن نيشتفملا نيب ناكف ءكلذ دعب شيتفتلا ىلإ لقن دقلو ...ىذتحي ًالاثم نآلا ىلإ هتاباتك

 دشرملا هّجوملا ناك لب «تاوفملا دعي يذلا ٍبّقرتملا دّضرتملا نيسردملل ةبسنلاب نكي مل ذإ ؛هدحو

 ويام يف هللا همحر يفوت نأ ىلإ كلذك رمتسا دقو .نيسردملا نم هب رمي نم ىلع هملعب ضيفي يذلا

 .[1-755؟55ص مولعلا راد ميوقت :رظناو] .1971/ ماع



 ابيّدلا ٌقارشإ هتباتك يف ىقتلا يذلا «قفألا عسياولا بيدألا هيف ُترَّكَذتو هت
 .هدحو ٌجييسن هرصع يف ناكف «خّرؤملا ةطاحإو هيقفلا

 حم

 عمد دم

 َفطْلو ه رايتحخا َنْسْحو «يبرعلا بدألاب ٌةَباجعإو ,"”يدهملا ًذاتسألا َت رددت

 ةروصملا ةيبدألا هتانزاومو ءِبْذَعلا ريمَثلاك َلَسْلَسُملا ّبولسأو «هقوذ ةقدو هّسِح

 مهو ءارعشللو ..يداولا ٍردحْنُم يف ليسلا ٌّقّفدت ربانملا ىلع َنوَقّقدتي مهو «ءابطخلل
 .سحلا ًظقوتو «سفنلا زيت ىقيسوم يف ,بولقلا ٍتاكرحو «سوفنلا ٍتاجّلَح نوفصي

 ؛م189؟ ماع مولعلا راد يف جرخت «ةينابلألا وغوز ةليبق نم .كب يدهملا دمحم موحرملا وه )١(
 .هميلاعتو هراكفأب رثأتف هل صلخأو ؛هدبع دمحم خيشلا مامإلا ذاتسألاب لصتاو

 نوكي نأ هبشي ام هل ناكو «هيديرمو هذيمالت نيب دقنلا حور تبي سيردتلا يلوت ذنم ينع دقو
 دقني ناك دقف ؛ناسللو ملقلل حيحصلا دقنلا وبحم هيلإ عمتسيل اهيلإ يوأي ؛ةّصاخ ةسردم

 باشلا ميعزلا هذه هتسردم داتري نمم ناك هنأ هللا همحر ركذو .ةباطخلا دقنيو «ةفلتخملا تاباتكلا

 .ةيسايسلاو ةيباطنخملا هتايح أدبي ذئموي ناك دقو «لماك ىفطصم

 مث م1956 4 ماع مولعلا راد ىلإ لقن مث «فراعملا ةرازو يف ةيبرعلا ةغلل ًاشتفم هللا همحر لمع

 الأ ىلع ًاصيرح هنع هللا يضر فطاع ناكو .ءاضقلا ةسردمل م1401 ماع تاكرب فطاع هراتخا

 بدألا سورد يف يدهملا خيشلا ىلع ترم دقو الإ يعرشلا ء ءاضقلا ةسردم نم هقرف جرختت

 نيب كلذ تبي ناكو «يبرعلا رعشلاو ةيبرعلا بيلاسألل ليمج قوذ هل ناك دقف ؛دقتلاو يبرعلا

 لهسلا نم ةلّسرتم هتاباتكو .لالقتسالاو ةيرحلا حور ًاعيمج مهسوفن يف تبي ناك امك .هذيمالت

 .ةلوهسو ةوالحو لاممج اهيف «عنتمملا
 ةيرصملا ةعماجلاب سيردتلا ىلوتي ناك يعرشلا ءاضقلا ةسردمب ًاسردم اهاضمأ يتلا ةرتفلا ينو

 .نيسح هط روتكدلا ذاتسألا اهيف هيدي ىلع جرخت دقو ءًاضيأ ةميدقلا

 «يحاوضلا ىنكس رثؤي «ةعلطلا بيهم «مادنملا نسح ءاداوج ءيرك ءاعرو هللا همحر ناك دقو

 :رظناو] .م197١ 5 ماع رياني ١7 يف ةيبلقلا ةتكسلاب يفوت .هلك همالك يف ىحصفلا ةيبرعلا مزتليو

 ,[70/-11/1 نم ًاضيأ مولعلا راد ميوقت



 ءاملعو مالعأ ما

 ."”هيهاربإ ّدمحأ ٌذاتسألا «ءالدلا ُهُردكُت ال يذلا ملعلا رحب ُت 0

 ٍةبرَقملا ٍةنراقملا ةيهقفلا هتاساردو «عساولا ُهَقفأَ ديل ٌةَريكفتو «نيقدلا ُهّهَقف ٌترّكذت

 نيب ةفولأم ٌةبيرق اللد اهّلعجتتف هقفلا َدباوأ ٌصتْقَت يتلا «بيرغلل ٍةَسِنْؤُملاَو «ديعبلل

 :ةعبرألا ِءاهقفلا ٍقاطن نع هقفلاب ٌجرخ نَم َلَّوأ ةنع هللا يضر ناك دقلو .ةفوشكم

 :ةيرهاظلاو «ةيضابإلاو ؛ةيديزلاو «ةيمامإلا ٍةعِيّشلا بهاذم مهبهاذم عم ٌسردف

 نيِداّقعلا ةسردمب مّلعتو «رهزألا راوجب ةينطابلا يح يف م1174 ةنس نم رياني يف هللا همحر دلو )١(

 نمو «هجرخت يف لوألا ناكو «م1691/ ماع اهيف جرخت ثيح مولعلا راد يفو ءفيرشلا رهزألابو

 باهولا دبع خيشلاو ءشيواج زيزعلا دبع خيشلا موحرملا :ةقرفلا هذه يف هعم اوناك نم نيب
 نوت مث «مولعلا رادب سردم دعاسم هجرخت روف نّيَع دقو «روصنم نسح خيشلاو «راجنلا

 لقن م1905 ةنس يفو .ةينسلا ةسردملاب ةيبرعلا ةغللا سرد مث ءسرادملا ضعبب سيردتلا

 يعرشلا ءاضقلا ةسردمل ريتخا مث «ةيويدخلا قوقحلا ةسردمب ةيمالسإلا ةعيرشلل سردم دعاسم

 ةساردل اهيف غرفت ةئس 11 اهيف ىضمأ دقو .نيلّوألا اهتانب نم ناكف م901١ ماع اهئاشنإ لوأ يف

 مث «ةيمالسإلا ةعيرشلل ًاسردم قوقحلا ةسردم ىلإ لقن م1974 ريمفون يفو .يمالسإلا هقفلا

 ةيلكل ًاليكو بختناو «م1870 ةنس ةيمالسإلا ةعيرشلا يمركل ًاذاتسأف ًادعاسم ًاذاتسأ َيْفُر

 هاروتكدلا ةبلطل سردي يقب دّقف م1475 ةنس شاعملا ىلإ ليحأ هنأ عمو .م ١947 ةنس قوقحلا

 .(ه18554-) م1945 ةنس هبر يقل ىتح

 يفو «ةيبرعلا ىقيسوملل لوألا داؤف عمجم يفو «ةيبرعلا ةغللا عمجم يف ًاوضع هللا همحر ناك دقو

 ًاليكو ناك اك ...فقولاو ةيصولاو ثيراوملا نيناوق اهنع تردص يتلا ةيصخشلا لاوحألا ةنجل

 ةنس نراقملا نوناقلل ياهال رمتؤم يف لوألا داؤف ةعماج نع ًابودنمو «نيملسملا ناّبشلل ًاماع

 خيرات ترشنف أيملاع ًالجر ةيملاعلا تايصخشلل ةيكيرمألا فراعملا ةرئاد هتربتعاو .م 7

 نوناقلا ةلجم ىلإو ؛مولعلا راد ميوقت يف 157- ؟14ص ىلإ عجرا] .هتافلؤم ءامسأو «هتايح

 دبع خيشلا ةمالعلا انذاتسأ هبتك ام ًاضيأ رظنيو .[ م6 00 ددعلا :داصتقالاو

 دمحأ ةمالعلا خيشلا رصم يف يمالسإلا هقفلا بولسأ دّدجٌمو رصعلا هيقف نع ةدغ وبأ حاتفلا

 .1-١١١175ص «رشع عبارلا نرقلا يف يمالسإلا ملاعلا ءاهقف نم ةتس مجارت# هباتك يف ميهاربإ



 سلم مولعلا راد يف يتذتاسأ ىركذ

 نع هللا ُهاَْجَق ؛هيحاونو هتاهاجما يفلتخم يف هقفلا عيباني نع ةساردلا وذهب فشكف
 .ًاريخ ٌيمالسإلا ِهقفلا

 هتْمَسِ ُةُترّكذت .."”روصنم نسح تيشلا ًداتسألا ٌقيمعلا َرّسفملا ٌثرّكذتو
 قاقتنملا هظافلأو «ةقينألا هتارابعو هسرد يف ّقيمعلا ُةَئوص ٌترّكذتو «عئارلا ليلجلا

 ةَبدأو «ٌينيدلا ُةَقلُح ٌترّكذتو ..بيترلا ٌئداهلا ُهَءاقلإ ٌترّكذتو «ّيمالكلا هبولسأو

 ةروتض هلع هللا يضر داك هقلرءءاملخ هل ةارقلا وكي ذآ ةيالراخ ىلا قيقعكلا

 .هاوقتو هنيد يف حلاصلا يفلسلل

 ناك يذلا َرَّسفملا ةيقفلا ّبيدألا :"”نيدلا َريخ باّمولا َدبع ًااتسألا ُترّكذتو

 دجسم يف ةينيدلاو ةيبرعلا مولعلا ئدابم ىقلتو ؛م٠1817 ةنس ةيردنكسإلاب هللا همحر دلو )١(

 ؛مولعلا رادب اهدعب قحتلا ةليوط ةّدم هب ثكمو ءفيرشلا رهزألا ىلإ لقتنا مث ءاهب اشاب ميهاربإ
 .فانئتسالا ةمكحمب خسنلا ملقل ًاسيئر ناك مث «ةدم ًاسّردم نّيَع دقو .م141 ةنس اهيف جرختو

 راد ةيزيهجتل ًارظانف ءاهل ًاليكو ّمث ءاهئاشنإ َبِقَع يعرشلا ءاضقلا ةسردمب ًاسّردم ريتخا مث

 ريغ ةميق تاركذم هل .م08*197 ماع شاعملا ىلإ ليحأ ىتح ايلُعلا مولعلا رادل ًاليكوف ؛مولعلا

 هيليمز عم كارتشالاب ةيوناثلا سرادملل يمالسإلا نيدلا باتكو «بدألاو ريسفتلا يف ةعوبطم

 ريسفتلا مسق رّرحو .هعبطي مل هنكلو كرابت ءزج رسفو .ينانع ىفطصمو نيدلا ريخ باهولا دبع

 ء(ها0"1:-) م1917” ماع هراوج ىلإ هللا هراتخا ىتح تئشنأ ذنم رهزألا ةلجم يف ثيدحلاو

 .[مولعلا راد ميوقت يف ١5 4ص :رظنا] .«مالسإلا رونا ةلجم كاذنيح اهمسا ناكو

 «مولعلا رادو يعرشلا ءاضقلا ةسردمب ًاذاتسأ ناك مث ,م1844 ماع مولعلا راد يف هللا همحر جرخت (؟)

 نيب عمجي ناكو .فيرشلا ثيدحلاو ؛ميركلا نآرقلا ريسفت ةصاخو ةيعرشلا مولعلا سردي

 فيلأت يف كرتشاو ؛م197 8 ماع شاعملا ىلإ ليحأ دقو .ىوقتلاو حالصلا مئالعو ملعلا لالج

 ها/7ص :رظناو] .روصنم نسح خيشلا ذاتسألاب فيرعتلا يف قبس اك ؛«يمالسإلا نيدلا» باتك

 .[مولعلا راد ميوقت يف



 ءالعو مداعا 8

 ِتاموعطَملا ٌمعاطلا ُقوُذي اك ءفَمْرُملا ٌقايبلا ِهِقْوَّذِب َناعملاو ظافلألا ٌقوذي

 ةتسامح ٌترّكذت .قحلابو هلوسربو هللاب هنايإ ًةوقو ٌةَراقو ٌترّكذتو ..تابورشملاو

 ٌترّكذتو ..سفنلا ٍقامعأ ىلإ ٌلِصَي يذلا جّدهتملا ّيوقلا هِيْوَصو «هسرد يف ُهترارحو
 انزع ءاركذم ءاسنأ هه دكت ةنإ نتح ا ّسحأ املك ٍنآرقلل ًةرمتسملا ُهئوالت

 .همالكو هئيدحب ُهَّلالج لج هللا نع

 .ههيجوت نسحو «هرظن ةباصإو .ههقف َقْمُع يف "”يفيفع دمحم ًاتسألا ٌترّكذتو

 .هتيعملأو هياكذو

 6 ا
 .مهاضرأو اعيمج مهنع هللا يضر

 نيجرختملا لوأ ناكو «م ١14٠ 5 ماع مولعلا راد يف جرخت .هللا دبع يفيفع دمحم خيشلا موحرملا وه )١(

 ريرقتلا يف لاقو ءهدبع دمحم خيشلا مامإلا ذاتسألا اهناحتما ىلوت يتلا ةقرفلا يهو «هتقرف يف

 ىلوت .«مولعلا راد يف ايحتو ناكم لك يف ةيبرعلا ةغللا تومت» :ناحتمالا اذه نع هبتك يذلا

 ىلوت ثيح م408١ ماع يعرشلا ءاضقلا ةسردم ىلإ لقُن مث «ةيئادتبالا سرادملا يف سيردتلا

 .هتدعاق ىلإ عرف لك در ىلع ةيهقفلا هتاسارد يف ًاصيرح هللا همحر ناك دقو ءاهيف هقفلا سيردت

 طابرب اهنيب طبريو عورفلا مهف يف لغلغتي ناك هنإ ىتح .قداص يهقف قوذ كلذب هيف ىّبرت دقو
 راد ةيزيهجتف م974١ ةنس ايلعلا نيملعملا ةسردم ىلإ هللا همحر لقنو .اهسايق لصأ وه مكحم

 «ةنسلا سفن يف ًايئابن اهيلإ لقُثو م1974 ةنس مولعلا رادل بدت اهنمو ,م147*٠ ةنس مولعلا

 .(ه117ه8-) م1975 ماع فيص يف هللا همحر يفوت ىتح اهم ةيمالسإلا ةعيرشلل اذاتسأ يقبو

 .[مولعلا راد ميوقت يف 58٠ ص :رظنا]



 م يرتوكلامانإلا

 يرثوكلا مامإلا
 (هاالا/ل1-١1؟95)

 :حلاّصلا فلّسل لا ةّيقب

 ولع نيذلا نيملسملا ةيثآ نم ًاماقإ ُمالسإلا َدّقَق ماع نم رثكأ ذنم ه٠ (110ع 2 تأ 4

 كلذ «هبر ةدابعل نمؤملا اجا ملعلا ىلإ ارهمتاو «قايحلا هذه ٍِفاَسْفَس نع مهسفنأب

 ال ءهاوس ِدَحَأ اضر ال هللا اضر هبثملاعلا ُبّلَطَي تادابعلا نم ٌةدابع ملعلا نأ َمِلَع هنأب

 نم اضاع ةديري الو هاج لضفب ةلاطتسا الو دام الو: ضرألا يف ًاَوُلَعَدَي ىِقْي

 ُمامإلا وه مكلذ .هلالج لج ّنحلا ءاضرإل َّنحلا ًةرْضُت هب غبي (نإ ءايندلا ضارعأ

 .هاضرأو هنع َيِضَرو «هارث هللا بّيط «ّيرثوكلا

 مامإلا ناكم الحخ امك نينسلا هذه ين هناكم اَلَخف تام يلاع نأ ٌفرعأ ال

 :ةياغل ًاَّلُس الو ًاقّرَئْرُم ملعلا اولعجي مل نيذلا حلاصلا يفلسلا ٌةَيِقَب هنأل ءيرثوكلا

 نيدلا ملع ءارو سيلف «مهراظنأ حراطَم نمسأو «مهدنع ِتاياغلا ىَّهَتْنُم وه ناك لب

 .ملاع هيلإ ٌلِصَي َىََتْرُم الو «ٌنمؤم اهاّيغتي ٌةياغ

 ««ءايبنألا ُةَنَرَو ءاملعلا» :ٌروثأملا ُلوقلا هيف محي ًالاع هنع هللا َِْضَر ناك دقل

 ىرَي ناك امنإ «سانلا ىلع ٌليِطتسَيو هب َرِخَفيِل «طقف ًافَرَّش ٌةثارولا كلت ىرّي ناك امو

 .ىلاعت هللا همحر ,م ١1487 سطسغأ ١ قفاوملا ه١/17١ ةدعقلا يذ نم ١4 دحألا موي رصع دعب يفوت )١(



 ءايلعو مالعا 1

 ُقَحِلَت يتلا ماهوألا ٍةلازإو «هقئاقح ٍنايبو «مالسإلا نالعإ يف ًاداهج ٌةثارولا كلت

 «هيدهب نودتبيو هِروُن ىلإ سانلا وُسْعَف ءرينم ًاقِرْشُم ًايفاَص سانلل هيِدْييف ةّرهوج
 ءارضلاو ءاسأبلا ىلع ربصيو «نوّيبنلا دهاج (ك َدِهاجم نأ ملاعلا ىّماقتت ةثارولا كلت نأَو

 كلت ْتَسيِلف ءاوقل يك ةيادهلاو قحلا ىلإ مهوعدي نمم َتّنَعلا ىَقْلَي نأو ءاوُدَبَص اك
 كلذكو ءاهيف بجاولا فّرَعو ءاهّقحب ماقو ءاهبابسأ يف ّدََأ نمل الإ ًافَرَش ٌةثارولا

 .هنع هللا َيِضَر يرثوكلا ٌمامإلا ناك

 :ّيقيقحلا دّدَجُملا

 ىلإ ٍةاعدلا نم الو «ديدج بهذل نيلحتنملا نم نكي مل ليلجلا َّمامإلا كلذ نإ

 لب ءديدجّتلا ِةَمِسِب َمويلا ٌسانلا مهُمِسَي نيذلا نم نكي ملو ههب قّبْسُي مل ِءيِدَب رمأ
 نم ناك هنإ :لوقأ كلذ عم ىّنكلو اَعِدَتبُم نكي ملو اعِبتُم ناك هنإف ؛مهنم ٌرِفنَي ناك

 سانلا ُهَقَراَعَت ام وه سيل ديدجُّتلا ْنأل ,ديدجتلا ةملكل ّيقيقحلا ىنعملاب نيدَّدَجُملا

