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انتاعماجواندهاعموانسرادميفةيمالسإلاةراضحلاةساردجهانميناعت
اهميدقتوةراضحلاهذهدسجعيطقت-بيرالو-اهزربأ،ىتشبويعنم
اهحمالموةزيمتملااهتيصخشدقفتساذهبيهو.قيرافتواقزمبلاطلل
ةيفاقثةطشنأدرجمريصتو،تاراضحلانيبةيصوصخلااهحنمتيتلاةدرفتملا
،صئاصخلاضعببزيمتتدق،كاذوألاجملااذهيفةيندموأةيفرعموأ
.دوجولاوملاعلاوةايحللاهيلإنيمتنملاةيؤرليئاهنلاروصتلاسكعتالاهنكل

اميف،اهتدحووةراضحلاهذهقايسعطقتانتاعماجواندهاعمنإ
ًانيح"ةيصصختلا"و،رخآًانيح"ةيجهنملا"وً،انيح"ةينمزلاتارورضلا"هيمست
يفةيعامتجالاةايحلاو،قاسموأةنسيفيداصتقالاطاشنلاسّردتفً.اثلاث
قاسميفةيرادإلامظنلاو،ثلاثقاسميفةيملعلاةكرحلاو،رخآقاسم
لماعتتتاقاسملاهذهنمدحاولكسّردتيهوىتحاهنألبال.عبار
تاروصتلاىوتسمىلعهّزيمتوهتايصوصخكلميداكيالًاءّزجمًاّعطقمهعم
.ةايحلاعقاوىلإهبلزنتيتلاتاسرامملاوهغوصتيتلا

ءارواثاهل-رمألاةياهنيف-ةيمالسإلاةراضحلاةساردريصتاذكهو
،باتكلالهأىلعاهضرفنممالسإلافقومنعاعافدوةيزجلاتارربم
يفلوجتيوهوبستحمللةعباتمو،ىرخألابئارضلامئاوقءارواضكرو
نيواودلاةموظنملًافرصًايفصوًاضارعتساريصتامك،نيفلاخملاةبقاعملقاوسألا
ةينمألاتابيترتللو،ةرازولابصنمىلععارصللو،رخآالواهللوأاليتلا
ًاجفًافينصتيملعلاقايسلايفودغتامك،شيجلاوةطرشللةيركسعلاو
قايسيفو.دادجألااهبتكيتلاتانودمللءاصحإو.ةيلقعلاوةيلقنلامولعلل
اهماجحأواهتاسايقوةزايرلاتادرفملًالممًايدامافصوبالطلانقلينارمعلا
ملاعللاهتمدقواهيلعاهتاسملتعضويتلاةيويؤرلاتايفلخلانعًاديعب
.تافاقثلانيبهريظنزعًايرامعمًاباطخلمحتيهو

ةفرعمكلميداكيالوهويعماجلابلاطلاوةيوناثلاذيملتجرختيو
تاراضحلانعاهزيمتيتلاتانوكملابو،ةيمالسإلاهتراضحصئاصخبةقّمعم
،اهبرخفلاوهتراضحبزازتعالاكلميالوهوجرختيهنأنعًالضف،ىرخألا
ىلع-ةرورضلاب-يوطنيةراضحلاوخيراتلايفيسيردتلاطاشنلانأامب
ةيجهنملاةئيطخلالالخنمبيغيوككفتيدعبلااذهنكل،يوبرتدعب
هرابتعابيراضحلاهثارتبثبشتيهلعجيحملميأبلاطلاحنمتداكتاليتلا
لصندقاننألب.ملاعلااذهيفةيساسألاهتامهموناسنإلاحماطمىلإبرقأ



نيجيرخلادوشحضفريفلثمتتةسكاعمجئاتنىلإ-رمألاةياهنيف-
هاجتايفلباقملابعافدنالاو،هيلعدرمتلانالعإو،هراكنإو،يراضحلامهثارتل
ةراضحلاةصاخبو،عداخلايرهاظلااهقيربءاوغإو،ىرخألاتاراضحلاتاءارغإ
انسفنأدضهرهشنًاحالسةيمالسإلاةراضحلاسيردتريصياذهبو،ةيبرغلا
ميمصيفةيلعافلاوةداعتسالاىلعاهتردقوانتراضحتامّوقمبةقثلاريمدتل
ديدعلادكؤيامكيرشبلاريصملاةغايصيفةلمتحملااهتاكراشميفو،رصعلا
.مهسفنأنييبرغلانيقرشتسملاونيثحابلاونيركفملانم

ةساردلاجهنميفانيلعقوفتيبرغلالقعلانأيفكشنمامو
يناطيربلاخرؤملاةلواحمتسيلو.نهارلاهقّوفتتاقلحنمةدحاوكةيراضحلا
نعةديعب)خيراتللةسارد(فورعملاهفلؤميف)يبنيوتدلونرأ(رصاعملا
ربعاهسرديتلانيرشعلاوعضبلاتاراضحلاعملماعتيهنإ.ناهذألا
ةيصخشلمحتاهنمةدحاولكتناكولامكيرشبلاخيراتللهئارقتسا
وهاهقورعيفيرجياغسنو،تاراضحلارئاسنعاهقرفتحمالموةزيمتم
.ىرخألاتاراضحلايفهريغ

لعفلاىرجميفمحقملاريظنتلانمردقىلعةلواحملايوطنتدق
ةيراضحلاتادرفملارئاسعضخينألىعسي،يرشبلاخيراتلايفيراضحلا
ساسألاهجولاهرابتعابًافلساهيلعريشأتلامتيتلاةيصاخلاوأحململل
اهضبنيفةريبكوةريغصلكّرسفييذلايسيئرلااهحاتفموأةراضحلل
.اهتايطعمواهتيلعافواهتروريصو

مظنلاتالوقملةيناسنإلاةرهاظلاعاضخإءارغإءاروقايسناثدحيدق
انركذياميف،اهيلعةرطيسلاواهكاردإلجأنمةمراصلاةيسدنهلاتالداعملاو
لمعةقيرطددصب)لوهجملاكلذناسنإلا(يف)ليراكسيسكلا(جاتنتساب
ةايحلاقاسنأىلإةيراضحلاةروريصلالاحتنأوثدحيدقو؛يرشبلاغامدلا

،ومنلاوداليملانيبةموتحملاةلحرلانوكتف،ناسنإلاوناويحلاوتابنلاملاعيف
دلاوزأ(حاحلإبانركذياميف،لاوزلاولوبذلاوسبيتلاوشامكنالامث،راهدزالاو
.خيراتلليئايحإلاوأيرودلاهريسفتيف)رلغنبشا

فورعملاثحابلاتانادإىدحإنأركذتننحنو،كاذواذهثدحيدق
ىلعبصنتتناك،خيراتلليراضحلاريسفتلايف)يبنيوت(ةيرظنل)نكوروس(
تادرفملالكىلعةيساسألاةيصاخلابحسنتنأةرورضلابسيلهنأ
ملاعيفثدحيامكًامامت،اهعباطباهغمدتفامةراضحجيسنيفتانّوكملاو
.لايجألاولايجألانيبةيثارولاتالومحملاوأ)تانيجلا(

،هيّرظنموخيراتلايّرسفمنمهريغو)يبنيوت(نإفهلككلذمغرو



هلعجتيتلاتازيملانمريثكلاكلميتاراضحلاعملماعتلايفاجهنماومّدق
لوبذلاوراهدزالاوومنلاوداليملاةلحرربعامةراضحةساردلةيحالصرثكأ
عباتيفيكفرعييذلايقفألاهدعبكلميجهنم،رخآجهنميأنم
يذلايقمعلاهدعبو،ةدحاولاةراضحلانيوكتيفةدحوتملاصئاصخلاراشتنا
صئاصخىلعهديعضيوةروكذملااهلحارمربعةيراضحلاةرهاظلاريسعباتي
.فشكتلاومهفلاىلإبرقأاهلعجيامبةلحرملك

انتراضحسردننألواحننحنو،مويلااننإف،رمأنمنكيامهم
عملماعتينألىعسياذهنمبيرقجهنمىلإةجاحلاسمأب،ةيمالسإلا
ًاشامكناوًاومنوةروريصوًاءدبزيمتمنيوكتوأةيصخشكةراضحلاهذه
ّملتملو،مدعلانملكشتتملهذهانتراضحنأانركذتاذإفً.اروهدتو
،اهيلعةلاعنوكتف،كلتوأةراضحلاهذهنم،ةيكيناكيمةقيرطباهتاتش
ةددحمتاسيسأتوطورشةكبشقفوو،ةيمالسإتاريثأتبتأشنامنإاهنأو
،رخآمحريأيفسيلويمالسإمحريفتنوكتاهنأونيدلااذهاهغاص
اهتاريجحىلعملسوهيلعهللاّىلصهلوسرةنسوهللاباتكتامصبنأو
ثحاباهركنيداكياليتلارومألانم،ةيبصعلااهتلمجواهضبنواهايالخو
هذهميدقتبانتبلطىلعانتيانجنوكتمكانكردأ،هلكاذهانفرعاذإ.داج
،ثيبخلاوأجذاسلاطابترالاكفنمعونبو،ةقرفتموةقزمممهيلإةراضحلا
يأاهنيوكتيفةيمالسإلاتاريثأتللنكيولامكاهعملماعتلادمعتييذلا
يفةلقتعملاةيلقنلامولعلابىمسيامةناخيفالإمهللا،ظوحلمروضح
عراشلاوةسسؤملاىلإلوزنلاوةايحلاليكشتنعةديعبلاوةقيتعلاتافنصملا
.تيبلاوةسردملاو

ááá
تالواحمويركفلاوزغلانمز..تافاقثلاعارصبىمسيامرصعيفاننإ

يفةيقبتملاتسلاتاراضحلاصوصخب)يبنيوت(ةلوقمركذتننحنو،ءاوتحالا
تاراضحلاهذهنأو،نيرشعلانعديزيامبايغدعب،نهارلارصعلا
ةراضحلاكلفيفرودتواهسافنأظفلت،ةيمالسإلاةراضحلااهيفامب،ةيقبتملا
تارادميفيشالتلاوككفتللةظحلةيأيفةضّرعميهو،ةبلاغلاةيبرغلا
.ةراضحلاهذه

نأانيلع،هئاوغإىلعيبأتلاو،نزحملاريصملااذهةهباجملجأنمف
اهتانوكموةلعافلااهرصانعبثبشتننأ،ةيراضحلاانتايصوصخيفنصحتن
اذهمتينلو.ريصملايفةكراشملابةدعاولااهتاصاهرإو،ةموميدلاىلعةريدقلا
نإوةراضحلاهذهةساردلً،ايكيكفتسيلوًايلومشًاجهنمكلمنملنإهلك



،ةقثلاو،مهتراضحبزازتعالاةيصوصخمهلوقعوةبلطلاسوفنيفسرغنمل
اهميدقتوىرخأةركومنلااهتلصاومبامنإو،ثاعبنالاىلعاهتردقبطقفسيل
،ةيداملاةيبرغلاةراضحلااهتلصوأيتلاةرصاعملاةيرشبللصالخلابدعولا
.دودسمقيرطىلإ،ةيقيفلتلاتالواحملاو،ةفّرحملانايدألاو

يتلاتاراضحلارئاسنيبنمةديحولاةراضحلانوكتنأًاثبعسيلو
ةيناثةرمضوهنلاوثاعبنالاىلعةريدقلاةراضحلا،يرشبلاخيراتلااهدهش
،ةيمالسإلاةراضحلايه،نيرشعودحاولاوأنيرشعلانرقلايفةعباروةثلاثو
ّىلصهلوسرةنسوهللاباتكيفاهطورشةكبش،ةظحلةيأيفكلمتاهنأل
نأنكمييذلااهمحر-ًامئاد-مئالملاتقولايفدجتو،ملسوهيلعهللا
يمانتلاىلعاهتردقلمحتيهوةايحلاىلإجرختيكلةرملكهيفومنت
.اهقوسىلعيوتستيكل

ةيزينيلوبلاوأةينانويلاوأةيلبابلاوأةيرموسلاوأةيرصملاةراضحلانإ
ضوهنلاىلعاهتردقديعتستنأنكميالةرثدنملاتاراضحلانماهريغوأ
،ناكملاونمزلابةنوهرمةفرصةيخيراتتناكاهمايقطورشنأل،ىرخأةرك
،خيراتلايفىرخألايهةروسأمتناكةينيدلاوأةيروصتلااهتايفلخنألو
،ةيلاتلانورقلاوأ،نهارلانرقلايفاروضحققحتنأاهرودقمبنوكينلو
.روصعلاتايدحتلةباجتسالاوةموميدلاتامّوقم-ءادتبا-كلمتالاهنأل

،ىرخألاتاراضحلارئاسنيبنم،ةديحولالظتةيمالسإلاانتراضح
يوبنلاثيدحلاوينآرقلاصنلاةردقانّركذتاذإاميسال،ثاعبنالاىلعةرداق
امهنأىلع،عئاقولاو،خيراتلاةداهشو،هللادعوبامهتيقادصمةيامحىلع
صنلاكفييزتلاوفيرحتلاةهباجمىلعردقينيدلصأيذصننم
.يمالسإلا

سيردتوةساردلةمالسرثكأجهنمبثبشتلانألب،بسحفاذهسيل
نووعدممويلااننأانركذتاذإتارورضلانمةرورضودغيةيمالسإلاةراضحلا
طوقسهثدحأيذلادكؤملاغارفلاةلابقيراضحلاعورشملاوأليدبلاميدقتل
.ءاوسلاىلعةدودحملاوةيلومشلا،ةيعضولابراجتلاوراكفألاومظنلالج
ىواعدتتفتامهلبقنمو،ةيعويشلااهتبقعأوةيدوجولاتطقسدقلف
اذهنيبتطقسو،ةيشافلاايلاطيإوةيزانلاايناملأرايهنابةقوفتملاةيقرعلا
رايهنابضيبألالجرلاةدايسىلعةينبملايبرغلاقوفتلاتايرظنكاذو
امهلبقنمو،ةيسورلاوةيسنرفلاوةيناطيربلا:ىربكلاةيرامعتسالاتايروطاربمإلا
.ةيلاغتربلاوةينابسإلا

نعثحبتتحارودودسمقيرطىلإتلصودقفةفّرحملانايدألاامأ



ةيقالخألاوةينيدلااهتباوثباسحىلعكلذءاجولوىتحجورخللذفانم
-ءادتبا-ضقانتياميفراصنألابسكلسئانكلاضعبهلعفتاملثمنم
.اهتباوثوةيحيسملاتاحورطأعم

عورشملاميدقتىلع،غارفلاءلمىلعردقينممالسإلاريغةمثسيلو
يفاكراشم،رصعلابلقيفعضومتيو،ءاثغلااذهحستكييذلاليدبلا

عضوللةبراقمدشأملاعب..ةيناسنإرثكألبقتسمبًادعاو،رضاحلاةغايص
يركفمتاجاتنتساولاوقأنمًابناجانهركذتننأيفكيو.مزأتملايرشبلا
دكأتييكلبابلااذهنمعبارلالصفلايفدرتسيتلاونيرصاعملابرغلا
ملاعراطإيفسيلةرورضنادعيةيفاقثلاانتيوهةيامحوليصأتنأانل
.اهلكةيرشبلاىدمىلعنكلوهدحومالسإلا

اهقحطعتملةيمالسإلاةراضحلاتاقلحنمىرخأةقلحنأىلإاذه
هذهةيمهأمغر،ةراضحلاهذهلانسيردتوانتاسارديفيفاكلامامتهالانم
.لالحنالاوروهدتلاوفلختلاةرهاظيهكلت:ةقلحلا

طوقسلماوع،رخآًانيحزاجيإوًانيحباهسإب،انتبلطانسّرداملاطلو
نييمطافلاونييسابعلاونييومألاك،مالسإلالودنمكلتوأةلودلاهذه
ةرهاظدنعاليوطفقننأ-ًاردانالإ-لواحنملاننكل..نيينامثعلاو
رطألانعًاديعب-يخيراتلااهقايسيف-اهسفنةيمالسإلاةراضحلاروهدت
نمردقباهيلعريشأتلاو،ةبعشتملاللشلالماوعةعباتمل،ةددحملاةيسايسلا
يفلثمتتةيمهألاةغلابةربخانلمّدقينأنكمياميف،حوضولاوقمعلا
ربعانتداقيتلالماوعلاكاردإومهفءوضيفديدجنمضوهنلاتالامتحا
.لالحنالاوروهدتلاىلإ،ةليوطنورق

يفةيمالسإلاةمألابطونملاليدبلايراضحلاعورشملانإفىرخأةرمو
امةحيحصلاةيادبلانمقلطنيوهبابسألمكتسينلديدجلانرقلاعلاطم
ىلإةقباسلاةيراضحلاةبرجتلاتداقيتلالماوعلالكهنابسحيفعضيمل
ققحتينأنكمي،اذهكيراضحيعوءوضيفو،كاذنيحو.رومضلاوشامكنالا
ةقاعإلاودشلالماوعنمررحتلانمردقربكأبفدهلاىلإيضملاو،زواجتلا
،ةريخألانورقلاربعً،اعونوًاّمك،تمكارتيتلاتاريغتملاءوضيفو،ليطعتلاو
.اهجراخوةيمالسإلاةحاسلالخاد

،ةيراضحلاتاساردلايفةيميداكألااهتيمهألمحتةقلحلاهذهنإ
نيعتساهنألةفاضمةميق،اذهقوفلمحت-ةرصاعملاانتبرجتيف-اهنكلو
.راصبتسالاويعولانمردقربكأبيراضحلاعورشملاءانبىلع

ááá



يهكلت،اذهكلخدميفاهيلعريشأتلامتحتيىرخأةلأسمكانه
لالخددرتييذلافورعملايديلقتلاميسقتلاءاروقاسننالأةرورض

."ةيندملا"و"ةفاقثلا"و"ةراضحلا"نعثيدحلا
ىنعتيتلا"ةيندملا"نمضتت-تناكًايأ-"ةراضحلا"نأوهكلذ

"ةيفاقثلا"و،ةيميظنتلاوةينارمعلاوةيقيبطتلاوةيداصتقالا:ةيداملابناوجلاب
ناكمنأو.ةيلامجلاوةيحورلاوةيقالخألاوةيفرعملابناوجلابىنعتيتلا
.ةراضحلليفاقثلابناجلانمامةحاسملتحيامنإنايدألاودئاقعلا

عسوأيهامنإ،يمالسإلاروظنملايف،ةديقعلاوأ،نيدلانإقحلاو
ىتحعسوأيهلب،ةفاقثلاةرئادنمامبناجىلعرصتقتنأنمريثكب
.اهدادتماىلعةراضحلاةرئادنم

ةكرحجاهنمولمعجمانرب..ناسنإلاوةايحلاونوكللةلماشةيؤراهنإ
ةيأتحتيوضنيالو،ةيفاقثوةيندم:ةيراضحلاتايطعملارئاسىلعنميهي
.اهتايطعمىنغوةيئزجلاهذهةيلعافتناكامهم،اهنمةيئزج

نأمتحتييتلايهيلومشلاعباطلاتاذةيديقعلاةيؤرلاهذهنإ
..اهومنواهتروريصلبسمسرتو،اهصئاصخاهحنمتو،اهغبصتو،ةراضحلايوتحت
.لاوحألانملاحبسكعلاسيلو

يتلاةحاسملاشامكناو،ةهجنم،ةيعضولاةيفرعملاديلاقتلانإ
دئاقعلاونايدألانمامهريغوأةيذوبلاوأةينارصنلااهيلعتكرحت
ةباجتسالاو،ةفاكةايحلابلاطمةيطغتىلعاهتردقمدعو،تافسلفلاو
نأتداكيتلايه،ىرخأةهجنم،ةيخيراتلاننسلاونيناوقلاتاءادنل
هلعجيو،نيدلاوأةديقعلارودمّجحييذلائطاخلاميسقتلااذهضرفت
.ةفاقثلاةرئاديهاعاستارثكأةرئادنمزيحوأةحاسمريسأ

طاشنلارابتعاىلعموقياذهكضارتفانعضخمتييذلاأطخلاو
وأنيدلااموً،اعاستارثكألاةرئادلاوهو،ةدعاقلاوهيرشبلايفاقثلا
ىوس،ءامسلانماهمودقبقلطملاميلستلاضارتفاىلعىتح،ةديقعلا
هلوصأباظفتحملظيالبناج،يرشبلاطاشنلابناوجنمدودحمبناج
تاطاقسإلاوتايطعملانمريثكلا،تقولارورمب،هيلإفاضنيلب،ةيوامسلا
ً.افرصًايعضوًاساكعنا،نايحألانمريثكيف،ودغينأثبلياميكلةيرشبلا

هيفشمكنييذلااذهلًاريربتءرملادجينأنكميةيبرغلاةبرجتلايف
..ريبكلاةفاقثلارحبيذغتيتلادفاورلاتارشعنمًادفارودغيونيدلا
كرحتتنأتراتخا،انبرمامك،اهسفنةينيدلاةبرجتلانألريربتلادجي
اهجيسنةعيبطمكحبوأاهتدارإب-تكرتو،ضرألانمةقيضةحاسمىلع



.هاوهىلعيعضولالقعلااهبثبعيعسوألاتاحاسملا-اهتاربخو
ةديلويهتاميسقتب،هذهكتارابتعابنيمزلمانسلنيملسمكاننكل

.نيقيلاهجوىلع،اننيدريغنيدو،انخيراتريغخيراتو،انتبرجتريغةبرجت
اهغوصي،ةيفاقثلاوةيندملاةايحلانوؤشرئاس"مظني"يكلمالسإلاءاجدقلف
هتراضحلكشييكلمالسإلاءاج..ةغبصلاوعباطلااهحنميو،اهيلعنميهيو
.هصئاصخوهتاهجوتوهجيسننماهتاموقمدمتستيتلاو،هبةصاخلا

ةيداملاةايحلايحانمرئاسغوصييكلهديدميمالسإلامادامو
ةراضحنأبلوقلافسعتلاليبقنمسيلهنإف،ةيفاقثلاوةيندملا،ةيحورلاو
اهتدامبسكتوهمحريفومنتامنإاهنأو،نيدلااذهةديلويهامنإمالسإلا
سيلو.ةايحلابرجفتملاهمدودعاصلاهغسننماهحورواهدسج،اهتروصو
لعجتنأديرتيتلاةعئاشلاةئطاخلاةلوقملاضفرفسعتلاليبقنم
ةراضحلماعجيسننم،بسحفةحاسم،امًابناجلتحتهتايطعمومالسإلا
.فرصيعضويرشبطاشننعةرورضلابتضخمتاهنأأطخنوروصتي

ةحاسمنماروسحمًابناجلثميمالسإلالعجننأًايقطنمليحتسيهنإ
اذهيفعقنساننإو.هسفنمالسإلاةديلويهةراضحاهيلإدتمتةعساو
ةيديلقتلاتاميسقتلاءاروقاسنننأبانسفنألانحمساننأولديكأتلابسبللا
ضرفًالقثكلمتتحبصأ-اهراركتةرثكىلع-يهو،يراضحلابيكرتلل
.هتالوقملعوضخلامهسفنأنييمالسإلاضعبىلع

ءاروقايسنالاءازإنيرذحنوكننأمتحتيهسفنقايسلايفو
"ةيلقن"مولعنعنوثدحتيمهو،مهسفنأاندادجألةيديلقتلاتاميسقتلا
.نيملعلانيبًالصافًارادجكانهنأكو"ةيلقع"ىرخأو

يفلغوتيوةيلقعلامولعلاغوصييكلمالسإلالخديملأ:ءرملالءاستيو
ملأ-كلذك-لءاستيو؟صاخلاهليلحتوةزيمتملاهتيؤرباهكلاسمواهتايئزج
ةباجتسااهنوكبيأ،يناعملانمىنعمبةيلقعاهسفنةيلقنلامولعلانكت
؟يرشبلالقعلابلاطملةدرفتمةحجان

تاحلطصملاوتاميسقتلاعملماعتننحنوًاليلقثيرتلاىلإةجاحباننإ
تحننيكل،رمألاىضتقااذإ،اهنمريثكلاضفرننأانيلعمتحتيلهنإو
ِهَّللاَةَغْبِص):ةيهلإلاانتغبصوةيديقعلاانتيؤروةمجسنملاانتادرفمغوصنو
.)138:ةرقبلا((...ًةَغْبِصِهَّللاَنِمُنَسَْحأْنَمَو