 نيدلا ىلإ داعي نأ وه ديدجُتلا امنإ «ىلوألا ٍةوبنلا دهعل درو ٍةقّرلل علت نم مويلا
 ؛هلصأك ًاَيِقن ؛هرهوجك ًايفاص سانلل َنّيبِيو ,ماهوأ نم هب ّقِلَع ام هنع لابو هُقَنْوَر

 .نيدلا ُدوُمَع سانلا نيب موقيو «ٌةعدبلا ٌتوُمَتو ُةَنّسلا ايت نأ ديدجُّلا نمل هنإو

 :ةّيوبنلا ةنسلا ءايحإ

 «ةيوبنلا ةنسلا ءايحإب يرثوكلا ُمامإلا ماق دقلو ءقدصو ًاقح ٌديدجَتلا وه كلذ

 سانلل َنلعأو ءاهتاوُر ٌجهانم َنّيِبو ءاهبتك نم خيراتلا ايانث نيب ءوبخملا نع َفَشَكَف

 مث .تاريرقتو ٍلاعفأو ٍلاوقأ نم هِي ّيبنلا ةنْس اهم ينكو اهنَّوَد َلْئِاَسَر يف

 رقت كيعاعرب نك اهرعوو ديلا افاق يذلا ةقرانتلا هانا ةويقع ملغ كم
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 ُهَّبُح ٌُسوفنلا ُتَيِرْشَأ دق ُنيّدلاو .ةنسلا ءايحإل مُهاعأ اهيف ْتَنٌوُد يتلا مهّبتك
 باكر يف اونوكي لو «ةرخآلا نع ايندلا مهلَّغْشَت مل ٌءالعلاو .داسفب قَنرُت مل ٌبولقلاو

 .كولملا

 :قحلا ملاعلا

 نم مهنم ٌليلقو ٌءاملعلا ُهَملِع فّرَع ءاَّقح ًاملاع يرثوكلا ٌمامإلا ناك دقل

 اهيف ُقِرْشُي يتلا هتاباتك يف ُهّبفَرَع ءهاقلأ نأ لبق نين ُهّتفَرَع دقلو «هداهج كّردأ
 ناك امو ءاهرشن ىلع ماق يتلا ٍتاطوطخملا ىلع هِتاقيلعت يف ُهّتفَرََعو «قحلا ٌروُ
 طوطخملا ناك دقل «هيلع ّقَّلَع نم قيلعتب يباجعإ ِرْدَقِب طوطخملا نم يِبَجَع هللاو

 تاعيتسالا َّنِإو ءاءورقم ًاباتك هنم ٌلعجت هيلع مامإلا ٍتاقيلعت ّنكلو «ٌةريغص ٌةلاسر ًانايحأ

 «ةرابع ةواَلَّط عم كلذ ٌلكو نايل ٌةيداب قيلعتلا يف ٌرهظَت «قفألا َعاسّناو َعالّطالاو

 الو «ريبعتلاو ريكفتلا ىلع ٍءاليتساو «فدهلل ةباصإو هدقن ٍةَوُقَو «ةراشإ فطلو

 .نيبُم يبرعب سيلو يمجعأ ٌبتاك هنأ ئراقلا رطاخب ٌلوجي نأ ٌنكمي

 :هعضاوت ةذش

 يذلا ّيمسرلا ُهَّلَّمع باتكلا ناونع عم ٌبّتكَي ال ٍهِعضاوت ٍطْرَمل ناك دقلو

 ُهُلاَي مِلاعلا فرّ نأ هنع هللا َيِضَر ىرَي ناك ام هنأل ءنامثع لآ مكح يف هالوتي ناك

 ةمالسل  نيئراقلا ضعب ناكف «ّيمْلِعلا ٍهِلمع نم ُهُناني امنإو «ّيمسرلا ِهِلَمَع نم
 نأ هرطاخب ُلوُجَي ال  بولسألا ِةلاّرَجو ةجابيدلا ٍقارشإلو «ىنعملا ةّقد عم ىنُبملا

 .ةيبرع ٌةئيب الإ ُهَّلِظُت لو ءًايبرع شاعو ءيبرع َدِلُو برع هنأ دقتعي لب ٌيكرُت بتاكلا
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 اهررصعلا ,مولعلا مُضّمو باعيتسالا نم مالسإلا مولع ٌبلاط نّكمتيل ءاهريصقت يف

 .نيبُم برع ٍناسلب مّلعتي ّيمجعأل ةبسنلاب

 :فنألا هزنلا ملاعلا

 ,عافترا يف هاج ىذ ىلع ُدِوِتعَي ال يذلا فيلا ُهرئلا2 اعلا هلاوحأ ّلك يف وهو

 هنع هللا َيِهَر هنإف «ُتَقْدَك امهم ةياغ ىلإ لوصولا وأ ِبَلْطَم لْينل ِهاَج اذ ٌقَّلمَتَيالو
 1 و و 1 2

 نِكمي الو «ميقتسم ٌحاهنمو ميلس ٌقيرط الإ اهيلإ لصوُي ال رومألا ياعم نأ ىرَي ناك

 ال هنإف ءناَّوّهلا نع اهيف ٌّسفنلا ُنوُصَي قيرط نم الإ ةميرك ةياغ ىلإ ٌميرك ّلِصي نأ
 ءايندلا يف هاجلا يوذ ىلع داهتعالا يف فرس الو هلت ٌفيرش الإ يرش ىلإ ٌلِصوُي

 .ًاهيجو هللا دنع نوكي ال مهيلع ٌدمتعي نم نإ

 ةخيشم ليكو راص ىتح يلاعملا قيرط يف ِهِلَمَعو هَدِجب هنع هللا َيِضَر ىَعَس

 ًءاضرإ ٍةحلصم يف طّرفُي ل كلذل هقَح بصنملل ٌفِرعَي نّمم وهو ءايكرت يف مالسإلا

 كاسمتسالا ليبس يف ِهبصْنَم نم َلَرْعُي نأ لبو ءأرطيسُم ًايوق نكي امهم ٍواَج يذل

 .لطابلل لاثتمالا نم ةيخ ٌّقحلا ليبس يف ٌلازتعالاو .ةحلصملاب

 :ةيمالسإلا ةخيشملا ةلاكو نع هلْرَع

 اهتلاكو سلجم يف َيِقَّب هنكلو «ةيمالسإلا ةخيشملا ةلاكو نع خيشلا َلَِع

 ماد ام ةيوضعلا ىلإ ٍةسايرلا نم َلِزنَي نأ هما ًاّضَع ىرَي ناك امو «هل ًاسيئر ناك يذلا

 ًاسوؤرم وأ ًاسيئر ٌلّمعي نأ نم لماعلا ٌمّتمي ال ٌيسفنلا ٌوُلُعلا هنإ ًاعيفر لوزتلا ُبّبس
 :ةلالخب عن ىلا اهكراتو هناذ قف كلا نم دمج ةزفلات



 0 امإلا

 :ةرجمللا هراثيإو ديدشلا هناحتما

 ٌريزعلا ُهَدلب ىرَي ذإ ءناحتما َّدشأ ٌنَحِتمُي َّىِقَّتلا فَمَا ّيبألا َمِلاعلا ّنكلو
 مث داحلإلا ُهُدَوُسَي ؛نيملسملا لامآ و هَتَّرِع طانمو «ىربكلا مالسإلا راد وهو

 ضباقلاك هني ىلع ٌضباقلا هيف ُحِبصُي مث ءأراقو ٍنيدلا اذهل وجري ال نم هيلع ٌرِطيَسُي
 ٍتابايح يف يت ُجّْنَي ل نإ هنأو «ىّدألاب ًادوُصْقَم ُهَسْفَ وه ُدِحَي مث ءرْمَجلا ىلع
 .ميلعتلاو ملعلا نيبو هنيب ٌليِحو ءنْجّسلا

 ئيفطني ءأدّيقم ًاروسأم ىَقبَي نأ امإ :ةثالث رومأ نيب هّسفن مامإلا ٌدِجَي ذئدنع

 جارخإو ٌداشرإلاو ٌسردلا َدّوعَت ملاع ىلع ٌريزعل كلذ َّنإو ,نوجسلا ِتاباَيَع يف ٌهٌّملع
 كلذ نودو «ىلايو َنِهادُيو ّقَّلمَتي نأ امإو ةنّيِب نع سائلا اهمّلعُيل نيّدلا رونك

 :ىلاعت هلوق رّكذتو ءٌةعساو هللا ُدالبو ٌرِجاهُي نأ امإو «قانعألا رح لب داَتَقلا ٌطْرَح

 .[917 :ءاسنلا] بيف أورجاَبْك ةعيساو هللا ضر نكد ْجَلَأ#

 :ةرهاقلاب هرارقتساو هتالحر

 قشمد ىلإ عَجَر مث «ةرهاقلا ىلإ داع مث «ماشلا ىلإ لَقتنا مث «ٌرْضِم ىلإ ٌَرجاه
 يف همام ماشلا ىلإ هتالحر يف وهو «ةرهاقلاب ًايئاهن رايسّتلا اَضَع ىّقلأ مث «ةيناث ةرم
 يِوْأَي َةَسَرْدَم َمَسّنا وأ َلُوَض هْنُِّكسَي ناك يذلا ُهّنَكْسَم ناكو ءًاروُت ناك ةرهاقلا

 ىلإ ٌديمالتلا كئلوأ يِدتهيف يِيرْدَملا ملعلا ُبالط ال «يقيقحلا ملعلا ٌبالط اهيلإ

 ءاملعلا ٌُسوفنو ةجئار ةيمالسإلا مولعلا ٌقوُسو .ْثّبِتُك يتلا ٍبُّتُلا نم «ةفرعملا عيباني
 ُرّسفُي وهو ءاهّوحن مهَهََجَوَو اهيلإ نيثحابلا كئلوأ ّلوقع ّدّرف «مالسإلاب ٌةرماع

 .هركف ٍراثو هولع ريزغب ٌضيِفَيو مهل ّقَّلْغُملا
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 :هيلع هئانثب هزازتعاو يرثوكلا خيشلاب ةرهز يبأ ءاقل

 ًءاقللا ناك دقو «نيماع وحنب هتافو لبق الإ خيشلا ّقْلَي ل روطسلا هذه ٌبتاك ّنِإو

 ٌجرخُم ام ىلع هقيلعت أرقأو «هاباتكًأرقأ تنك امدنع «نينيب كلذ ٍلْبَق نم يحول

 ليلجلا ملاعلا كلذ سفن يف يلَّنأ ٌبَسح قفا تعابرو سك ىقعفلا ام ا رتاووط ظظوب

 فسوي يبأ مامإلا ةريس يف يضاقّتلا َنْسْح١ :هباتك ٌتأرق ىتح ءيسفن يف هلام ّلثِم

 فسوي يبأل ٍةبوسنملا ٍلّيِحلا يف مالكلا دنع ينَّصَح هنع هللا َيِضَر هّتدجوف «يضاقلا

 (ى ءانثب ُتْرَرَتْعا اَمَق «ءاّلعو َءارَبُك نم ٌءانث ٌتعمس نأ ُدّهْشأو .ريخ ةملكب

 .يهلعلا ماسولا ًءاطعإ ٌكِلمَي نم ٌّيِمْلِع ٌماسو هنأل «ليلجلا خيشلا كلذ ءانثب ُتْرَرَتْعا

 :رصم يف زنك

 ٍَبَمَعلا ٍنادْيَم يف ُديِسَأل ينإو «ُةَماقُم ٌلّهجأ تنك يّثكلو «هاقلأل هيلإ ُتْيَعَس

 سابل ٌسَبْلَي «قحلا روك هنم قدي ُبيَّشلا ءًاروقو ًاهيجو ًاخيش ٌتدجوف ؛ءارضخلا

 ىعسأ يذلا ٌحيشلا هنأ يسفن يف عّقَوف «ةّيِرْوُس نم ٌةبلط ُةّلوح تلا دق كرّتلا ءاملع

 خيشلا هنإ :لاقف ؟خيشلا نم :مهدحأ نم ٌترسفتسا ىتح ُهديمالت ليا ْنأ ايف .هيلإ

 ٌتدجوف «يبسفن هيلإ ٌتمَّدقف ءهَماَقُم فرعأل هب ٌتيقتلا ىتح ٌتعرسأف ؛يرثوكلا

 ٌقْوَقو هتك ٌقْوَف هنأ ٌتمِلَعف ِهّنْرُز مث ءيدنع ام ّلثِم ءاقللا يف ةبْغّرلا نم هدنع

 .رصفي يف ْرْمَك هنأو «هثوحُب

 :قوقحلا ةيلكب ةعيرشلا مولبد يف سيردتلا نع يرثوكلا خيشلا راذتعا

 دع الإ اهفرعي مل «مامإلا خيشلا كلذ خيرات نم ًةحفص َيدبأ نأ ديرأ انه

 :ليلق



 ما يرثوكلا مامإلا

 ءِبْذَعلا ُهَدْرِو اودي نأ نم ملعلا ٌبالط نّكمتي نأو ههٌعفن َّمُعَي نأ ٌثدرأ دقل

 ةعماجب قوقحلا ةيلك سلجم ىلع ةعيرشلا ٌمسق حّرَتقا دقل «ريزغلا ِهِلِهْنَم نم اوعفتتيو
 تاساردلا ماسقأ نم «ةعيرشلا مولبد يف سيردتلل ليلجلا خيشلا بدني نأ :ةرهاقلا

 ّناكم ُءاَلجألا ٌءاضعألا َمِلَع نأ ّدعب حارتقالا ىلع ٌسلجملا ٌقّفاوو «ةيلكلاب ايلعلا
 .ةريبكلا ًةّيملعلا ٌةَّلامعأو ؛مالسإلا مولع نم خيشلا

 انئجوف اننكلو «كاذ ناّيِإ ةعيرشلا مسق سيئر ذاتسألا عم خيشلا ىلإ ٌتبهذو

 ىلع ٌّرصُي مث .هرصب ٍفْعَضو هِجْوَز ٍضّرَمو ِهْضَّرَمِب لوبقلا نع خيشلا راذتعاب

 هانوجر ىَوُذَج دجن مل اذإ ىتح «راذتعالا يف ّجَل ءاجرلا يف انْسَحْلأ اَّلُكو راذتعالا

 هيلإ ٌتدُع مث ءاهاتمتنو اهُبّفْرَت يتلا ةيملعلا ةنواعُملا هذه يف ٌريكفتلا َدِواعُي نأ يف

 ءًاحيرص يعم ناك ةرملا هذه يف هنكلو «هيف ُفِِلأو ًءاجرلا ُرركأ ءىرخأ ٌةرم ًادرفتم
 يو انأو الإ هيف َسّردَأ نأ ُديِرَأ الو ءًاقح ملع ٌناكم اذه َّنإ :ميركلا خيشلا لاق
 .يجؤز ِةَحِصو يتحص َفْعَضو يتخوخيش َّنإو ُبِحُأ يذلا هّجولا ىلع يسوُرد يقل
 هّجولا ىلع بجاولا اذه ءادأ نم يِنِّكَمُي ال اذه لك «ةايحلا هذه يف ٌةديحولا يهو
 .هاضرأ يذلا

 :ةّيولعلا يرثوكلا سفن

 كلذ يف نجس تناك ةّيِوُل ع ٍسْفَت يأ :لوقأ انأو خيشلا سلجم نم ٌتجرخ

 .يرثوكلا سفن اهنإ !؟يناسنإلا مسجلا

 ٍدقفب َيِلّتِبا ءاهيلع رصتتاف دئادشلاب َيِلّتْبا يذلا ميركلا ّلجرلا كلذ َّنِإَو
 ٍدقف لك عمو «رخآلا دعب ًادحاو ُثوملا مُهَمَرَتُخا دقو «هتايح يف ُهدالوأ َدَقَقَف «ةبحألا
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 نأ ملعلاب عاطتسا دقو .بلقلا يف نازحأو سفنلا يف ٌبودُن ٍةَعْوَل لك عمو ةَعْوَل

 يف هّتكيرش ّنكلو .*ُناَعَتْسْلأ ُهَّلآَو ليج ٌربَصْعال :بوقعي ًةلاقم لوقي وهو ٌربصَي
 ع و 77 ل 5 0-0 2 م 0-7 58 0

 ّربصلا لواحت تناك «تابّكنلا يلاوت ٌدعب ةايحلا هذه ءاسأب يف ةّكيرش وأ ءاّرضلاو ءارّسلا

 .ءاَوَد ىلإ ةجاح يف هّسفن وهوهو هأيواَدُّم اهمٌوُلكلو ًايساوُم اه ناكف ءّدَج ف

 5 0 ا 0 م هم 5 0

 َيِضَرف «راربألا نوقيدصلا ِيِضمّي !ى ءادماح ًاركاش ًارباص هّبر ىلإ ىََعَم دقلو

 .هاضرأو هنع هللا



 ساما علام

 '”حلاص دمحم روتكدلا

 (ها و

 :قداصلا ملسملاو ققحملا هيقفلا

 نم ًالاع يمالسإلا ملاعلا ىلإ ىعْنَت ْنَأ ؛مالسإلا ءاول» ةلجم ىلع ٌّنحلا نم نإ
 ؛هّركذ اوعاذأو هوثشنو :هرانم اوُعفرو ّيمالسإلا ةقفلا اوُمدخ نيذلا ؛نوناقلا ءاملع

 نوناقلل ًاذاتسأ ناك يذلا حلاص دمحم روتكدلا ًذاتسألا ءقّقحُملا ُهيقفلا وه مكِلذ

 .ةّيرصملا ٍةعماجلل ًاليكوو «قوقُحلا ةيلكل ًاديمعو «ٌيراجتلا
 ٌقداص ًاملسمو «ةقيقحلا بلط يف ًاصلخم ًاهيقف حلاص دمحم روتكدلا ناك دقل

 نأو ءرِشَمْنَتو َميِذَت ْنَأ يف ةيمالسإلا ةعيرشلا نحب ناهيإلا ّلك ًانمؤمو «مالسإلا

 ًامّدقت كلذ ٌربِتعُيو «ةيمالسإلا ٍدالبلا يف ٍنيناوقلا ٌردْضَم ّيمالسإلا ُهقفلا ّنوكي

 .ءارّولا ىلإ ٌةَعْجَر ال «مامألا ىلإ ًارْبَسو

 :قوقحلا ةيلك ةبلط ىلإ ةيمالسإلا ةعيرشلا هبيبحت

 ًاصيرح َناكف «ةيِماّسلا حوّرلا هذبم ًةيلكلا ٌرادأ «قوقحلا ةيلكل هتدامع ٍةّدم يفو

 زيك ةاكوئاقلا مولع ند اهقاكم اه لدشو هةيلطلا نإ ةنيركلا:تنعتت نأ لع
 اهّئساحم ُنلعُيو ءاهتسارد يف ًاقّمعتم اهسرديو «هثوحب يف اهنم ٌسبقيو .هسورد يف اهركذب