ááá
ةسارديفيكيكفتلاجهنملازواجتلجأنمو،مدقتامءوضيف

نكمي،ةيمالسإلاوةيبرعلاتاعماجلامظعميفهبلومعملاو،ةيمالسإلاةراضحلا



،لخدملااذهنميناثلابابلا-زاجيإب-اهلوانتيتلاتاقايسلادامتعا
وأ،)يزيلكنإلاماظنلاقفو(عبرألاةيعماجلاةساردلاتاونسىلعةعزوم
:)يكريمألاماظنلاقفو("تاقاسملا"

تاسيسأتلا(:ةيمالسإلاةراضحلالوصأ:)لوألاقاسملاوأ(ىلوألاةنسلا
يرصعلةيخيراتلاتاقيبطتلاوةنسلاونآرقلايفيراضحلالعفللةيمالسإلا
.)نيدشارلاوةلاسرلا

تايطعملا(:ةيمالسإلاةراضحلاومن:)يناثلاقاسملاوأ(ةيناثلاةنسلا
.)صئاصخلاوفئاظولاو

:ةيمالسإلاةراضحلالالحناوروهدت:)ثلاثلاقاسملاوأ(ةثلاثلاةنسلا
.)ةيجراخلاوةيلخادلالماوعلا(

اهلبقتسموةيمالسإلاةراضحلاعقاو:)عبارلاقاسملاوأ(ةعبارلاةنسلا
،ديدجلايملاعلاماظنلاو،يبرغلاقوفتلاو،ايجولونكتلاتايدحتةلابق(
عورشملاتاموقمو،ةراضحلاوخيراتلاصوصخبةثادحرثكألاتايرظنلاو
.)ريصملايفةيملاعلاةكراشملاتالامتحاو،ليدبلايراضحلا

ودعيالباتكلااذهنأوهو،هيلعهيبنتلابجيام-ًاريخأ-ةمث
امب،عوضوملكتادرفمنمىندألاّدحلانمضتتةضيرعًاطوطخنوكينأ
ةينمزلاةحاسملاو،)سويرولاكبلا(ةيلوألاةيعماجلاةساردلاةلحرمبساني
ًالباقًاحوتفمًاعورشملظتةلواحملانإفمثنمو.قايسلكلةاطعملا
ءوضيفو،ةداملاسيردتنولوتيسنيذلاةذتاسألايديأىلعءانغإلاوةفاضإلل
.قايسلكلصصخملانمزلا
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اوناك.ةزيمتمةراضحنوكلميبرعلانكيملمالسإلاءاجامدنع
ىرخأوانهنمتادرفم:ريبعتلاحصاذإ،ةيكيناكيمةراعتساةلاحنوشيعي
ةيراضحلاةمدصلانمزانعضوب-امّدحىلإ-هيبشوهاميف،كانهنم
.نيريخألانينرقلايفةيبرغلا

،سرافدالبنمتادرفملانمريثكلااوراعتسا-ًالثم-قارعلايفف
برعلاةريزجلامشيفامأ.ةينيلهلاتاريثأتلاونييطنزيبلانمماشلايفو
ةطشنألاوةيرادإلاديلاقتلاضعبورعشلاادعاميف-مهلنكيملف
.ةليصأةيراضحتايطعم-ةيداصتقالا

ضعبنييريمحلاونييأبسلاونيينيعملانعتثرويتلانميلاىقبتو
اهنّكمييذلامجحلاب-لاحةيأىلع-نكتملاهنكل،ةيراضحلاديلاقتلا
نمببسبيراضحلاكاكتحالاوأعارصلاىرجميفريثأتلاوةموميدلانم
.يركفلااهلحضتواهتلزع

تاءانثتساادعاميف-ًاعيمجتائيبلاهذهدوسييذلاروصتلاناكو
كلميالًايلهاجًاينثوًارّوصت-ةفّرحملاةيوامسلانايدألاوةدودحملاةيفنحلا
ثدحتيتلاةيلهاجلايهفايندلااهدودحيفىتحالو،ةلوقعملاهتيوس
،مهتائيبضعبّرضحتىلع،برعلاتلعجيتلاو،ميركلانآرقلااهنع
كلذيفمهنأش،خيراتلايفيركفلافلختلاروصعدشأنمادحاونوشياعي
وخرؤمهنعثدحتاميف،كاذمويميدقلاملاعلانمةعساوتاحاسمنأش
.)1(ليصفتلانمريبكردقبتاراضحلا

هيلعهللاّىلصهلوسرةنسوهللاباتكب،ردقمالسإلاءاجامدنعو
يف-قدأريبعتب-مهعضووأ،برعلالقنوةيلهاجلاةهباجمىلعملسو
مهتنّكميتلاطورشلاةكبشلالخنميراضحلالكشتللةحيحصلاةيادبلا
قالطنالاو،ّفلختلكساسأوهيذلايركفلافلختلاةلاحزواجتنم
ةدحاونوكتنأةديدعنورقىدمىلعاهلرّدقةزيمتمةراضحةغايصل
.يرشبلاخيراتلاىرجميفًاريثأتوةيلعافرثكألاتاراضحلانم

مئالملاخانملاتلكشةثالثةيساسأتالّوحتوأتالقنمالسإلاذّفندقل
.تقولاضعباهدنعفقنساذلو،يراضحلالعفلل

:ةيداقتعالاةيروصتلاةلقنلا:ًالوأ
تنبنايتلاةدعاقلاةباثمباهنأل،ةيمهأتالقنلارثكأ-قحب-يهو

.تالوحتلارئاساهيلع



هتعضوو،هتمركو،لقعلاتررحةيرشبلاخيراتيفةوطخنمامهنإف
ىلإددعتلانميناسنإلاهجوتلاليوحت:ةوطخلاهذهكحيحصلاهعقوميف
ةراجحلاقشعنمو،هدحوهللاةدابعىلإدابعلاةدابعنمو،ديحوتلا
هارتالويديألاهسملتاليذلاقحلاةبحمىلإناثوألاوليثامتلاومانصألاو
ققحتلانملقعللنيكمتو،بيغلاهاجتابيداملازجاحللرسك..نويعلا
.بيرقلاسحلاىلعولعتتاعانقب

)سانلابجورخاهنإ:لاقفةلقنلاهذهنعميركلانآرقلاثدحتدقل
دوسألانملماكلالوحتلا،)257:ةرقبلا((...ِروُّنلاَِىلإِتاَُملُّظلاَنِم...
ءاجمالسإلانأبًاضيألاقو..ضيقنلاىلإضيقنلانملاقتنالاو،ضيبألاىلإ
:مدآينبريرحتل

:فارعألا((...ْمِهَْيلَعَْتنَاكيِتَّلاََلالَْغألاَوْمُهَِْرصإْمُهْنَعُعَضَيَو...)
امو)ميقتسملاطارصلا(وهديدجلانيدلانأبةرمنمرثكأىدانو..)157

ردقينلو..لالضلاو،ىوهلاو،عايضلاو،جاجوعالاو،هيتلاىوسسيلفهءارو
يفطبختيوهويطعيوعدبيولمعينأىلعةنطفنميتوأامهملقع
..لالغألابّلبكيوهيتلا

لدعلاوةعسلاىلإناسنإلالقنتيكلتءاجةديدجلاةديقعلانإ
،ميقلاهذهبهليكشتديعأدقو،هسفنلقعلادجيثيحكلانه..ديحوتلاو
،مالسإلاهايإهحنميذلاعساولاىدملااذهربعلعفلاوةكرحلاىلعًاريدق
الاملوبقىلعهمغرتةرهاقةيركفةطلسنمملظبهيلعموكحمريغ
ثيح..هللاوناسنإلانيبرهابلالباقتلاباققحتم،نيدلامسابهلوبقنكمي
..ريصملاو،دبعتلاو،هجوتلاقحهدحوكلمي

،ةديقعلالاجميفةيروصتلاةلقنلاهذهلعساشلادعبلاكردنيكلو
يفيبرعلالقعلاتاسراممنمًائيشانناهذأيفرضحتسننأانلنإف
يتلاىوقلا"هرّوصت"امعمهلماعتغيصو،ملاعللهكاردإقئارطو،ةيلهاجلا
دعبملسملالقعلاهلتحأيذلافاصملاباذهنراقنو..هريستو،هيلعنميهت
.ديدجلاداقتعالابهتغايص

:"مانصألا"فورعملاهباتكيفيبلكلانبالوقي
الناكهنأةراجحلاوناثوألاةدابعىلإنييكملابخلسيذلاناك"

اميظعت،مرحلاةراجحنمارجحهعملمتحاالإنعاظةكمنمنعظي
مث..ةبعكلابمهفاوطكهباوفاطوهوعضواولحامثيحف،ةكمبةبابصومرحلل
اولدبتساو،هيلعاوناكاماوسنو،اوبحتسااماودبعنأىلإمهبكلذخلس
هيلعتناكامىلإاوراصوناثوألااودبعف،هريغليعامسإوميهاربإنيدب



.)2("مهلبقنمممألا
ضرمب-ةبعكلارمأيلييذلا-يحلنبورمعبيصأنأوثدحو

:هلليقفديدش
اهبمحتسافاهاتأف،تأرباهتيتأنإةمحماشلانمءاقلبلابنإ..."

اهبيقستسن:اولاقف؟هذهام:لاقف،مانصألانودبعياهلهأدجوو؛أربف
اهبمدقف،اولعفف،اهنمهوطعينأمهلأسف،ودعلاىلعاهبرصنتسنو!!رطملا
.)3("ةبعكلالوحاهبصنوةكم

،تقولارورمباهفارطأوةكمةقورأيفدادزتمانصألاواهموينمو
اهببرقتيودبعتةهلآةراجحلانمتلعجيتلاتافارخلاو..رثاكتتناثوألاو
اهلكيبرعلاةايحيطغتنأثبلتاميكلكباشتتودتمتورشتنت..هللاىلإ

...همانموهتوحصيف..هراهنوهليليف..هلمعوهتدابعيف
..دو..عاوس:ةهلآبرعلااهذختايتلامانصألانعيبلكلانبايكحيو

وذ..ةصلخلاوذ..ةلئانوفاسأ..لبه..ىزعلا..تاللا..ةانم..رسن..ثوغي
..بوبعيلا..دعس..سلفلا..ديعس..مئار..مهن..رصيقألا..ىرشلاوذ..نيفكلا
نكتملناثوألاومانصألانمىرخأتائملب..تارشعو..سنايمع..رجاب
يهًامدقترثكألاندملاتناك،سكعلاىلعلب،اهدحوءارحصلايفةرشتنم
نمدشحنثووأمنصلكلوحو..محدزتواهبجعتيتلاتاحاسلا
طويخكباشتتامكتكباشتوتمكارت،ليلاضألاوماهوألاوتافارخلا
..تاهرتلاهذهبيبلكلانباانيلعلخبيالو..ةروجهملانكامألايفتوبكنعلا

اولخدفً،اجاجحاولبقأف،نميلاضرأيفةلئانقشعتيفاسإناك"
،اخسمف،كانهاهبرجفف،تيبلايفةولخوسانلانمةلفغاودجوفةبعكلا
امهتدبعف،امهعضوميفامهوعضوفامهوجرخأف،نيخسمامهودجوف،اوحبصأف
.)4("برعلانمدعبتيبلاجحنموشيرقوةعازخ

برثيلهأبرعنممهذخأبذخأينموجرزخلاوسوألاتناكو
اذإف؛مهسوؤرنوقلحيالواهلكفقاوملاسانلاعمنوفقيفنوجحي،اهريغو
الهدنعاوماقأومهسوؤراوقلحف)رمحألارحبلالحاسىلع(ةانماوتأاورفن
امهادهنممناتليبقجرزخلاوسوألاو…)5(كلذبالإًامامتمهجحلنوري
هللاّىلصهلوسررصنوهنيدامهبزعأو-دعباميف-مالسإلاىلإهللا
يفتبنيالميوقلانيدلانأنممهضعبلوقيامسيلف..ملسوهيلع
برعلانيبماقدقمالسإلامادامهنإف،ةلاضلالوقعلاوةيوتلملاسوفنلا
.!!نييلهاجاوسيل-ةرورضلاب-مهف

اهلوأيفبوتكم،حدقأةعبسهمادق،ةبعكلافوجيفلبهناكو



اوبرضمث،ةيدههلاودهأ،دولوميفاوكشاذإف"قصلم"رخآلاو"حيرص"
ىلعحدقو.هوعفد"قصلم"جرخنإو،هوقحلأ"حيرص"جرخنإف،حدقلاب
اذإف،تناكءيشيأىلعرسفتملةثالثو،حاكنلاىلعحدقو،تيملا
امف،هدنعحادقلاباومسقتسافهوتأ،ًالمعوأًارفساودارأورمأيفاومصتخا
امىلإمهيدهتلوقعمهلسيلنأك.)6(هيلإاوهتناوهباولمعجرخ
ةحصيفكشلانأكو..نوراتخياملعفنممهنكمتةرحةدارإالو،نولعفي
نوأجلياوناكاذلو،ذوذشلاوهنيقيلاو،ةدعاقلاوهناكمهئانبأباسنأ
.)7(نيقيلابمهكشعطقتاهلعحادقألل

دارأاذإف،هنودبعيمهراديفمنصةكمنمرادلكلهألناكو
نممدقاذإو،هبحسمتينأهلزنميفعنصيامرخآناكرفسلامهدحأ
ناكو!ً!اضيأهبحسمتينأهلزنملخداذإعنصياملوأناكرفس
هنوجحياوناكف"رصيقألا"هللاقيمنصماشلالهأوماذجومخلوةعاضقل
لكعمىقلأهسأرمهنملجرقلحاملكاوناكف؛هدنعمهسوؤرنوقلحيو
نبللابهوبأهبثعبيةثراحنبكلامناكو.)8(قيقدنمةضبقةرعش
نبدلاختيأرمث!!هبرشأف:كلاملوقي!!كهلإهقسأ:لوقيو،دوىلإ
ينبنمةليبقلاكلتبانركذيوهوً،اذاذجهلعجفهرسك-دعب-ديلولا
..رمتلانمعونصملااههلإتلكأتعاجاذإتناكيتلاةفينح

نممهنمف-يبلكلانبالوقي-مانصألاةدابعيفبرعلاترمتساو"
بصنتيبءانبىلعالوردقيملنمو..امنصذختانممهنموً،اعيبذختا
تيبلابهفاوطكهبفاطمث،نسحتسااممهريغمامأومرحلامامأارجح
،راجحأةعبرأذخأًالزنملزنفرفاساذإلجرلاناكف.."باصنألا"اهومسو
،هكرتلحترأاذإو،هردقليفاثأةثالثلعجو،ابرهذختافاهنسحأىلإرظنف
نوبرقتيواهلكدنعنوحبذيونورحنياوناكف،كلذلعفرخآالزنملزناذإف
ناكو،اهيلإنورمتعيونوجحيةبعكلالضفبنوفراعكلذىلعمهو،اهيلإ
نولعفيامبمهنمءادتقإللوهامنإمهرافسأيفكلذنمنولعفينيذلا
.)9("اهبةبابصلواهدنع

لقعلااهيفقنتخييتلاةقيضلاةرقنلاونسآلاعقنتسملااذهنم
،فلختلااهيفششعييتلاةروجهملابئارخلاهذهنمو،نادجولاوحورلاو
،ديحوتلاقافآىلإناسنإلابجرخييكلمالسإلاءاج،ةجاذسلاو،فخسلاو
اهليكشتديعيو،هنادجووهحوروهلقعررحيف..داقتعالاءاقنو،روصتلاجضنو
.ديدجنم

نمدشحىلع،قدأةرابعبتنبتوأ،ةديقعلاهذهتحرطدقل



ةيكرحلاوديحوتلاوتابثلاونزاوتلاوةيلومشلاوةينابرلاك،ةيروصتلاميقلا
امً،ايديقعاقسنلكشتيكللماكتتولخادتتومئتلت..ةيعقاولاوةيباجيإلاو
..ةينيدمأتناكةيعضو،ملاعلايفىرخأةديقعةيأهراشعمرشعتغلب
عمارهاباقباطتلثميمكحملا"قسنلا"اذهنأامكو..ادبأهغلبتنلو
تقولايفلثميهنإف..ةرحلاةيقنلااهلوصأيفةيرشبلاةرطفلاتايطعم
.هقافآوهتاعلطتو،ةضحملالقعلاتايطعمعمالهذماقباطتهسفن

هكاحيذلايهلإلالزغملانإو..هدحوجيسنيمالسإلاروصتلانإ
لقعلاغوصيفيكفرعيذلاوه..ناسنإلاىلعهذيفنتبعصيزاجعإب
.عادبإلاوةكرحلاىلإهسفنتقولايفهعفديو،ديدجلا

..ةيفرعملاةلقنلاً:ايناث
يفلمع..يفرعملوحت،رخآلالوحتلاوأ،ىرخألا)ةيمالسإلا(ةلقنلا

نوكلاعملماعتلانمهنكمتيتلاةغيصلابهليكشتلجأنملقعلاميمص
يكلمالسإلاءاجيذلا،هسفنحومطلاو،هسفنمجحلاب،دوجولاوملاعلاو
.ناسنإلاامهحنمي

:هذهيفرعملالوحتلاةكرحبيقتلنهللاباتكيفىلوألاةملكلاذنم
َكُّبَرَوْأَرْقا*ٍقَلَعْنِمَناَْسنِإلاَقَلَخ*َقَلَخيِذَّلاَكِّبَرِمْساِبْأَرْقا)

.)5-1:قلعلا((َْملَْعيَْملاَمَناَْسنِإلاَمَّلَع*َِملَْقلاِبَمَّلَعيِذَّلا*ُمََرَكألا
تايآتناكثيح،ةنسنيرشعلاونيتنثالاةريسم،ةليوطلاةريسملاربعو

،هاجتالاقيمعتلهسفن"ديكأتلا"رمتسأ،نيحلاونيحلانيبلزنتتنآرقلا
.شيعميمويعقاوىلإاهليوحتو،ةلقنللنيكمتلاوهزيزعتو

هقفتلاولقعتلاو،ريكفتلاوةءارقلالعفنمةقثبنملانآرقلاتاءادننإ
كانهادبأاهتربنتفختمل..هللاباتكجيسنيفةثبنم..هرخآىلإ..ربدتلاو
..يندملارصعلايفانهوأيكملارصعلايف

..هللاباتكيفىلوألاةملكلايه)أرقا(ةملكنوكتنأاثبعسيلو
درتنأ-كلذك-ًاثبعسيلو..ثالثتايآيفنيترمرركتتنأاثبعسيلو
ملعتييتلاةادألا:ملقلاىلإفرحلابراشينأوتارمثالث)ملع(ةملك
..ناسنإلااهب

ءادنلاىلاعتيوليسلارمهني،نآرقلالزنتلينمزلاىدملاربعو،اهدعبو
..هرخآىلإ..ّرصبت،رظنا،هّقفت،ربدت،لقعا،رّكفت،أرقا:ةرملاولتةرملا
يكل،لوحتينأب،هسفنناميإلاقطنمبً،امزلمهسفنملسملالقعلادجيو
:ديدجلانيدلاهدارأيذلا)يفرعملا(هجوتلاعممءالتي

.)18:ةمايقلا((َُهنآْرُقْعِبَّتاَفُهَاْنأَرَقاَذِإَف)



.)106:ءارسإلا((...ٍثْكُمَىلَعِساَّنلاَىلَعَُهأَرْقَِتلُهاَنْقَرَفًانآْرُقَو)
.)94:سنوي((...َِكلْبَقْنِمَباَتِْكلاَنُوأَرَْقيَنيِذَّلاَِلأْساَف...)
...ِنآْرُْقلاَنِمََّرسََيتاَماُوأَرْقاَفْمُكَْيلَعَباَتَفُهوُصُْحتْنَلَْنأَِملَع...)

.)20:لمزملا((
:فارعألا((َنوُمَحُْرتُْمكَّلََعلاوُتِْصَنأَوُهَلاوُعِمَتْساَفُنآْرُْقلاَءىِرُقاَِذإَو)

204(.
.)6:ىلعألا((َىسَْنتَالَفَُكئِرْقُنَس)
(نَِيلََّوألاُمُهَءاَبآِْتَأيَْملاَمْمُهَءاَجَْمأَلْوَْقلااوُرَّبَّدَيَْملََفأ)

.)68:نونمؤملا(
:ص((ِباَْبلألااوُلُوأَرَّكَذَتَِيلَوِِهتَايآاوُرَّبَّدَِيلٌكَراَبُمَكَْيِلإُهاَْنلَْزَنأٌباَتِك)

29(.
.)55-54:رثدملا((ُهََركَذَءاَشْنَمَف*ٌةَرِكَْذتُهَِّنإََّالك)
(...ِهَْيلَعْمُْتيَوَتْسااَِذإُْمكِّبَرَةَمِْعناوُُركَْذتَُّمثِهِروُهُظَىلَعاوُوَتْسَِتل)

.)13:فرخزلا(
67:ميرم((اًئْيَشَُكيَْملَوُلْبَقْنِمُهاَنَْقلَخاََّنأُناَْسنِإلاُُركْذَيَالََوأ)

(.
.)13:تافاصلا((َنوُُركْذَيَالاوُرِّكُذاَِذإَو)
:بازحألا((...ِةَْمكِحْلاَوِهَّللاِتَايآْنِمَّنُِكتوُُيبِيفَىلُْتياَمَنُْركْذاَو)

34(.
:ةرقبلا((َنوُقََّتتُْمكَّلََعلِهيِفاَماوُُركْذاَوٍةَّوُقِبُْمكاَنَْيتآاَماوُذُخ...)

63(.
ِباَتِْكلاَنِمْمُكَْيلَعَلَْزَنأاَمَوْمُكَْيلَعِهَّللاَةَمِْعناوُُركْذاَو...)

.)231:ةرقبلا((...ِةَْمكِحْلاَو
(َنوُحِلُْفتُْمكَّلََعلِهَّللاََءالآاوُُركْذاَفًةَطْسَبِْقلَخْلاِيفُْمكَداَزَو...)

.)69:فارعألا(
.)45:ق((ِديِعَوُفاَخَيْنَمِنآْرُْقلاِبْرِّكَذَف...)
.)55:تايراذلا((نَيِنِمْؤُْملاُعَفَْنتىَْركِذلاَِّنإَفْرِّكَذَو)
.)57:فهكلا((...اَهْنَعَضَرَْعأَفِهِّبَرِتَايآِبَرِّكُذْنَّمِمُمَْلَظأْنَمَو)
(ًاناَيْمُعَوٍّامُصاَهَْيلَعاوُّرِخَيَْملْمِهِّبَرِتَايآِباوُرِّكُذاَِذإَنيِذَّلاَو)

.)73:ناقرفلا(
.)80:ماعنألا((َنوُرَّكَذََتتَالََفأاًْملِعٍءَْيشَّلُكِّيبَرَعِسَو...)
َالَوِتاَحِلاَّصلااوُلِمَعَواوُنَمآَنيِذَّلاَوُريِصَْبلاَوىَمَْعألايِوَتْسَياَمَو)



.)58:رفاغ((َنوُرَّكَذََتتاَمًالِيلَقُءِيسُْملا
َاَّمِنإىَمَْعأَوُهْنََمكُّقَحْلاَكِّبَرْنِمَكَْيِلإَلِْزُنأَاَّمَنأَُملَْعيْنَمََفأ)

.)19:دعرلا((ِباَْبَلألااوُلُوأُرَّكَذََتي
ُرَّكَذََتيَاَّمِنإَنوَُملَْعيَالَنيِذَّلاَوَنوَُملَْعيَنيِذَّلايِوَتْسَيْلَهْلُق...)

.)9:رمزلا((ِباَْبَلألااوُلُوأ
.)221:ةرقبلا((َنوُرَّكَذََتيْمُهَّلََعلِساَّنِللِِهتَايآُِّنيَُبيَو...)
(َنوُرَّكَذََتيْمُهَّلََعلٍلَثَمِّلُكْنِمِنآْرُْقلااَذَهِيفِساَّنِللاَْنبََرضْدََقلَو)

.)27:رمزلا(
اوُلُوأَّالِإُرَّكَّذَياَمَوًاريَِثكارًْيَخيَِتُوأْدَقَفَةَْمكِحْلاَتْؤُيْنَمَو...)