 يف ةمجرت هلو .م19617 - ه11/7١ :ةسداسلا ةنسلا نم ءرشع يناثلا ددعلا :«مالسإلا ءاول» ةلجم )١(

 .حلاص ميلعلا دبع نب دمحم :كانه هّمساو 27١:5 يلكرزلل «مالعألا»



 ءاملعو مالعأ 0

 ٍةلماعلا هِيَمهو ٍديمحلا ُهاَعْسَمِبو .دحاو ٌئيمرك ٍةعيرشللو «ةداعلا ّلوت دقو .هيلقو هلوقب

 .ناّيسرك اهل ناك :ةصلخملا

 ءاهتسارد كلذب َّمسَّوْف «ةعيرشلل ٌمولبد هتدامع ةدم يف ثأشن هصالخإو هيمو

 د ا ل ل

 دقي ام ّلجأ ةّيهقفلا تاساردلل ىدُسأ كلذبو «قيمع ٌّجف ّلك نم هيلإ اودّصقو

 يمالسإلا هقفلل ٌصلْخُم

 :اهرشن ىلع هلمعو ةعيرشلل هصالخإ

 ءاج امك اهرشن ىلع لمعي هلك ٌصالخإلا ةعيرشلل ًاصلخم هللا ٌةَمِحَر ناك دقل

 ٌماهقفلا هّطبنتسا يف ىري ناكو «نوقباسلا ٌءاهقفلا َدَّهَّتِجا اىو ءةنُّسلاو ٌباتكلا اه

 اى اهُبلطي «َّناسنإلا عمتجملا ٍلكاشمل لولحلا َحلَصأو .دعاوقلا قَدَأَو «تاّيرظنلا ٌّقمعأ

 علب ةيمالس_إلا ةديرقلا قو بمونل فلي نعو نويرغلا هوتي اكل احبس نكد
 روتكدلا موحرملا ٍذاتسألا ٌصالخإ هل ٌنوكي نم مهيف ّلق نكلو «نوريثك ّنآلا اهّيمدخ
 .اهقاعمو اهناد فارق رانا عدم مان وقر هيف او ف اجتوسيل

 :ةيمالسإلا ةعيرشلا مولع نم نيينوناقلا ماسقأ

 مهنمو «نوناقلا ٍلاجر رابك نم ريثك بتك يف ًابوتكم ٌيِمالسإلا ُهقفلا َدِحٌو دقل

 كئلوأ ْمِسِقَن اننأ قحلا يفو .اهءاول لمخي ُهَّنأو :ةعيرشلا ٌرْثَت ٌديري هن يعّدي نم

 :ماسقأ ثالث ىلإ نيينوناقلا

 اوُثمكيو «بتكلا كلت اهم ًنادزتل ةيعرشلا لئاسملاب مهبتك نولّمَحُي نم :مُهَوَأ

 صعب َنوبتكي اى «ةيمالسإلا لئاسملا َنوبثكي مهف ءاهب ٍناِ يأ ريغ نم مهتنزاوم



 ف هع

 «ةعيرشلا نورّشني مهنأ نوعّدي ال كئاوأو ؛يبارومح ًةعيرشو .دونحلاو ٍنيصلا مارب

 .اهيلإ نوُعْدَي الو

 «مهراكفأل ًةعّيط ّنوكت ْنأ ىلع نكلو «ًةعيرشلا َمدخت ْنَأ ثدارأ ٌةفئاط :مهيناثو

 اهلو «هتاذب ٌمئاق نايك امل «ًالقتسم ًانئاك اهتومهفي ال مهف ؛مهئيناوق ماكحأل ٌةعضاخ

 ركعتي بهمن رف م الام لووول ماع انقر نك ا تل لرزخأ
 اّلِإ اهيهفل ىلْثُملا ةقيرطلا َنْوَري الو ,نيملسملا نم ٍةعيرشلل نيسرادلا مهف يف اذهل
 ٌةَجَُح «نوناق ءاملع اونوكي ملؤلو َنوُقِرْشَتْسُملاِف ؛اهِمْهَف يف 5 ا

 ٌجَمْحُي الو ؛مهب ٌجَتْحُيَو ؛مهنع ٌدخؤي :ةّيهقفلا ٍتاساردلا نم هيلإ اوُلَصو اهيف
 سرد دق ّنوكي نأ اَمِإ :نيلاح ىدحإ يف الإ نيملسملا ءالع نم ٍدحأ ٍلاوقأب مهّدنع
 ةقفاوملا ّلك ٌةقفاوم اهّلك هؤارآ ّنوكت نأ امإو ؛مهّتخلب هيف ٌقّمعتو «نويبرغلا ُهلاق ام
 نم تسيل «نآلا ٌفراصملا اهب ٌلماعتت يتلا َدئاوفلا َّنإ :صخش مهل لاق ْنإف ؛مهئارآل
 رسيملا ّنِم سيل ٌةّوحنو بيصنايلا َّنِإ :مهل لاق ْنِإو ءتبَنلا ماعلا وهف ؛ءيش يف ابرلا

 وطنمو «هنوّبحي باهإ يف ًةعيرشلا نوديري اذكهو .ىّقحملا هيقفلا هنإ :اولاق ءءيش يف
 هللا ٍةمحر نم نأ ٌدقتعن َنيذلا مه كئلوأو ءاهعونبي نع كلذ َدعاَبَت ولو «هنوديري

 .طيحم مهئارو نم هللاو مهتود اهّيمحيو ؛مهنم اهظفحيو ءاهنع مهَّفُكي نأ ةعيرشلاب

 اهوفرعو ءاهوهف ّقح اهومهفو ةعيرشلل اوصّلأ نيذلا كئلوأ :ثلاثلا ٌمسقلاو

 نيذلا نييبرغلا نم امل نيِسراَّدلا نأ اوملعو ءاهعيباني نم اّلِإ اهوفرعي ملو ؛ةفرعملا ٌّقح
 ؛؟نيينوناق اوُسيلو «نوناق اهنأل ؛مهيهف نع قت اهنأل اهومهفي مل مهنأ امإ «ةيبرعلا اوملع

 ٌةَجَُح اوسيل نْيلاح ا يف مهو ؟ًاراقو اهل ًنوجري الو «ةهئاش اهورّشني نأ اوُدارأ مهنأل اًمإو

 هصرح ُطْرَق هب ُبهذيل هنإو ؛حلاص دمحم مسقلا اذه سأر ىلعو ؛مُناوقأ ُعَبَّتُت



 ءالعو مالعا نفر

- 

 نأ دعب برغلا يف ٌسردي ْنَم نأ َّنظَي ْنأ ىلإ َهَّوَّضُي نأ ْنِم يمالسإلا ركفلا ىلع

 ؛ةّيعرشلا ٍهِيسارد يف ًائيش ٌديفتسي ال ؛قرشلا يف اهعبباني نم ةيمالسإلا ًةعيرشلا ٌسردي
 .ةعيرشلا يف هٌريكفت دّسفي هّنَأ ةرم روطسلا هذه بتاكل حّرص دق هنإ لب

 :قالخألاو نوناقلاو ةعماجلاو ةعيرشلا ةراسخ

 «ًيوق ًاريصن حلاص دمحم روتكدلا موحرملا ٍتومب ٌةيمالسإلا ٌةعيرشلا ترسخ دقل
 صضوغي ؛ةركفلا ٌقداص «ةرظنلا ٌقيمع ًاققحم ًاملاع هتافوب ملعلا ٌريبخو ًانمؤم ًاصلخمو

 .ةبيشَق ٍةَلَح يف سانلل اهُرِربُي مث «قئاقحلا ىلع

 ًاريخ ّيراجتلا ٍنوناقلا يف ّبتك ًاملاع ءيراجّتلا َنوناقلا اوُسرد نيذلا ملعي مو
 يف نيملسملا ٌءاهقف اهُطِبْنَتْسا يتلا َماكحألا َبَيَك ام ّنّمضو هّقئاقح زربأ ؟هنم

 .نّيبُم روصُم ملق يف اهايازمو اهّصاوخ َنلعأو «هعوضوم

 اعف «ةدابعلل ٍدِهاَّرلا فارصنا ملعلل فرصنا ءًايعماج ًاملاع ٌةعماجلا ترسخو

 ْ .اهبلطي وهو ٌتامو «ةقيقحلل ًابلاط

 بتكو «ّيراجتلا ٍنوناقلا ٌعورشم ّعَضَو دقف ًاعِرتْشم ًاهيقف نوناقلا َرِحو
 لبق تامادقف باك لجأ لكل كلو: :ةلاغلا لع قؤأو :ةيخاضيإلا ةقركدم
 ْ .ةمألا هذه يف الملل وه هَمّدقُي ْنَأ

 «ةليضفلاب ٌنمؤيو «هللاب ٌنمؤيو «ٌقحلاب ٌنمؤي ًالجر ةليضفلاو قالخألا ٍترسخو
 :ىلاعت هلوقب ىوه لاو ا مُكَحَيو رومألا ٌدتشت ام دنع ٌلخأيو «ءافولاب ٌنمؤيو

 .[149 :فارعألا] 4 تريله ٍنَع ضرْعَأَو رمل مو وعلا ذْحال

 هنإ .نيصلخملا تاوث هّباثأو ههلمع نم ٌرثكأب هازجو ؛حلاص دمحم هللا محر
 . ءاعدلا عووس



 "”فالخ باّمولا دبع ذاتسألا

 (هاما/ه ا :ه)

 :هسفنو هركف ةماقتساو هتماركو هتءورُم

 هللا همحر ناك دقف ءًايعان فالخ باهولا دبع ذاتسألا يف بتكأ نأ لع ٌريزع

 (ف ماع نيرشِع نم رثكأ هّثرشاع دقلو .بلقلا ءْلِمو «نيعلا ءْلِمو «سفنلا َءْلِم
 يضر ناك لب «ةلماعم يف ًافافسإ الو ءفالخ يف ًابَّصَغ الو «ءاقل يف ٌةوُفَج هنم ُتيأر

 ُبَّنجتيو «لاعفألاو ٍلاوقألا يلاعم ىلإ ًائاد هجّني هجولا َحْمَس ءِناسللا ففع ُهنع هللا

 ايكرتل ةءورثنلا سميا اما ةنعزخ قدَجَو يلو ةماركو ةءورق هل ءاهنايستس

 .ةماركلاو ٍةءورُملا َعّم يوتري ىتح ًايداص يقبلو

 ٍةقيقحلا ىلإ ُهجّتي .هتماق ةماقتساك «سفنلاو ٍلقعلاو ٍركفلا َميقتسم هللا همحر ناك

 .اهيف ماهمإ ال ةنّيب ةميقتسم ةرابع يف اهنع ِريِبعَتلا ىلإو «هيف ًءاوتلا ال ميقتسم ركف يف

 :هئاخر يف ركاشلا هئالب يف رباصلا

 نإو رَبَص ٌءاّرضلا هّبباَصأ نإ .همالآ يف ًارباص هثيأر اك ءهلامآ يف ًاقرشُم هتيأر

 هرطبت ال ءنِيلاحلا يف ًاروجأم ؛ًأئاد نمؤملا ّنأش هثأش َناكف هرَكَش ُءاَرَّسلا هثباصأ

 .(م1965 - ه1509/8١) ةعساتلا ةنسلا نم ءرشع يداحلا ددعلا :«مالسإلا ءاول» ةلجم )١(



 ءامعو عالعا قش

 ةعارض يف لوقي هيئادش يف هّتعمس ام ًاريثكو «ةمقنلا هللا ٍةمحر نم هُسيْؤُت الو «ةمعنلا

 .[؟ 5٠ :ةرقبلا] 4 اَرْبَصاََكَلَع ْعِرْفَأ اكبر :نمؤملا

 ٌرّكذتيو «نينمؤملا ٍلاوقأب ىّسأتي هئانبأ نم هل نْيٌريزع َدَقَف دقو هُثيأر دقلو

 دقف «هّلان ام هّلان انل قيدص ٌدملك «رياصلا ثيدح يف لإ لقنيو «نيرباَصلا ٍتارابع
 !ناميإلا قبيلف «نبالا ثدقف دقل .ينايإ َدقفأو ىئانبأ َدِقفَأ ْنأ ٌديرأ ال :لاق اك لاق 0

 دع

 ب لل سرس ل وي ترل شل ع يو و هس 5 ع . 2 3
 .[18 :فسوي] * َناَعَمَسِمْلا ُهّللأَو ليمج ربصف :بوقعي لوق ٍنايإ يف دّدري مث

 ريب رع تح تح يا رص 0 رع سلا د 1 5 ىلع ىعارل 5

 ُهْنِم اهنَعَرَت مث ةمحَر انه نضإلا انقذأ َنيَلَو# :ىلاعت هلوق أرقأ تنك دقلو

 1 >5 2 ع -# 2 ٠ . 2 1 رع 2 2 روع هال مس سا لأ حل ممر عم و

 2 ٌتاَكيََسلا بهذ ّنْ - هَتَسِم َءارَض دعب َءامعن هلئقذأ ْنيَلَو 3 روفكح سول مهن

 يع الدال هومر 0 م وع

- 

 4 ادع ص 1 00 0 - م 9 6اس

 ٌرجأو ُةرِْعَم مهل َكِيلْوأ ٍتَحِلَّصلأ اوُلِمَعَو أوربص َنِذْلا الإ * روف ممل نإ هع

 ,ىنثتْسُملا اذه نم وه هنع هللا ىضر ًافالخ ٌذاتسألا نأ ٌدجأو ؛[١١-9 :دوه] © ٌُريبكح

 .ةعساو ةمحر هللا همحر «هئاخر ىف ٌركاشلا «هئالب ىف ُرِباَصلا

 َفطُل انقذو «ةقادّصلاو دولا ةطبارب «ليلجلا ملاعلا كلذ ّمم انّطبترا نيذلا نحن

٠ 

25 

١ 

 عض

 ام انسيساحأ ايت ْنَأ عصي اال نكلو ءانيفنأ نم ًاءزج اندقف انّنأب ٌسِحُن هِترِْع

 ىلإ هللا همحر ٌفرصنا دقف «يبرعلا ُنايبلا هيف هدقف امو «ّيمالسإلا ٌملاعلا هيف هَدَقَ

 «فشكيو ُّيبُيو بتكيو ءاهنئافد يف ُبَّقُيو ءاهرئاخذ يف تحبي ةيمالسإلا ٍتاساردلا
 ٌرّيْخَتَي لب ءشِحْوَتْسَي الو ٌرِعوتْسَي ال هللا همحر ناكو ءنيصر لهس بولسأ يف و 5-4

 هَسيْؤيو هُيَرَُي هتاذ يف ًالهس ٌنوكي ال امو .فورعملا ٌبيرقلا .فولأملا لهسلا ىنعملا



 لافي كااخ بادرلادع

 «ناهذألا ىلإ اَيَرْقُأ ءبيلاسألاو ظافلألا نم ٌراتْخَي ناكو .ًافوشكم ًانِّيب يصي ىتح

 ٌنايبلا هّيولسأ ٌَدَعُي ناك دقل ىتح «ناذآلا يف ًاسْرَج اهئَسْحأو «نايبلا يف اهحّضْوَأو

 .عْيَتْممْلا ٍلِهَّسلا نم «قحب

 :يناعملل رّوَصَملا هؤاقلإ

 سي الف «عماسلا هيلإ ٌممتسي ءهّدحَو ٌحيسن وه ءاقلإلا نم ٌعونف «هؤاقلإ اّمأ

 ٌسحييو «نفنلا يف ٌيدَص اه ٌةقيمع دلع ٌةَنر شحن كلو :توص يف ًافّلكت هئاقلإ يف

 ٌرّيغ ٌمّلكتملا َنأب ٌسحُي ْنَأ ريغ نم ؛يناعملل ًاقيقد ًاريوصت ةّّيئاقلإلا هّتامغن يف
 َعايذملا ٌتحتف اذإ تنك «ةثداحُملا ماودو ةرشعلا ٍلوط عم نو .هتوص يف ٌلَّدب وأ

 هْعمسأ مل ًاديدج ًاتوص عمسأ ٍينأكو «تاصنإلا يف ٍةديدش ٍةبْغرب 0 «هئعمسو

 ٍولُحِب عاتمتسالا ٌمثأل ىرحألاب وأ «عامتسالا ٌمنَأل ًابولطم ًالمع ٌرمحَوُأ تنك ًانايحأو
 سيلو ؛َنِّيللاب سيل توص عامسو ؛هيف ٌفّلكت ال يذلا ءاقلإلا لامجو «ثيدحلا
 .نِشُحلا ٌشجألاب

 :ةًضاخلاو ةّيوخألا هئثيداحأ

 ٌدحخأو «ضاّيف ٌملعو «عساو ّقُقَأ ءرخّسلا نم ٌحونف ؛ةّضاخلاو ةّيوخألا هُثيداحأ اَمأ

 لكب نومَرَبَتَيِل ةّصاخلا هييداحأ يف هيلإ نيعمتسملا ّنِإ ىتح ءهنوِجّشو ٍلوقلا ٍنينافأب
 ٌثعمس ام ينأ ُدهشأو «لوقلا ٍفانئتسا نم هٌعنميو «مّلكتي ْنَم ّلكب وأ ؛هٌعطاقُي ْنَم

 نم ءسوفنلا لخادمب َملعأو «ثيدحتلا ٍنونفب َكلمأ الو ءائيدح َفَرْظَأ خويشلا يف
 ةيملعلا سلاجملا هلقع ريثت «هدنع هتاذ يف ّرَف َولُحلا ٌتيدحلا ّنأكو .فالخ ٍذاتسألا



 ءاذعو مالعا قي

 نإو ءبْذَعلا لييقلفلا هنأك هلوقي لوق يف اهعمجيف «يناعملا تاتشأ ىلإ ةّصاخلا

 .هيعمتسم متمأو هّمالآو همومه يسن هّيدي نيب ثيدحلا َماقتسا

 ع

 ال مه يف فّسوي يبأك هثدجو دقو «هئانبأ ربكأ توم َّبِغ هّثرز ينأ ٌركذأل ينإو

 ِس

 0 ءةييفن نو ةيربشلا ايوب ملل «ليمجلا ُدْبَّصلا هعم ناك ْنإو «هعم َرورُس

 يف هان انأو لاقف «لوقلا ىلإ ثيدحلا ُهَتاِشف ا لكم ًاثيدح هل حتفأ

 ايت ءىسي نأ ٍثيدحلاب ٌثدرأ ينأ ٌدهشأو ءانايحأ هقفادأو انايجأ لاقت 00

 دراما ءادمإلا اخ كاوتر ا اليم ال هةفارطأ هتؤاجأ هع

 هنم تنسحأ املكو «شقانأو ٌعمتسأو ُْتّدحَتي وأ ثدحَتَت ةعاس نم ٌرثكأ انكم

 يف ٍهذخأ دنع كلذ ٌثيسن دقف «يّرعأو ٌّلَسَأِل ال «عتمتسأو عمتسأل هر -

 .نايبلا ِكلاَسُمو ءثيدحلا ٍنوِجُش

 :ميهاربإ دمحأ مامإلا خيشلا ةسردم

 هنايبو «بيهملا هِصْخشب «ةعيرشلل ّةَّرق هانذقف يذلا ليلجلا انّذاتسأ ناك دقلو

 «قوقحلا ةيلك يف انكو «ةضاّيفلا هيوحْبو ةلْهَّسلا هتاباتكو «ةبْذَعلا هثيداحأو «عئارلا