.)269:ةرقبلا((ِباَْبَلألا
اَمَواَنِّبَرِدْنِعْنِمٌّلُكِهِباَّنَمآَنوُلوَُقيِْملِْعلاِيفَنوُخِساَّرلاَو...)

.)7:نارمعلآ((ِباَْبَلألااوُلُوأَّالِإُرَّكَّذَي
.)126:ماعنألا((َنوُرَّكَّذَيٍمْوَِقلِتَايآلااَْنلَّصَفْدَق...)
(ِباَْبَلألاِيلْوُ◌ِألىَْركِذَوًىدُه*َباَتِْكلاَلِيئاَْرسِإيَِنباَْنثَرَْوأَو...)

.)54-53:رفاغ(
ٌديِهَشَوُهَوَعْمَّسلاىَْقَلأَْوأٌْبلَقُهَلَنَاكْنَِملىَْركِذَلَِكلَذِيفَِّنإ)

.)37:ق((
.)12:ةقاحلا((ٌةَيِعاَوٌنُُذأاَهَيَِعتَوًةَرِكَْذتُْمَكلاَهَلَعْجَِنل)
.)19:لمزملا((ًاليِبَسِهِّبَرَِىلإَذَخَّتاَءاَشْنَمَفٌةَرِكَْذتِهِذَهَِّنإ)
نمىرخأدوشحب)ةيجهنملاةلقنلا(نعثيدحلايفيقتلنفوسو

،لقعتلا،رصبلا،عمسلا،رظنلا:ىرخألاةيفرعملالاعفألانعةينآرقلاتايآلا
.خلا..ملعلا..هقفتلا،ركفتلا

ىتحاهئدبنم،ةزجعملاهتايطعمو،هسفنميركلانآرقلاجيسننإلب
لثمت"ةيملعلا"قئاقحلاو،كولسلاو،عيرشتلاو،ةديقعلالاجميف،اهاهتنم
يكذلاصلخملالماعتلادرجمب،ةليفكتناكةيفرعملاتايطعملانمًاقسن
قلختنأوهتاقاطوهعيبانيرّجفتنأوناسنإلالقعزهتنأ،اهعمّرصبتملا

عئاقوورهاظمنمهبطيحياملكليفرعملاقوشتلاةيصاخهبيكرتيف
..ءايشأو

نمتيظحدقنكتملةماخعملماعتيميركلانآرقلاناكدقل
نع-دعب-دعبيملسانلانمليجعم..ريسيلاطسقلابالإ"ةفرعملا"
نوجعملاناميإلاةوقب،ردقهنكل..ةيركفلااهتلوفطو،اهميقو،ةيلهاجلاديلاقت
مهلوقعليكشتديعينأبكلذو..ًالعفمهملعينأىلع،ةديدجلاةوعدلاب



ةعساشلاداعبأللةكردم،ةديدجلانيماضملاباعيتساىلعةريدقنوكتيكل
ناكامو..ةبحرلااهقافآبوصناسنإلاكرحتييكلنيدلااذهءاجيتلا
ثحبلاىلإهعفدو،ملسملليفرعملاقوشتلاةليتفلاعشإالولققحتيلكلذ
..لدجلاولؤاستلاو

دهعءاجو..ءايشألاطاسوأبىضرلاونوكسلاومالستسالادهعىهتنادقل
.ديدجلانيدلاتايطعمبقيلييذلالامكلانعاثحب..ةكرحلاوقلقلا

لمع"ةئيب"نيوكتىلإىعسيهنكلو..ليصافتلابمتهيالمالسإلانإ
،انهاهو..ءاطعلانماهنكمتيتلاةفاكتافصاوملاوطورشلانمضتتزاجنإو
ةمأثعبف..ةئيبلاهذهقلخنممالسإلانّكمت،يفرعملاهجوتلالقحيف
ةيرشبللقيرطلارانأىتح..جهوتيودكيولمعياهلقعلازيالسانلانم
..ميهبليليفجلدتتناكموي

...ةيجهنملاةلقنلاً:اثلاث
..لاوحألانملاحبًارطخامهنعلقتلنكتملف،ةثلاثلاةلقنلاامأ

..هسفنتقولايفامهنعقثبنتو،نيتقباسلانيتلقنلاب،املكشبطبترتيهو
يفًاريطخًارود"جهنملا"يدؤيمك،مويلافرعننحنو..ةيجهنملاةلقنلااهنإ
سيلف"جهنم"نودهنأفرعنو.ً.امومعةيراضحلاو..ةيركفلاناسنإلاةكرح
..ءاطعنممدقودهجنملذبامهمفادهألاىلإلصويقيرطةمث

لكشتينأ،اهبققحتينأملسملالقعللحيتأيتلاةيجهنملاةلقنلاو
،يخيراتلانوناقلا،ةيببسلا:ةثالثتاهاجتابتدتما..اهتايطعمواهتالوقمقفو
.)يبيرجتلا(يسحلاثحبلاجهنم

ةحنملاداعبأسملتنلتاهاجتالاهذهنمدحاولكدنعًاليلقفقنلف
نمهاطعأو،لكشتلاةداعإنمهنّكمف،يرشبلالقعللمالسإلااهمدقيتلا
.لوصوميراضحعادبإىلإاهليحيفيكهبفرعامتاودألا

...ةيببسلا-أ
هتايآتحنمفيكدجنهللاباتكجيسنيفنعمتلالالخنم

،طبرت..دوجولاوناسنإلاوةايحلاونوكللةيبيكرتةيؤرملسملالقعلاتانيبلا
نأىلإىعست..تاببسملاوبابسألانيب،ركفتتونياعتوثحبتولمأتتيهو
وألقحلااذهيفءايشألاورهاوظلانيبطبرييذلاطيخلاىلعاهديعضت
لقعلابزاتجينأميركلانآرقلادارأدقل..كلتوأةحاسملاهذهيفو،كاذ
ءايشألانياعتيتلاةككفملا،ةحطسملا،ةيطيسبتلاةرظنلاةلحرميبرعلا
..ضعبنعاهضعبالصفنمةلوزعمةعطقنمتناكولامكرهاوظلاو

،سايقلاو،ةنراقملاو،عمجلاىلعةردقلاكلمتالكلذلالخيهو



بيكرتلاةيناكمإكلمتال..فالتخالارصانعلزعو،هبشلارصانعطاقتلاو
ةنياعملالخنمةرهاظللةيئاهنلاتالالدلاىلإلوصوللزيكرتلاولازتخالاو
..ىرخألارهاوظلاباهقئالعواهتاطابترا

نأةيطيسبتلاةيلقعلاىلعرمتسملاهقرطبميركلانآرقلانّكمتدقلو
،ةيبيكرتةيلقع:اهلاهدارأيتلاةغيصلابديدجنمثعبتلاهليكشتديعي
دوشحىلعقوفنملطتيتلاةيفارشتسالاةيؤرلاىلعةردقلاكلمت
..ةاجترملاةقيقحلاىلإًالوصوو،تاطابترالاوقئالعلانعاثحبرهاوظلا

اهاصقأنمهعطاقموهروسربعةثبنملانآرقلاقئارطىدحإنإلب
رهاوظللةيببسلاةيؤرلاهذهدامتعاةرورضىلعديكأتلا:يه،اهاصقأىلإ
ذإ..هناحبسقلاخلاةينادحووقلخلاةزجعمىلإلوصولالجأنمءايشألاو
نلنمؤملالقعلانإفتاببسملاوبابسألانيبطبرلاىلعةردقلاهذهنودب
هللاتايآرودقمبنوكينلو،ةيفاكلاتاعانقلابققحتلاىلعًارداقنوكي
قيمعلاناميإلاةزهانيفثدحتنأدوجولاوملاعلاوةعيبطلايفةثبنملا
نيبوقلخلاةزجعمنيبموتحملاطابترالافاشتكانعًامودضخمتملا
..قلاخلا

ققحتللارارمنيملسملاتدانيتلاتايآلاضارعتساللاجملاعستينل
يفةصاخً،ادجةريثكيهف،بابسألانيبطبرلاو،ةيبيكرتلاةيؤرلاهذهب
ىلعديكأتلايضتقتةيديقعلاةيبرتلاتارورضتناكثيحيكملارصعلا
..بابسألانيبطبرتوّبكرتونراقت..هذهكتايلقعنيوكت

ً،امومعيناميإلافقوملابقيمعلاطابترالايذ،ديكأتلااذهلالخنمو
ةهادبلب،تارورضلانمةرورضهذهكةيؤريفىريملسملالقعلاحبصأ
لمعلاو،اهبذخألاىلعنرمتيو،ءاسمحابصاهسراميحارو..تاهادبلانم
نوكلاادغو.ً.ادئاسًايلقعًاديلقتهلةبسنلابتدغىتح،اهطورشقفو
طبتريرهاوظلانمةلسلس-اذهلباقميف-دوجولاوةعيبطلاوملاعلاو
..بابسألاقثوأبضعبباهضعب

..طيسبتلاو،ةلزعلاو،ككفتلادهعىهتنادقل
،ةدحاونيناوقهمكحت،قلاخلاعادبإنعريبعتوهيذلانوكلانإ

..ةدحاوةدارإنعردصت،ةدحاوسيماونو،ةدحاوبابسأو
،ةيلقعةيؤرلالخنمهيلإرظنيملامادبأهمهفققحتينلو

يتلاقئاقحلاىلإًالوصو..بكرتولزتختونراقتو،ملتوعمجتفيكفرعت
..اهيغبت

لقعللريبكبسكةيجهنملااهطورشبذخألاو)ةيببسلا(نعفشكلانإ



ىلعةردقرثكأغيصيفلكشتلاةداعإنمهتنكمةميقةفاضإو،يرشبلا
..عادبإلاوءاطعلا

:ةيخيراتلاةينوناقلا-ب
نعيرشبلالقعلامامأءاطغلافشكيركفلاخيراتيفةرملوألو

كرحتياليرشبلاخيراتلانإ:ةروطخلانمةريبكةجردىلعةيجهنمةقيقح
مكحتيتلاكلتكسيماونوننسهمكحتامنإو،ىدهريغىلعوىضوف
ومنتالةيخيراتلاعئاقولانإو..ءاوسبءاوس..ءايشألاوةايحلاوملاعلاونوكلا
،كلتوأةفصلاهذهاهحنمتةصاخطورشلالخنمامنإو،ةفدصلاب
..كاذوأريصملااذهبوصاههجوتو

فشكدقنكيمليتلاةلوقملايهكلت..خيراتلامكحينوناقلا
"جهنم"لوصأمدقيهللاباتكنإ..ميركلانآرقلالوزنلبقاهنعباقنلا
ةلحرمنملماعتلااذهبلاقتنالاو،يرشبلاخيراتلاعملماعتلايفلماكتم
رهاوظلامكحتيتلانيناوقلاصالختساةلواحمىلإ،بسحفعيمجتلاوضرعلا
ليبسىلع-دعباميف-نودلخنبالعفامك،ةيخيراتلا-ةيعامتجالا
هتراشإاوقلتامنيذلاخيراتلاةفسالفنمهريغلةراشإلاكلذبىطعأف،لاثملا
رمتسملاديكأتلابلثمتياذهو؛نورقةسمخءاضقنادعبالإاهيلعاونبوكلت
ىلعو،ةقباسلاممألاوتاعامجلاخيراوتو،ءايبنألاصصقىلعنآرقلايف
،اهروطتواهريسيفةيخيراتلاةكرحلااهلعضخت"سيماون"و"ننس"دوجو
خيراتلاةفسالفونيثحابلانمريثكعقودقلو.لاحىلإلاحنماهلاقتناو
اذهسرامنملوأوه)نودلخنبإ(نأبلوقلاأطخيفنيرصاعملا
.ليبسلااذهيفةلواحمةيأهلبقدجوتالهنأو)جهنملا(

،ةرمنمرثكأ،دكؤيميركلانآرقلاهحرطييذلاديدجلا"جهنملا"نإ
ةساردللاناديمذختينأبالإةيباجيإلاهتيمهأبستكيال"خيراتلا"نأىلع
رضاحللةجمربةيأميقتستاليتلانيناوقلاوميقلاهنمصلختست،رابتخالاو
رسجىوسضرعلايفينفلابولسألاسيلو،اهادهىلعالإلبقتسملاو
..خيراتلالوقحيفةسراممةيألةيئاهنلاجئاتنلاوضورعلاهيلعلمحت

ةلأسم،ةرملوألو-اذإ-يرشبلالقعلاىلعحرطينآرقلانإ
اليذلااهفطعنمقفوخيراتلاةكرحريستيتلا"سيماونلا"و"ننسلا"
اهنأل،ليبساهيلعجورخلاىلإسيليتلا"ةننقملا"اهكلاسمربعو،ئطخي
زئارغوةرطفةتباثلاةيروحملاهتايطعمو،يرشبلابيكرتلاميمصنمةقثبنم
تاطابترالاوجئاشولاوتاقالعلابلقنموً،انادجووفطاوعواركفواقالخأو
يفزواجتتيتلاو،ناسنإلاهيفكرحتييذلاملاعلايفةنطابلاوةرهاظلا



عستتيكل،يداصتقالاعضولاوأ،ةيفارغجلاةئيبلاتايبسناهتيلومشواهعاستا
نايكيفةمئادلاةتباثلاميقلاىلعمئاقلالعفلا،هسفنيخيراتلالعفلل
نإفمثنمو؛اباجيإوابلسةيخيراتلافقاوملااهنعقثبنتيتلاو،ناسنإلا
يذلا"ءازجلاب"هبشأهنألً،امامتًايقطنمءيجي"ةكرحلا"هذهىلعاهمكح
،ناسنإلائفاكيهنألًامامتًالداعو،ليصألاهماخنمو"لمعلا"سنجنموه
نأكلىتح،هوسراميذلايخيراتلارودلاةعيبطيزاويامب،ةعامجوًادرف
نمةنيعمةعومجمىلعّبترننأعيطتسناننأىلإانراظنأتفلينآرقلا
ميمصلااهطابترالةموتحمنوكتداكتيتلااهجئاتنً،افلس،ةيخيراتلاعئاقولا
..اهماودوةيخيراتلاننسلاةيرارمتساىلعًادامتعااهتامدقمب

فوس،ننسلاهذهذافنيفزازتهاوأرخأتيأنإفسكعلاىلعو
ىلإلوؤييلاتلابوً،ايئازجاهطابضنامدعو،ةيخيراتلاةكرحلاعييمتىلإلوؤي
نآرقلاانلنّيبينئمطننألجأنمو..لدعلاوقحلاميهافملضيقنفقوم
اهنإ،اهلّوحتوأاهلّدبتمدعواهذافنوننسلاهذهتابثعضومنمرثكأيف
نيبةلدابتملاتاقالعلابلقيفو،ينوكلابيكرتلاميمصيفًاساسأةدوجوم
ّدكأوباقنلااهنعفشكنأىوسنآرقلالعفيملو..ملاعلاوناسنإلا
تايئزجوليصافتيفاهسفنرسأتالاهنأو،خيراتلاةكرحيفاهلقثواهدوجو
نمردقربكأمضتيكل،ةلماشةحتفنمةنرم،دتمتودتمتلب،ةتوقوم
ةليصحلاًامئادىقبتو،تايئزجلاوليصافتلانمددعربكأسمالتو،عئاقولا
.خيراتلاةكرحلىربكلاتالالدلاو،ةفثكملازومرلاو،ةيئاهنلا

ةيأةكرحنإ-نيغلابزيكرتوراصتخاب-انللوقتنأديرتاهنإ
نماهيفبكردقامب،اهنإو،ةيطابتعاتسيلخيراتلايفةيرشبةعامج
-ةيرشبلاريغملاوعلايفدئاسوهاملًافالخ-ةدارإلاوحورلاولقعلاىوق
،ىودجاللاوثبعلايفتنيثيح،كلتاهتكرحلالخةلماكةيلوؤسمةلوؤسم
كردملمعىلإ،ضماغلاعيمتملاشوهملااهلكشنمةيرحلاكرحتتثيحو
هرامعإققحييكلملاعلاهاجتهتيلوؤسمبهللامامأناسنإلاهبفقيططخم
ميلاعتنم،نيحدعبًانيح،هللاءايبنأهبءيجيامقفوهمّدقتوهّيقرو
هذهتفتناامثيحو..قيرطلااذهيفةيرشبلاةعامجلاديبذخأتططخو
تعاضو،"ةيرحلا"مادختساءيسأو،ملاعلاوهللاوناسنإلانيبةيباجيإلاةقالعلا
ةقثبنملاةيقالخألاميقلاتعيمتو،يعاولاكردملاطيطختلامدعناو،ةيلوؤسملا
لآو،لمعلاسنجليزاوملاءازجلاءاج،ةدارإلاوحورلاولقعلاىوقنع
:رايهنالاوتتفتلاوروهدتلاىلإةيرشبلاةعامجلابرمألا

(ًاليِدَْبتِهَّللاِةَّنُسِلَدَِجتْنَلَوُلْبَقْنِماْوَلَخَنيِذَّلاِيفِهَّللاَةَّنُس)



.)62:بازحألا(
ْنَلَوًاليِدَْبتِهَّللاِةَّنُسِلَدَِجتْنَلَفنَِيلََّوألاَةَّنُسَّالِإَنوُُرظَْنيْلَهَف...)

.)43:رطاف((ًاليِوَْحتِهَّللاِةَّنُسِلَدَِجت
(ًاليِوَْحتاَنِتَّنُسِلُدَِجتَالَواَِنلُسُرْنِمََكلْبَقاَْنلَسْرَأْدَقْنَمَةَّنُس)

.)77:ءارسإلا(
َّالِإْمُهَّبَراوُرِفْغَتْسَيَوىَدُهْلاُمُهَءاَجِْذإاوُنِمْؤُيَْنأَساَّنلاَعَنَماَمَو)

.)55:فهكلا((ًالُبُقُباَذَْعلاُمُهَِيْتَأيَْوأنَِيلََّوألاُةَّنُسْمُهَِيْتَأتَْنأ
ًاريَِصنَالَواٍِّيلَوَنوُدِجَيَالَُّمثَرَابَْدألااُوَّلَوَلاوُرََفكَنيِذَّلاُُمَكَلتاَقْوَلَو)

:حتفلا((ًاليِدَْبتِهَّللاِةَّنُسِلَدَِجتْنَلَوُلْبَقْنِمَْتلَخْدَقيِتَّلاِهَّللاَةَّنُس*
22-23(.

هنكلوبسحفاهتموميدوننسلاهذهتابثدكؤيالميركلانآرقلاو
نأةنمؤملاةعامجلاىلعضرفييكرحعفادىلإهسفنتقولايفاهلوحي
نأو،رامدلاىلإةقباسلاةيرشبلاتاعامجلاتداقيتلاأطخلاعقاومزواجتت
نمميقلاوميلاعتلاةدمتسم،ةعيبطلاونوكلاىوقعملماعتلا"نسحت"
:هسفنخيراتلاةكرح

َنَاكَفَْيكاوُُرْظناَفِضَْرألاِيفاُوريِسَفٌنَنُسُْمِكلْبَقْنِمَْتلَخْدَق)
اوُنَِهتَالَو*نَيِقَّتُْمِللٌةَظِعْوَمَوًىدُهَوِساَّنِللٌناََيباَذَه*نَيِبِّذَكُْملاُةَبِقاَع
َّسَمْدَقَفٌحْرَقُْمكْسَْسمَيِْنإ*نَيِنِمْؤُمْمُتُْنكِْنإَنْوَلَْعألاُمُْتَنأَواُونَزَْحتَالَو
اوُنَمآَنيِذَّلاُهَّللاَمَلْعَِيلَوِساَّنلانََْيباَهُلِواَُدنُماََّيألاَْكِلتَوُهُلْثِمٌحْرَقَمْوَْقلا
اوُنَمآَنيِذَّلاُهَّللاَصِّحَمُِيلَو*نَيِِملاَّظلاُّبِحُيَالُهَّللاَوَءاَدَهُشْمُكْنِمَذِخََّتيَو
.)141-137:نارمعلآ((َنيِرِفَاْكلاَقَْحمَيَو

ىَّتَحاوُذُوأَواوُبِّذُكاَمَىلَعاُوَربَصَفَِكلْبَقْنِمٌلُسُرْتَبِّذُكْدََقلَو)
(نَِيلَسْرُْملاِإََبنْنِمَكَءاَجْدََقلَوِهَّللاِتاَِمَلِكلَلِّدَبُمَالَوَانَُْرصنْمُهَاَتأ
.)34:ماعنألا(

ْمِهِلْبَقْنِمَنيِذَّلاُةَبِقاَعَنَاكَفَْيكاوُرُظْنَيَفِضَْرألاِيفاُوريِسَيَْملََفأ)
.)10:دمحم((اَهُلاَثَْمأَنيِرِفَاْكِللَوْمِهَْيلَعُهَّللاَرَّمَد

ِيفَنوُْشمَيِنوُرُْقلاَنِمْمِهِلْبَقْنِماَْنَكلَْهأَْمكْمُهَلِدْهَيَْملََوأ)
.)26:ةدجسلا((َنوُعَمْسَيَالََفأٍتَاَيآلَِكلَذِيفَِّنإْمِهِنِكاَسَم

(...َُتالُثَْملاُمِهِلْبَقْنِمَْتلَخْدَقَوِةَنَسَحْلاَلْبَقِةَئِّيَّسلاِبََكنوُلِجْعَتْسَيَو)
.)6:دعرلا(

:يبيرجتلا-يسحلاثحبلاجهنم-ج
بسكلالدعي،ةيخيراتلاةينوناقلاالوةيببسلانعفشكلاال،نكلو



ً،امومعيرشبلالقعلاوً،اصوصخملسملالقعلاهزرحأيذلاّميقلايفرعملا
،هنعباقنلافشكيذلايبيرجتلا-يسحلاثحبلاجهنمبلثمتيذلاو
..هللاباتك،هدكأو،همظنو

مهتاطابتراو،مهدوجوةقيقحبرصبتلاىلإسانلانآرقلااعددقل
مهمادقأعقاومنمءادتبا،مهلوحامىلإ"يسحلارظنلا"قيرطنعةينوكلا
لكنعةريبكلااهتيلوؤسمساوحللىطعأو،نوكلاوسفنلاقافآبءاهتناو
ةفرعملاولمأتلاورظنلاوثحبلالاجميفملسملاناسنإلااهوطخيةوطخ
:هللاق..بيرجتلاو

ُّلُكَداَؤُْفلاَوََرصَْبلاَوَعْمَّسلاَِّنإٌْملِعِهِبََكلَسَْيلاَمُفَْقتَالَو)
امىلإرظنلانعمينأهادانو،)36:ءارسإلا((ًالوُؤْسَمُهْنَعَنَاكَكَِئلُوأ
:هماعطىلإ..هلوح

اَنْقَقَشَُّمث*اٍّبَصَءاَْملااَنْبَبَصاََّنأ*ِهِماََعطَِىلإُناَْسنِإلاُِرظْنَْيلَف)
َقِئاَدَحَو*ًالَْخنَوًانوُْتيَزَو*اًبْضَقَواًبَنِعَو*اٍّبَحاَهيِفاَنْتَْبَنأَف*اٍّقَشَضَْرألا
:هقلخىلإ..)31-24:سبع((اٍَّبأَوًةَهِكاَفَو*اًْبلُغ

:توكلملاىلإ...)5:قراطلا((َقِلُخَّمِمُناَْسنِإلاُِرظْنَيْلَف)
ىلإ..)185:فارعألا((...ِضَْرألاَوِتاَواَمَّسلاِتوَُكلَمِيفاوُُرظَْنيَْملََوأ)

:ضرألايفناسنإلاةكرحوخيراتلا
ْنِماُونَاكَنيِذَّلاُةَبِقاَعَنَاكَفَْيكاوُرُظْنَيَفِضَْرألاِيفاُوريِسَيَْملََوأ)

:هللاقئالخىلإ..)21:رفاغ((...ًةَّوُقْمُهْنِمَّدََشأْمُهاُونَاكْمِهِلْبَق
هتايآىلإ..)17:ةيشاغلا((ْتَِقلُخَفَْيكِلِبِإلاَِىلإَنوُُرظَْنيَالََفأ)

:ناكملكيفةثبنملا
سيماونلاىلإ..)75:ةدئاملا((...ِتَايآلاُمُهَلُِّنيَُبنَفَْيكُْرْظنا...)