 ميم مضر تكسو يحط

 ع

 نكلو «''”ويهاربإ دمأ مامرلا ؛ميظعلا انّداتسأ نينس رشع ٌذنم انذقف دقل

 ناكو ءأيرك ءبعلا لْمَحو «ةنامألا ٌّقحب ماق دقلو ؛ءازع فالخ انذاتسأ يف انذجو

 نع م1956 ةنس ربوتكأ نم ١7 قفاوملا ه1155 ةنس ةدعقلا يذ نم ١١ ءاعبرألا موي يف يفوت )١(

 .هل رفغو ىلاعت هللا همحر ًاماع نيعبسو ةثالث



 فالئخ باهولا دبع
 مم

 ُهْبِئَأو اريخ هيف َمالسإلا ضرع ٌمهللاف ءفّلَخلا انُدقف دق نآلاو «"'ميظع ميركل الخ
 َربَص ام ٍرادْقِوِبو ؛حلاص لَمَع نم مَّدق ام ٍرادْفوِبو ءكتعيرشل ٌصلخأ ام ٍرادقوب

 .ءاعدلا ٌعيمس كنإ ءرَّكَشو

 مجارت» باتك يف ميهاربإ دمحأ خيشلا ةمجرت يف ةدغ وبأ حاتفلا دبع خيشلا ةمالعلا انذاتسأ لاق )١(

 خيشلا هكلَس يذلا بولسألاو جهنملا اذهل ناك دقوا ١175: ص «يمالسإلا ملاعلا ءاهقف نم ةّنس

 هذيملت بتك هذهف ههيعبَّتمو هتذمالت يف ايازملاو رثألا حضوأ :ىلاعت هللا همحر ميهاربإ دمحأ مامإلا

 مسّنتو «ةريتولا هذه ُكّلْسَت ىلاعت هللا همحر فالخ باّمولا دبع خيشلا يلوصألا هيقفلا ةمالعلا
 .ازاتمم ايقر ةناتملاو بولسألاو ضرعلاب هيف تنّوُد ايف  ٌتَقَر دقو ؛عّباطلا اذهب

 يف ؛ىلاعت هللا همحر ةرهز وبأ دمحأ دمحم خيشلا رّسفملا يلوصألا هيقفلا ةمالعلا َكَّلَس كلذكو

 هفيلاوت يف اضيأ ىقّرو «ميهاربإ دمحأ هخيش هكّلَس يذلا ٌميفرلا ًدومحملا كّلْسملا ةريثكلا هتافلؤم

 نم  امهيغ كلسملا اذه َكّلَس كلذكو .ًادوهشم ًاّيقُر ةناتملاو بولسألاو ضرعلاب  ةريزغلا

 ةظابأ يقوسد ميهاربإ لثم  قوقحلاو هقفلا ثحابم يف هوُفّلأ ايف  نييقوقحلا نم خيشلا ةذمالت
 .ىلاعت هللا همحر اشاب

 انل فشكني :ةديرفلا ةيملعلا هتيصخش يف راَحتزلا رحبلاو :بذعلا لهنملا اذه ايازم ىلع انفوقوبو

 ؛ينهذلا ءافصلاو «يملعلا ماقملا نم هب اعمل ايف ...فالخ خيشلاو «ةرهز يبأ خيشلا غوبن ٌّس

 .ىهتنا .«...ةغلابلا ةيهقفلا ةقدلاو



 اكو اك نارا

 "”فاأخ باّمولا دبع ذاتسألا ءاثر يف ىرخأ ٌةملك

 ؛تادلاخ ُهَرْثآم ّنِإو ءفالخخ باهولا دبع ذاتسألا رثآل ْمِسّتَت ٌةودّنلا هذه ثسيل

 :ءاضملا زاوخأ ثلاز امو «ينانلا نو ةيلشنف ةروشتم هلالاقتوةثوختودتل كف

 يضرأ ٌءاوس عامسألا يعرتسي يذلا هفاَحألا ٍبْذعلا ٍقيمعلا هتوص ىَدَص اهيف ُدّدرتي

 َّنأ وه هل ُحّلأتت يذلا نإ :ءافو ةعمدك يه ٍةملك نم دب ال ْنكلو ءاوضري مل مأ ٌسانلا
 .نولماعلا ّلق ْنكلو «ءاملُلا ٌمسا رثك دقل .هٌؤلمي ْنَمٌدجن الف ملاعلا نم ٌعرفي َناكملا

 يلعلو .قّلَخلا يف هُرئآم لب ءطقف ملعلا يف ُرْثآم هل نكي مل فالخ ٌيشلا ًذاتسألاو

 انّفلتخخاو اهيف انّقَّتا ءةنس نيرشع نم ٌرثكأ هّتْشاع دقف .هقّلم ىلع ٍدهاش ٌقدصأ نوكأ

 هذه تناكو «انايحأ ِةبَضاَعُم نم ولخي ال َناك َءافَّصلا كلذ ّنكلو ءأمئاد انَيفاَصتو

 ًةبَضاَعُملا ىّقلتف ةرم ِهْئْبَضاَغ ام ينأ ٌدهشأو «هبناج نم نكت لو يبناج نم ُةَبَضاَخُملا

 .كاردإ ٍةّرُقَو ٍرْبَصو مْلِحِب اهاَّقلَتَي ناك لب ءاهلثمب
 :هيلقب اهّمدخ ؛ةيمالسإلا ًةعيرشلا فالخ ٌحيشلا ٌذاتسألا مدح دقل

 ثلا همحر .ةروقّرلا ةبيهملا هّثيصخش وه ءرحتآ ٍءْيشِب اهمدخ ؛هثيداحأبو «هتارضاحمبو

 .لمع اع هباثأو

 )١( ءاثالثلا ءاسم يف ةدقعنملا «مالسإلا ءاولا ةودن ١8 ةنس ةرخآلا ىدامج نم  1٠1/8قفاوملا هه 77

 .(م1485 - ه11/8١) :ةعساتلا ةنسلا نم ءرشع يداحلا ددعلا يف ةروشنملا ءم19657 ةنس رياني



 قف ينويسي ميلحلا دبع

 "”ينويشَب ميلحلا دبع خيشلا

 :لوهجملا يدنجلا

 ءاهترسأ ناكرأ نم ًانيكر ًانكُر ؛ماركلا اهئارق ىلإ «مالسإلا ءاولا ةلجم ىعنت

 ميلحلا ٌدبع ٌخيشلا هل ٌروفغمل ُداتسألا وه مكلذ ءاهمئاعد ةماقإ يف َمهاس ًاليلج ًاملاعو

 يف ىري ال ٌئراقلا ناك ْنِإف ءلوهجملا ٍةلجملا هذه ّيدنج هللا ٌةمحر ناك دقف

 ميلحلا دبع ٌحيشلا ْنَأ ْملعيْلَف «ةقيقحلا نع ًالْيَم وأ «ٌةدراش ًةركف وأ «ةيبان ًةرابع «ءاوللا»

 .كلذ يف ًاّيوق ًارصنع ناك

 ٌقوذ هل «ةرظنلا ٌقيمع «ةركفلا ٍقيقد صحاف ًةءارق اهّئوحبو اهتالاقم أرقي ناك

 هذه هب ْتمسََنا يذلا لادتعالا ٌّدح نع ٌجرخت ًةملك ّدجو ْنِإف ؛ٌنايب ٌقوذو «ٌيملع

 ٍنْسْحو «ةّدوم فطل يف اهّبتاك َهَّبن ,مالسإلا ٍدصاَقَم ضعب نع وُبْنَت ةركف وأ «ةلجملا

 «سفنلا ّنئمطم اهُلبقي هيأرب ًاكاسمتسا سانلا َّدشأ ٌلعجت «ةئداه ةقيفر ٍةسايكو ءلخدَم

 ٍةملك ةدايزب هني هّمهف ئراقلا ىلع ٌُبعصي دق ًابولسأ ٍتالاقملا ضعب يف َدَجَو ْنِإو
 ٌنسح قيمعلا رّرحملا اذهل ٌبتاكلا ٌدمحيف ءايلج ًاحضاو ٌدصقملا ودبيف ءاهِفذح وأ

 .ةعشسجص
 رم

 .م1965 ع ه117/5 (رفص) :ةرشاعلا ةنسلا نم «سداسلا ددعلا :«مالسإلا ءاول» ةلجم )١(



 ءاملعو مالعا نفيا

 :مالسإلا ءاول ةودن يف هدوهج

 هيأرب .اهيذ موتمأ دقات ردناوو ركوب يرحل وحلا ناكل

 .اهئاضعأ عم ةفيرطلا ٍهِفقاومو ؛ءيربلا هدقنو «ريزغلا هيلعو هديِدّسلا

 اهّيصع «هللا همحر» ناك دقل ؛ةّلجملا يف ميلحلا ٍدبع خيشلا لمع نم ٌءزج كلذ

 هل يهو «ةعمتجم ريرحتلا ٍةئيط ْثبِسُتو دُملق اهيل ِتالاقم نم مكو ءاهتوقو

 ٌءاوس «سانلا ىلإ ٌّقحلا ّلصي نأ ُديري يذلا ملاعلا ٍنانئمطا يف كلذ ٌلبقي ّناكو ؛هّدحو
 .ُبَسِنُت ل مأ هيلإ ثالاقملا كلت ُثِبِسُن

 :ريصبلا هّجوملاو صلخملا ملاعلا

 ّلك يف ٍةّداجلا ىلع َماقتساف ةقيقحلل ٌصلخأو هلل ٌصلخأ ءًاصلخن ًاملاع ناك

 .هيلإ هللا هّضبق ْنأ ىلإ رهزألا يف جّرخت نأ ّلنم «هلامعأ
 نيب ناكو «ريصبلا َةجوُملاو ءصِلخُملا َيّبرُملا ناكف «رهزألاب ًاسّردم ناك

 ٌدخأي ؛نانتمطاو ءودهو قفر يف ةّيملعلا ٍقئاقحلا ىلإ مهُهَّبنُي روقّولا بألا هتذمالت

 هصالخإو «هيلقو هناسلو ءهركفو هحورب مهيف رؤي ءمهدِشرُيو مهيدبي ام ىلإ مهديب
 .هتلاسر يف هلل

 :تاءارقلا دهعم ةرادإ

 ّلوت ؛اهيناعم للأب هّيهاوم ثرهظف ّيرادإلا لمعلا يف ميلحلا ٌدبع خيشلا را
 يالطل ًادشرُمو هيف ٌسيردتلا َنْوَّلوَتَي نيِذّلل ًادْشرُم َناكف ؛تاءارقلا ٍدهعم ًةرادإ
 نواع امك ءةَدّيبجلا ًةنسحلا ًةوالتلا مهل ُنّييِيو مهُدْشِرُي ِءاَرقلاب لصّنا ٍهِقيرط نعو

 .«نآرقلا ٌرونك» ىّمسُت ثناك مهل ٍةلج ٍءاشنإ يف ٌةقداص ةنواعم



 نسخ ٍنويسب ميلحلا دبع

 :نيسح رضخلا دمحم رهزألا خيش بتكم ةرادإ

 ٍّ 3 2 - ب و و 8

 خيش» بتكم ًةرادإ ىلوت ؛اريطخ اليلج ٌرخآ المع ميلحلا دبع خيشلا ىلوتو

 لجتف «رهزألل ًاخيش «نيسح رضَخلا ُدمح» ٌحيشلا ٌربكألا ُذاتسألا ناك امدنع «رهزألا

 يذ ةميزع طبي ملو «خيشلا نع ٍةلداع ةجاح بلاط ْبجحي مل «سّيكلا ٌيرادإلا هيف

 ٌقيضي يتلا ٌرومألا ٌجلاعُي .هينوعم يف قداَّصلا َنيعُملا ناك لب .هب ٍةبلاطملا نع ٌقح

 .فاصنإلاو قرا ٍةلادعلا حورب اهجالع نع خيشلا ٌتقو

 :فوطعلا ٌتحُملاو فولأملا فيلألا + 7 2

 اى هيّيحمب دشري ءفوطعلا ّبحُملاو «فولأملا فيلألا هللا همحر ناك دقلو

 ايندلا نع ًافوُرَع ؛قيمع يوق ٍنايِإو «ةئداه ٍةدهاز َةّيصخش اذ ناك ؛ِهعَّجُحِب ُنِّيبُي

 .تاحلاّصلا ٍتايفابلاب هّسفن ًالِغاش ءاهنتافمو ةداملا نع ًاضرْعُم ءاهجهابمو

0 

 لك يف هييافك يفو .هنيِد يفو هِقّلَخ يفو «هملع يف ميلحلا ٌدبع ٌحيشلا وه اذه

 .هاضرأو هنع ىضرو هللا ةمحرف «هالوت لمع
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 ءاملعو مالعأ 2

 '” يمازعلا ةمالسو «ينويسب ميلحلا دبع :نيَحيشلا ءاثر

 ًانكر ثدقف ًةلجملا ّنأب هياسحإ يف ةزمح دمحأ ريبكلا ًداتسألا كراشت ٌةودنلا

 ينويسب ميلحلا ٌدبع خيشلا ٌموحرملا ناك دقلف ءاهئاشنإ ذنم اهيلع ْثماق يتلا اهناكرأ نم

 ناك ام ةلجملا هذه يف اورّرح نيذلا ىسني ْنأ ٌْنكمي الو «ةلماع ٌةرباثم ةّلجملا يف ٌةَوق

 .راّبج ٍدوهجم نم ميلحلا دبع ذاتسألا هب ٌموقي

 يتلا «ةزاتمُملا ةجابيدلا كلت يف نينسلا ٍتارشع نم جرحت ٌةلجملا ٍتناك اذإف

 :لوقن ْنأ يفاصنإلا نم هنإف ءهب تفرع يذلا ميوقلا ركفلا كلذ يف وأ اهب ُْتَّضتخا

 .ركشُيو ُرَكْذُي ًاليلج اذه يف ًالمع ميلحلا دبع خيشلل َّنِإ

 غارفلاب اوّسحأ مهنيب نم لماع ٌلجر َيّفوُ اَّلك نيملسملا نأ يناوخإ اي ٌمقاولاو
 ادا هتاف اغرق كرت القز ويلشلا يعي يشل فوزا 1611 ىلا

 .نآلا ّيمالسإلا ًءاوللا لمحت يتلا

 نيذلا ةفّوصنملا ّنأل ءالخ دق يماّزعلا ةماكَس خيشلا ليلجلا انؤاتسأ ُناكم اذهو

 ردات ةودجا# فذاك ال ان اشي اي نقلك ملعو ةعيرشلا ملع َنيب ّنوعمجي
 .هنع هللا يضر يماَّرعلا ةمالس حيشلا :نيردانلا ءالؤه نمو

 )١( ءاثالثلا ءاسم يف ةدقعنملا «مالسإلا ءاول» ةلجم ةودن "١7 قفاوملا ه785١ ةنس رفص نم ١8

 :ةرشاعلا ةنسلا نم «عباسلا ددعلا يف ةروشنملاو «م 1465 ةنس ريمتبس ١151/5 .م1985 - ه



 :يقيقحلا فّوصتلا

 َملع ْنأو «ةيقيقحلا ٍةعيرشلا يف وه ّىقيقحلا َفّوصَتلا ْنأ مهفلا ّقح ٌمهفي ناك دقف

 ىلإ يدهب يذلا ٌروثلا يه ةعيرشلا ّنأو ,ةعيرشلا ملع نع ٌلصفني ْنَأ ٌنكمي ال ةقيقحما
 مقالا يهفاةانلعلا ني ةئرت ةمالس حلل ناك نإ هاه ميول النك ردن قيقا

 .ةيقيقحلا ٍةداهّزلاو عرولل ًاليبس علو هك ّنبنلا هب ءاج (ى ًايقيقح ًهف ٌمالسإلا

 ذهن لا وو دكت رهتلا نأ هوي اولا اهو متوفي اوناك نملاغلا نإ

 1 اور درس دا ياخ ىو دن ام تخرب

 عطقن ا وه سيل فّوصتملا نأ هتريصب ذافنبو هلمعب ةمالس خيشلا مهَمَهْف َجْفأو «ةيقيقحلا

 ٌلْوَأ هتيقل ْذِإ ىسنأ الو «سانلاب لاصُتالا مئاد «هنع هللا يضر ناك دقف «سانلا نع

 صخش ىلإ ٌمِهتسي هّيدجوف «ةريخألاو لوألا يه ِفّسَألاو ىسألا عم ثناكو هةَّرم

 هبجاو نم هنأ ىريف ...ةثيدحلا ٌثالجملا هرشنت ام ىلإ ٌعمتسيو ءفحّصلا ٌرابخأ هل أرقي

 :فحصلا هذه ضعب ىلإ ٌممتسي وهو لوقي هّثعمس دقلو «ءالؤه هّبتكي ام معي نأ

 نأ اهيلإ هِعامتساب دّصَق امو ««غرافلا ٌمالكلا انْعِسَأَف «عفانلا َملعلا انْعمس دقل»

 نع مفدي نأ ٌعيطتسيل سانلا ىلع ُلاقُي اب ًالع ّدخأي ْنأ دارأ نإ ءاهيف |مب ًاملع ّدخأي
 .هّراضم سانلا

 ٌرشلا فرعي ال ًانالف َّنِإ :هل ليق ؛هنع هللا يضر باّطخلا نب رمع نأ يوُر دقلو

 ّقح َريخلا ملعي ناك انرصع يف دِشرُملا يداحلا كلذف «هيف عي ْنَأ ىرخأ كلذ :لاق

 ٌعضي نأ ٌميطتسيل «سانلا سوفن ىلع ٌدراوتي يذلا رشلا فرعي ْنأ ٌديري ناكو «ملعلا

 .ريطتسملا ٌرشلا كلذ اهّلخدي ْنأ َنيِبو :ةرهاطلا بولقلا َنيِب ٌرجاوح



 ءالعو العا قي

 اهكرتي يتلا راثآلا يصح ْنأ ٌميطتسن نلف .تاحفصلا هذه يف ُلواحُت امهمو

 ّلكب عفانلا ملعلا ىلإ هّماجتا ٌثيح نم ءهيديرُم سفن يف يمازعلا َةماَلَس خيشلا ُلثم

 .ّيقيقحلا ِفّْوصَّتلا ملعو «ةعيرّشلا ملع :هبورض

 :يدَدَجُملا خياشملا رونو يتاياغلا ىلع نيخيشلا ةافو

 اهيف ُرّكْذتن يتلا ةسلجلا هذه يف انركذ ْذِإ نيدباع يربص يبشلا ٌركشن اننإو

 «برغلاو ٍقرَّشلا يف ةليلج ةمدخ َمالسإلا امَدَح نْيَكيلج نْيَلِجرب مالسإلل نيعفانلا

 ٌرثآو «سانلا ِءاَضِر ىلع هللا ءاضر َرْثآ ٌلجر وهو ءّياياغلا ىلع ٌخيشلا وهف :|هّنوأ امأ

 .تاوهشلاو ءاوهألا يوذ ءاضرإ ىلع ّينيدلا هريمض ءاضرإ ٌرثآو ءايندلا ىلع ًةرخآلا

 ّىقَتلا ٍريفّسلا هيخأ نم ُةانفَرَع دقف «ٌيدَّدَجُملا َخياّشملا ٌروُن وهف :يناثلا امأو

 :ةيادهلا ةلالسو ىوقتلا ةمورأ نم هنأ َنلعأ يذلا ّيدّدَجُملا قداَص دمحم خيشلا

 ًءادعأ اهّسدي ناك يتلا ٍةنتفلا عْنَم يف «ليلجلا اتق وف ةاك رعوا قوستسملا ها

 َنينِمْؤُمْلا نم ِناَمَْط نإَو ل :ىلاعت هللا ّلوق ًاذُهَنُم «ناتسِكابو ٍناغفألا َنيب مالسإلا
 .[4 :تارجحلا] امتي اوُحِلَصأَ اولئك 8 ركع رس جر

 معء اع
 00 2 انزن



 55-3 زارد هللا ديع دمحم

 "”زارد هللا دبع دمحم روتكدلا ذاتسألا

 :عرولا قتلا ٌملاعلا

 ّيوق «هملع يف ِتْبَت «ناهيإلا قداص «ةرظنلا ٍقيمع يت ملاع يف ٌمالسإلا زر
 ٌراَسُي يذلا َمَلَعلا اهيف ناكف ؛مالسإلا مولع يف «رفوألا حلا ىلاعت هللا هاتآ «هنّيدت يف

 امو يسوم دالا قع او ةناحلا ةزك ابرز كضوم طقلا اذه لك قرارا

 ةقيقح ىلع ٌةقاَربلا ٌةراضحلا كلت الو «مالسإلا ملع ىلع ايندلا هذه ٌملع هيلق يف ىغط
 اهيلع ُْتلمَتْا يتلا ٍةّيحورلا ةورثلا نع ةّيدملا هذه ٌفراخز هّئرَهَب امو «ناييإلا

 نآرقلا ٌماكحأ اهيلع ُْتاَمَتْشا يتلا ٍةّيناسنإلا ةربخذلا كلت نعالو «ةيمالسإلا ٌقئاقحلا

 .ةمايقلا موي ىلإ ٌةدلاخلا ٌةيقابلا ةتباثلا ٌةرّرقملا

 .زارد هللا دبع ٌدمحم روتكدلا «ملاعلا ٌّعِرَولا انّميدص وه «ليلجلا اعلا كلذ

 :اهدحو ةقيقحلا بلط ىلإ ههاجتا
 ٍةَّيلك يف انّيقتلا ذنم .ةنس نيرشعو سم وحن نم ءرهاطلا ّحَألا كلذ ٌتْفرع دقل

 :مالسإلا ملعل ٌبحملا ٌدجي ام َمركأ ٌتْدجوف .اهئاشنإ دنع نِيليمز نيدلا ٍلوصأ

 ةقيقحلا بلط ىلإ جني «لقعلا يفو ةياغلا يف ٌةماقتساو دصق َنْسُحو «ريكفت ًةمالس
 هَّبّل ديطتسي الو «ءارآلا ٌعدب هيوهتسّيال أتْمأ الو ًاجّوِع يغبي الو ءاهاوس ديري ال

 .م190/8 - ه 181لال :ةرشع ةيداحلا ةنسلا نم «رشع يداحلا ددعلا :«مالسإلا ءاول» ةلجم )١(



 ءايلعو مالعا 8ك

 ىلع ٌلاجرلا ُعبتي الف «قباس يأرل ٌديلقت ةقيقحلا بلط نع ُفََي ُهْفَمَي ال اى ءراكفألا ٌءِيِدب

 يصوصنلا مهف يف ركفتلا لقعنُم وه لب اعملو ديدملا ُقيرب هذخأي الو .مهئارسأ

 ّصنلا دنعف «ةيوبنلاو ةينآرقلا شصوصتنلا وهو «دحاو ُدْيَق الإ هدّيقُي ال «قئاقحلا بلطو

 يف ليوأتلا ٌلواحي ال ءمّجهتُم ريغ ًاعشاخ ُففقي هتلالدو هدنس يف عطاقلا مَكْحّملا

 اهيّيحالص ىلع ٌليلدلا مقي م يتلا «ةَينَدلا كلتل صصوصنلا عاضنإ الو ؛ليوأتلا لقي ال

 ْ .ءاقبلل

 وه ام اننيب َدقعناو «هيلإ تْنَئأَمْطاو هب ٌتْسِنَأَف «هتلامز يف ّحألا ٌتيأر اذكه

 انيس لك رةفق هنارقلا منغ كللط قل نالت انزاس لب: ناكل ةلاهؤ يون 8

 رمأ يف انيأر فلتخا ام انفراعت ُذنم انَأ ٌدهشأو ءدحاو يأر ىلع يقتلن مث .هجاهنم ىلع

 .اهرهاوج يف ال تاعوضوملا ٍفارْطأ يف كلذ ُنوكيو ءاردان الإ ٌيئْرُج رمأ يفالو ُّك

 :هنيدب هكاسمتساو اسنرف يف هتسارد

 يف َّماقأو «هديغ انّقراف اى ابوروأ ىلإ زارد هللا دبع دمحم روتكدلا انّقراف دقلو

 ٌرفوأ ثناكو ءأدمأ هريغ ٍةماقإ نم ٌرثكأ هّتماقإ ٌثناكو «ميقُي ْنَأ هللا ًءاش ام اسنرف

 .كلانه ِةّيملعلا تاجردلا ىلعأ اهيف ّلان ؛ةنس ًةرشع يتنثا ّوحن اهيف َماقأ دقف ءًأجاتنإ

 ًاريغت ّدجن ْنأ انْعقوتو «ةَدهْجُملا ةّقاشلا ٍةليوطلا ٍةلحرلا هذه دعب داع دقلو

 عب اوماقأو اوُبهذ ْنَم ضعب يف انْيأر اى .هنيدت وأ ؛هتاداع وأ هسبْلَم وأ هرهظم يف

 نأل ؛هرهوج ًةمالس كلذب َتبئأف ءاناهيإو ًانيدو ًاقّلُح انَكَرَت اى ُهانْدَجَو اًنكلو «هتماقإ
 . ليو ىنفي نأ ريغ نم ثداوحلا هّلقضتو ُبراجتلا هولجت ٍنداعملا َدّيج

 .الالجو 0 ءابم دازف «هيف ًاددشتو «هنيدب ًاكاسمتسا ةدادزا دقلو



 م66 زارد هللا ديع دمحم

 انيقتلا ءادمأ ىنع باغ ّْنِإو ءاَنفاَعت َذنم ةغبانلا ألا كلذب ُةّيسفنلا يتاص ْمَطَقُت
ُ# 0 

 .هوحمي وأ هيوطي هّنأكو .داعتبالا نامز ىلع ىضقي ءاقللا سنأو «بايغلا دعب نم

 :روهالب ةيملاعلا ةيمالسإلا ةودنلا ْق

 ةودنلا ىلإ مارك ٍةَقْفُر عم انزفاس امدنع «ةمزالم هّلوطأو انّئيب ٍءاقل ٌرخآ َناكو

 «ناتسكابلا يف روهالب باجدبلا ةعماج نم ةوعدب ثدقعنا ىتلا «ةيملاعلا ةيمالسإلا

 انقيدص َعماعم انجرخ ءرّضَحلا نم ٌرثكأ ٌسوفنلا ٌفشكي ٌرفسلاو «رفسلا يف انقفارت

 روتكدلا ٍقيدصلا خألا مم ةرهاقلا ٍراطم يف انّيقتلاو «رداقلا دبع نسح يلع روتكدلا

 ُجزامتو «حاورأ يقالتو «قيرط ٌةَقفُر انئيب ثدقعنا كلانهو ,دمحأ هللا فلخ دمحم

 قرتفن ال ءانُمامإ ليلجلا ٌحيشلاو «هيخأ يف هّسفن ىري اّنم ٍدحاو لك ٌحبصأو ءسوفُت

 ٍناوخإلا ٌضعب ٌقلطناو «ةعبرألا ِءالؤه ىلإ ٌرظني هلك ٌرمتؤملا ٌراص ىتح «مونلا يف الإ هنع
 هر 000 يي

 .هتياورب ٌبعادّتتو ءانيف ٌرعشلا دْشَنَي

 يف وأ ٍةدابع يف انغارف ٌتاقوأ يضقن .ايندلا هذه يف ٍةولحلا مايألا نم ٌمايأ كلت
 ةنيفلا رحت ْنَأ دعب «مونلا ثاقيم ًءاج اذإف ءنوجُش تاوذ ٌتيداحأو «ءيرب ِرَمَس 1

 .ةالّصلا ىلإ انها «ّيحورلا ٌسّنَألا كلذ اننب نم عطقني ال ىتح «ةنّيفلا َدعب

 ٌرمتسي وه هنكلو ءءاشعلا ةالص يف انمي نأ دعب هعجضَم ىلإ اًنم لك بهذي مث
 ٌليللا ٌموقي مث «ءايبنألا مونك ًاليلق هّمون ناكف «مونلا نم ٌفَّفْحَتَي ناك هِتاوّلَص يف

 ٍنآرقلا ٍسّدُس ةءارقب ُهَسفن ٌّلخأ دق هنع هللا يضر ناكو «نآرقلل ًائراق وأ أدّجهتم ًايَلصُم

 .نآرقلل ًائراق وأ ايَلَصُم الإ هسيفنب ٌلَتُخا اذإ هارت ٌتنك امو «موي ّلك يف



 ءاملعو مالعأ 1

 :هعييشتو هيعن ٌيِْرَسو هتافو

 نوتلاك ٍثيدحو «ءيرب رورسو «يحور ِسْنَأ يف اموي ٌرشع ةثالث وحن هانْبَحاَص

 ايلا دع راخانانم ددقلا ناك لجعل كت امال نست نك نيون ةناقاتك

 نينثالا ٍءاسم نم ةثلاثلا ٍةعاسلا نم ريخألا ِثّلدلا يفف ءاهّتقيقح فرعنلو ءاهّرُم فرعنل

 انطتحاف أعَجَو ٌمامإلا خيشلا اكش 18ال/ ةنس ةرخآلا ىدامُم رهش نم ٌرشع سداسلا

 خيشلاو «تارُجُحلا رئاس نم انيلإ انثاوخإ ىعادتو ؛هوعدن بيبطلا ىلإ انلسرأو «هب
 مث «للاعت هللا ةاضرم ٍبّلَط ىلإ ةعراضلا هتيعدأ مالآلا عم ولتي لماكلا هوُحَص يف

 هيلإ انإو هلل انإف ءءاودلا نم قبسأ تناك ةينملا ٌنركلو ؛ءاود َفصّوَو «رخآ ًابيبط اَنوَعَد

 ءلِفاَحَمْلا ِتلّطَعَتف ,عجافلا ريخلاب ٌسانلا َعماَسّتو «ءاكبلا ٌجيشن انّدَتَأف .نوعجار

 الوأ هفرع ْنَمو ءاريخأ هفرع ْنَم ىكبو «عاقبلا يف ّيعّنلا ىَرَسو «عامتجالا َفّقوتو

 .ًامنأم ٌثراص اهّلك روهال ّنأك ىتح

 راطملا ىلإ ُةّيشو «ةيمالسإلا ميلاقألا لكل نولّثمم رهاطلا هنانج ىلع لص دقل
 .ةلود َنيثالثو ٍنْيتنثال نولّثم

 .«يلابأ ال يع ًايضار تنك ْنِإ ٌبر ايا :اهب قطن ٍتاملك ٌريخآ تناك دقل

 نم َناكو هآّيقت أّرب ّناكو اديهش تام دقل ءزارد هللا دبع دمحم َمامإلا هللا مِحر

 :ةاملاو يق دملا



 "”زارد هللا دبع دمحم روتكدلا يف ىرخأ ةملك

 ةلوم ران خ 1 يتفاوملا ه1 ةنس ةرخآلا ىدامج ْنِم 17 نينثالا موي يف

 ٍليلجلا ّيمالسإلا ٍثحابلاو «تّبَنلا ملاعلاب ءلجو ّرع هللا ةمحر ترثأتسا م

 ةغللا ةبلكب ذاتسألاو «ءاملعلا رابك ةعامج وضع ءزارد هللا دبع دمحم روتكدلا ٍةليضف

 ّيملعلا رمتؤملا يف ٌكرتشم وهو َأْجَف ٌةافولا هّنءاج دقو ,فيرشلا رهزألاب ةيبرعلا

 نيذلا سوفن يف ٌميِلأ ٌمقو أَبَنلا اذهل ناكف «ناتسكابلاب «روهال» ٍةنيدمب ّيمالسإلا

 :ةعيفرلا ةّمهلاو ,ميركلا قّلُخلاو «ريزغلا ملعلا هيف اوُهَرَعو ءميركلا ّلحارلا اوفَرَع

 .رئاغصلا نع يلاعتلاو

 ٌينيدلا ةيردنكسإلا ٍدهعم ىلإ بستناو .«يايد ةلحم" ةيرق يف هللا ٌةمحر هيلع َدِلُو
 نيحجانلا ٌلوأ ٌناكو 2١1417 ةنس «ةيرهزألا ةيوناثلا ةداهشلا ىلع ٌلصحو «140© ةنس

 مّلعت مث ءاهيف نيحجانلا ّلوأ ّناكو ١1415 ٌةئس ةيملاعلا ةداهش ىلع لّصحو ءاهيف

 «رهزألاب يلاعلا مسقلاب سيردتلل ٌريتخا 1974 ةنس يفو ءاهب بتكو ةيسنرفلا ةغللا

 هاروتكدلا ةداهش ىلع ٌلصحو «ةيملع ٍةثعب يف اسنرف ىلإ رفسلل ٌريتخا 191/5 ةنس يفو

 .م 19541 ةنس نوبروسلا نم العلا ٍفرَّشلا ةبترب

 ٍةغللا ةيلك يفو ؛مولعلا راد ينو «ةرهاقلا ٍةعماج يف سيردتلاب ٌلغتشاف داعو

 ايلعلا ةنجللا يف ًاوضع ناكو ١19544. ةنس ءاملعلا رابك ةعامج ةيوضع ّلان مث «ةيبرعلا

 .مم ع ماا ةنسلا نم ١١ ددعلا :«مالسإلا ءاول» ةلجم )١(



 ءاملعو مالعأ 7

 يف ةيفاقثلا ةيراشتسالا ةنجللا يفو «ةعاذإلل 1 سلجملا يفو ؛ميلعتلا ةسايسل

 .ةعاذإلا يف هثيداحأو هِتارضاحمو هّتالاقمو هِتُكب 5ب مالسإلا رشن يف ًكراشو ,رهزألا

 يفو .فيرشلا ٌيوبنلا ثيدحلا يفو «ميركلا نآرقلا ريسفت يف ٌةعتمم ثوحب هلو

 ىلإ .فيرشلا رهزألا ٍةناكم يفو ءابّرلا عوضوم يفو «مالسإلا يف ماعلا ّلودلا ٍنوناقلا

 .تاعوضوملاو ثوحبلا نم كلذ ريغ

 هيد ىلع رويغلا ّيمالسإلا ّيرهزألا ملاعلل ًالضاف ًالَثَم ٌميركلا لحارلا ناك

 ةمكحلاب هّير ٍطارص ىلإ يعادلا ههِتْمَسو هرهظم يف ٍنَّوَّصَتملا «هتمارك ىلع ٍظفاحملا

 ٌئمالسإلا ٍثحبلا ماعد نم ًانيكر ًانكد نوملسملا َدَقف هتومبو ؛ةنسحلا ةظعوملاو

 .مالسإلا ىلإ ةوعدلاو

 قلي هين َةَّنُسو ُهنآرقو هتيد َمَدَح ام ِرْدَمبَر بو ًاريخ هازجو ٌةعساو ٌةمحر هللا همحر

 .نوعجار هيلإ اًنإو هلل انإَو



 "”نيسح رضخلا دمحم خبشلا

 (هااولو/ 149

 :قحب ٌيَفلَّسلا ملاعلا

 ءرصعلا اذه يف ًاروهظ نييفلسلا ءاملعلا ٌحضوأ ٌمضخلا ٌخيشلا ٌموحرملا ٌداتسألا

 م نييفلسلا ٍلاجرلا َنِم ْنَم يردن ال اننأل «ّيفلس ٌرخآ هنإ :لوقن نأ فارسإلا نمو

 .رونو حوضو يف ةيفلسلا َنلعأو ءرهظ ّيَفّلَس ٌرخآ هنأ َدّكؤملا ّنكلو ءاورهظُي

 :عاجشلا ءيرجلا نمؤملا

 ًائيرج ًانمؤم ناك دقف «ءاملعلا نم هريغ يف غمتجت مل ٌثتافص رضخلا انؤاتسأل عمتجا

 الف ّقحلا ٍليبس يف ٌدِهَطْضُيو ُبَّذَعُي مئال َةمْوَل هيف ىشخي الو ءّقحلا ُلوقي ًاعاجش

 ...ةلذ يف نوكسلاو ٍنانئمطالاب ىضري الو «هّنايإ ُفْعْضَي الو هتميزع نس

 لو ْنِوَي ملو كلذ يف ًاعيفر ًابصْنَم كرتو ءسنوت ضرأ يف نييسنرفلا َمّواق

 .هّترجه يف و بلا ًايستؤم هيطو نم رجاهف ؛مادعإلاب هيلع َمِكُح ْنأ دعب ,فعضي

 «ضرأ ّلك يف مالسإلا ًءادعأ ًامواقمو «مالسإلا نع ًاعفادم ميلاقألا يف ٌفوطي ٌدخأو

 .اهيف ٌءيضي ًارون ناكف ءرصمب فاطملا رخآ يف ُماَقُملا هب ٌرقتسا ىتح

 سرام ١١ قفاوملا ه١/ا/ ةنس نابعش ٠١ ءاثالثلا ءاسم يف ةدقعنملا «مالسإلا ءاول» ةلجم ةودن )١(