:ةيعامتجالا
ةعيبطلاىلإ..)21:ءارسإلا((...ٍضَْعبَىلَعْمُهَضَْعباَْنلَّضَفَفَْيكُْرْظنا)

:ةردقموهللانمةمحربءانفلابلقنمثعبنتيهو
(...اَِهتْوَمَدَْعبَضَْرألايِيْحُيَفَْيكِهَّللاِةَمْحَرِرَاثآَِىلإُْرْظناَف)

:راجشألانوصغنمىلدتتيهورامثألاىلإ..)50:مورلا(
ةايحلاىلإ..)99:ماعنألا((...ِهِعَْنيَوََرمَْثأاَِذإِهَِرمَثَِىلإاوُُرْظنا...)

:تقتراوتمنفيكو،تأدبفيكىلوألا
..)20:توبكنعلا((...َْقلَخْلاَأَدَبَفَْيكاوُُرْظناَفِضَْرألاِيفاُوريِسْلُق)

وأذخأيف،زيميوفرعييكلتاوصألاهاجتاب"هعمس"كّرحينأهاعدو
:ناميإلاثعبنيريصبلارايتخالانمف،ضفري



.)21:لافنألا((َنوُعَمْسَيَالْمُهَواَنْعِمَساوُلاَقَنيِذَّلَاكاُونوَُكتَالَو)
يتلاكلت"مهرئاصب"اوكرحينأمهلأسو،ىرخأةوطخنآرقلالقتناو

رصحال...ةيسملوةيرصبوةيعمس،ةيسحتاكردمةظحللكيفلبقتست
،اهصيحمتو،تاكردملاهذهقيسنتيفاهتيلوؤسمةريصبلالمحتتمثنمو،اهل
هدحوهيلعموقتيذلا"قحلا"ىلإلوصولالجأنماهزرفواهتنزاومو
:ةقيلخلاونوكلاسيماون

نإ..)104:ماعنألا((...اَهَْيلَعَفَيِمَعْنَمَوِهِسْفَِنلَفََْرصَبأْنَمَف...)
لمحتيفتايرخألانعاهادحإدرفنتال،ةلوؤسمًاعيمجساوحلاولقعلا
نمهنألةيلوؤسملاهذهبىلتبمناسنإلاو..رايتخالاوصيحمتلاوثحبلاةعبت
:ماعنألاةنيطريغىرخأةنيط

(ًاريِصَباًعيِمَسُهاَْنلَعَجَفِهِيلَتَْبنٍجاَشَْمأٍةَْفُطنْنِمَناَْسنِإلااَنَْقلَخاَِّنإ)
.)2:ناسنإلا(

رصبلاوعمسلانأىلعةرملاولتةرمدكؤت،تايآلاىلاوتتمثنمو
نأو،اهدّرفتواهتميقةيناسنإلاةايحلليطعتيتلايهًاعيمجداؤفلاو
،اهيعارصمىلعذفاونلاهذههحتفب،تاقاطلاوىوقلاهذههكيرحتبناسنإلا
ينيدلاويملعلاهراصتناةمقلصيس،ةياهنلاىتحةذفلاهتاردقهلالغتساب
،نيملاعلاىلعًاديسلوؤسملاهزكرمهئوبتستاراصتنالاهذهنأل،ءاوسلاىلع
بحسو،اهذفاونلفقو،تاقاطلاهذهديمجتبهنأو،ضرألايفةفيلخو
اهدارأاميتلاايندلاةلزنملاهسفنبراتخادقنوكي،اهيلعةيشغألاورئاتسلا
:ماعنألاومئاهبلاةلزنم..داؤفلاورصبلاوعمسلاةمعنهحنممويهللاهل

.)23:دمحم((ْمُهَراَْصَبأىَمَْعأَوْمُهَّمََصأَفُهَّللاُمُهَنََعلَنيِذَّلاَكَِئلُوأ)
كيرحتىلعثح،نيسمخلابرقيامغلبتايآلانمرخآدشحو

يكلهدامتعابجوتييذلاو،مدآينبهللاهحنميذلاحاتفملا،"لقعلا"
:اهتياغىلإةيبيرجتلاتايطعملاوفوشكلايضمت

..)242:ةرقبلا((َنوُلِقَْعتُْمكَّلََعلِِهتَايآُْمَكلُهَّللاُِّنيَُبيَِكلَذَك)
،لوؤسملا،رصبتملا،قيمعلا"ريكفتلا"ىلإناسنإلاتعدىرخأتايآو

:تادوجوموتاقاطو،ءايشأورهاوظنمهبطيحياملكب
.)50:ماعنألا((َنوُرَّكَفََتتَالََفأُريِصَْبلاَوىَمَْعألايِوَتْسَيْلَهْلُق...)
ةوطخيهو،"هّقفتلا"نعلاقينأنكمي"رّكفتلا"نعلاقيامو

،هبطيحياملًايعورثكأناسنإلالعجت،ريكفتلانمىدمدعبأةيلقع
ةريصبلاحتفنمهلعجتامك،نوكلايفهقئالعوهدوجوداعبألًاكاردإقمعأو
ملاعلاةحفصىلعهلضرعياملكءازإلوؤسملاراوحللًادعتسمً،امود



:دوجولاو
.)78:ءاسنلا((اًثيِدَحَنوُهَقَْفيَنوُدَاَكيَالِمْوَْقلاَِءالُؤَهِلاَمَف...)
لادجلا"و"ةجحلا"و"ناهربلا"دمتعييذلابولسألاىلعنآرقلادكأو

،ةنراقملاوءارقتسالاىلعةمئاقلا،ةحيحصلاجئاتنلاىلإلوصولل"نسحلا
،اهيلعقفتملاةيجراخلاةيسحلاتايطعملاىلإادانتساصيحمتلاوةنزاوملاو
:تايطعملاهذهعملماعتتفيكفرعتيتلاةيلقعلاتاردقلاو

111:ةرقبلا((نَيِقِداَصْمُتُْنكِْنإْمَُكناَهُْرباُوتاَهْلُقْمُهُِّيناََمأَْكِلت...)
(.

يفةيمهألاةياغيفةيلعاف،لماشلاحضاولاهموهفمبملعلاودبياذكه
الو..ةايحلايفاهلةقيرطيهلإلاجهنملاوأ،نيدلايضترتيتلاتاعمتجملا
ةملكنأيهكلت،ةيمهألايفةياغىرخأةقيقحانهفيضننأدب
يذلاهسفن"نيدلا"ىلعحلطصمكًارارمميركلانآرقلايفتدرو"ملعلا"
هتوكلماهبهللارّيسييتلاسيماونلاىلع..مالسلامهيلعهءايبنأهللاهّملع
ةراشإكو،"باتكلامأ"يفهللادنعةدوجوملاىربكلاقئاقحلاىلع..ميظعلا
نونظلاوءاوهألاةلباقميفءامسلانمتلزنيتلاةينيدلاميقلاىلإ
هللاتاملكنإ؛نآرقلاةغليفءاوسنيدلاوملعلاودغيمثنمو؛ةيرشبلا
،ةحيسفلانيدلاوملعلاعقاومبانرصبتو،ةقيقحلاهذهانملعتهناحبس
نيذلانويعضولااهلديريامكال،نوكتنأاهلدارأامكةلخادتملا،ةدتمملا
:نيتملكلانيبلصفللمهدهجنوعسي

َنِمََكلاَمِْملِْعلاَنِمَكَءاَجيِذَّلاَدَْعبْمُهَءاَوَْهأَتْعَبَّتاَِِنئلَو...)
.)120:ةرقبلا((ٍريَِصنَالَوٍِّيلَوْنِمِهَّللا

لآ((...اَنِّبَرِدْنِعْنِمٌّلُكِهِباَّنَمآَنوُلوَُقيِْملِْعلاِيفَنوُخِساَّرلاَو...)
.)7:نارمع

.)157:ءاسنلا((...ِّنَّظلاَعاَبِّتاَّالِإٍْملِعْنِمِهِبْمُهَلاَم...)
23:فاقحألا((...ِهِبُتْلِسْرُأاَمْمُكُغَِّلُبأَوِهَّللاَدْنِعُْملِْعلاَاَّمِنإَلاَق)

(.
وأ،لاجملااذهيفتايآنمدرواملجضارعتساانهانعسيالو

،ةفلتخملااهتافيرصتب)ملع(ةملكنأىلإريشننأيفكيو،هيلإةراشإلاىتح
.نيسمخلاوةئامعبسلازواجتايآلانمددعيفتدرو

هفقوميفدكؤييكلالإءاجاممالسإلانأدحأّنروصتيالفمثنمو
ءازاباننإ..بسحفةيحورلاوةيقالخألابناوجلاىلعيراضحلالمعلانم
،ةعيبطلاوملاعلابلقيفةنمؤملاةيرشبلاةعامجلاعضتةديدعتايآ



يفسيماونلاوننسلانعبيقنتلالجأنماهدهجلذبتنأىلإاهعفدتو
ءازاباننإ..تارذلاوتايئزجلانيبةيداملاتاقالعلاميمصيفو،ةبرتلاقامعأ
نيب،فشكلاوعادبإلاةلأسموناميإلاةلأسمنيبطبرتةلماشةيراضحةكرح
نيب...اهضماوغواهتاينحنموةعيبطلاكلاسميفًامدقلغوتلاوهللانعيقلتلا
ملاعلاتاقاطريخستنيبوضرألاىلعناسنإلللاعيحورىوتسمقيقحت
مالسإلالصفيملو..يداملاىوتسملاىلعمدقتلانماهسفنةجردلاقيقحتل
..كاذواذهنيب-ًاموي-

ááá
تاديكأتةلاسرلارصعدهشركذلاةفنآةثالثلاتالوحتلاةازاومبو

تناعأ،يراضحلالعفلابقيثولاطابترالاتاذميقلانمةلمجىلعةديازتم
:رارمتسالانمهنيكمتولعفلااذهلمئالملاخانملازيزعتىلعاهرودب

:ةيوازلارجحيهةفرعملا-1
ملسوهيلعهللاّىلصهللالوسرىلعتلزنتيتلاىلوألاةملكلانإ

...نزتال،قرستال،لتقتال:لقتملً،ابلسوأًايفننكتملءارحراغيف
:ةءارقلاوهيفرعملعفبًارمأوًاباجيإوًاديكأتتناكامنإوخلا

ََكلَِّنإَو*ٍنوُنَْجمِبَكِّبَرِةَمْعِنِبَْتَنأاَم*َنوُُرطْسَياَمَوَِملَْقلاَون)
:ملقلا((َنوُِرصُْبيَوُِرصْبُتَسَف*ٍميِظَعٍقُلُخَىلََعلَكَِّنإَو*ٍنوُنْمَمَرْيَغاًرَْجأل
ىلوألاتايآلااهتنمضتيتلاتادرفملايهكلت،ملقلاوملعلاوةءارقلا:)1-5
سيلوملاعلابلقيفملسملاتعضويتلاو،ليزنتلانمىلوألاةروسلايف
.هنمًايفنموأهنعًاديعب

،دعبأينمزقمعىلإدتمتةيفرعملاةلالدلانإلب،بسحفاذهسيل
نمهتيرذوحنمواهلكءامسألاملعيذلامالسلاهيلعمدآقلخةظحلىلإ
َمَّلَعَو):ملاعلايفينارمعلامهرودةسراممليدسجلاويلقعلادادعتسالا،هدعب
ِْنإَِءالُؤَهِءاَمَْسأِبيِنوُئِْبَنأَلاَقَفِةَِكَئالَْملاَىلَعْمُهَضَرَعَُّمثاَهَُّلكَءاَمَْسألاَمَدآ
ُمِيلَْعلاَْتَنأَكَِّنإاَنَتْمَّلَعاَمَّالِإاََنلَْملِعَالََكناَحْبُساوُلاَق*نَيِقِداَصْمُتُْنك
ْمََلأَلاَقْمِهِئاَمَْسأِبْمَُهأَْبَنأَّاَملَفْمِهِئاَمَْسأِبْمُهْئِْبَنأُمَدآَايَلاَق*ُميِكَحْلا
ْمُتُْنكاَمَوَنوُدُْبتاَمَُملَْعأَوِضَْرألاَوِتاَواَمَّسلاَبْيَغَُملَْعأِّيِنإُْمَكلْلَُقأ
.)33-31:ةرقبلا((َنوُمُْتَكت

:مامألاىلإعوزنلا-2
،مامألاىلإرظنننأىلإةدكؤمةحضاوةوعدميركلانآرقلانمضت

يقلتلاةلاحيفةددحمتارورضهلتافتلالااذهنإ.ءاروللتفتلنالأو
ممألاهبيدهتستدقً،ايفرعماثارتوأةيعيرشتتايطعمدادجألاوءابآلانع



ديلقتلاىلعموقياييعوالًالمعنوكينأامأ،باوصلاوأطخلاعقاومنيبتل
ىلعىعنيذلانآرقلاهديريامعمضراعتةلاحيفانلعجيسفىمعألا
رظنلاضغبدادجألاوءابآلاهلعفامبنوثبشتياوناكمهنأنيفلختملاونيكرشملا
َانْدَجَوَّامَعاَنَتِْفلَتِلاَنَتْئَِجأاوُلاَق):هتيقطنمولعفلااذهةمالسىدمنع
َىلَعاَِّنإَوٍةَُّمأَىلَعَانَءاَبآَانْدَجَواَِّنإ...))78:سنوي((...َانَءاَبآِهَْيلَع
.)23:فرخزلا((َنوُدَتْقُمْمِهِرَاثآ

.ضفرلادشأمالسإلااهضفريةسوكعمةيادهيهو
عملماعتلانمنيطمنىلإريشي،فورعملايناطيربلاخرؤملا،يبنيوتنإ

طمنو،يراضحلاطوقسلاةلحرميفىمعألاديلقتلاطمن،ءابآلاتايطعم
،يراضحلاضوهنلاةلحرميفةيويحلااهتاربخوةعدبملاةبخنلابءادتقإلا
.نوكسلاوفلختلاىلإدوقتاهنألىلوألاضفريميركلانآرقلاو

بلقيف-هنمةعساوتاحاسميف-انعضيميركلانآرقلانإ
.لبقتسملاورضاحلايفلمعلاغيصنع..ىزغملانعاثحبخيراتلا

َىَرتُْفياًثيِدَحَنَاكاَمِباَْبَلألاِيلْوُ◌ِألٌَةْربِعْمِهِصَصَقِيفَنَاكْدََقل)
ٍمْوَِقلًةَمْحَرَوًىدُهَوٍءَْيشِّلُكَليِصَْفتَوِهْيَدَينََْيبيِذَّلاَقيِدَْصتْنَِكلَو
.)111:فسوي((َنوُنِمْؤُي

رضاحللضّحمتنيكلخيراتلانمانرّرحيهسفنتقولايفهنكلو
لايجألالامعأانلهاوكلقثتوانقيعتنأنودلبقتسملابوصكرحتنو
:ةيضاملا

َنوَُلأُْستَالَوْمُتْبَسَكاَمُْمَكلَوْتَبَسَكاَماَهَلَْتلَخْدَقٌةَُّمأَْكِلت)
.)134،141:ةرقبلا((َنوُلَمَْعياُونَاكَّامَع

:ةقاطلاردهنمريذحتلا-3
يتلاةقاطلاردهلاهضفرىلعةيوبنلاوةينآرقلاتايطعملاتدكأاملاط

ملسوهيلعهللاّىلصلوسرلانإ.ةموسرملااهتالاجمريغيفًانايحألمعت
-انهاه-هنإ)10()هللايفاوركفتالوهللاءالآيفاوركفت(:لوقي
ديكأتةازاومب،ايجولونكتلاوملعلاىلإدوقييذلاقلخلايفريكفتللانوعدي
يفريكفتلانمانرذحيو،هناحبسهتينادحوبناميإلاو،ملاعلايفهللاةيعادبإ
وهو،ةيرشبلاتاردقلاىلعيصعتستو،ماهفإلاىلعولعتيتلاةيهلإلاتاذلا
"دوجولابجاو"عميديرجتلالماعتلاوتايئارواملاىلإدوقييذلاريكفتلا
ةقاطللردهنمهلكاذهنعضخمتيامو،اقيزيفاتيملاو"لوألايهانتم"و
.ةيلقعلا

اهنيناوقنعفشكننأوةينوكلاةلتكلاعملماعتننأانديريهنإ



هفالختسابققحتلالجأنمناسنإللاهتاناكمإترخسيتلاةايحلاةيمنتل
اهدودحنعجراخوهاميفةقاطلاردهنمًالدب،ملاعلايفينارمعلا
.ضرألايفةيراضحلااهتروريصتارورضواهتاناكمإو

:فالختسالاأدبم-4
ةمهمهبطانأوملاعلااذهيفناسنإلاهناحبسهللافلختسادقل

هتيضرأةيوستلجأنمهتايدحتلةباجتسالاوهباعصليلذتوهرامعإوهريوطت
ررحتتنأدعب،تارورضلاىلعولعتةنئمطمةايحلةمءالمرثكأنوكتيك
نود،العولجاهقلاخىلإ،ءامسلاىلإهجوتلاىلعةردقرثكأنوكتو،اهنم
.ةبلصلاةداملاتارورضوةيبذاجلالقثاهروهظينحينأ

:ميركلانآرقلايفةرمنمرثكأرركتيفالختسالاأدبمنإ
َالَوُهُرُْفكِهَْيلَعَفَرََفكْنَمَفِضَْرألاِيفَِفَئالَخُْمَكلَعَجيِذَّلاَوُه)

َّالِإُمُهُرُْفكَنيِرِفَاْكلاُديَِزيَالَواًتْقَمَّالِإْمِهِّبَرَدْنِعْمُهُرُْفكَنيِرِفَاْكلاُديَِزي
ْمُكَضَْعبَعَفَرَوِضَْرألاَِفَئالَخُْمَكلَعَجيِذَّلاَوُهَو).)39:رطاف((اًراَسَخ
ُهَِّنإَوِباَقِْعلاُعيَِرسَكَّبَرَِّنإُْمكَاتآاَمِيفُْمكَوُلْبَِيلٍتاَجَرَدٍضَْعبَقْوَف
ِدَْعبْنِمَءاََفلُخُْمَكلَعَجِْذإاوُُركْذاَو...).)165:ماعنألا((ٌميِحَرٌروُفََغل
(َنوُحِلُْفتُْمكَّلََعلِهَّللاََءالآاوُُركْذاَفًةَطْسَبِْقلَخْلاِيفُْمكَداَزَوٍحُونِمْوَق
ِيفُْمكَِفلْخَتْسَيَوُْمكَّوُدَعَِكلْهُيَْنأُْمكُّبَرَىسَعَلاَق...).)69:فارعألا(
.)129:فارعألا((َنوُلَمَْعتَفَْيكَرُظْنَيَفِضَْرألا

:لمنلا((َنوُرَّكََذتاَمًالِيلَقِهَّللاَعَمٌَهِلَإأِضَْرألاَءاََفلُخُْمُكلَعْجَيَو...)
62()11(.

ليوطلاطيخلابةطبترمتايآلاهذهلالخنمودبتفالختسالاةلأسمو
،ةهجنمضرألايفداسفإلاةبناجموعادبإلاولمعلا:هيفرطنملداعلا
لالخاهبداجلامازتلالاو،هناحبسهللانععئارشلاوميلاعتلاوميقلايقلتو
.ىرخأةهجنمملاعلايفيرشبلادهجلاةسرامم

داقتفانأثيحبةلدابتمةيساسأةقالعنيفرطلانيذهنيبةقالعلاو
ةيلمعىلإدوقيو،ةرخآلاوايندلايفعايضلاوبارخلاىلإلوؤيسامهنميأ
نمطيخلابكاسمإلاىلعردقتنمماهريغبةيرشبلاةعامجلللادبتسا
اذههيجوتوطبضلهللانعمئادلايقلتلاو،عادبإلاودهجلاولمعلا:هيفرط
ةهجاومبًامئادفقيناسنإلالعجتيتلاةحيحصلاهكلاسميفدهجلاولمعلا
ُْمَكلاَمَهَّللااوُدُبْعاِمْوَقايلاَق...):ملاعلارامعإلاضوفمةفيلخ،هقلاخ
.)61:دوه((...اَهيِفْمُكَرَمْعَتْساَوِضَْرألاَنِمْمَُكأَْشَنأَوُهُُهرْيَغٍهَِلإْنِم

اهحنموةيفالختسالاهتمهمبلاطمذيفنتملسملارودقمبنوكينلو



ىلعهتاوطخعضيملام،اهفادهأقيقحتىلعاهتناعإو،ةيفاكلاتانامضلا
سيماونوةعيبطلاوملاعلاننسنعفشكيف"رضحتلل"ةحيحصلاةيادبلا
نمربكأردققيقحتوةروخذملااهتاقاطنمةدافإلالجأنمبيرقلانوكلا
نلفالختسالاأدبمنإفاذهنودبو.هطيحمنيبوناسنإلانيبقافولا
.غارفلايفحبستةديقعوأةيرظننمرثكأبنوكي

:ريخستلاأدبم-5
نمًايساسأًاحملمهرودبّدعيوطابترالادشأهقباسبطبتريوهو

دامتعابلطتيو،ناسنإلاوةايحلاوملاعلاونوكلليمالسإلاروصتلاحمالم
.يخسلاهئاطعبققحتلاو،عقاولاضرأىلإهليوحتلهتايلآوملعلاجهانم

ً،اريخستناسنإللارّخسدق،يمالسإلاروظنملاقفو،ةعيبطلاوملاعلانإ
امبامهماجحاوامهمظنوامهنيناوقوامهداعبأدّدحدقهناحبسهللانإو
هعملماعتلاىلعهتردقوملاعلايفناسنإلاةفالخلةيساسألاةمهملاومءالتي
.ًالعافًايباجيإًالماعت

انحنمتو،ريخستلااذهنعانثّدحتةديدعةينآرقعطاقموتايآكانهو
ديدعللةيبلسلاتاروصتلانعىأني،يراضحلاناسنإلارودليباجيإلاروصتلا
هتاردقنمريثكنمناسنإلاتدّرجيتلاةيعضولابهاذملاوتافسلفلانم
هتئيشملهعضخأفاهضعبفّرطتو،ملاعلاةلتكعمهراوحيفهتيرحوةلعافلا
دارالرمأةباثمبءيجتيتلاةصاخلاةيمانيدلااهنيناوقةدارإوةلتكلاهذه
.هبرمأتيذلااذهلعضخينأالإناسنإلارودقمبسيلو،هل

ملاعلاوناسنإلانيبةقالعللىرخأةغيصهللاباتكيفدهشناننإ
ًاقبسمتعضخأوهلترّخسيذلالعافلاديسلاةغيص.اهساسأيففلتخت
:هللانيعىلعملاعللهرامعإوضرألايفهتفالختابلطتمةيبلتلملاعلاةلتك
يِذَّلاَوُهَو).)12:لحنلا((...َرَمَْقلاَوَسْمَّشلاَوَراَهَّنلاَوَلْيَّللاُُمَكلَرَّخَسَو)
ُُمَكلَرَّخَسَو...).)14:لحنلا((...اٍّيَِرطاًمْحَلُهْنِماوُُلْكأَِتلَرْحَْبلاَرَّخَس
َسْمَّشلاُُمَكلَرَّخَسَو*َراَْهَنألاُُمَكلَرَّخَسَوِهِرَْمأِبِرْحَْبلاِيفَيِرْجَِتلَْكلُْفلا
َانْرَّخَسَف).)33-32:ميهاربإ((َراَهَّنلاَوَلْيَّللاُُمَكلَرَّخَسَونِْيَِبئاَدَرَمَْقلاَو
َهَّللاََّنأاْوََرتْمََلأ))36:ص((َباََصأُثْيَحًءاَخُرِهِرَْمأِبيِرَْجتَحيِّرلاُهَل
.)20:نامقل((...ِضَْرألاِيفاَمَوِتاَواَمَّسلاِيفاَمُْمَكلَرَّخَس

َرَمَْقلاَوَسْمَّشلاَرَّخَسَوَضَْرألاَوِتاَواَمَّسلاَقَلَخْنَمْمُهَتَْلأَسَِْنئلَو)
.)61:توبكنعلا((...ُهَّللاَّنُلوُقََيل

ميركلانآرقلاهمّدقييذلالاّعفلايطسولافقوملاوه)ريخستلا(نإ
قاقشنالاووزغلاوأدبعتلاوعوضخلانمًالدبملاعلاعملماعتلاددصب