 .م ١908 - ه11١/ا/ :ناضمر «ةرشع ةيناثلا ةنسلا نم ؛لوألا ددعلا يف ةروشنملاو ء« 8



 ءاملعو مالعأ نان

 :قيقدلا يوغللاو قيمعلا هيقفلا

 ٌفرعي «ّيكلاملا بهذملا يف ةّيهقفلا ةركفلا ٌقيمع ًاهيقف هتعاجش عم ناكو

 ًةحيحص ٌةاوتف ٌنوكتو «ةعجارم ريغ نم هيف يتفُي ناك هنإ ىتح ههَماَجَّتاو هّقطنمو هقئاقد

 ,ةغالبلاو ٍفرَّصلاو ِوحَّنلا ٌدهاوش هناسل ىلع ٌءيجت ءاقيقد ًايوغُل ًالاع ناكو .ةميلس

 .اهيف ملاعلا ناسل ىلع ٌءيجت ام َعرسأب

 :رظانملا لداجملا بتاكلا

 ٍناسللاب ال ءًأرِظانُمو ًالِداَُم ناكو ءدّيج ٌميقتسم ٌبولسأ هملقل ءًابتاك ناكو
 لداَج ..هرحن يف مّضخلا ديك ٌدْرَي نأو ءاهِعضْوَم يف ةّجُحلا َّمَضَي ْنأ ٌعيطتسي «ملقلاب لب

 باتك ّبحاص ٌلداجو هّمَجْلأَو هّمَسفأَف ""«لهاجلا رعشلا يف» باتك بحاص
 .رمألا اذه يف نجلا نيف "' «مكحلا لوصأو مالسإلا»

 :رهزألا ةخيشم هيلوت
 َحَجن دقف ءايندلا هتف |ف «ّينيد بصنم َبكأ َيّلْوف هنيجت ايندلاب هلا ٌةريتخلا مث

 ةكرت ٌديري ال ام هنم ٌديرُي بصنملا ّدجو ايلف «ةمعُنلاب هرابتخاو ةمقّتلاب هرابتخا َنيح
 .ءاوّسلا ىلع هيقفاومو هيفا نم ًارّدقُم ؛ةماركلا ٌروفوم ِةّزعلا ٌروفوم

 اهنم ٍةدحاو لك ْتعْرُو ول مراكمو اياَجبَس رِضّخسلا خيشلا يف ُمالسإلا ّدقف دقل
 دلع ضروب احيلاو ةمخر كل فجرت هيما لصنا نم ةاكل لخاوجزع

 .م 141/7" قفاوملا ه117 ةنس ىفوتملا ةمالس نب يلع نب نيسُح نب هط روتكدلا وه )١(

 .قزارلا دبع لع خيشلا وه (0)



 كلما مازع باهولا دبع

 " ماّرع باولا دبع روتكدلا
 (ها مل #1١

 :يعرشلا ءاضقلا ةسردم يف

 ناك «ةنس نيعبرأ نم ٌرثكأ ذنم مازع باهولا دبع روتكدلا موحرملا ٌتفرع دقل

 ًاصخش تفرعف «ىلوألا نينسلا يف تنكو «ٌيعرشلا ٍءاضقلا ةسردم يف ةيلاعلا نينسلا يف

 .نوملسملا عمتجي نأ ٌبحيو «نيملسملاو مالسإلا ىلع راغي ءناسللا ففع ءًييقتسم

 :ةيبرعلا ىلإ ةيكرتلا نم (نيملسملا داحتا)» باتك هتمحرت

 ملعت ىلإ هجتا ءيعرشلا ءاضقلا ةسردمب ةّيئاهنلا ةنسلا يف وهو هنأ ركذأل نإو

 كا ناريس عمق درمر ايرابتم ومكر قا
 دقف ؛يعرشلا ءاضقلا ةسردمب ةيئاهنلا ةنسلا يف وهو ؛م1914 ةنس يف ناك همجرت

 .هباب يف هتيأر باتك مدقأ وهو «نيملسملا داتا باتك ًاّيكرت ناك هل ليمز عم مجرت

 :ناتسكاب يف هلمع رثأ

 نإ :لاقف «باتكلا كلذ عبط ديعي نأ هيلإ تبلط ءروهال يف هعم تنك امدنعو

 ًالجر تيأر «ناتسكاب يف تنك امدنع هلمع رثأ تيأرو .ًاليلق غّرفتأ امدنع هللا ءاش

 رياني "76 قفاوملا فمه از ةنس بجر ١١ ءاثالثلا ءاسم ْق ةدقعنملا «مالسإلا ءاول» ةلجي ةودل )0غ(

 .م1959 - ه11*ا/8 :نابعش :ةرشع ةيناثلا ةنسلا نم رشع يناثلا ددعلا يف ةروشنملاو م69



 ءايلعو مالعأ نحب

 ,ةّييرعلا ةغللا ميلعتل اهب ةريثك سرادم أشنأف ؛ةّييرع ةلود ناتسكاب لعج ىلإ همت

 .سرادملا هذه ىلع ظيفحلا يماحلا وه ناكو

 :ةيدوعسلا ىلإ هلاقتنا

 تداك .ةيدوعسلا ةّيبرعلا ةكلمملا ىلإ ناتسكاب نم لقتنا نأ دعب هنأ بيرغلا نمو

 ةريثكلا تانوعملا اوُعَمج نأب ؛ناتسكاب ًءاينغأ اهَكَراَدَت نأ الول «سرادملا هذه ٌعيضَت

 .اهّلك اهوديعي نأ اوعيطتسي ملو ءاهّضعب اوداعأو ءاه

 :ةيبرعلا ةغللا رشن يف هرثأ
 نم هغّرُمو ماَّزع باهولا دبع روتكدلا رمُع يف دم ناك ول هللا نأ دقتعأو

 ةّبمالسإلا ميلاقألا يف فّوط مث «مالسإلا دالب نم ٍدلب ّيأ يف ةّيموكحلا لامعألا

 :ةّييرع دالب ىلإ اهلك ةّيمالسإلا ميلاقألا لّوح «ناتسكاب يف اهب شاع يتلا حوّرلا هذهب
 .ًاريخ مالسإلا نع هازجو «ةعساو ةمحر هللا همحر
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 مل يمهف روصنم

 (ها م ا

 :هتبوتو اسنرف يف يركفلا هفارحنا

 روتكدلا وه «ميوق قل اذ الُجَرو اَيقت ًانمؤمو ءأيظع ًاملاع هئاقلل هللا راتخا

 .يلع نب نسحلا ىلإ هبسن يهتني يذلا يمهف روصنم

 اهجْوَف يف ةميدقلا ةّيرصملا ةعماجلا يف جّرخت ىتح ,ةّيندم ةيبرت يف هّتايح أدتبا
 «ٌيركف ٍفارحنا نم اسنرف يف اهب ْتَّنأت دق ٌةساّسحلا هسفنو ءاسنرف ىلإ بهذو لوألا
 ًافنغ ةادزا ءمهديغو نونّيدنملا همواق الو ,مالسإلا نع ٌةفرحْنُم ٌثارابع هتاباتك يف ْثدّبف
 ىتح لكَ يلا ةلالُس نم كلذ ٌنوكي نأ ًابَجَع ناكو «فارحنا نم هّلقع هب بيصأ اهيف
 .سانلا ضعب ِتاءارتفا وأ ؛خيراتلا ِءاطخأ نم اهونظو «ةبسُتلا هذه يف نوفراعلا كش دقل

 2 عم

 روصنم اذإف ءاسنرف ٍفارحنا ىلع بلغتي رهاطلا مدلاب ٌسانلا ئجوف نكلو
 .هلل هلامعأ ّلك ٌبستحملاو ,رهاطلا ٌيقنلا وه يمهف

 ؟هبلق نامبإلا لخد فيك
 ؛ سي ناكف ؛عومدلا َفَرذ هنم ناك ام رّكذت امَّلك ناكو ؛بانأو بات دقل

 .ىقُّتلا ٍةِعْوَرب هساسحإ ةيصعملا

 .م1888 - ه111/8 :ةرشع ةثلاثلا ةنسلا نم «يناثلا ددعلا :«مالسإلا ءاول# ةلجم )١(
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 ءاملعو مالعأ

 ينارحنالاب هللا ينالتبا دقل» :لاقف ؟كّبلق ُناهيإلا ّلخد فيك :ةرم هانزكاذ دقلو

 ناك دقلو .ناهيإلاب يناده ,فارحنالاب ينربتخا يذلا هللا كلو «ةّدر هتّيَّمس يذلا

 كلذ ىلع ٌتزّرمتساو «رفكلاب ُتيِمُر امدنع ٌةَجاَجَّللا يب تَّدتشا مث ءًايركف يفارحنا
 1978 ٍةنس يف هلزنم يف هّترز «'''يواوّنلا ٌةنوُسح َربكألا ٌجيشلا َموحرملا ٌثيقل ىتح
 هتعاجش نع ٌريثكلا ٌعممسأ تنكو «هاوقتو ِهِتباَهَمِب ّبلقلا ألمي ًاروقو ًاخيش ٌثدجوف
 ؟دِحْلُم كنع ُلاقُي يذلا َتنأأ :يل لاق هيلإ تمدق الف ءايندلا نوؤشب هتناهتساو هِمهو
 ْنِإ .يراخبلا أرقاو «نآرقلا أرقا» :يل لاقو «ّيِفتَك ىلع َتّبرف «يالوم اي معن :تلقف

 .كلذب ٌروقولا ٌحيشلا ٌتْدَعوف ؛«هّتآرق نكت مل

 :يراخبلا حيحص ةءارق ىلع هفوكع

 ةءارق ىلع كلذ ٍدعب نم ُتْفَكَحَف ءيدهعب نأ الأ ُتْييْحَتْسا ٌتجرخ املو
 اب كلذ ُنراقأ ٌتذخأو ءابظتو ارك ُتدَجَو «ىلوألا يتلْفَمل ُثْبِجَعو «ّيراخُبلا
 ماحلإلا َّنأو «ةفسلف ّلك نم ىلعأ ِِلي ٌدمحم هب ءاج ام ٌتدجوف «ةفسلف نم ُتْسَرَ
 دمحم هللا اّلِإ هلإ ال ْنَأ ٌدهشأ» :لوقأ ْنأ الإ ذجأ ملف ءثيدح ّلك يف ودبي يللا

 .(هللا ىلإ ٌتْعَجّرو هللا ىلإ تيت هللا ٌلوسر
 :«مالسإلا ءاول» ةودن يف هتكراشمو مالسإلا ىلإ ةوعدلاب همايق

 وعدي «هيلع مالسإلا ٌّقحب موقي يمهف روصنم روتكدلاو «تقولا كلذ نم

 تردي نأ هثسم اننإ دن وأ محرما": سانا ةلغ لقي نأ معا «يدبّيو ءدشرُيو

 .مالسإلا ٍقئاقحب ّسانلا

 ياون يف دولوملا يرهزألا يفنحلا يواوُتلا هللا دبع نب ةنوّسح رهزألا خيشو ةيرصملا رايدلا يتفم )١(

 .ىلاعت هللا همحر ١4765 قفاوملا 47*17 ةنس قوتملاو ١188 ةنس رصمب طويسأ ىرق نم



 مهم يمهف روصنم

 ةمحر بأد اذهلو ؛مالسإلل ٌءالعإ اهيف يتلا ٌسلاجملا هيلإ سلاجملا ٌبحأ ناكو

 روتكدلا ْنِإ :لوقن اّنإو «""”اهئاشنإ موي نم «مالسإلا ءاول» ةودن يف ٍةكراشملا ىلع هللا
 ةسارد هقنتعا لب «ةثارو هنري ل هنأل نوقيّدّصلا نمآ (ك مالسإلاب ّنمآ يمهف روصنم

 .ًاريكفتو

 .اهلك َةَيِدَّمَحُملا ةرهاطلا ٍةلالَّسلا نع ىضرو ءهنع ّيضرو هللا ةمحر احم 5 ه2 ةلمي 2 َ 0 ١
 ريم ساس

 ءءاوللا رادب ه1/1١ ةنس ىلوألا ىدامج نم ةرشع ةيداحلا ةليللا يف ىلوألا ةودنلا تدقعنا )١(

 .(م 1981 رياربف ١5 - ه1/9١ ةرخآلا ىدامج) :ةسداسلا ةنسلا نم رشاعلا ددعلا يف ترشنو



 ءاملعو مالعأ نادل

 "”يمهف روصنم ءاثر يف ىرخأ ٌةملك

 :بيطخلا ٌينطولا

 ٌتيقتلا دقف «الاعو ًايعماجو ًاينطو يمهف روصنم روتكدلا نع ملكتأ نأ ٌديرأ

 ةماقلا ٌديدم ًالجر ٌتْدجوف 21419 ٍةنس رخآ ٌةينطو ٌةبطخ بُّطخي ناك ُثيح هب
 :يل ليقف ؟لجرلا نم :ثلأسف «سوفتلا ىلإ لصي «شاّيج جّدهُم توصب ًةبطخ يقلُي
 :يبناجب ْنَمل ٌتْلقَف «يمهف صقرم وهو «رخآ لحي مسا ٌركذي ناكو ءيمهف روصنم

 :لاقو ثلاث انعطاقف ءملسم اذه َّنإ ال :لاق ؟ًايماحم ناك هنإ :نولوقي يذلا وه اذهأ

 دعب ةيادحلا هل ىّنتأ تنك ّىنعم لجرلا يف ٌتْسِنَأ اذه ّلك َعم يّنكلو دحلم هّنكلو

 .لالّصلا اذه

 :ةيرصملا ةعماجلاب ةفسلفلا سردم

 ًاسردم نّيع ١147١ ةنس رخآ يف هنأ كلذ ؛هل ًاذيملت كلذ دعب هب ٌتلصّناو

 ٌممجي .حيصف يرع بولسأبو «سوردلا هذه يقلُي ناكف «ةّيرصملا ٍةعماجلاب ةفسلفلل
 هّنكلو «فارحنا نم ولخت ال ًانايحأ ٌتارابع هنم وُدْبَت ٌثناكو «ةباطخلاو ةرضاحملا َنيِب

 نم هريغ لعفي امك ءٌرشلا ىلإ ةوعدلا يف جلي الو ءلسرتسيو ًاَبط اهيوطَي ام ناعرس
 .مويلا ىلإ ٌلالَّصلا كلذ مهنم ٌعمسن انْلز ام نيذلا هئالمز

 ليربإ ؟١ قفاوملا هه119/8١ ةنس لاوش "١7 ءاثالثلا ءاسم يف ةدقعنملا مالسإلا ءاولا ةلجم ةودن )١(
 .م1488 -ه ١111/4 ةدعقلا وذ :ةرشع ةثلاثلا ةنسلا نم .ثلاثلا ددعلا يف ةروشنملاو ؛م1409 ةنس



 وحب يمهف روصنم

 اما

 ٌتْرَكَذَف هيلع هللا ةمحر ّيوالبِبلا دمحم ديسلا انالوم ٍةليضفب ُتْيقتل تيقتلا كلذ دعب

 انّدنع وهو «ٌيِنَسَح هنأل وجرت ام وجرأل ينإ 000

 لجرلا كلذ ّنأب ٌنئمطم ينإف ْنذإ :هل ٌتلقف ءبَسّنلا يتباثلا نيينسحلا فارشألا نم

 .ىلاعتو هّناحبس هللا هيدهيس

 ىلإ َعّراَسل ءدحلُم هنأب ٌسان هئوانُي مل ولو «داحلإلاب زهتشي مل ول هنأ ٌدقتعأو

 .ةيادهلا

 :ةعماجلاب بادآلا ةيلك يف هرثآم نم

 نم مالسإلا َّنّضِح ناك ةعماجلا ين وهو ..هيلع بات هللا نأ ٌتْملع كلذ دعب

 تناك «بادآلا ًةيلك َّنأ :هرثآم نم ّلعلو 2191 ةنس يف اهكرت نأ ىلإ 19377 ةنس

 ةّصاخ ٌتافّرُع تابلاطلل ّنوكي ْنأ ىلع ّرصأف «ةبلطلا عم ُثابلاطلا اهيف رْثَك ةيلك ّلوأ

 روصنم روتكدلا كرت نأ دعب اَّلِإ طالتخالا ٌثدحي ملو ءكلذب َكَسْمَتْساَو «ةساردلل

 .ةعماجلا

 :ناهربو ٍةَجُح نع هنّيدت

 نآرقلا ةءارق نم ٌرثكأ ْنَأ دعب يمهف روصنم بلق ىلإ َنايإلا هللا لخدأ دقل
 َّنمآ اى َّنَمآ هنإ :هترضح ريغ يف ًارارم ُتلق دقلو «ٌّيراخبلا ةسارد يف قّمعتو
 .ناهربلاو ِةَجُحلاِب هقنتعا لب ءاثاريم َنايإلا ثري مل هنأل .نودشارلا

 .هلمع نم ٌرثكأبو هصالخإ ٍرادقمب هباثأو .هنع يضرو هللا همحر
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 ءاملعو مالعأ 2

 "ياوغلا دماح روتكدلا

 :بطلاو مالسإلا لجر

 يردبلا دماح روتكدلا بطلاو مالسإلا لجرب ةعساولا هللا ةمحر ترثأتسا

 «سانلاو نطولاو بطلاو مالسإلا ةمدخ يف اهاضق ةكرابم ةليوط ةايح دعب يباوغلا

 ٍثحبلا ةيحان نم هيف ًارهام ناكف بطلا سردو «ةلضاف ةينيد ةأشن هللا همحر أشن دقف

 .قيبطتلا ةيحان نمو

 :مالسإلا ةيعاد

 يف اهيقلُي يتلا هبَطُخِب قالخألاو مالسإلا ٍاَعُد نم ٌةيعاد هسفن ٍتقولا يف ناكو

 ريثكلا اهيف نابأ يتلا ةلوصوملا ةريثكلا ِهِتالاقمبو «ةيدنألاو تايعمجلاو دجاسملا فلتخم
 لوسرلا ةَنُس نيبو ؛ملعلاو نآرقلا نيبو ءبطلاو مالسإلا نيب طباورلاو تالّصلا نم

 هتالاقمب «مالسإلا ءاول» ةلجم تاحفص يباوغلا روتكدلا ناز املاطو .نوكلا قئاقحو ٌةَِكَك