.ىرخألابهاذملاىلعانميهنيذللا
.عادبإلاو...لمعلاحور-6

:لمعللةلماشلاةوعدلاهذههللاباتكيفأرقن
َِىلإَنوَُّدُرتَسَوَنوُنِمْؤُْملاَوُهُلوُسَرَوُْمَكلَمَعُهَّللاَىرَيَسَفاوُلَمْعاِلُقَو)

.)105:ةبوتلا((َنوُلَمَْعتْمُتُْنكَامِبْمُكُئِّبَنُيَفِةَداَهَّشلاَوِبْيَْغلاِِملاَع
:انيدانيوهوملسوهيلعهللاّىلصلوسرلاىلإعمتسنو
ىتحموقتالأعاطتسافةليسفمكدحأدييفوةعاسلاتماقاذإ"

رودلانأفيكًاديجفرعنف..)12("رجأكلذبهلفاهسرغيلفاهسرغي
ةظحلذنمنيلصاوتملاعادبإلاولمعلاىلعموقيملسملاناسنإلليراضحلا
ةيمالسإلاةايحلانأفيكًامامتملعنو!!باسحلاةعاسىتحوىلوألايعولا
.رمتسميعادبإلعفيهامنإ

ىلع،ملاعلارامعإليرشبلادهجلاولمعلاىلعنآرقلاديكأتنمغلبيو
ىلعديزياميفةفلتخملااهتافيرصتبةظفللادرتنأ،ههجوتوهللانيع
نأىلإ-ًاباجيإوًابلس-ريشتاهلكيهوً،اعضومنيسمخلاوةئامثالثلا
لمعلاوهضرألاىلع-ةعامجوًادرف-ناسنإلادوجوليساسألاروحملا
"فقوم"وهو،ةرخآلاوايندلايفريصملاديدحتلًالداعًاسايقمذختييذلا
..يضرألا"رامعتسالا"و"فالختسالا"يتركفعمًامامتمجسني

امنإًاساسأةايحلاوتوملاقلخةلأسمنأانثدحيميركلانآرقلانإ
َةاَيَحْلاَوَتْوَْملاَقَلَخيِذَّلا):المعنسحأمهيأ،مدآينبءالتبالتءاج
.)2:كلملا((ُروُفَْغلاُزيِزَْعلاَوُهَوًالَمَعُنَسَْحأُْمكَُّيأُْمكَوُلْبَِيل

ىلإلوؤيسملاعلايفناسنإلافقومنأرصعلاةروسيفانثّدحيامك
ردصيو.."حلاصلالمعلاوناميإلا":نييساسألاهيطرشداقتفادرجمبنارسخلا
بلقيفلاعفلايباجيإلااهرودمزتلتنأةملسملاةمألاىلإمساحلاهرمأ
:ملاعلا

ِنَعَنْوَهَْنيَوِفوُرْعَْملاِبَنوُرُْمَأيَوِرْيَخْلاَىلِإَنوُعْدَيٌةَُمأْمُكْنِمْنُكَْتلَو)
ْنِماوَُفلَتْخاَواوُقَّرََفتَنيِذَّلَاكاُونوَُكتَالَو*َنوُحِلْفُْملاُمُهَكَِئلُوأَوَِركْنُْملا
-104:نارمعلآ((ٌميِظَعٌباَذَعْمُهَلَكَِئلُوأَوُتاَنِّيَْبلاُمُهَءاَجاَمِدَْعب

105(.
:اهنأبةمألاهذهفصيرخآناكميفو
َِركْنُْملاِنَعَنْوَهَْنتَوِفوُرْعَْملاِبَنوُرُْمَأتِساَّنِللْتَجِرُْخأٍةَُمأَرْيَخْمُتُْنك)

.)110:نارمعلآ((...ِهَّللاِبَنوُنِمُْؤتَو
لماعم"ةباثمبًامئادءيجينيدلاناينبهيلعموقييذلا"ناميإلا"نإ



نمزلاتايطعمىلعةنمؤملاةعامجلاةدارإّبصييكلًايقفأدتمي"يراضح
اهتاقالعيفمجسنتاهلعجيو،ةحيحصلااهكلاسميفاههجويو،بارتلاو
ةوقوءاطعاهديزيف،اهسيماونوةعيبطلاونوكلاةكرحعماهتاطابتراو
ساسحإلاهيفثعبيلناسنإلاقامعأيفًايدومعدتميامك..اقسانتوةيباجيإو
لالغتساللوصومينمزقابسىلإهعفديو،ريمضلاةظقيو،ةيلوؤسملابمئادلا
هللاهحنميتلاهتاردقنعّربعيو،هتاقاطرّجفييكهلتحيتأيتلاةصرفلا
،اهغولبلىعسييتلا"فادهألا"واهبنمؤييتلا"ميقلا"قيرطىلعاهايإ
ىلإناسنإلااهببرقتيةلماشةدابع-مالسإلارظنيف-ًاعيمجربتعياميف
:ةيآللاقادصمءيجتو،هللا

.)56:تايراذلا((ِنوُدُبْعَِيلَّالِإَْسنِإلاَوَّنِجْلاُتَْقلَخاَمَو)
فصيامدنعيراضحلا"قابسلا"اذهنعميركلانآرقلاثدحتيو

،(َنوُقِباَساَهَل...)مهنأو(...ِتَارْيَخْلاِيفَنوُعِراَسُي...)مهنأبنينمؤملا
قيقحتلهدامتعاةلواحمو"نمزلا"ةركفحوضوبسملننيريبعتلاالكيفو
عونلاومكلاسيياقمب-يقترتنأثبلتام،تايطعملانمنكممردقربكأ
انثدحييتلاىلعألالحارملاىلإ"ناميإلا"ةلحرم"ملسملا"زواجتينأدرجمب-
ةبرجتلا"ءيجتاذكهو.."ناسحإلا"و"ىوقتلا":ةديدعنكامأيفاهنعنآرقلا
اهيمحتو،اهكسامتواهتيصخشواهدرفتواهتدحوةراضحلاحنمتيكلال"ةيناميإلا
نيدعبلانيذهباهدفرتيكلامنإو،بسحف،رايهنالاورثعبتلاوككفتلانم
نوكلاسيماونعماهماجسناقيقحتىلإامهلوألوؤينيذللانييساسألا
:ةعيبطلاو

اًعْوَطِضَْرألاَوِتاَواَمَّسلاِيفْنَمَمَلَْسأُهَلَوَنوُغَْبيِهَّللاِنيِدَرْيَغََفأ)
.).83:نارمعلآ((َنوُعَجُْريِهَْيلِإَواًهَْركَو

َنِمِةَرِخآلاِيفَوُهَوُهْنِمَلَبُْقيْنَلَفاًنيِدَِمالْسِإلاَرْيَغِغَتَْبيْنَمَو)
.)85:نارمعلآ((َنيِِرساَخْلا

سانأيديأىلعرجفت،قمعأورثكأةيعادبإتاردقامهيناثاهيطعيو
،مهئاطعيفنمزلانوقباسيو،مهرئامضةظقينوناعيو،مهتيلوؤسمبنورعشي
َالَوِضَْرألاِيفاٍّوُلُعَنوُديُِريَال...):ورخآلامويلاوهللابنونمؤيمهنأل
.)83:صصقلا((...اًداَسَف

…داسفإلاوبيرختلاةهباجم-7
هنأشنمئطاخطاشنوألمعلكبنآرقلاددنياذهلباقميفو

اهعنصييتلاتابستكملاريمدتومدهىلإو،ضرألايفداسفلاىلإلوؤينأ
ىلإىعسياذههفقومنموهو،ةرباثملاوبأدلاوربصلابحلاصلالمعلا



قوعينأهنأشنماملكفقوو،ةيراضحلاناسنإلاتازجنمةيامح
تحتلخادلانماهبرامدلالازنإلةلواحمةيأةقحالمو،اهومنواهتريسم
.تناكراعشيأ

نم"ةيندملا"ةيداملابناوجلاىلعبصنتالةيراضحلاةيامحلاهذهو
ًاساسأّدعيامو،ةيمهأرثكأوهامىلإهجتتلب،طقفيرشبلازاجنإلا
ةيحورلاوةيقالخألاوةيركفلاتايطعملايهكلت،هسفنيداملازاجنإلل
ناسنإلااهغلبيتلاعقاوملايفدومصلالجأنملماشلااهموهفمب"ةيفاقثلا"و
هللايثوعبمحافكنمةليوطةلسلسربع،ملاعلارامعإلهقيرطلصاويوهو
.مدآينبىلإىلاعت

لكاهيفلخادتتلئاسمفالختسالابنيطونملارامعإلاوحالصإلانإ
قحليداسفإوأررضيأنإو،ةيحوروةيقالخأوةيدام،ةيراضحلاتايلعافلا
حضاواذهو،ىرخألابناوجلاىلع-رخآبوألكشب-سكعنياهدحأب
:ةيآنمرثكأيفنيب

َسََّسأْنَمَْمأٌرْيَخٍناَوْضِرَوِهَّللاَنِمىَوَْقتَىلَعَُهناَيُْنبَسََّسأْنَمََفأ)
َمْوَْقلايِدْهَيَالُهَّللاَوَمَّنَهَجِرَانِيفِهِبَراَْهناَفٍراَهٍفُرُجاَفَشَىلَعَُهناَيُْنب
َعَّطََقتَْنأَّالِإْمِهِبوُلُقِيفًةَبيِراْوََنبيِذَّلاُمُُهناَيُْنبُلاََزيَال*نَيِِملاَّظلا
.)110-109:ةبوتلا((ٌميِكَحٌمِيلَعُهَّللاَوْمُهُبوُلُق

.)56:فارعألا((...اَهَِحالِْصإَدَْعبِضَْرألاِيفاوُدِسُْفتَالَو)
.)142:فارعألا((َنيِدِسْفُْملاَليِبَسْعِبََّتتَالَوْحِلَْصأَو...)
َضَْعبْمُهَقيِذُِيلِساَّنلايِدَْيأْتَبَسَكَامِبِرْحَْبلاَوَِّربْلاِيفُداَسَْفلاَرَهَظ)

.)41:مورلا((َنوُعِجَْريْمُهَّلََعلاوُلِمَعيِذَّلا
ُهَّللاَرََمأاَمَنوَُعطَْقيَوِهِقاَثيِمِدَْعبْنِمِهَّللاَدْهَعَنوُضُقَْنيَنيِذَّلاَو)

(ِراَّدلاُءوُسْمُهَلَوُةَنْعَّللاُمُهَلَكَِئلُوأِضَْرألاِيفَنوُدِسُْفيَوَلَصوُيَْنأِهِب
.)25:دعرلا(

َنوُحِلُْصيَالَوِضَْرألاِيفَنوُدِسُْفيَنيِذَّلا*نَيِفِْرسُْملاَرَْمأاوُعيُِطتَالَو)
.)152-151:ءارعشلا((

ََحالْصِإلاَّالِإُديِرُأِْنإُهْنَعْمُكاَْهَنأاَمَِىلإُْمكَِفلاَُخأَْنأُديِرُأاَمَو...)
.)88:دوه((...ِهَّللاِبَّالِإيِقيِفَْوتاَمَوُتَْعطَتْسااَم

اَنْيَْقَلأَواًرُْفكَوًاناَيُْغطَكِّبَرْنِمَكَْيِلإَلِْزُنأاَمْمُهْنِمًاريَِثكَّنَديِزََيلَو)
اََهأَْفَطأِبْرَحِْللاًرَاناوُدَقَْوأاَمَُّلكِةَماَيِْقلاِمْوَيَِىلإَءاَضْغَْبلاَوَةَواَدَْعلاُمُهَنَْيب
.)64:ةدئاملا((َنيِدِسْفُْملاُّبِحُيَالُهَّللاَواًداَسَفِضَْرألاِيفَنْوَعْسَيَوُهَّللا

ْمُهِةَرِخآلاِبْمُهَواًجَوِعاََهنوُغَْبيَوِهَّللاِليِبَسْنَعَنوُّدَُصيَنيِذَّلا)



.)19:دوه((َنوُرِفَاك
نعيبلسلاعباطلاتاذرومألاهذهميدقتبيفتكيالميركلانآرقلاو

هيقرلو،ناسنإلاةراضحلرامدنمهيلإلوؤيامعو،يداملاويحورلاداسفإلا
هنكلو،هيفرمعتسمةفيلخك،ملاعلايفهرودلةلقرعنمو،همدقتوهتداعسو
ىصقأبوعيطتستامعرسأبهفقول"كرحتت"نأةنمؤملاةعامجلانمبلطي
،يقبتالوًادحأمحرتالءايمعةنتفىلإ"داسفلا"لوحتيالئل،قيطتام
ً:امولظموأًاملاظ،اهلكةعامجلاسوؤرقوفمودتيهو

َهَّللاََّنأاوَُملْعاَوًةَّصآَخْمُكْنِماوَُمَلظَنيِذَّلاَّنَبيُِصتَالًةَنْتِفاوُقَّتاَو)
.)25:لافنألا((ِباَقِْعلاُديِدَش

ِيفِداَسَْفلاِنَعَنْوَهَْنيٍةَّيَِقباوُلُوأُْمِكلْبَقْنِمِنوُرُْقلاَنِمَنَاكَالْوَلَف)
اُونَاكَوِهيِفاوُفِْرُتأاَماوَُمَلظَنيِذَّلاَعَبَّتاَوْمُهْنِماَنْيَْجَنأْنَّمِمًالِيلَقَّالِإِضَْرألا
116:دوه((َنوُحِلْصُماَهُلَْهأَوٍْمُلظِبىَرُْقلاَِكلْهُِيلَكُّبَرَنَاكاَمَو*نَيِمِرْجُم
-117(.

،ضفرتامدشأ،ةراضحلانماهفقوميف،ضفرتةيمالسإلاةيؤرلانإ
ىرتو،ةيرشبلاةبرجتلاتاحاسمنيبناردجلاةماقإولصفلاوةئزجتلاغيص
نإو،ةدحاوءامداهيذغتوةدحاوحوراهيفيرستةيويحةدحواهيف
،بسحفأطخسيل،اهضعبنع،لمعلالالخ،اهبناوجضعبلزعواهتئزجت
جئاتنىلإلصننأ-ًاقبسم-اندرأاذإ،ةليحتسمنوكتداكتةلأسمهنكل

.ةحيحص
…اهدّحوتوتايئانثلانيبنزاوتلا-8

رثكألثمتداكتاهنألةلأسملاهذهدنع،ءيشلاضعب،فوقولاليطنس
.ةراضحلليمالسإلاروصتلايفةيمهأةيمالسإلاحمالملا

لالخنميراضحلالمعلانمهفقومدكؤييكلمالسإلاءاجدقل
يدسجيدامويقالخأيحوروهاملكىلعاهيحانجمضتةنزاوتمةيؤر
ةنسأرقنوأ،هللاباتكعلاطننحنوانسفنأدجنو..هسفنتقولايف
عضت،ثيداحأوتايآ،ةديدعتاديكأتءازابملسوهيلعهللاّىلصهلوسر
لذبتنأىلإاهعفدتو،ةعيبطلاوملاعلابلقيفةنمؤملاةيرشبلاةعامجلا
يفو،ةبرتلاقامعأيفسيماونلاوننسلانعبيقنتلالجأنماهدهج
ةيراضحةكرحءازإباننإ..تارذلاوتايئزجلانيبةيداملاتاقالعلاميمص
نيب،ضرألاوتاوامسلايفرظنينأناسنإلانمبلطتيهو،طبرتةلماش
كلاسميفًامدقلغوتلاوهللانعيقلتلانيب،عادبإلاةلأسموناميإلاةلأسم
ىلعناسنإلللاعيحورىوتسمقيقحتنيب،اهضماوغواهتاينحنموةعيبطلا



ةجردلاقيقحتلتايضايرلاوءايزيفلاوءايميكلانيناوقريخستنيبوضرألا
لصفيملو."يندملا"يداملاىوتسملاىلعيراضحلاولعلاومدقتلانماهسفن
ًاطبارتمًايلومشًافقومًامئادفقي-اندكأامك-هنإ،كاذواذهنيبمالسإلا
دقلو..هيلإةوعدلاوأ"يويحلا"فقوملامييقتيفءيزجتلاوعيطقتلاضفريو
ةريسمربعلماكحوضوبةداملاوحورلاميقنيب"دحوتلا"اذهسكعنا
ظفتحتيهوةليوطلانورقلا-انيأرامك-تعطقيتلاةيمالسإلاةراضحلا
ريثكلاريثكلاتذّفنوتفشكوتركتباوتزجنأو،نيفرطلانيبعدبملااهنزاوتب
ً،اعيمجةطبترملابناوجلانمًابناجلمهتمليتلاةيراضحلاتايطعملانم
امو…ملاعلايفيراضحلاهرودو،ضرألاىلعناسنإلاةفالخبً،اقيثوًاطابترا
،نزاوتميراضحخانملالظيفلمعتيهوكلذكنوكتنأالإاهلناك
:اهجذامنضعبهذهةديدعتايآلالخنمحوضوبهسّملتن

ْنِمُهَّللاَقَلَخاَمَوِضَْرألاَوِتاَواَمَّسلاِتوَُكلَمِيفاوُُرظَْنيَْملََوأ)
.)185:فارعألا((...ٍءَْيش

اَنْقَقَشَُّمث*اٍّبَصَءاَْملااَنْبَبَصاََّنأ*ِهِماََعطَِىلإُناَْسنِإلاُِرظْنَْيلَف)
َقِئاَدَحَو*ًالَْخنَوًانوُْتيَزَو*اًبْضَقَواًبَنِعَو*اٍّبَحاَهيِفاَنْتَْبَنأَف*اٍّقَشَضَْرألا
.)31-24:سبع((اٍَّبأَوًةَهِكاَفَو*اًْبلُغ

نَِْيبْنِمُجُرْخَي*ٍقِفاَدٍءاَمْنِمَقِلُخ*َقِلُخَّمِمُناَْسنِإلاُِرظْنَْيلَف)
.)7-5:قراطلا((ِِبئَاَّرتلاَوِْبلُّصلا

ْنِماَهَلاَمَواَهاَّنَّيَزَواَهاَنْيََنبَفَْيكْمُهَقْوَفِءاَمَّسلاَِىلإاوُُرظَْنيَْملََفأ)
ٍجْوَزِّلُكْنِماَهيِفاَنْتَْبَنأَوَِيساَوَراَهيِفاَنْيَْقَلأَواَهَانْدَدَمَضَْرألاَو*ٍجوُرُف
اًكَراَبُمًءاَمِءاَمَّسلاَنِماَْنلََّزنَو*ٍبيِنُمٍدْبَعِّلُِكلىَْركِذَوًةَِرصَْبت*ٍجيِهَب
:ق((ٌديَِضنٌْعَلطاَهَلٍتاَقِسَابَلْخَّنلاَو*ِديِصَحْلاَّبَحَوٍتاَّنَجِهِباَنْتَْبَنأَف
6-10(.

.)99:ماعنألا(!!(...ِهِعَْنيَوََرمَْثأاَِذإِهَِرمَثَِىلإاوُُرْظنا...)
(...اَِهتْوَمَدَْعبَضَْرألايِيْحُيَفْيَكِهَّللاِةَمْحَرِرَاثآَِىلإُْرْظناَف)

.)50:مورلا(
:ةرقبلا((...اًمْحَلاَهوُسَْكنَُّمثاَهُزِشُْننَفَْيكِمَاظِْعلاَِىلإُْرْظناَو...)

259(.
*ْتَعِفُرَفَْيكِءاَمَّسلاَِىلإَو*ْتَِقلُخَفَْيكِلِبِإلاَِىلإَنوُُرظَْنيَالََفأ)

-17:ةيشاغلا((ْتَحِطُسَفَْيكِضَْرألاَِىلإَو*ْتَبُِصنَفَْيكِلاَبِجْلاَِىلإَو
20(.

.)20:توبكنعلا((...َْقلَخْلاَأَدَبَفَْيكاوُُرْظناَفِضَْرألاِيفاُوريِسْلُق)



انعضينأديري-ريثكاهريغو،تايآلاهذهلالخنم-نآرقلانإ
ً"ايبيرجت"ًاعقومانلراتخينأو،ملاعلاونوكلاىوتسمىلع،ةعيبطلابلقيف
،عادبإلاوراكتبالاوفشكلالجأنمرابتخالاوصحفلاونعمتلاورظنلادمتعي
قالخألاوأحورلاهاجتابحنجنف،يراضحلااننزاوتدقفنالألجأنمو
نأديرتةنزاوتمةراضحةيألنيمزالملانييداملاريوطتلاوفييكتلالمهنو
،هللاةدابعوهو،ضرألاىلعيناسنإلادوجولليساسألاطرشلابققحتت
.ءاطعوًاذخأهيلإهجوتلاو

هللانأيهكلت،ةيمهأناميإلاتاهادبدشأنمةهادبكلانهنإ
حورلاىوتسمىلعةيلكلاهتردقوهعادبإنع"ّربع"دقمادامهناحبس
نميرشبفقوميألًادبأىنعمةمثسيلف،ةعيبطلاوناسنإلاو،ةداملاو
نإ،ءالعتسالاوأةيبلسلاوأراقتحالاوأبورهلابزيمتيةعيبطلاوأةداملا
يفالو،ناميإلاتاهادبيفرّربمريغ،هتجردتناكامهم"فقوملا"اذه
هذهلاضيقنفقيهنإلب،بسحفاذهسيل،"فالختسالا"تايضتقم
..ءادتباةيمالسإلاةيؤرلايفضوفرموهفمثنمو،تايضتقملاوتاهادبلا

ةيدامرومألادشأىلإ،ةفلاسلاتايآلايف،انراظنأهّجويهللاباتكنإ
تابنلاايندىلإو،لابجلاوءامسلاوضرألا،ىلوألاةفطنلا،ماعطلا:القثو
داعبألًاكاردإو،ملاوعلاهذهننسنعًاثحبريسننألانوعديو..ناويحلاو
نإ..ءيشاهزجعيالةذفانةّيلكةدارإبالإققحتتاليتلاةزجعملااهقلخ
ةيقالخألاوةيحورلاتايوتسملالكىلعرهدزتوومنتةراضحىلإوعدينآرقلا
هاوتسميفيراضحلاعادبإلللاوطلاتايآلاوعطاقملاصصخيوهو،ةيعيبطلاو
نمةيتآلاةينيدلاريياعملاوميقلاهطبضتنأطرشنكلو،يداملا،يعيبطلا
.هللادنع

وأ،ةيويحوأ،ةيعيبطةلأسملوانتيينآرقعطقموأةيآلكنإ
..هللابةيلعافةيأطبرىلإةوعدلاو،ناميإلاوىوقتلالاعفأبيهتنيةيدام
يذلا"يكرحلانزاوتلا"قطنمنإ..حضاولاهازغمهلرركتملاديكأتلااذهو
ميركلانآرقلايفاهسملتنيتلاةدعاقلاوهنوكسلاوأفارحنالاضفري
ةيألًاميلسًاومنلفكتيتلاو،تاّنيبلاهتايآنمريبكددعلالخنمحوضوب
،ةداملاوحورلايتبرجتنيبنزاوتلاةطقنىلعظفاحتنأعيطتستةراضح
ةمدختسم،اهيلعةطغاضوأ،ىرخألاةلمهم،امهادحإهاجتابفرحنتالو
نمةراضحلانكمييذلانزاوتلا..ديدحتلاوتبكلاوعمقلابيلاسأاهءازإ
الةدعاصتايوتسمذخأتاهمامأاهعضييتلافادهألانألةمئادلاةكرحلا
تابلطتمنيمأتبأدبتاهنإ..مراصديدحتاهقيرطيففقيالو،قفأاهدحي



بلقيفركفلالامعإبوص-اذهدعب-مدقتتوةرشابملاةيمويلاةايحلا
هذه..زجعملاهرسكاردإلنوكلافارطأيفوأ،هسيماوننعفشكللملاعلا
اهتاوطخيلاوتمثنمو..اهدنعفقتدودحنماهلاميتلاةيلعافلا
ىلإاهلاصيإو،ةلماشلاةيحورلاةبرجتلاتانامضنمردقربكأذيفنتل
ىلإةرباعلاةتوقوملاةظحللارداغتو،ءامسلاىلإضرألازواجتتيتلااهحماطم
.دولخلاملاع

ناسنإلاةقالعنأ-ةرمنمرثكأ-انلنّيبيميركلانآرقلانإ
هتلبجيفزوكرماهعابشإلهبحنأو،ةميمصةقالعةيدسجلاةيداملاتاجاحلاب
:ةيلقعلاتاردقلاوةدارإلاوحورلااهكّرحتامكًامامتدسجلااهلكشييتلا

ِةََرطْنَقُْملاِريِطاَنَْقلاَونَيِنَْبلاَوِءاَسِّنلاَنِمِتاَوَهَّشلاُّبُحِساَّنِللَنِّيُز)
14:نارمعلآ((...ِثْرَحْلاَوِماَْعَنألاَوِةَمَّوَسُْملاِلْيَخْلاَوِةَّضِْفلاَوِبَهَّذلاَنِم
(.

رئاسنعاهبازيمتممالسإلااهوطخييتلاةمساحلاةوطخلانأالإ
نمًالومشرثكأوعسوأاميقو،ىلعأافادهأعضيهنأ،تايرظنلاوبهاذملا
،ةيدسجلاتاجاحلاعابشإنعثحبلايفةيرشبلاةايحلاقاطنقييضتدرجم
ىلإهدشيهدحوعابشإلايفناسنإلليئاهنلافدهلازيكرتنأل،اهلقثىلع
:ةبحرلاةلماشلايناميإلافارشتسالاعقاومنعهدعبيو،اهبارتبهقصليوضرألا

ًىوْثَمُراَّنلاَوُماَْعَنألاُلُْكَأتاََمكَنوُُلْكَأيَوَنوُعَّتَمََتياوُرََفكَنيِذَّلاَو...)
.)12:دمحم((ْمُهَل

قافآباهطبرو،اهعيونتو،ةيرشبلافادهألاوطشانملاقاطنعيسوتنألو
نمناسنإلانّكميو،ةيقيقحلااهتميقةايحلايطعيًاومسرثكأوفرشأوىقرأ
قاصتلالانماهيمحييذلانزاوتلانمةلاحبيضرألافالختسالاةمهمةيدأت
:حورلاتاوامسيفيبلسلاميوهتلانمكلذكاهعنميو،ضرألابنكاسلا

ْمُكُئَِّبنَُؤأْلُق*ِبآَمْلاُنْسُحُهَدْنِعُهَّللاَواَْينُّدلاِةاَيَحْلاُعاَتَمَِكلَذ...)
ُراَْهَنألااَهِتَْحتْنِميِرَْجتٌتاَّنَجْمِهِّبَرَدْنِعاْوَقَّتاَنيِذَِّللُْمِكلَذْنِمٍرْيَخِب
َنيِذَّلا*ِداَبِْعلاِبٌريِصَبُهَّللاَوِهَّللاَنِمٌناَوْضِرَوٌةَرَّهَطُمٌجاَوْزَأَواَهيِفَنيِدِلاَخ
َنيِرِباَّصلا*ِراَّنلاَباَذَعاَنِقَواََنبُونُذاََنلْرِفْغاَفاَّنَمآاَنَِّنإاَنَّبَرَنوُلوَُقي
17-14:نارمعلآ((ِراَحَْسألاِبَنيِرِفْغَتْسُْملاَونَيِقِفْنُْملاَونَيِِتناَْقلاَونَيِقِداَّصلاَو
(.

بناجلاءازإميركلانآرقلافقومحوضوبسملتننأعيطتسناننإ
..هتايآوهعطاقموهروسنمريبكدشحلالخنمً،امومعيدسجلا-يداملا
،ضرألاوتاوامسلاريخستو،ملاعلاوةعيبطلاونوكلانعثيدحيأنإ



تاوعدلاو،ةيدسجلاعفاودلاوزئارغلارومأو،يعسلاوبسكلاوقزرلالئاسمو
،ضرألاىلعيرشبلافقوملاحلاصلةعيبطلارارسأنعبيقنتللةرمتسملا
ةوقلادامتعاوحلستلاتاءادنو،ملاعلارامعإلءاجةفيلخكهتمهمءادألو
تابلطتمذيفنتلوأ،ناودعلادصل-ةيحورلاىوقلابناجىلإ-ةيداملا
ديكأت،ريثكهريغو،ةبعشتملاةيمويلاةايحلاتاميظنتو،ةمئادلاداهجلاةكرح
عضيهنأالإ،يداملابناجللميركلانآرقلااهيلوييتلاةيمهأللًامامتحضاو
ةيؤرلانأذإ،اهتهجاومبلوقنالو،تاسرامملاوتاقالعلاهذهميمصيفًامئاد
فادهألاوميقلاوحورلااياضقعضي،جاودزالاوةيئانثلاضفرتةيمالسإلا
ءادأنمهنكمتوضرألايفيرشبلافقوملانزاوتظفحتيتلاايلعلاةيرشبلا
..هبتطينأيتلافالختسالاةمهم

نينمؤملاوعديو،مالسإلااهدكؤييتلاهذه"نزاوتلاةكرح"لباقميفو
ةبرجتةيأودبت..ةلداعلاةيعوضوملااهسيياقمقفوكرحتلاو،اهبثبشتلاىلإ
ةلمهمةيحورلابثبشتتوأ،حورلاةلمهم،ةيداملاهاجتابحنجتةيرشب
يفيرشبلافقومللفييزتوريوزتاهنألً،افارحناواذوذش،ةيداملاتابلطتملا
هابأياميفلكشتلاىلع،ةيعامجلاوةيدرفلاناسنإلاةبرجتلرسقو،ملاعلا
ميقوحورلاميقنيبنزاوتلاولماكتلاولخادتلاىلعمئاقلايساسألااهنيوكت
ةلاحلايفذخأييذلافارحنالااذهةجيتننوكتنلو؛ءاوسلاىلعةداملا
..ايندلاونيدلانوؤشنيبلصفيًايناملعوأً،افرصًايداماهاجتاىلوألا
ملاعلابلقيفلوخدلاضفريًايبورهًاينابهرًاهاجتاةيناثلاةلاحلايفذخأيو
اذهةجيتننوكتنل..ضرألايفناسنإلاةمهمومجسنيامبهرييغتل
رمألا،يسفنلاويدرفلاىوتسملاىلعةيناسنإلاتاذلاقيزمتالإفارحنالا
،قزمتلابرخآلاوههبيصيف،يعامتجالاطاشنلاةعيبطىلعسكعنييذلا
،ةيثبعلابرمدملاساسحإلاراشتناو،فدهلانادقفو،جاودزالاو،تتشتلاو
-غلبتلئاسميهو..قاقشنالاومؤاشتلاةعزنةدايسو،ىودجاللابو
نعًازجاعيراضحلالعفلالعجتةدحلانمةجرد-رمتسملااهدعاصتب
.طوقسلاورايهنالاوروهدتلاىلإهدوقتوزاجنإلاوعادبإلا

..نوكلاوملاعلاوةعيبطلاعمقافولاومغانتلا-9
يفمالسإلانإ..ةيمهألقيالرخآحملمىلإانلقنيقباسلاأدبملاو

ىلعموقيًاطخ.ً.اديدجًاطخمسريملاعلاوناسنإلانيبةقالعللهرّوصت
ناسنإلانيبماحتلالاوسناجتلاو،قافولاولماكتلاو،ماجسنالاومائولا
دقاهتاقاطوةعيبطلاىوقتمادامف..ملاعلاوةنمؤملاةعامجلانيب،ةعيبطلاو
،ملاعلارامعإويراضحلايقرلاىلعهتدعاسموناسنإلاةمدخلًاساسأترّخس



..ءاضغبووزغوعارصولاتقةقالع-ةرورضلاب-تسيلامهنيبةقالعلانإف
اهنإ..بيقنتوفشكولماكتو،نواعتولصاوتو،لباقتوماجسناةقالعامنإ
عمعرطصيالةلاحلاهذهيفهنإ..ريدقلاديسلابعيطملامداخلاةقالع
ةفاصحب"همدختسي"امنإ..ههجويفحالسلاعفريوأ،هزفتسيوأ،همداخ
ةبحملاوةعاطلاقئالعاهدوستءاوجأيفًاعيمجهتابجاوةيدأتلءاكذو
.عادبإلاو

تعضوامهميهو،ةفرصةبيرغةرظنملاعلاوناسنإلانيبعارصلانإ
درجمباننإف،ةرربموةيقطنمىلوألاةلهوللودبتةلماشتافسلفرطأيف
هيلعموقتيذلاعارصلاقطنمىلعرثعنس،اهتاينحنمواهقئاقديفلغوتلا
ةينيفوشةميرجةيأهبرّربيوركفلاملاعيف"لغيه"هعضيًاعارص..اهتايطعم
هعضيو،ةفعضتسملابوعشلالتقودابعتسالقوفتميبوروأبعشاهسرامي
دضةقبطاهسرامتةحبذمةيأهبرربيلةيداملاتالدبتلاناديميف"سكرام"
رييغتلاوعارصلااذهبلقيف،ناسنإلادّرجيهنإ،اذهنمرثكأ..ةقبط
،اذهيداملاعارصلاقطنملًاعيطمًاعباتهلعجيو،هتدارإوهتيرحنم،يداملا
:ةيداملانعًادعبهتاسراممدشأيفىتحهدعاوقبلكشتيوهرمأبرمتأي
..ىؤرلاوحماطملاوقالخألاوفطاوعلاونفلاونيدلا

ةيويحةلداعمانحنمي،هلكاذهنمسكعلاىلع،يمالسإلاروصتلانإ
هذهقفوانقلخدقانمداماننإ..بارطضاالواهيفللخالةيقطنمو
يفقلطنننأانلنإف،ةداملاوحورلاىوقاهيفكبتشتيتلاةغيصلا
..ليمتالوفرحنتالوحنجتاليتلانزاوتلاةطقننمانتاسرامموانتاطاشن
يعسىلإمئادلايناسنإلادهجلالوحتيو،عارصلاهيفيفتنييذلانزاوتلا
-ملاعلاىوقتمادامهنإو..ماجسنالاولماكتلاودحوتلالجأنمقالخ
اهبانتقالعنإفً،اريخستةيضرألاانتمهملترخسدق-ىرخأةهجنم
بيقنتلاوفشكلاةلواحميهامنإ..لاتتقاوضقانتوعارصةقالعادبأتسيل
،ملاعلانيبوناسنإلانيبمهافتلانمنكممردقربكأىلإلوصوللجامدنالاو
.ةيعيبطلاهسيماونوهننسنعفشكلادعب

هاريامكً"اوزغ"سيليمالسإلاروظنملايفءاضفلافاشتكانإ
هنكلو،ىزغيًامصخسيلرمقلانإ..قافوولغوتومهفهنكلو،نويبرغلا
.ءادنلايبليفيدانيعيطممداخ

..ةيريرحتلاةزيملا-10
تايوتسملاىلعو.ً.ايريرحتًالمع،ىلوألاةظحللاذنم،مالسإلاناكدقل

يتلاةيداقتعالا-ةيروصتلاةلقنلانعثدحتننحنو،انيأردقو..ةفاك



تيغاوطلاوماهوألاوتالالضلانمناسنإلاررحهنأفيك،نيدلااذهاهذّفن
فوخلانمهريرحتسرام..ةيفرعملاةلقنلا..ىرخألاهتلقنيفو..بابرألاو
نمملسملاناسنإلاريرحتهاجتابةيجهنملاهتلقنتناكو..ةيمألاولهجلاو
ةكرحلاولمعلانيناوقبهريصبتو،ءايمعلاةفدصللءانحنالاو،ىضوفللعوضخلا
.اهبجومبخيراتلاوملاعلاونوكلاريسييتلا

غبصتيتلا"ةيريرحتلا"ةزيملاهذهيفرثكألغوتننأانهديرنو
ريرحتلةحلمةوعدىلعانيديأعضنف..اهجيسنعمكباشتتومالسإلاةراضح
هعفاودمامأقيرطلاحتفو،ةيحورلاوةيدسجلاهقاوشأوناسنإلاتابغر
مالسإلاةيؤرلبيرالوًادادتماّلثميهجوتلااذهو!!هعزانموهتاجاحو
ىدحإنإ.ليلقلبقةضيرعلااهطوطخانبترميتلاةليصألاةينزاوتلا
،اهوسرامينأمدآينبةرمآ،"ةنيزلا"نعةحارصبثدحتتةينآرقلاتايآلا
درجتلايفهتبرجتةياغناسنإلايدؤيثيح،دجسملكدنع؟نيأو
:ايندلاةايحلافرخزنعخالسنالاو

ةوعدكلذبقعت..(...ٍدِجْسَمِّلُكَدْنِعُْمكَتَنيِزاوُذُخَمَدآيَِنبَاي)
:فارسإلاّدحكلذغلبيالأطرشبرشلاولكألاىلإ-ًاضيأ-ةحيرص

31:فارعألا((نَيِفِْرسُْملاُّبِحُيَالُهَِّنإاوُفُِْرستَالَواوُبَْرشاَواوُُلكَو...)
(.

:ةحضاوةيراكنتساةغيصبلءاستتنأاهيلتيتلاةيآلاثبلتاممث
ْلُقِقْزِّرلاَنِمِتاَبِّيَّطلاَوِهِداَبِِعلَجَرَْخأيِتَّلاِهَّللاَةَنيِزَمَّرَحْنَمْلُق)

ِتَايآلاُلِّصَُفنَِكلَذَكِةَماَيِْقلاَمْوَيًةَِصلاَخاَْينُّدلاِةاَيَحْلاِيفاوُنَمآَنيِذَِّللَيِه
.)32:فارعألا((َنوَُملَْعيٍمْوَِقل

دسجلا،اهردصمناكًايأ،ةشحافلاوهمالسإلايفضوفرملاومرحملانإ
دسجلاىلإءادتباهّجومراقتحاوأميرحتوأضفرةمثسيلو،حورلامأ
قيرطيففقتتاجاحوزئارغاهنأامبهتاجاحوهزئارغىلإو،دسجهنأامب
ثالثلاتايآلانيبطابترالااذهو-كلذيلتيتلاةيآلايفأرقناننإ!!حورلا
:أرقن-حضاولاهازغملمحي

َيْغَْبلاَوَْمثِإلاَوَنَطَباَمَواَهْنِمَرَهَظاَمَشِحاَوَْفلاِّيبَرَمَّرَحَاَّمِنإْلُق)
ِهَّللاَىلَعاوُلوَُقتَْنأَوًانَاطْلُسِهِبْلِّزَُنيَْملاَمِهَّللاِباوُكُِْرشتَْنأَوِّقَحْلاِرْيَغِب
.)33:فارعألا((َنوَُملَْعتَالاَم

ةفرحنملاتانايدلاعابتأضعبىلعركنتستيتلاتايآلارثكأامو
يتلاتايآلارثكأامو،هللااهلحأيتلاتابيطلانمريثكلامهميرحتةقباسلا
ناكملالإو..طيرفتوأطارفإنودتابيطلالالغتساىلإناسنإلاوعدت



؟ضرألاءاحنأيفاهعيونتواهتاريخريجفتو،اهلهناحبسهللاقلخ
َىلَعُلِيئاَْرسِإَمَّرَحاَمَّالِإَلِيئاَْرسِإيِنَِبلٍّالِحَنَاكِماَعَّطلاُّلُك)

.)93:نارمعلآ((...ِهِسَْفن
:ماعنألا((...اَذَهَمَّرَحَهَّللاََّنأَنوُدَهْشَيَنيِذَّلاُُمكَءاَدَهُشَُّملَهْلُق)

150(.
ًالَالَحَواًماَرَحُهْنِمْمُْتلَعَجَفٍقْزِرْنِمُْمَكلُهَّللاَلَْزَنأاَمْمُْتَيأَرَأْلُق)

.)59:سنوي(...ُْمَكلَنَِذأهللآأْلُق
َعْرَّزلاَوَلْخَّنلاَوٍتاَشوُرْعَمَرْيَغَوٍتاَشوُرْعَمٍتاَّنَجَأَْشَنأيِذَّلاَوُهَو)

ََرمَْثأاَِذإِهَِرمَثْنِماوُُلكٍهِباَشَتُمَرْيَغَواًهِباَشَتُمَناَّمُّرلاَوَنوُْتيَّزلاَوُهُُلكُأاًِفلَتْخُم
141:ماعنألا((نَيِفِْرسُْملاُّبِحُيَالُهَِّنإاوُفُِْرستَالَوِهِداَصَحَمْوَيُهَّقَحاُوتآَو
(.

(...ٍءَْيشْنِماَنْمَّرَحَالَوَانُؤاَبآَالَواَْنكََْرشأاَمُهَّللاَءاَشْوَل...)
.)148:ماعنألا(

َالَوَانُؤاَبآَالَوُنَْحنٍءَْيشْنِمِهِنوُدْنِمَانْدَبَعاَمُهَّللاَءاَشْوَل...)
.)35:لحنلا((...ٍءَْيشْنِمِهِنوُدْنِماَنْمَّرَح

عمبنجىلإًابنجيطابتعالاميرحتلاناعضتنيتريخألانيتيآلانإ
قئاقحلانأشبفيرحتلااذهنوسرامينيذلاكئلوأىلعىعنتو،هللابكرشلا
..هنممهلرفمالردقاذهنإ:نيلئاق،ءاوسلاىلعمهسفنأقحبوةينوكلا
وههللابكرشلاو،ضرألايفيناسنإلافقومللريوزتوهزئارغلاتبكنإ
ةضوفرمريوزتلادمتعتيتلاةيرشبلاةسرامملاتناكمثنمو،ريوزترطخأ

.ربكوأاهمجحرغصامهمنآرقلايف
:لوقتيتلاةيآلايفدجناننإلب
(...ْمُهَلْتَّلُِحأٍتاَبَِّيطْمِهَْيلَعاَنْمَّرَحاوُداَهَنيِذَّلاَنِمٍْمُلظِبَف)

.)160:ءاسنلا(
ىلعمئاقلااهعابشإنمّدحلاوأ،ةزيرغلابناوجضعبتبكنإ

-مهضعبروصتيدقامك-سيلو"باقع"ةباثمبءيجيعيونتلاةرورض
ةينيدلاتاهادبلاتايربكىدحإنإ،سكعلاىلع..نيدلادعاوقنمةدعاق
نيدايميفةضيرعلاةدعاقلاوهلالحلانأ،ميركلانآرقلانماهملعتنيتلا
ميرحتلانأوً،اسبلموًانكسموًاسنجوًابارشوًاماعطً:اعيمجيزيرغلاعابشإلا
اهعيسوتربتعيلنآرقلانإىتح،اهتقيض،ةحاسملاةدودحم"يئانثتسا"ةلأسم
:هللاىلعءارتفاوًارفكيطابتعالكشب

.)140:ماعنألا((...ِهَّللاَىلَعًءَاِرتْفاُهَّللاُمُهَقَزَراَماوُمَّرَحَو...)



(...ٌماَرَحاَذَهَوٌَلالَحاَذَهَبِذَْكلاُمُكُتَنِسَْلأُفَِصتاَِملاوُلوَُقتَالَو)
.)116:لحنلا(

بيكرتلاةعيبطلضراعملافرحنملاكولسلااذهنمنينمؤملارذحيو
:هبىردأوهو،هنجعوهللاهغاصيذلايرشبلا

(...ُْمَكلُهَّللاَّلََحأاَمِتاَبَِّيطاوُمِّرَُحتَالاوُنَمآَنيِذَّلااَهَُّيأَاي)
.)87:ةدئاملا(

.)1:ميرحتلا((...ََكلُهَّللاَّلََحأاَمُمِّرَُحتَِملُّيِبَّنلااَهَُّيأَاي)
يكل-ًامئاد-اوئيجينأ،ةيساسألاءايبنألاماهمىدحإنأمهلنيبيو

ةبرجتلالاجميفانهو..ريوزتلاةهجاومباوفقيو،اهباصنىلإرومألااوديعي
يكلىرخأةرماهتابلطتممامأضيرعلاقيرطلااوحتفييكلنوئيجي،ةيزيرغلا
:تارورضلاهقيعتنأنودةيحورلاهفادهأىلإنمؤملاناسنإلايضمي

.)50:نارمعلآ((...ْمُكَْيلَعَمِّرُحيِذَّلاَضَْعبُْمَكلَّلُِحألَو...)
.)157:فارعألا((...َِثئاَبَخْلاُمِهَْيلَعُمِّرَحُيَوِتاَبِّيِّطلاُمُهَلُّلِحُيَو...)
ِيفَّامِماوُُلك...):ةريثكعضاوميفمدآينبلنآرقلاهحرطيءادننإ

امًاريثك،ىرخأةيهيدبىلإاندوقي،)168:ةرقبلا((...اًبَِّيطًالَالَحِضَْرألا
ضرألاانل"رخس"دقهناحبسهللانإ،اهحوضوواهروهظةدشل،اهنعانلفغ
ةدابعوملاعلارامعإلانتريسملصاوننألجأنميمدآلاانبيكرتومجسنيامب
بكرينأً،اعطقنآرقلايفضوفرملا،فوشكملاضقانتلانملهنإو،هدحوهللا
هللاةدارإب-ضرألارّخستنأوً،انيعمابيكرت-هقلاخلبقنم-ناسنإلا
-ًاضيأهللادنعنم-نايدألاءيجتمث،بيكرتلااذهتابلطتمةيبلتل-
يمدآلابيكرتلاتابلطتمنيبةكئاشلاكالسألاعضتوزجاوحلابصنتيكل
.ةرخسملااهعفانموضرألاتاريخنيبو

يتلا"نيدلالاجر"تاقبطيديأىلعءيجيامنإضقانتلااذهنإ
بورديفليقارعلابصنو،زجاوحلاعضوو،فييزتلاىلعاهرودموقي
حامسلالبق،اهتنوعمبلطو،اهيلإءوجلل.مهرطضتنألجأنمنينمؤملا
تايآبلكألاوزازتبالاولالغتسالاأدبيكلانهو..هناحبسهللاىلإباهذلاباهل
،هذهكةفرتحمتاقبطزوربىلعقيرطلامالسإلاعطقدقو.اليلقانمثهللا
ةهجاومبفقياذهكريوزتنعثيدحلاةلاطإلرربمةمثسيلفمثنمو
.ملاعلاوناسنإلانيبقافولاوماجسنالاقيقحتيفهللاةدارإ

هتاجاحنعلاقينأنكميماعطلاىلإناسنإلاةجاحنعلاقيامو
ةباثمبودبتيكلىلوألاةلأسملادنعًاليلقانفقودقلو.ءاوسبءاوس،ىرخألا
مالسإلافقاومهبساقت،ةرشابمميركلانآرقلانمدمتسميعوضومرايعم



.ناسنإللةيويحلاتاجاحلارئاسنم
ááá

دعبلاتاذةيروصتلاتايطعملانمةينغلاةكبشلاهذهنعًالضفو
هللالوسرردقملسوهيلعهللاّىلصهلوسرةنسوهللاباتكيفيراضحلا

ىدميف-)مهيلعهللاناوضر(ماركلاهتباحصوملسوهيلعهللاّىلص
يتلاةمساحلاةيخيراتلاتازاجنإلانمةلمجذيفنتىلع-ةلاسرلارصع
ةراضحلاءوشنلةيرورضلاطورشلاةكبشءانغإوزيزعتىلعاهرودبتناعأ
.اهيمانتوةديدجلا

غلبأاهلناكعقاولاضرأىلعةيرذجتالوحتةباثمباذهءاجدقلو
:تالوحتلاهذهزربأنمويراضحلاءوشنللةبسانملاةئيبلاريفوتيفرثألا

.ددعتلاوكرشلاةهجاوميفديحوتلا:ًالوأ
.ؤزجتلاةهجاوميفةدحولا:ًايناث
.ةليبقلاةهجاوميفةلودلا:ً◌اثلاث
.فرعلاةهجاوميفعيرشتلا:ً◌اعبار
.ديلاقتلاةهجاوميفةسسؤملا:ًاسماخ
.ةريشعلاةهجاوميفةمألا:ًاسداس
.داسفإلاوبيرختلاةهجاوميفرامعإلاوحالصإلا:ًاعباس
.ىوهلاونظلاوةفارخلاوىضوفلاةهجاوميفجهنملا:ًانماث
.ةيمألاولهجلاةهجاوميفةفرعملا:ًاعسات
ةيكولسلاوةيقلخلاميقلاةموظنمبمزتلملاديدجلاملسملاناسنإلا:ًارشاع

بيستلاوىضوفلاىلعسرمتملا"يلهاجلا"ةهجاوميفةديقعلايفةرذجتملا
.ماظنلاةيهاركوطباوضلازواجتو