 لّصفُي ناك يتلا تالاقملا كلت يهو «ةدئافلا ةريزغلا «ىنعملا ةقيقدلا ,بولسألا ةّيوقلا

 .ةنسلاو باتكلا يف تدرو يتلا ةّيعامتجالاو ةّيحصلاو ةّيبطلا قئاقدلا نع ثيدحلا اهيف

 :«مالسإلاو بطلا نيب» هباتك

 هنأل «ياوغلا دماح روتكدلا ىلع مّلَعلاك «مالسإلاو بطلا نيب» ناونع فيو

 زاجععإب ًانايإ نينمؤملا تداز يتلا ةّيمالسإلا ةّيبطلا هتالاقمل مئادلا ناونعلا اذه رثآ

 .م1955 رياربف - ه117/4١ نابعش :ةرشع ةثلاثلا ةنسلا نم ءرشع يناثلا ددعلا :«مالسإلا ءاولا ةلجم )١(



 قمل يباوغلا دماح

 ريجنسي ناكر لزا7 هل نين يداجاف تفر ناش ٌرلْغو مهارت

 .ةايحلا هذه يف ةّيسفنلاو ةّيسحلا ةداعسلا قرطو

 :مزتلملا رعاشلا

 رعشلا لوقي نكي مل هنكلو «رعاش اذه راوجب يباوغلا دماح روتكدلا ناك دقلو

 «مالسإلاب ًاينغت لوقي ناك لب هثيبخ وأ ٍضَرَكلا هِفات يف وأ ءهلِطاب وأ ٍثيدحلا وغَل يف
 .مّيّشلا ٍدِواَحَمو قالخألا مراكمل ًاضْرَعو «مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا يف ًاحْدَمو

 :نآرقلا ةغل ىلع هصرح

 ٍةغل ىحصفلا ةيبرعلا ٍةغللا ىلع ًاصيرح بتكي وأ بطخي ايف يباوغلا روتكدلا ناكو
 روتكدلا عيطتسي فيك نوبجعي سانلا نم نوريثكلا ناكو «نايب لك تقاف يتلا نآرقلا
 بتكيو َملاَطُي نأ ينْضُملا ٌيموكحلا هلمعو هَ ةقهزُملا ةّيبطلا هلغاوش لالخ يباوغلا

 بدألا ةءارق يف و هقّيعت ىلع ّلدت يتلا ةلئالا ةيوغللا ًةورثلا هله نْحْخَّدَيَو لؤي

 .نايبلاو

 قْمُح ىلع ّلدت يتلا ةّيمالسإلاو ةّييطلا تافلؤملا نم ةفئاط يباوغلا روتكدللو

 ف لة و تلا ردر كعنلا

 ملاعلا ىلإ يباوغلا روتكدلا يف ءازعلا 37 «مالسإلا ءاول» ةلجم ةرسأ إو

 هتردُق تّلَج هللا لأسنو «هتافّلؤمو هتالاقم ءاّرقو هئاقدصأو هترسأ ىلإو «يمالسإلا
 يباوغلا روتكدلا موحرملا ىلع هاضر ٌضويفو ِهِئ هتبحر بيبآش ْعِبْسُي نأ هتملك ُتلاعتو

 .لوؤسم مركأو لومأم لضفأ هنإ هتعيرشو هنآرق ىلع ِهِتْْيَغ رْدَقِبو «هنيد مّدَح ام رْذَقِ
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 "”نيدباع ىريص ذاتسألا

 :«مالسإلا ءاول» ةلجم ةودن يف هتكراشم

 ةّّبوقلا اهتدمعأ َدحأ ناك اليلج ًالاع دقفت نأ «مالسإلا ِءاول» ةلجم ىلع رعي

 ةليضف وهو «ةضيفتسملا هثوحبو «ةميوقلا هئارآب اهدّوز يتلا اهتاودن يف ًاعراب ًاثّدحتُمو
 .نيدباع يربص دمحم خيشلا موحرملا ذاتسألا

 ٍف ٌرشملا هفقومب «ةكرابملا ةبيطلا هّتايح مخي نأ «هتئيشمل دار ال يذلا هللا ءاش دقلو

 «ةلودلل ًاروتسد مالسإلا عوضوم ادنحب نئتللا ءَنْيَتريخألا نيئودنلا يف ميظعلا
 .نيملسملل ًاذالّمو ًالقعم رهزألا ٌعوضومو

 :حفاكملا دهاجملاو لماعلا ملاعلا

 اى .مئال َةمْوَل هيف ىَقْخَي ال «ٌنحلا ٌلوقي هآّيقت ًاعِرَو الماع ًالاع هللا همحر ناك

 ُبرعلا يبا ذنم «مالسإلاو ةبورعلا ٍةرْضُن ٍليبَس يف ءاوللا لمح احفاكم ًادهاجم ناك

 نودّهمُي زيلجنإلا ناك نيح نيطسلف يف شيعي ناكو ءيسنرفلاو ّيزيلجنإلا رامعتسالاب
 ةوعدب يداني هتايح َلاوُط َحِتَف امو لْمَّشلا عْمجو داهجلا ىلإ اَعَدف ءاهيف ٍدوهيلل
 نينيلاو نانإلا قداس ادهاع ناك ةدبلإ تاجيل ةاذاف قش يضالقلاو داهجلا
 .ًارخآو ًالوأ «هتايح يرطش يف

 .م15 دمها" :ةرشع ةسماخلا ةنسلا نم «نماثلا ددعلا :«مالسولا ءاول» ةلجم )١(



 مد نيدباع يربص

 ميمعلا 2ع 5 3 سس تاع

 ةريو «لوالاف لوألا .نوحلاصلا ٌبَمْذَي» 2 هللا لوسر لوق ل اذكهو

00 0( 5 

 .""'لاق (ى وأ «مكرايخب لَّجعُي (نإو «ةلاب هللا مهيلابُي ال «ليسلا ٍءاثغك ٌسان
 2007 هس كلر 0 ام 5 ٍِ

 ةَقيلَذ نيت لك » :هقلخ ءانف دعب يقابلا نيملاعلا بر ٌمالك مالكلا ُديخو
 ل ا ا لا ل ىلا | همر لام موس أ هما سب ع هذا رك ا ى 17

 دكا َلْضدَأَو ِراَكلَأ ِنَع رخو نَمُه ُةَمنِقْلا موي كح روج ترو اَمَّنِإ تول
 هر ل سس تلا تيرس حل رع رق سس حا سرس هل >

 .[186 :نارمع لآ] 4 روُرْمْلا علم الإ ايدل هولا امو زاف دقف

 همسفنل مّدقو «هّداز ليحرلا مويل ٌلهَتا دق نيدباع يربص ًداتسألا هل ٌروفغملا نإ ًاّقح

 .نيحلاَّصلا َنيِقنملا ةنج «ميعنلا راد ىلإ هقيرط لعجي ام ؛تايقابلا ٍتاَاَّصلا نم
 و

 اهيف لأستو «قيمعلا اهئزُح نع ؛مالسإلا ِءاول» ةلجم ابم ٌرّمعت ءافو ةملك اهنإ

 لعجي نأو «هناوضرو هتمحر ِثْيغب ؛ميركلا ٌريزعلا انّديقف دّمْغتي نأ هّئاحبس ىلوملا

 .نيرباّصلا نيدهاجملا هلاثمأ يف ًافعاضم ٌصّوِعلا

 «نوحلاّصلا ٌبهذي# :ِلب ٌيبنلا لاق :لاق ّيملسألا سادرم ثيدح نم (147/4) يراخبلا هاور )١(

 :(5185) ةياور يفو .«ًةَلاَب هللا مهيلابي ال ءرمّتلا وأ «ريعشلا ةلاَمُحك ٌةلاَفُح ىقبيو «لّوألاف لّوألا

 ةلافح ىقبتو «لوألاف لوألا نوحلاّصلا ُضَبْفُي١ :- ةرجشلا باحصأ نم ناكو  سادرم لاق

 طقس :ةلاثحلاو «ءيش لك نم ءيدرلا :ةلافحلاو .«ئيش مهب هللا أبعي ال ريعشلاو رمتلا ةلافحك

 .ًانزو مهل ميقي الو أرْدَق مهل عفري ال يأ :ةلاب هللا مهيلابي الو .سانلا
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 "”يعابسلا ىفطصم روتكدلا

 :داهجلا ناديم يف

 هذه ربنم قوف نم يمالسإلا ملاعلا ىلإ يعنأ ةكرابملا ةودّنلا ئدتبن نأ لبق

 موحرملا وه «ةلوهكلا نس َعَلَب نأ ىلإ هبابش ذنم مالسإلا يدهاجم دحأ ةدهاجملا ةلجملا

 فصتنلا يف داهجلا ناديم يف يفوت دقو ءايروس ملاع يعابسلا ىفطصم روتكدلا ذاتسألا

 .ه785١ ةنس ىلوألا ىدامج رهش نم ريخألا

 :يملعلا هداهج

 هقفلا لوصأو هقفلا يف صّصخَشلا يف ملعلا بلطي ًاباش ناك ذنم هفرعأ ينإو

 ةلجم يف 1485و “١9177 ةنس يف بتكي ناك دقو «دهاجيو ملقلا لمحي ًادهاجم هفرعأو

 وهو هنع عفادن انلز ام يذلا عوضوملا يف مالسإلا نع ًاعفادم بتكي ناكو ؛«حتفلا»

 .ةّنسلا نع عافدلا

 :«مالسإلا ةراضح» ةلجم هرادصإو قشمدب ةعيرشلا ةيلك يف هسيردت

 داهجلا ءاول لمح «قشمد يف ةعيرشلا ةيلك يف سيردتلا ّنوتو وأشلا غلب الو

 فها184 ةنس ةرخآلا ىدامج نم ١4 ءاثالثلا ءاسم يف ةدقعنملا «مالسإلا ءاولا ةلجم ةودن )١(

 ةرغ :ةرشع ةنماثلا ةنسلا نم رشع يداحلا ددعلا يف ةروشنملاو ,م ١1474 ةنس ربوتكأ نم ؟ قفاوملا

 .م 1955 ريمفون < ه184 بجر



 لهل يعاببلا ىتطصت

 هدحو لمح «"'”ةدهاجملا فحّصلا ضعب هلمحت تناك يذلا ءاوللا طقس املو كانه

 اهيف رّرحُي ٌرمتسا دقلو ؛«مالسإلا ةراضح» ةلجم يه ملعلاب ةّيرث ةزاتمم ةلجم يف ءاوللا
 نم ةعاس داهجلا نع بنكي نكي ملو «ةليئضلا ةدودحملا هدراوم نم اهيلع قفنيو
 .ةديدّشلا لْمَحل نيَّدَصَتُملا نم وه ناك ءايروس يف ٌدتشت ةديدشلا تناك الو «نامز

 :حافكلا ءاول هلُمَحو هْنُجَس

 جرفأ امو «هنيد نع ًاعفادم نجسلا تابايَغ يف ّيقلُأ "”يلكشيشلا بيدأ دهع يفو

 (ءبعلا لْمَح نع هّمْسِج َففْعَض ىتح عفادب ٌرمتساو «ةيناث ةرم حافكلا ءاول لمح هنع

 .هتقاط رادقمب هلمحي َّلظ هنكلو

 :ةرونملا ةنيدملا هترايز

 ًاقيض ّسحأ مل اهب ةعيرشلا ةيلك يف ًاسورد يقلي ةرونملا ةنيدملا ىلإ بهذ دقو

 بيصأ امو همسج ٌففْعَض هعنمي لو مارتحاب اهيف هيلإ رظني ال مالسإلا نأو «قشمد يف

 .ةئيدملا ىلإ ةيناث ةرم بهذي نأ ضارمأ نم هب

 لَك لوسرلا ةرايزل ًةعتمألا ٌدعُي وهو ءهبْحَن ىفق هنأ رومألا بجعأ نمو
 .ةعساو ةمحر هللا همحر .مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ةرُضَح يف سوردلا ءاقلإلو

 مث ءرصم يف ناضمر ديعس يمالسإلا ةيعادلا اهردصي ناك يتلا «ةيرهشلا (نوملسملا) ةلجم ىلإ ريشي )١(

 ردصت تلظو «قشمد يف اهرادصإب زايتما ىلع م1408 ماع يعابسلا لصح دقو «تبجتحا

 .م1946/ ماع ىتح هترادإب

 ةنس ليزاربلا يف ةليغ يفوت «ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا سيئر «يلكشيشلا نسح نب بيدأ (؟)

 .ًاماع نيسمخو ةسمخ نع م1454 قفاوملا ه4
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 كلذ ةافو ىلع فسألا ين يمالسإلا ملاعلا كراشتل «مالسإلا ءاول» ةلجم َّنإو

 .ّيكذلا ةغبانلا دهاجملا ملاعلا
 و

 :يجبروش يديره خيشلا ئراقلا ءاثر

 «يجبروش يديره خيشلا وهو «نآرقلا انعم ولتي ناك لجر أضيأ ينوُت دقو

 ناك «ٌدايوط ًادمأ ةوالتلا نْسُحو توصلا نسحب هنم انعتمتسا دقو انيلع هّقح نمو

 .هتافول فسألا َيدْبُت نأو «هيثرن نأو هاعْنَت نأ انيلع هّمح نم ءانيلإ هيف ىعسي

 ةودنلا داعيم نع ينلأسي يضاملا عوبسألا يف ناك هنإ :مكل لوقأ نأ ع ٌريزعل هّنإو

 .ةعساو ةمحر هللا همحرف «لتري نأ دّوعت اى «نآرقلا لّثرُيو رضحيل

 0.7 2 م
7 9 72 



 مب انبلا دمحم

 ”انبلا دمحم ذاتسألا

 :ةيملعلا ةنامألا ءادأ

 ريخ نم ِمّدق اهب ءاّنبلا دمحم ذاتسألا هل ٍروفغملا موحرملا نع ىلاعت هللا يضر

 «هقلخخ ىلع ىلاعت هللا ءانمأو «ءايبنألا ثرو ؛ءاملعلا ىلع هللا ٌيح نم اق امبو ؛مالسإلل
 الو «ءارم ريغ نم هل ىّدصت |هيف مالسإلا يف َّنحلا نينمؤملا َمّلَبو «ةنامألا ىّدأ دقف

 ْنَم لكل :ةرطع ىركذ هّئريس َلَعَجو «لمَع امم رثكأب ُهازجو «هباوث هللا َلْرْجَأ «ةارادُم

 :هتاوصوو لاعت هلا جو ةيذيرب لع ولت
 :(«مالسإلا ءاول» ةلجم يف هتكراشم

 نيملسملل ةيعان ءانبلا دمحم ٌةيئار بتكت ْنأ مالسإلا ءاولا ٍةلجم ىلع ٌّنحلا نم َّنِإ

 ٌركاذتَيو ءاهُؤرْفَي ْنَم لكل ٌةراسخ هيف اهتراسخ َّنِإف «هّيعن اهيراغمو ضرألا ٍقراشم يف

 .يفلس ٍداشرإو «ٌينيد يده نم هيوتحت ام

 ٍلاثمأ ءنيِلّوألا َنيقباسلا ّعم اهئاشنإ ٍلوأ نم ةلجملا ٌرابلا ٌديقفلا كراش دقل

 هريكفت يف مظتنملا ٍلقعلا ميقتسملا هيقفلاو ,نيسح رضخلا دمحم مامإلا هللاب يفراعلا

 ٌىدهو «ديدس ٍلوق نم مّدق اع ةازجو هنع هللا افع الخ باّمولا دبع ؤاتسألا ههقفو

 .ءازجلا ٌريخ «ديشر

 .م 191/١ - ه 17/8 ةدعقلا وذ :نيرشعلاو ةعبارلا ةنسلا نم «ثلاثلا ددعلا :«مالسإلا ءاولل ةلجم (1)
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 .هتايح يف ِقَمَر رخآ ىتح «ٌيفلسلا هملعب ةّلجملا دمي هنع ىلاعت هللا يضر ٌرمتساو
 هُعٌدوُتو ,رهاطلا هناثج ىلع عومدلا ُفرذنو ءهاعنن ٌرحنو ُلاقم انأرق اننأ انّيشحو

 .ريخألا ٌعادولا

 :سيرابب ةيرصملا ةّيضوفملا يف هتمامإو يعرشلا ءاضقلا ةسردمب هسيردت

 هِجّرح ّبِغ اهيف ٌسيردتلا ّلوت «َيعَّشلا ءاضقلا ٍةسردمب ًاسّردُم ٌموحرملا ناك
 .ذاتسألا ٌييمرُك ىلإ بلاطلا ٌييسرُك نم ّلقتناو ءاهيف

 داشرإلاو هيعوتلا نحت , ًماقف ءسيرابب ةيرصملا ةيضوفملا ةمامإ ىلإ لقتنا مث

 .ًايقت ًاَرَب هريخم يف ناك (ى ءًايمالسإ هٌرهظم ناكو «كانه انئانبأل

 ْبلتْخَت مل ءايفلس ًاملاع ءاَبعرش ًايضاق رصم ىلإ داعو «نئتنس وحن كانه ّتَكَم
 «ةيسنرفلا ًاديم اهنم داع ءاهٌرشب ذي ملو ءاهيف ريخ اب رأت لب ءاهفرخزو ابوروأ هّكرادم

 :ةليلحلا هايازم

 :ٌيعَدَوَل ٌبيدأو ٌيَفَلَسلاع وهف «ةليلج ايازم ؛ميركلا زيزعلا ةلجملا ٍديقف يف ناك

 رثنلا نمو ٌةمكح هيف ام هنم ٌراتخيو «رعشلا ٌظفحيو هلي هللا ٍلوسر َتيداحأ يوري
 .ًارحسل ٍنايبلا نم َّنإو «ةمكحل ٍرعشلا نم َّنإو ءرحس هيف ام برعلا

 ًاليمز ٌتنك أل هتبَراق ْنكلو ءاراغص نحن اّنكو ءاريبك ًابلاط ناك ٌلنم ُةٌتفرع

 .هياثأو هنع هللا يضر «ّيعفاشلا هل روفغملا مهلا هيخأل

 ٍفاَسْفَس نع للاعتي هلوقو هلكش يف بيهم ئواه ٌتْمَس هتايح لوط ُهَمْزال دقو
 .اهيلاعَم ىلإ ىماَسَتَيو .رومألا