ááá
لعفلاتايادبتلعجيتلابابسألانعلءاستينمكانهلعل

ىلإةدشارلاةدايقلاعفديذلارمألا،دوقعةدعلرخأتتيمالسإلايراضحلا
لوبقىتحلب،مورلاوسرفلانمةينفلاوةيرادإلاتادرفملاضعبةراعتسا
ملذإ.ةطشنألاكلتنمديدعلايف،ةحوتفملاتائيبلايفةدئاسلاتاغللا
ليكشتو،رخآلاىلعدامتعالاورشابملالقنلازواجتةلحرمىلإلاقتنالامتي
ةيلمعتمتثيحيومألارصعلافصتنميفالإةيراضحلاتايصوصخلا
ىلوألاتايونلاتلكشتثيحو،لاملاوةرادإلايقايسيفةفورعملابيرعتلا
بادآلاوايفارغجلاوخيراتلاوةغللالاجميفةيناسنإلاةيفرعملاةطشنألل
ثيدحلاونآرقلامولعنعًالضف،ةفرصلامولعلاتاقلحضعبونونفلاو



.هقفلاو
نأحيحص.هذهكةلوقمبميلستلاناكمبةلوهسلانمسيلنكلو

امبر،ءيشلاضعبترخأتدقيذيفنتلاهموهفمبيراضحلالعفلاتايادب
ةلودلاءانبو،ىلوألانيملسملالايجأمامتهاتلعجتايولوأدوجوببسب
عافدلاو،رصعلااذهتايرخأيفةدحولاةماقإو،يندملارصعلاتايادبذنم
ةيمالسإلاتاحوتفلامث،يدشارلارصعلاتايادبيفةدرلاتايدحتدضاهنع
مث،تاونسةدعل،ةيلهألابرحلاوأ،ةنتفلاهتقرتخايذلارصعلااذهربع
مايقو)ـه41(ةعامجلاباقعأيفةكرحلاتفنأتسانأةمألاتثبلام
.ةيومألاةلودلا

اهساسأيفيه،روظنملاعّسوننأاندرأاذإ،تاسرامملاهذهنكل
هللاباتكاهعضويتلاتاسيسأتللًايعيبطًادادتماءيجتةيراضحتاسرامم
نأبلوقلاعيطتسييذلااذنمف.ملسوهيلعهللاّىلصهلوسرةنسو
يفمالسإلاةلودةماقإو،ةيلهاجلاةهجاوميفمالسإلاىلإةوعدلاةسرامم
حتفلاةكرحءدبو،ؤزجتلاةهجاوميفبرعلاةريزجديحوتو،ةليبقلاةهجاوم
اهساسأيفنكتمل،ينيدلارسقلاوةرئاجلاتاطلسلاةهجاوميفيمالسإلا
ً؟ايراضحًالمع

ةيراضحلاةسسؤملاءانبو،ةوعدلابرضحتملاناسنإلاءانبمتدقل
ىتحلماعتلايفدجناننإلب.راشتنالاوحتفلابملاعلاءانبةداعإو،ةلودلاب
ًايدحتىلوألاتناكدقلفً.ايراضحًادعبةنتفلاوةدرلا:بلسلايترهاظعم
موهفموأةدحولاراصتنابىهتنا،ةيؤزجتةيعجرةيودبعفاوداذًابسانم
ىرخألايهاهعفاودتناكدقفةنتفلاامأ.يراضحموهفموهو،ةمألا
يهو،ةدحاولاةرادإلاوأ،ةلودلاوأ،ةيزكرملاراصتنابتهتناةيكيكفتةيودب
.يراضحدعبتاذرومأ

،قيقدلاىنعملابًايراضحًافقوتنكتملينمزلاقيلعتلاةلحرمنإفنذإ
لمعلارايتخايف..اعمبلسلاوباجيإلابلكشتييراضحلالعفلاناكذإ
ةيباجيإلاتاقايسلايفدجناننإلب.تايدحتلاىلعدرلايفمأ،ًءادتبا
:اهسفن

ةباجتساوأًادرىضتقا،امعوننمًايدحت..راشتنالا،ةلودلا،ةوعدلا
،ةبسانملئادبءاشنإوةقيتعلاةئيسلاميقلاريمدتىلعيوطنتتناك
ةيلبقلاتغلأةلودلاو،ةيددعتلاوةينثولاتغلأروظنملااذهقفوةوعدلاف
يسايسلاويدقعلاطلستلاىغلأحتفلاو،ريبكّدحىلإاهتفعضأوأ
ىعسمللًاينوكًادعبحنمو،ملاعلايفناسنإلاتاردقمىلعيعامتجالاو



.ةيلودلاتاقالعللًايناسنإادعبو،يرشبلا
ةردقرابتخالةيخيراتةصرفةباثمبتناكتايدحتلاهذهنإفًامومع

يفلكشتلاىلع،لصفلااذهربعاهنعانثدحتيتلاةيروصتلاتاسيسأتلا
ليوحتىلعناعأادوهشمًايخيراتًالعفريصتنأىلعيأ،ناكملاونمزلا
يمانتلانمةيراضحلاطورشلاةكبشنيكمتو،عقاولاىرجمىلإ"روصتلا"
.ةيلاتلادوقعلاربعراهدزالاو

نعاهتاقلحضعبرخأتنأوثدحاذإف،أزجتياللكةراضحلانإ
بلاطمميدقتتضتقاتارورضوأتايولوأكانهنأاذهىنعمفذيفنتلا
يذلاوهاذهو.ققحتلاةصرفاهلحيتيسيذلامويلاراظتناباهيلعىرخأ
تثبلامثيحةيلاتلاروصعلاةليطويومألارصعلافصتنمذنمثدح
،نييرجهلاعبارلاوثلاثلانينرقلايفاهتاموقمتلمكتسانأمالسإلاةراضح
بابسألامكتسالًايئانثتساًادهجلذبتةقباسلالحارملايفتناكنأدعب
.قالطنالاوءوشنلا

وأةيدقعاهرهاظيفودبتتناكنإو،ركذلاةفنآتارورضلانإ
تارورضيقيقحلااهدعبيفاهنأالإ،ةفرصةيركسعىتحوأةيسايس
فقوملارييغتتفدهتساةيروصتةيركفةلاحنعريبعتاهنألةيراضح
قسنليكشتيأ،تادوجوملاوءايشألاوةايحلاوملاعلاونوكلانميرشبلا
لعفهميمصيفوهوهتلكشيتلاةديقعلانمهتايصوصخبستكييركف
ةايحلاتالاجميفةيلاتلا"ةيذيفنتلا"تاقلحلانمةيمهأرثكأيراضح
.ةيفرعملاوةيعامتجالاوةيداصتقالاوةيرادإلا

نمتادرفملاهذهلينمزلاقيلعتلانمعون-نذإ-سرومدقل
تاسيسأتلاةكبشدموةيامحوقيمعتوهوربكأفدهبققحتلالجأ
لطيملتقويفئشنتنأاهلردقيتلاومالسإلااهعضويتلاةيراضحلا
اهلماعتوةيركفلااهتايصوصخوةلقتسملااهحمالمكلمتةزيمتمةراضحًاريثك
.ريصملاودوجولاعمدرفتملا

ááá
يذلاسوكعملاجهنملاىلإريشننأانهيرورضلانمنوكيدقو

نيملسملاتاسابتقانعثيدحلانمأدبييذلاو)13(نيثحابلاضعبهدمتعي
نأودعتالةيمالسإلاةراضحلانأب،يحويوأ،جتنتسيمث،نيرخآلانع
ىرخألاتافاقثلاوتاراضحلانمتريعتسارايغلاعطقنمةعومجمنوكت
نولمحيالمهتريزجنماوجرخنيملسملانأكو،مالسإلاةراضحاهبتلكشو
.ةلصباهيلإتميءيشيأوأرضحتلاةرذب



نولفغينيثحابلاكئلوأنأوهضارتفالااذههيلعموقييذلاأطخلاو
ةيؤرنولمحيمهواوجرخنيملسملانأيهوةيمهألاةياغيفةقيقح
ةزيمتمةراضحعنصتنأ،ىرخألاتاراضحلاىلعتبصنااذإةريدقةديدج
ذخألارصانععضختنأدعبنكلو،"رخآلا"نمديفتفيكفرعت،ةليصأ
ىنغلانمردقلااذهبعمتجتمليتلاةيباجيإلااهتافصاومبةدرفتملاةيؤرلل
.قالطإلاىلعىرخأةراضحةيأيفقفاوتلاو

سكعييذلالاجملايف-انيأرامك-مالسإلاةراضحتسسأتدقل
طاشنلاوةعيرشلاىلإيضميوةديقعلابأدبييذلاوةيراضحلاةيصخشلا
نانويلاةفسلفتمجرت-لاثملاليبسىلع-اذهلو(ًامومعيفاقثلاويفرعملا
مئاقلانانويلابدأنإفلباقملايفو،يفرعمفدهكتسيلولدجللةادأك
مجرتامو،ةيبرعلاىلإهتمجرتىلعًالابقإقليمل،ةينثولاايجولوثيملاىلع
نيملسملاةركاذنعريبكّدحىلإًالوزعملظوًاجاورقليملهنم
.)مهنادجوو

بطلاوةعيبطلاوتايضايرلاوكلفلاكةفرصلامولعلاىوتسمىلعامأ
نوناقدامتعاىلإ-ماعلكشب-وحنتتاراضحلانإفخلا..ةايحلامولعو
ةيمالسإلاةراضحلاىلعناكو،نورخآلاهمدقامىلعةفاضإلاو،ةربخلامكارت
اهنألب-ىرنسامك-ةيعونتازفقتققحفهسفننوناقلادمتعتنأ
نمو..ربتخملايهومولعلاجهانمقايسيفةغلابةميقتاذةفاضإتمدق
نمرايعميأبىرخألاتاراضحلاىلع"ةلاع"درجمنكتملاهنإفمث
.ريياعملا

تاراضحلادجتثيحةيرادإلامظنلاىلعقبطنتاهسفنةلاحلاو
نعسبتقتف،تاسسؤملارييستلاهيدلتقوالأ-ةيادبلايف-ةئشانلا
ةياهنيف-لصؤتو،ديزتوصقنتورّوحتولّدبتنأثبلتاماهنكل،نيرخآلا
ثدحام-لاثملاليبسىلع-ركذتنلو(اهبةصاخلااهمظن-رمألا
ةفورعملابيرعتلاةكرحنعًالضفاهتاصصختعيزوتونيواودلاومنلةبسنلاب
.)ىلوألاةجردلابةيرادإلاةسسؤملاتفدهتسايتلا

نعةلوقنملاتايئزجلابلالدتسالاجهنمنودمتعينيروكذملانيثحابلانإ
المالسإلاةراضحنأبىلوألاةلهولليحوتًادوشحاهنمنوضرعيو،نيرخآلا
.ىرخألاتاراضحلانعًالوقنمًايكيناكيمًاعيمجت-لعفلاب-نوكتنأودعت
فيكىرخأةرمانّركذتاذإزازتهاللضرعتينأثبليامبولسألااذهنكل
ةحيحصلاةيادبلاةطقننمقالطنالانولفغيوأنودمعتينيثحابلاءالؤهنأ
عضختنأًامئاداهرودقمبناكيتلاوديدجلانيدللةيلومشلاةيؤرلايهو



،زيمتملايراضحلانايكلاةماقإلجأنم،اهرهصتلب،ةسبتقملاتايئزجلا
ةلواحمدرجم-غيصلانمةغيصةيأب-نكيملثدحيذلانإ.ديدجلا
تايئزجلابيكرتةداعإهنإ،ريثكباذهنمقمعأرمألاناكامنإوةيكيناكيم
نوكللةلقتسملاهتيؤرو،ةزيمتملاهحمالمكلمييراضحلكيفةسبتقملا
.ءايشألاورهاوظلاوملاعلاو

،ةملكلاىنعمبًايراضحًاسيسأتناك،ةينارصنلافالخب،نيدكمالسإلانإ
ةراضحمايقةرورضلابينعيناكةدايقلايفهدرفتوهراصتنانإفيلاتلابو
فيكىريفاذهنمدعبأىلإيضمينأءرملارودقمبنإو.ةديدجةدرفتم
ةعساوماسقأىلإ-لقألاىلع-وأ،ىرخألاتاراضحلاىلإرظنمالسإلانأ
لماعتلانإفيلاتلابو،لاكشألانملكشبةيلهاجللدادتمااهنأىلع،اهنم
يفيمالسإلاقرشللثدحامك،راهبنالاوألبقتلاةغيصبنكيملاهعم
نود،تاذلاباهدادتعاواهتلاصألمحتةيقوفةغيصبامنإو،ثيدحلارصعلا
عمتلماعتيتلاةيمالسإلاةراضحللحوتفملايناسنإلادعبلااذهسمينأ
لب،نوللاوقرعلاوةقبطلاوايفارغجلازجاوحترسكو،ناكامثيحناسنإلا
.نايدألاوبهاذملازجاوحىتحتزواجتاهنأ

بولغملانأمهئاعدابىرخأةرمةلاحلانوسكعينوروكذملانوثحابلاو
نأىلعةدودعمدوقعيفردقبلاغلانألاحلاوً،ايراضحبلاغلامزه
لمجمبءاهتناوةسايسلاونيدلانمءدبتايوتسملالكىلعبولغملايوطي
ّدحلاىلإ،بيذيوككفيوعديوذخأينأنمنكمتو…ةيراضحلاتادرفملا
ناكامالإمهللاةلقتسمتامّوقمةيلحملاتافاقثللهعمقبيمليذلا
.ةئشانلاةراضحلاتايطعمعماهنمقواستي

رثؤتوأيطعتنأاهرودقمبسيلذخألاىلعموقتيتلاةراضحلانإ
نإفسكعلاوهمالسإلاةراضحلةبسنلابثدحيذلاو.ىرخألاتاراضحلايف
هتداعإوميدقلاثارتلاةيامحةغيصبطقفسيل،ةياغللًاقيمعناكاهريثأت
ناكةركتبمةليصأتايطعمميدقتةغيصبًاضيأامنإو،هيلإًافاضموأًاحقنم
هجلاعيساميف(ةيبرغلاةصاخبوىرخألاتاراضحلاةروريصيفرثألاغلبأاهل
.)بابلااذهنميناثلالصفلا

ááá
ةيساسألاةيمالسإلاميقلاوئدابملاساكعنانإفرمأنمنكيامهمو

اذهو.ةزيمتملاهصئاصخهحنم،هيمانتوهئوشنربعيراضحلاطاشنلاىلع
ةطقنبيرالوّلثميةراضحلاوةديقعلانيبدكؤملاطابترالاوأساكعنالا
مهوتامكسكعلاسيلو،مالسإلاةراضحةساردجهنميفةحيحصلاةيادبلا



تاجاتنتساىلإمهداقوءاطخأةلمجيفمهولامهعقوأفنيثحابلاضعب
..ةللضم

ديكأتلنويبرغلانوثحابلاهلاقامضعبىلعانهرشؤننأيفكيو
.يلاتلالصفلايفهتايطعمضعبةعباتمليضمننألبقساكعنالااذه

لصفلاةبوعصنمببسبةيملعةرورضبيرالوّدعيديكأتلااذهو
لكشتيتلاةيمالسإلاةئيبلانيبوخيراتلاربعيمالسإلايراضحلاطاشنلانيب
،اذهىلإادانتسا،بيرنمامو.هتانوكموهزفاوحوهتارثؤماهنعىقلتواهيف
يفللضمبولسأوهامنإ،اذهكضراعتوألصفمهوتلةلواحمةيأنأيف
ءاطخألاوماهوألانمدوشحىوسهتجيتننوكتنلو،يراضحلاانثارتةسارد
.داجلايملعلاثحبلاحوريفانتيتلا

نوملسملاهلوقينألبقصوصخلااذهب"ريغلا"هلوقييذلاامف
؟هودكؤيومهسفنأ

يتعماجيفنيتيبرعلاةراضحلاوةغللاذاتسأكفشنربتربورريشي
نمريبكددعيفهتوقىلجتتيمالسإلانيدلاريثأتنأ"ىلإسيرابوودروب
ةسايسلاوقالخألاوبادآلاونونفلاوةغللايف:ةيناسنإلاةفاقثلارصانع
ةيعضولاانذخأاذإعيطتسنالثيحب،نوناقلاوهطاشنويعامتجالابيكرتلاو
،بسحف)يمالسإلارصنعلاب(زيمتتالاهيفةلقتسمةيندمظحالننأ،الك
لالخةيمالسإلاةديقعلاتحبصأ"دقل)14(ً"اضيأيمالسإلا)لماعلاب(لب
،ةفلتخمحاونيفةعساوةروصبامناماظن)نييرجهلا(ثلاثلاويناثلانينرقلا
يفحضتتةعزنوأةسردملكيفهكسامتراهظإيفةبغرلاديدشناكو
،ةيفاقثنيدايمةدعيفهلتردقةيلمعةناكممالسإلاذخأاذكهو..هقاطن
هيئزجنيبلصفلاحصيالجودزمرهظموهو،رثأتملاورثؤملارودوهو
.)15("ةعنطصمةقيرطبالإًابلاغ

نأ-بيرنود-حصألانم"نأىلإهليلحتيفكفشنربيضميو
اهنمدمتستنأثدحييتلاتالاحلايفال،ًالماعةيمالسإلاةديقعلاربتعن
ةقيرطبديدجلحبيتأتوأ،بسحفاهبةصاخلااهدراومنمًاديدجالح
وأًايلخادًالحاهيفبعوتستةلاحلكيفنكلو،ةرشابمريغوأةرشابم
وأهسابتقاىلعدعاستكلذبوةصاخلاهتقيرطبهنّوليوهماظنيفًايبنجأ
،ةيمالسإةغبصأدبملاةيحاننمهبنكتمللمعنممكف.هبظافتحالا
كلذو،مالسإللًازيممًالمعهيفحبصأيذلاّدحلاىلإهعباطبمالسإلاهعبط
ةيمالسإلاةفصلانأنكمملانمو.ةروثأملاةيمالسإلاةيبرتلادانسإلضفب
لصألاىلإءيشبنيديالةدحاوةلاحنمرثكأيفيفاقثرصنعلةصاخلا



رصنعلاهسابتقابمالسإلانأ:ةقيقحلانعطقفربعيلبهنعتأشنيذلا
.)16("هليثمتوهسابتقادارأوأهعباطبهعبطروكذملا

نأىلإرازاوبليسرام:رصاعملايسنرفلايلودلانوناقلالجرريشيو
يقيفوتلاهحورلضفب،ققحيفيكفرعهنكل،بيرالوضرتقا"مالسإلا
لفاكتلاىلعمئاقيفاقثلاهئانبعيمجف.هعباطلمحيءانب،يساسألكشب
هيلإفاضأدقو.ريوطتوةيمنتو،ّلثمتو،ّلبقتو،فاشتكاو،ةفداصم:قيفوتلاو
رداصهنأامكماجسنالاوومسلابروعشنعًارداص،هبًاصاخًانيولتنيدلا
ةيفاقثلايمالسإلاملاعلاةمهاسمتناكو.ماهلتسالايفةدحولانمعوننع
.)17("ةمخض

ربتعأدقمالسإلا"نأبفورعملايسنرفلاركفملا،ياكوبسيروملوقيو
ملعلابةيانعلاتناكءدبلاذنمف.نامزالتمنامأوتملعلاونيدلانأًامئاد
رمألااذهقيبطتنأو،مالسإلااهبرمأيتلاتابجاولانمأزجتيالءزج
،ةيمالسإلاةراضحلارصعيفمولعللميظعلاراهدزالاكلذىلإىدأيذلاوه
.)18("ابوروأيفةضهنلارصعلبقهسفنبرغلااهنمتاتقايتلاكلت

قفو"مالسإلانأفيكيبنيوتدلونرأرصاعملايناطيربلاخرؤملاظحليو
ملاعلانمةينيلهلادرطةيلمعلمكتساهنأل،هوقباسهيفلشفاميف
يتلاةيروسلاةيملاعلاةلودلا،ةيبرعلاةفالخلايفجمدأفداعامك.يروسلا
حنمًاريخأو..اهتلاسرلمكتستنألبقةوسقباهتايحربكألاردنكسإلزتخا
نأىلع-هتيويحفقوتنمنورقءاضقنادعب-يروسلاعمتجملامالسإلا
تدغذإ،ابقعقلخينأنودلوزينلهنأدكأتموهوحورلاملسي
ةيبرعلاناتراضحلااهنيحيفاهنعتغزبيتلاةقريلاةيمالسإلاةديقعلا
.)19("ةيناريإلاو

نميمالسإلانفلا:ليدروسكينيموديسنرفلاقرشتسملانياعيو
هتعزننممغرلاىلع"قحتسيهنأىريف،ةيفارغجلاوةيخيراتلانيتهجولا
ةفاقثلاجوتينأ،هتدحوبهدحومالسإللومالسإللنيدتيتلا،ةيديرجتلا
اهتاعزننممغرلاىلعةدحولاباهرودبفصتتيتلا،ةمخضلاةيمالسإلا
،)بسحف(ةمأالو)بسحف(ًانيدمالسإلاانلودبيالفمثنمو.ةنيابتملا
ىلعاهفيكيوأ،ةينفلاوةيركفلاوةينيدلااهرهاظمشعنيةراضحلًانكرلب
.)20("لقألا

خيراتلانأ"ىلع)دسأدمحم(سيافدلوبويليرجملاركفملادكؤيو
مدقتلاىلعثحًادبأنيدنمامهنأبيرللناكمإلكءارونهربي
ثحبلاوملعلاهيقليذلاعيجشتلانأو،مالسإلاهيلعثحامكيملعلا



مايأيفرهابلايفاقثلاجاتنإلاكلذىلإىهتنايمالسإلانيدلانميملعلا
كلذفرعتلابوروأنأو.سلدنألايفبرعلاةلودمايأونييسابعلاونييومألا
لقألاىلعةضهنلاكلتبمالسإللةنيدماهسفنيهاهتفاقثنألةفرعملاقح
.)21("سمادلامالظلانمنورقدعب

لوقيامك"ةديدجلاةديقعلانمعشتيتلاةبيجعلاةوقلااهنإ"
امورةعماجيفاهبادآوةيبرعلاةغللاةذتاسأريبك،يلييرباكوكسيشنارف
تجتنأوهاجتالكيفتمنيتلاو،ةديقعلاهذهاهتماقإيتلاةلودلانمو"
نيبديدشلافالتخالامغركلذو،ةشهدلاىلإوعديّدحىلإةدحومةراضح
يلييرباكلصاويو)22("…اهيلعترهدزايتلاةيفاقثلاتايوتسملاوتائيبلا
تروطتيتلا)ةيمالسإلاةراضحلا(لكانهمالسإلابينعناننأحضاولانم"
تماقيتلاويسلطألاطيحملاىلإىطسولاايسآنم،صاخرهظمنماهلامب
نأبيرالو…ملسوهيلعهللاّىلصدمحملوسرلاةلاسربناميإلاىلع
لب،بسحف.كرتشملااهلماعبسيلةراضحلاهذهتدوزدقةينيدلاةديقعلا
ةيدامنمىرخألاةايحلارهاظملكنأو.اضيأيساسألااهرهظمواهروحمب
رصنعلااذهعباطلمحت،ةيعامتجاوةيداصتقاوةيبدأوةيسايسنمو،ةيحورو
مهدحألاقدقو.هريثأتتحتعستتوومنتو،هناولأاهيلعسكعنتوينيدلا
هريثأتلمشيو،رخآنيديأنمرثكأ)لماشيملاع(نيدمالسإلانأ
ىلإيلييرباكصلخيمث)23("هدحوينيدلاهروعشسيلوهلمكأبناسنإلا
هوحمنكميالممألانمةمأىلعبلغاذإيمالسإلاعباطلا"نأبلوقلا
.)24("…ةتبلا

اومضهدقنيملسملا"نأبيلرفلاكنيودأيكريمألاقرشتسملاركذيو
نيبوةديدجلامهتفرعمنيباومئاليلامهيفاورّوحمثةينيلهلاةفسلفلاوملعلا
.)25("ةينآرقلاةديقعلاحور