 ضن انيلإ مخ

 وأ ملعلا يف ٌركاذتّتف ءانحاوَرو انّودُع يف هّبِحاصَُأ نايحألا نم ريثك يف تنك

 .حيبسُتلا ىلإ جنا انّيكس ْنِإف رابخألا

 :ةسايسلا يف ءاربكلا نم هفقاوم

 ٌةَلَمُم سيلو ٌقَاَص ٍةنَواَعُم بارتقا ناكف «ةسايسلا يف ِءاربُكلا نم برتقا دقل

 .يزح ةأوانُم وأ ءفِلاُم ةوادعب هّبلق َرّكَع امو «ةمثآ

 ةسايسلا ٍرابك ٌدحأ ٌلِصّتاف «قوقحلا ةيلك ةبلطل َيِوَفَّشلا ناحتمالا يف ًاعم انك
 يدنع لجرلا كلذ ناكو ؟ينبا ناحتمال انبلا ًذاتسألا ٌُسلجي فيك :ًاطخاس ةيبزحلا

 يذلاو هَّقح لانو ءنحّمْماو ءبلاطلا ٌرضحو ههُتناْدَطو .ًائيمق ًافيخس يل ادبف ًاريبك

 يف يزحلاو «ةّمقلا يف انبلا ناكو ءتّبجعف ءايخس ناكو ءانبلا ٌداتسألا ًةجردلا َحَرتقا

 .دهوألا ضيضحلا

 ."”الجرو ءابيدأو ءبتاكو «ملاع انبلا هللا محر

 ةنس لاوش نم ١" ءائالغلا موي ءاسم نم ةعباسلا ةعاسلا يف «مالسإلا ءاول» ةودن تدقعنا ال )١(

 :ةينآلا ةملكلاب ةودنلا ةزمح دمحأ ذاتسألا ٌلهتسا ,م ١149 ةنس ربمسيد نم ٠" قفاوملا ف5
 :ةودنلا ءاضعأ يناوخإ»

 هدنع بستحن «نيرباَّصلا نينمؤملا ميلست هتئيشمب ميلستو ءاَّرَّصلاو ءاّرسلا يف هللا ٌدمحي بلقب

 هقفلا مالعأ نم ْ[مَلَعو «ةودنلا هذه يسّمؤمو «مالسإلا ءاول» ةلجم ةانُب نم ًالجر هلالج لج
 خيشلا ةمالعلا ذاتسألا وه :دهجلاو ىوقتلاو قُّلُخلا تارانم نم ًارانمو «خيراتلاو بدألاو

 .نيّيلع يف هتجرد عفرو هاركذ مركأو .ههجو هللا رّضن ائبلا دمحم
 «حورلا ءافصو «قالخألا فرشو «ةفرعملا راحبتساب رهزألا ءاملع نيب فرع انبلا دمحم ذاتسألاو

 - .ناسللاو سفنلا ةّفعو



 ءاملعو مالعأ 2-5

 .يأرلا ةعاجشو ؛مكحلا ةمذو «ريمضلا ةناصحب ءاضقلا يف فرغو -

 فرعي الو ؛ةبهر الو ةبغر هنم لانت ال .قيرطلا ىلع |ميقتسم «هاياضق نع ادهاجم نطولا هفرعو
 .هتيار لمحيو هنع عفادي ؛قحلا الإ

 لئامش نيب عمجي وهف ءانلعو ًارس هتمأ و هنيد مدخي ةنس نيسمخ ةبارق هيلع هللا ناوضر ّلظ دقو
 .قّفوملا دئاقلا لئامشو لوهجملا يدنجلا
 الو هيف باصملا ةحادفب رعشأ ؛ميركلا ليمزلا اذه يمالسإلا ملاعلا ىلإو ةودنلا ىلإ ىعنأ ذإ ينإو

 .«نوعجت هل انوي اًنإإ# :هناحبس هلوق ددرأ نأ الإ ينعسي
 .«ءازجلا لضفأ نيملسملاو مالسإلا نع هازجو ءصلخملا دهاجملا ملاعلا اذه هللا محر



 ضخ باطخ تيش دومحم

 "'"باطخ تيش دومح نكرلا ءاوللا

 (ها119-14)

 (م1998-1919)

 :هفلؤمب باتكلا ةلص

 ىلع باطخ تيش دومحم نكرلا ءاوللا ميركلا يقيدص ىنعلطأ دقف دعب امأ

 عمجم رّثؤم يف هنم ليلق ضعب ىلإ تعمتساو ««ةدايقلاو ةديقعلا نيب» ميقلا هباتك

 .ةيمالسإلا ثوحبلا

 قولا اديطمو لوما اورعش ق تاك نم روض نزف ناكلا نو

 ؛هبحاص نع «هبتاك دوهجل ةرمث نوكي يذلا باتكلا لصفني الو ؛لوقنملا يف هكاردإو

 ةروصو (هنم ةروص هنأل ؛موزلملا نع مزاللاو بِّبسُملا نع ببسلا لصفني ال (ئ

 .هسفن راوطأ نم روط

 .ُهَدَجْوَأ نمل نايبلاب انضّرعت اذإ الإ رثألا نّيبتَي نأ نكمُي الو

 .م119/8 - ه419١ :ىلوألا ملقلا راد ةعبط 94-78 ص ««ةدايقلاو ةديقعلا نيب» باتك ميدقت )١(

 .باطخ تيش دومحم نكرلا ءاوللا لوح ةرهز وبأ ذاتسألا مالك ىلع ترصتقا دقو

 دمحم خيشلا لضافلا انذاتسأ هبتك اهيف «ىلاعت هللا همحر باطخ تيش دومحم ءاوللا ةمجرت رظنتو

 .51-ا/:١ «سلدنألا حتف ةداق» باتكل هميدقت يف لطب قوراف
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 ال (ى .بوتكملل ىَّدصتن نأ لبق «بتاكلل ٍةملكب ضّرعتن نأ َّدب ال ناك اذلو

 .اهتامّدقم ةفرعم ريغ نم جئاتنلا فرعن

 :باطخ تيش دومحم نكرلا ءاوللاب ةرهز يبأ ذاتسألا ةفرعم

 كرْذُملا ميظعلا دئاقلا باطخ تيش دومحم نكرلا ءاوللا ميركلا يقيدص ْنِإو
 5 007 سك عام 0 1 0

 ةدملاو « لقأ وأ نينس عبرأ وحن نم هتفرعمب تدعس مهام ليلقو - صلخملا ريزولاو

 دعُت نينس ذنم هفرعأ ينأب ُتْسَسْحَأ هب ٌتيقتلا نأ دّرِجُمب ىّنكلو ؛ديزت ال نيلاحلا يف

 نأكو «حابشألا ىقالتت نأ لبق تفراَعَت دق حاورألا نأكو .داحآلاب ال ءتارشعلاب

 ٌتراَقَتَتو «فاللتئالا قست فلأتت حاورألا نأل ؛اهتيقل امو ءاهتيأر دق ةروفلا

 عجرت انتقادص نأكو «هب تيقتلا امدنع انقداَّصَت ام ناعرس كلذلو ؛بارتقالا قبْسَتو

 .بيرق تقو ىلإ ال «دامآ ىلإ ىضاملاب

 ءاملعلا نم ةلثو «ةرهز وبأ دمحم ذاتسألا عم «ةّيرهاقلا «مالسإلا ءاول» ةلجم ةودن يف كراش دقو )١(

 قفاوملا هه1788 ةنس بجر نم ال ءاثالثلا ءاسم يف اهيف كراشي ةودن لوأ تناكو ءءالضفلا

 ةلجم ٌّرسي :لاقو ةزمح دمحأ ذاتسألا ةلجملا بحاص هب بحر دقو ؛(م1954) ةنس ربوتكأ لوأ

 دحأ ءباطخ تيش دومحم نكرلا ءاوللا خألا ةدايس فيرشتب ٍبُحرُت نأ «مالسإلا ءاولا

 هتاباتك كلذ دّيؤي «نيملسملاو مالسإلا ةمدخ يف هتقو سّرك يذلا «قيقشلا قارعلا تالاجر

 .نيملسملاو مالسإلاو برعلا خيراتب اهنم قّلعتي ام ةّصاخو ءاحل ريظن ال يتلا هتامّلؤمو «ةمّيقلا

 .فينحلا نيدلا ةمدخت يف قيفوتلا نم ًاديزم هل وجرنل انإو

 و ع سا الا 0 :هلوقب ةرهز وبأ ذاتسألا بقع مث

 21 لا و

 ةنسلا نم ١؟ ددعلا «مالسإلا ءاول» ةلجت .هللا ءاش نإ ةكرابملا انتودنل امههعيجشتو ءروضحلاب

 .(ماؤك 8 - ه184) 5



 يونأ ال ينأب ٌتْسَسْحَأ «راكفألا انلداّبَتو :عْمَج يف وأ نّيدرفنم انعمتجا اذإ

 كلذ ناكو ؛َُيِدْبُي نأ لبق .هرطاخ يف !ب لوقلا ىلإ عراسأ دقو ءاهيلإ ينقبس الإ ًةركف

 وأ ركفلا وأ لْوَقلا يف ءاوتلالا نع هداعتباو ؛هسفن يف ام ءافصو ءانسوفن جازتمال

 ًاطخخلاو ؛هتماق ةماقتساك ؛ميقتسم طخ يف هلمعو هلوقو هركفب ريسي وهف هامتالا

 :ةزاهتاو هطَصَو فزت اك فوادكيل فرعي تلا
 ءسوفن ةّيناحورو «هللا نم ٍروُت ىلع ثيدحلا اهيف ُلداَبَتَت سلاجم تناكو

 هللا دابع نم َّنإ» :لَو يبنلا لوق ةبحّصلا هذه يف رّكذتأ ٌثنكف ؛اننيب بولق ةماقتساو

 :ليق «(هللا نم مهناكمل ) ِءادهُّشلاو ءايبنألا مهطبغي ءءادهُش الو ءايبنأب اوسيل ًادابع

 أ ريغ ىلع هللا نم حورب را موق مه» :لاق «؟هللا لوسر اي مه نموا

 ان اذإ نوفاخي ال ؛رون ىلَعَل مهَّنإو «رول مَّئإ هللاو ؛اهنْوَطاعَتَي لاومأ الو مهطبرت
 هلأ كَل كا الأ :ىلاعت هلوق الت مث «؛سانلا نزح اذإ نونزحي الو ءسانلا

0 

5 

 هى

 يم سرك

 ["5؟ :سنوي] 4 تونرخح ه مه الو روع رح

 ىماَسَتَي نم تسلو ينكل ءانُعَْج لمعلاب لمتكا اذإ ّيوُبلا ٌرثألا اذه ٌترّكذت

 .هل كلذ وجرأ ينأ وأ ءاهيلإ ىماَستُي يبحاص َّنأ بسحأو «ةناكملا هذه ىلإ

 ريرج نباو «(87/1) نابح نباو )111١١(. ىلعي وبأو )١11177(« «ىربكلا» يف يئاسنلا هاور )١(

 دواد وبأ هاور هنع هللا يضر رمع نع دهاش هلو .حيحص هدنسو ةريره يبأ ثيدح نم 001١

 نع ناث دهاش هلو .رضي الو عطقنم هنكل ريثك نبا هدّوجو 0 ١: «ةيلحلا» يف ميعن وبأو 03670

 ىلعي وبأو )9/١4(« «دهزلا» يف كرابملا نباو ء” 48 251١ :© دمحأ هاور ءيرعشألا كلام يبأ

 .نسح هدنسو (5845؟)



 اجو معا ضف

 :باطخ ءاوللا تافص

 ةدحاو هب وُمْسَت ام تافّصلا نم باطخ ءاوللا انقيدصل ىلاعت هللا عّمج دقو

 .اهيلاعم ىلإ هب هجّتَتو رومألا فاَسْفَس نع اهنم

 «قرشأ بلق يف ناك اذإ ٌصالخإلاو ؛لمعلاو لوقلا يف ٌصالخإلا :اهلوأ

 هلمعو ءأيوق هناسلو «ءأيقتسم هريكفت ناكو «ةمكحلا رونب هيف ىلاعت هللا َفّدَقو

 .جوع الو «ءاوتلا نوكي الف ءًايكح

 4-0 و هم و

 ءاههوجو نم رومألا فّرعتو ءهلْوَح اب ملعلاو .عساولا كاردإلا :اهيناثو

 .ّيعملأ ركف هلو ؛ّىقن هّملقف ؛اهرداَصَم نم اهكاردإو

 نم موجه لا وأ برحلا عّقوتيَل هنأ ىتح ههيِماَرَم ُكِرْذيو ُةَمْصِحَح فرعي دئاق

 2 ا كيتا لاما 0 ا طلو را دمك ف
 ملعي هنأل ؛اهبَطَح نونوكيس نم اهيف ركفي نأ لبقو ءاهَنِلْعَي نأ لبق اهتاقم يف هّردع
 ..هلآم كلذ نم فّرعتيو ةَلاحو «ةّبرآمو «مضخلا

 يف اوناك نيذلا هرّدقُي نأ لبقو «هونلعُي نأ لبق ١9117 ةنس دوهيلا موجب ّمِلَع

 .اهسوبل لكل نوسبليو «رومألا نورّبدُي مهمعز

 «نيفلاسلا ةريس عّبَتَتَي كلذلو ؛نيمألا لا هلوسرو .هللاب قداص ناميإ :اهئلاثو

 .ةيادحلا مالعأ هنم ملعيو ءهب يدتبم ًاروُ مهنم لعجيو
 »9 هفا

 :ةيلاع ٌةَّنه ؛تاَكَلَملاو اياجسلا ةلزنمب هنم ىه ىتلا تافّصلا هذه لمكيو

 .دوهيلاو برعلا نيب ناك ام ًاصوصخخو ؛بورحلاو ملعلاب ةربو «ةيضام ٌةبرجتو



 :ةيقلُخلاو ةيملعلا هتافص

 ىّصقَتَي ٌئراقو «نيدلا نوؤّشب ًايظع ًاماملإ ٌملُمو «ةّيبرعلا يف ملاع وهو

 ديلقت نم رفني ؛هرطست ام ءارو امو «مالقألا هرْطْسَت ام فّرعتي ؛أرقي ايف قئاقحلا

 نمم وهو ؛حلاصلا فلّسلا هيلع ناك امو ةنسلاو نآرقلا يف ام رْيؤيو ةَجْئَرفلا

 «هريكفت يف ّيوق «هلمعو هنامإ يف ٌيفلس ؛عادتبالا نع نْوَّضري الو عابّتالا نورْيؤُي
 اذه ّلك عم هلو ..ميقتسم عاَبَّتاو ءخسار ناعيإ نم هبلق يف اهب ءرصعلا يف ّدج ام مضي

 .""'هادهو ىلاعت هللا هقفو ؛عنتمملا لهّسلا ليبق نم هتباتكو ءرّوَصُم عراب ٌملق

 :"5ص ؛ةدايقلاو ةديقعلا نيب» هباتكل هتمدقت رخآ يف باطخ تيش دومحم نكرلا ءاوللا لاق )١(

 ءءايلعلا خيش «ةرهز وبأ دمحم خيشلا ليلجلا انذاتسأ ةليضفل ريدقتلا مظعأو ركشلا قمعأف»

 هملعو هلضفل ًاريدقت باتكلا يف اهتابثإ لع تصرح دقو «ةيفاضلا هتمّدقم ىلع خويشلا ملاعو

 يف نيملسملا ءاملع ربكأ نم هرابتعاب فينحلا نيدلا يأر يه مث «مالسإلا نع عافدلا يف هتعاجشو

 .ىهتنا .«ةدايقلاو ةديقعلا نيب ةقيثولا ةقالعلا ريرقت يف ثيدحلا رصعلا





 تايوتحملا سرهف

 ةحفصلا عوضوملا

 ا 0 0 00 ةمدقملا

 ا ام روزرز ناندع روتكدلا ملقب :ةرهز وبأ دمحم ةمالعلا ةمجرت

 000 1 1 0 مم ااوطللا جارت ا

 000 ]1 ةفينح وبأ-١

 لا لاوس و لاا سام و سوم سنأ نب كلام ؟

 1111 ا ام ا ا مج لا الو داع اخس ارا طم نتا فطوم يعفاشلا

 115 ور وخل لا لب دايم هاذا م ل ماا و ل ا لبنح نب دمحأ 5

 11 ا و ا مق را ورا واستاب 1و نس انا نيثدحملا مجارت (ب

 40ج و لل اطل لا هماساكم ه0 ل قم اوووف نط هناطملال يراخبلا-١

 10 ا م يللا ا ما س1 ا حك وكام جاجا نب ملسم-؟

 1010001 1 1 0 500 ٠ ناتسجسلا دواد وبأ

 1 ا ا ا ل ا اال ل ا ما وو همم 1و فا يذمرتلا- 4

 101 ل ا ا وم ا ا لا طم املا ينيوزقلا هّجام نبا

 اة اا ا لامخلاب راو ار وا ط1 كوخ :نيرّسفملا مجارت (ج

 000000000000 يربطلا ريرج نبا-١

 1 سل وخمس خل ملول وللا دن يرشغمزلا-*

 ا ل اا عال وقر لاس اسوا جوال متم يزارلا رخفلا

 ااا 0 تهمه ممم ممم تم ممم... نيهلكتملاو ظاعولا مجارت ( د

 100000 0 ا يرصبلا نسحلا-١



 مجارتو مالعأ ذة

 ةحفصلا عوضولملا

 00 00 يرعشألا بلا وبأ -؟

 1 اي وا ع يما يديرتاملا روصنم وبأ

 1 ا نالقابلا ركب وبأ_5

 11 و وا وبنات وفخ ا ا ا وم يدرواملا نسحلا وبأ-5

 15141 و عدو ميقا وم م ا م ا ا يسلدنألا مزح نبا

 ل مج اهيل ب. بيري .دسإ . باج مج لطب نودلخ نبا 8

 1486 فم قمم هوم م م همم م همم م :نورصاعم ءاملع ( ه

 1 ا ا و ل ريسفتلا يف هجهنمو هدبع دمحم مامإلا ١

 ل سا اسال هس مام ا دا حتا او روميت دمحأ ةمالعلا  ؟

 ت12 سما كلاما ويئزق ضعت ل موطني يدق يرق

 مالا ا وطمس هموم قسرا اس حن ل يرثوكلا مامإلا  ؛

 اا ا او و ماعلا خا خو حلاص دمحم روتكدلا

 ااا 1 0 ا فاالخ باهولا دبع ذاتسألا 5

 0 ا را ا ان ةحاتتول ويسب - 2 كلاد

 ا 1 ا اهلا وك... نارد هللا دبع دمحم 8

 00 ا 0 نيسح رضنملا دمحم خيشلا_4

 ا ا و ا مازع باهولا دبع روتكدلا ٠

 ا سا م ا وسما طول و ل يمهف روصنم روتكدلا-١

 ا ا يباوغلا دماح روتكدلا

 11 ماو ااا م نيدباع يريص,/مكاتسالا_ ٠

 11 ا لا مالا اكوا هوقو 1و اود اشو اما انبلا دمحم خيشلا ذاتسالا-١ 4

 ا باطخ تيش دومحم نكرلا ءاوللا 6