تائيبلانأفيكظحليفبكنوتلماهفورعملايناطيربلاقرشتسملاامأ
ايسوريبونجبوهسونيصلاموختنممالسإلاملاعيفةعونتملاةيفاقثلا
تلظاينابسإوايقيرفأيلامشوايسآيبرغىلإةيدنهلاةراقلاهبشوايسينودنأو
"ةلوهسبهنيبتنكميكرتشمنّيعميمالسإعباطب،ةدرفنموةعمتجم"ظفتحت
نأ"يفنمكييوسمنلاقرشتسملا،موابنوركنوفهارياميفببسلاو)26(
قيفوتلاىلعدعاستةددعتملئاسواهفرصتتحتكلمتةماعلامالسإلاةفاقث
:صخألايفمالسإلااهبزيمتييتلالئاسولاهذهنمو.ةيلحملاتافاقثلانيب
اهتذخأةديقعوألمعيأةيعرشيفلصفلاةطلسهليذلا..عامجإلا
يفةيبنجألارظنلاةهجوحضوتامنيح"هنأبظحليوهو)27("ةعامجلا



.اقداصًايمالسإاهبساسحإلانوكي،ةيمالسإريباعتبويمالسإراطإلخاد
لمتشتاملو،ىلوألانيدلاقئاقحبيجيردتلاحيضوتلانإفىرخأةهجنمو
هيلعموقييذلاساسألاعيسوتىلعدعاسيذخأ،ةيفاقثتاسبالمنمهيلع
لثميامنإةيسابعلاةراضحلاراهدزانأدجناذكهو.تاراضحلانيبلدابتلا
)ةيلحملا(ديلاقتلللاجملااهيفاوحسفدقو،ةيمالسإلاةراضحللًايناثًاجازتما
بيكرتلايفلخداهمظعمنأالإ،بتكلانماهنمًاءزجاودمتسايتلا
.)28("يلعفلاشياعتلاقئاقحليبسنعديدجلا

غلابرثأووذبرعلا"نأىلإنوبولفاتسوغيسنرفلاركفملابهذيو
يبنلاةيارهقوفتقفخدلبلكنأو..مهلتعضخيتلاراطقألانيدمتيف
بادآلاونونفلاومولعلاهيفترهدزافةعرسبلوحتملسوهيلعهللاّىلص
فيكملاعلاملعنملوأبرعلا"نأو)29("راهدزااميأةعارزلاوةعانصلاو
.)30("نيدلاةماقتساعمركفلاةيرحقفتت

برغلايفةيشفتملاةيمألانيبةكنوهديرغيسةيناملألاةثحابلانراقتو
نييالمنيبوءارمألاوةرطابألاكلذيفامب%95تغلبيتلاو-اهموي-
ملسيفًامدقنوضميمهوهللاباتكبنوأدبياوناكنيذلاتانبلاونينبلا
اونوكينأيفةقداصلامهتبغروهاذهلكىلإعفادلاناكو"..ةفرعملا
لبكلذىلعدحأمهربجيملف.ملسملانوكينأبجيامكًاقحنيملسم
.نآرقلاأرقينأملسملكبجاونمنألناميإوةبغرنعهيلإاوعفدنا
سانلادجيالسدقملاباتكلافً،اضيأبرغلاوقرشلانيبةوهلاعستتانهو
يفةبغرةيأكانهنكتملو..نيدلالاجروةنهكلاانينثتسااذإًاليبسهيلإ
ةيحانلكىلعمالسإلارثأناك"اينابسإيفو)31("هفيقثتوأبعشلاميلعت
.)32("كانهةراضحلاهيلعتماقيذلاساسألاوهةيداموأةيركف

ةعماجيفةيقرشلابادآلاوتاغللامسقسيئر،غنويرليوكفرعيو
ىلعلديلعساولاىنعملاب"لمعتسيهنأبمالسإلليفاقثلالولدملا،نوتسنرب
نيدلااهيلعرطيسواههّجويتلاو-اهعّونتمغر-ةسناجتملاةيندملاكلت
لوحت"مالسإلارهظامدنعو..)33(ً"انرقرشعةثالثنمرثكأذنميمالسإلا
لوحتلااذهأدبدقو.هيفريسيناكيذلاهاجتالاسكعىلإ)يفاقثلا(رايتلا
بابسألاىلعفرعتينأخرؤمللنكميهنأنممغرلابهرهظميفًائجافم
رايتلاهاجتايفساكعنالااذهتجتنأىتحًاديورًاديورتعمجتيتلا
مهنيدمهعمو،نييماسلاءالؤهةسامحتعفدنابرعلاةريزجنمو.يفاقثلا
.)34("..برغلايفسناربلالابجىلإوقرشلايفنيصلادودحىلإ،مهتغلو

ىلعنيملسملاةردقتاويرمغتنومرصاعملايناطيربلاقرشتسملاّرسفيو



نملضفأمهنأبقيمعلامهداقتعاب،اهيلعقوفتلاوىرخألاتافاقثلاءاوتحا
هربتعايذلا،مالسإلابسفنلابدادتعالااذهضعبطبترا"دقلونيرخآلا
يلاعتلااذهدكؤيملو،هللاةدابعغيصنمةغيصىقنأوىلعأنوملسملا
تناكدقلو"رارمتساوءودهبىضملب،كشباروعشريثيثيحببخصب
سانألاىلعناكذإًادجةقيمعنيرخآلامولعومكحباعيتساةيلمع"
نأنيملسماوحبصأوةقباسلاةيركفلاديلاقتلاامتقويفاوملعتنيذلا
دقو،ةينآرقلاتاساردلانمضةقباسلامهتامولعمةصاخلامهتقيرطباورهصي
اذهبويمالسإلاريكفتلليسيئرلاىرجملايفهذهمهتامهاسمتجمدنا
نأفيكظحليوهو،)35("ةلقتسمةيمالسإةراضحتنوكتبولسألا
ثيحملاعللًاديدجًاموهفمابوروأتطعأ"هذهةلقتسملاةيمالسإلاةفرعملا
ةيقيزيفاتيموةينوكةرظناهنعتقثبنافةيملعلاًتامامتهالاملعلازفح
ىلإدنتستال)ةينارصنلا(ةينيدلاتاساردلانأنممغرلاىلعو.عسوأ
ةليوطةرتفللمحتينأعيطتسيالناسنإلانأالإةينوكلاتاساردلا
أدبكلذل،ينيدلاهدقتعمنيبوهيفايحييذلانوكلانيبيرذجلاضقانتلا
)ةيمالسإلا(مولعلاويحيسملانيدلانيبقيفوتلابنويبوروألانيدلالاجر
.)36("ةديدجلا

يناطيربلاركفملااهمّدقيتلاةّميقلاتاظحالملاكلت-ًاريخأ-ةمثو
يبرغلاملعلاةكرحنيب-ًالثم-نراقيوهف،عوضوملاددصبودنالمور
ًاحوضودشأًالاصفنا،ةضهنلارصعذنم،لصفناامهلوأنأىريو،يمالسإلاو
ىلإًاليلقالإتفتلمريغهليبسملعلاعبات،رخآريبعتبوأ،نيدلانع
ةفرعمبستكيبرغلايفناسنإلاناكاميفف.قالخألاملعوقالخألابلاطم
يقالخألاهمّدقتناك،هيلعةمظاعتمةرطيسو،يعيبطلانوكلابًادبأةيمانتم
مل،ةسينكلاناطلسنمىطسولانورقلايفملعلاريرحتبو.ائكلتمفلختي
ميهافمنعهلصفلب،بسحفةينيدلادئاقعلانعملعلابرغلالصفي
لصفنيملفيمالسإلاملعلاامأ.اضيأاهلةمزالملاةيقالخألادويقلاوناميإلا
.ةيسيئرلاةعفادلاهتوقوهمهلموهناكنيدلانأعقاولاو.طقنيدلانع
ىلعليلدلاةماقإل..دوجولاىلإاعمملعلاوةفسلفلاترهظمالسإلايفف
مليمالسإلاملعلانوكينأًابيجعسيلفانهنمو.اهديجمتو)ةيهولألا(
برغلايفثدحامك-ةيناسنإلاتافصلانممايألانمموياميأيفدرجي
.)37(ناسنإلاةمدخيفًامئادناكهنكلو-

مهنأفيكومالسإلالبقبرعللةيئادبلاةفرعملابودنالمورّركذيو
،ملسوهيلعهللاّىلصلوسرلاةافوىلعتضقناةنسيتئملالخاوزرحأ



ً.اقحلوهذلاىلإوعدييذلاقيمعلالماشلايفاقثلامدقتلاكلذ،ريغسيل
ةنسةئامسمخوفلأنموحنىلإتجاتحاةينارصنلانأبكلذكركذيوهو
عفاودلانعلءاستيمث.)ةيحيسم(ةراضحىعدينأنكميامئشنتيكل
باستكايفةدقتمةبغر:اهنيبنمدجيفةرهاظلاءارونمكتيتلاةيسيئرلا
ملاعلانودهفصوبال،يداملاملاعلللوبق..هللاهقلخامكملاعللقمعأمهف
لكناك..خوسرلاوةحصلايفهلًاوْنُصهفصوبنكلوً،اماقموًانأشيحورلا
ريدجوهفانهنمو،هتردقنعافشاك..هللانعًارداصدوجولايفام
يف":ةيلاتلاةجيتنلاىلإصلخينأودنالثبلياممث.سردلاولمأتلاب
.ةسكاعمًاقيرطذختيورخآللهرهظملعلاونيدلانملكلويملمالسإلا
.)38("يناثللةيسيئرلاثعاوبلانمًاثعابناكلوألانأعقاولاو.ال

نأيهاهيفبيراليتلاةيخيراتلاةقيقحلا"نإف..ىرخأةرمو
يفةمساحتاوطخبمايقلاىلإ،ةلماكنورقةسمخلاوط،اوقفونيملسملا
اودجومهنأو،هقئاقحونيدللمهروهظاوريدينأريغنممولعلافلتخم
.)39("طابحإوقيوعتلماعال،حاجنإوعيرستلماعراهصنالاكلذيف

"صئاصخلا"
نملصفلااذههنمضتاملالخنمو،رشؤننأديرناننإفنآلاو

نمكييذلارهوجلا..ةيمالسإلاةراضحللةيساسألاصئاصخلاىلع،تايطعم
اهلعافتنعضخمتييذلاوأ،ةريغتملاتاربخلاولاكشألاورهاظملافلخ
:رمتسملايخيراتلااهققحتربعرولبتيومئادلا

لوصأنعقثبنتاهنأىنعمب،ةيناميإةراضح-ءدبلايف-اهنإ:ًالوأ
اذهبيهو..ءامسلانممداقيحو..يهلإلمعجهنمنمةدمتسمةيديقع
ةيفرعملاةطشنألانعزيمتتو،ةفرعمللديحولاردصملا)دوجولا(رابتعازواجتت
مثنمو.دوجولاعمبنجىلإًابنجريطخلالصألااذهدامتعابىرخألا
كلذنعًادرفتمًاريبعت-لاكشألانملكشب-ةيمالسإلاةراضحلاودغت
ءاطخأنمتنمضتامهميهو.ضرألاوءامسلانيبموسرملاءاقللا
-ًانايحأ-تدعبوأتذشامهمو،ةدمعتمريغوأةدمعتم،تافارحناو
نمدمتسملاقلطنمللقداصلاريبعتلااهنوكنع،ليصألااهراسمنع
اهعاقيإيف..ماعلااهجيسنيفلظتاهنإف،فدهلابوصةجوتملا،روذجلا
بنجىلإًابنج)يحولا(دمتعتةيناميإةراضح،اهضبنواهتاهجوتواهتروريصو
.)دوجولا(عم

يتلاميقلاةموظنمراطإيفلمعلامزتلتكلذلجأنميهو
هسفننعمازتلالااذهّربعيو..ةموظنملاهذهجراخسيلو،ةديقعلااهددحت



هنأامك،هجئاتنعملماعتلاغيصيفويراضحلاطاشنلاةيكولستادرفميف
ايلعلاةيناميإلافادهألاةمدخلجئاتنلاهذهفيظوتيفهسفننعّربعي
.ةفرصةيعفنمةادأوأ،هتاذدحبًافدهاهلعجسيلو،ناسنإلل

دنع،ةيمالسإةسرامملكنأشوهامك،ةراضحلاهذهةيناميإروحمتت
يفةدرفملكيطغتيكلرارمتساباهترئادةحادنم،هنمقلطنتو)ديحوتلا(
عاعشإلاوبذجلاةطقنهنإ..ءاوسلاىلعةيكولسلاوةيفرعملانيملسملاةايح
.ىقلتيوخضي،ذخأيويطعييذلابلقلا..اعم

الإهلإال(ىربكلاةيسيسأتلاةداهشلانعقثبنييذلاديحوتلانأامب
،نمزلايف،ىلوألاةظحللاذنملخديسهنإف،فدهلاوزكترملاوه)هللا
هعبطييكليراضحلاطاشنلاتايئزجنمةيئزجلكىلإناكملايفدتميسو
ةملكبهغبصيو،هالعيفلجدحاولاهللاعملاعفلارثؤملالباقتلااذهب
ةروريصلايفاهيلإهجوتيو،لمعلاجاهنمملسملااهنعذخأييتلاهللا
.ريصملاو

ةيمالسإلاةراضحلاةنراقمىدلةيروحملاةصيصخلاهذهدكأتتفوسلو
ىلإةدوعءازابانهاننإ.ةيعضووأةفّرحمةينيد،ىرخأةراضحةيأب
..اهّقلأتواهتيلعافواهحوضوتاجردىصقأيفىربكلاةقيقحلاىلإ..روذجلا
هتصرف،لمعيوهويرشبلالعفلاحنمتنأاهلردقيسةيمالسإلاةراضحلانإ

،ملاعلااذهيفهدحوهللانعةفيلخةليصألاهتفيظوديعتسينأيف
.اهيفهدحوهلًارمعتسم

،بطلايف،كلفلايف،عمتجملايف،سفنلايف،ايفارغجلايف،خيراتلايف
ةيوايميكلاتالداعملايف..هسفننعيمالسإلاديحوتلاّربعي،ةسدنهلايف
يفو،ءامسلاىلإةدعاصلاةدرفتملاةقثاولارئانملايف..تامتيراغوللاوبويجلاو
تاسملوءارعشلاتاملكيف..ميلستلاوعوشخلاىلعةرّوكتملابابقلا
.ىرخأةفرعمةيأيفلجتيملامكديحوتلاىلجتي..نييرامعملا

ةلثامتملاهتدحوخيراتلاربعيراضحلاانطاشنديحوتلاحنمدقل
اهطويخهجتتةدحاوقاسنأيفهقيرافتوهتايئزجدش..ةدرفتملاهتيصخشو
ةياهنيفجيسنلاثبلياميكل،هنعقثبنتو،دحاولافدهلابوصًاعيمج
.دحاوجاسنيديعنصنعلاحلاناسلبًاّربعمءيجينأرمألا

هناحبسهللاةلابقملسملاملاعلاديحوتلاعضيعفادلاىوتسمىلع
ىتحاهرمثتسينألًايعاس،اهايإهللاهعدوأيتلاهتاردقنعًالوؤسم
يفرعملايعسلااذهتايطعمغاصتفدهلاىوتسمىلع.ىوصقلااهدودح
نمردقاميأدهجلااهعسوامةزواجتم،هللاةملكعمةقفاوتمنوكتيكل



.جاودزالاوأةيئانثلا
ًالماعمو،ءاطعلانمديزملًاعفادريصيديحوتلانإفلاوحألالكيفو

.ةدرفتملاةليصألاهتامسهحنموءاطعلااذهةدحول
نميهملارداقلاهللاعنصنمةعيبطلاوملاعلاونوكلاودغيديحوتلايف

يتلاتايمنصلاوتافارخلارئاسنمملسملاملاعلاررحتيو،ديعملائدبملا
رحلاهقالطناتلقرعف،ىرخألانايدألاوبهاذملايفملاعلاوةعيبطلااهتسبلت
ملسملاملاعلاعضيديحوتلانإ..سيماونلاوتاقاطلاوننسلانعفشكلل
ًاديسةلتكلاهذهقوفهعضي.ً.اديرمًالعاف،ةينوكلاةلتكلاةهجاوميفًارح
ةدازتسالل،ةفرعملابققحتللىربكةصرفديحوتلاريصيمثنمو،قئالخلاىلع
ىلإرثكأبرقتلاو..ةايحلاوةعيبطلاوملاعلابيبالتبكاسمإلالجأنم،اهنم
.هللا

عمةيمالسإلاةراضحلالماعتربعنامألامامصوهديحوتلاناكًامئادو
الو،هايإومجسنيامالإ،بلغألامعألايف،ذخأتالف،ىرخألاتاراضحلا
ًاضيأانهاهو.ةيمالسإلاةراضحلاةكبشىلإهريرمتبوهحمسيامالإررمت
،اهتيصوصخواهتدحوبرثكأققحتتنأبةراضحلاهذهلةصرفلاديحوتلاىطعأ
نمريثكيف،اهعاقيإيفضبنتتناك،ىرخألاتاراضحلانأانركذتاذإاميس
الثيح،زاجيإبدادضألاوتايئانثلاوتايمنصلاوةهلآلاتاوصأ،نايحألا
لوقيامكديحوتلانإف،ديزملالمتحيعوضوميفةضافتسالابلاجملاحمسي
ةيمالسإلاةراضحلايطعييذلاوه"هللاهمحريقورافلاليعامسإروتكدلا
اهيلإلخدياملكعبطييذلاوه،اهئازجأنيبطبرييذلاوه،اهتيوه
عمةسناجتمديحوتلايفاهروبعنمجرختفاهرهطيواهملسؤيفرصانعنم
تحتنيدايملاعيمجيفمهءارآانوركفمبتكًاثيدحوًاميدق."اهلوحاملك
عيمجلمشييذلاربكألاأدبملاهيفاوأرمهنألكلذو،ديحوتلاناونع
رهاظملاعيمجاهنعترّجفتيتلاىربكلاةوقلاهيفاوأرو،ىرخألائدابملا
.ةيمالسإلاةراضحللةنّوكملا

ةداهشلاهذه)هللاالإهلإال(نأبناميإنعةداهشلاوهديحوتلا"
ىمسألمحت،هدعبراصتخاالًاراصتخاةرصتخملاو،اهرهظميفةيبلسلا
نكمأنإ،ةدحاوةملكباهتمربةراضحنعريبعتلانكمأاذإف.اهلجأويناعملا

هرثكأوًالوطهرصقأوهو-مالكلاغلبأيفخيراتلاوعونتلاوءارثلالكبص
ةراضحلليلاتلابوديحوتللًاناونع)هللاالإهلإال(يفاذهناك-ةلالد
برغلاةراضحجيسننممداقلا،يدوراغلوقيامكو.)40("ةيمالسإلا
،)41(")يمالسإلاناميإلليساسألاتابثإلااذه)هللاالإهلإال(.."ةيددعتلا



امو،لبقتسملاىوتسمىلعتابثإلااذههينعييذلاامًاديجفرعيوهو
."خيراتلا"ىوتسمىلع،لباقملاب،هينعييذلا

نيب..حاتفنالاوةلاصألانيبنوزوملباقتبتزيمتةراضحيهو:ًايناث
دادعتسالانيبولالحنالاوريغتلاوككفتلانمتاذلاةيامحىلعةردقلا
.اهلثمتواهمضهو،ريغلانمتاربخلاوميقلالوبقلمئادلا

نم-ًايبسن-ةريصقةرتفربعو،ملاعلاىلإنوملسملاكّرحتدقل
اهتموميددمتستيتلاةلاصألاكلتبتزيمتةراضحةغايصنماونكمت،نمزلا
ةيصخشرّمدتيتلاةبيرغلاتانايكلايفنابوذلامدعوتاذلانيصحتنم
ىلعًامويقلغنتملاهنكلو،اهتامسواهحمالميغلتوةملسملاةعامجلا
تايساسحالودقعامنوداهردصتحتفلب،ىرخألاتاراضحلاتايطعم
ةينبيفلاعفيباجيإوهاملكتلثمتوتذخأو،عساولاملاعلاىلع
.ةفاكةيرشبلافراعملا

ال،تايدحتللةباجتسالاىلعةريدقةيمالسإلاةراضحلاتناكدقل
اهربخت:ةيراوحةهجاومربعاهلباقتلب،اهءازإبرهتالواهنودشمكنت
اهنيوكتىلإاهليحت،رصانعلاهذهنحتمت،ةيلوألااهرصانعىلإاهككفتً،اديج
عممءالتيامذخأتفً،اعمدوجولاويحولانمةدمتسملااهتينبويمالسإلا
ينثتستو،دعبتوضفرتو،دادتمالاوومنلاىلعةردقلاهحنمتونيوكتلااذه
.تارثعلاوقئاوعلااهقيرطيفعضيوومنلاةكرحلقرعيام

عملاعفيباجيإراوحخيراتوهةيمالسإلاةراضحلاخيراتنإ
تناكدقو.تاباجتسالاوتايدحتلانمةلسلسخيرات..ىرخألاتاراضحلا
ربكأبةباجتسالاطامنأعيونتىلع،نايحألامظعميف،ةريدقةراضحلاهذه
اهمضه..ريغلاىدلةيباجيإلارصانعلاءاوتحاو،ةنورملاوّفيكتلانمردق
ىلعنيعتةيمالسإلاةراضحلاةروريصيفةيئانبةدامىلإاهليوحتو،اهلثمتو
.دادتمالاو،ىنغلاو،عونتلاو،ومنلا

اهحمالممهأنمًاحملمّدعييذلاديرفلانزاوتلاةراضحيهو:ًاثلاث
.ةيمالسإلااهتيصخشبًاطابتراوةيصوصخاهرثكأو

ةلباقتملاهفارطأبهنإ.ةفاكتاهبجلاىلعو،تاهاجتالارئاسيفنزاوتلا
يذلانزاوتلااذه..جيسنلايفةمحللاوىدسلاةباثمب،ةقفاوتملاهتايئانثو
ركفميمصيفهنإ..ءاوسلاىلعقيبطتلاوةيرظنلايف،كانهوانهىداصتي
.ةيراضحلاهتروريصبلقيفومالسإلا

:حوضوباهلوقيميركلانآرقلانإ
َنوَُكيَوِساَّنلاَىلَعَءاَدَهُشاُونوُكَِتلاًطَسَوًةَُّمأْمُكاَْنلَعَجَِكلَذَكَو)



اعقومتسيلانهةيطسولاو.)143:ةرقبلا((...اًديِهَشْمُكَْيلَعُلوُسَّرلا
عقوملةذفانةيؤرو،لمعةيجيتارتساو،يديقعفقوماهنكلو،ايفارغج
،نزاوتلابققحتلاىلعةمئادلاةردقلااهنإ..ملاعلاونوكلايفنمؤملاناسنإلا
ققحتيةردقلاهذهلالخنمو،لامشلاوأنيميلابوصحونجلامدعو
نزاوتملافارشإلاعقومنممهيلعلطتاهنأل،سانلاىلعةداهشلاموهفم
.روجيالوليمياليذلا

نيبحجرأتلل،يخيراتلاىوتسملاىلع،ضّرعتدقنزاوتلااذهنأمغرو
براجتلارئاسنيب،لظيةيمالسإلاةبرجتلاراطإيفهنأالإ،نيحلاونيحلا
ً.اقلأتوًاحوضواهرثكأ،ملاعلايفىرخألا

يفعمجتنأىلع،هذهاهتيؤرنمًاقالطنا،تردقيتلاةراضحلااهنإ
،نطابلاورهاظلاو،لقعلاوناميإلاو،دوجولاويحولا:دحاوقسانتملكيف
،لامجلاوةرورضلاو،رايتخالاوردقلاو،حورلاوةداملاو،بايغلاوروضحلاو
،ةيعامجلاوةيدرفلاو،ةميقلاوةعفنملاو،ةكرحلاوبارتلاو،اهءارواموةعيبطلاو
،دهزتلاوعابشإلاو،عونتلاوةدحولاو،بيرجتلاونيقيلاو،ةيرحلاولدعلاو
ءانفلاو،ءامسلاوضرألاو،ةرخآلاوايندلاو،روطتلاوتابثلاو،طابضنالاوةعتملاو
.دولخلاو

يهو،ةيمالسإلاةراضحلاتانزاوتنمةدحاودنعًاليلقفقننأديرنو
ةيراضحلاهتايلاعفجيسنيفيمالسإلاخيراتلامدقدقلف.)عونتلاوةدحولا(
يفًاضقانتوامطترانيذللانيبطقلانيذهنيبمغانتلاىلعًايويحاجذومن
مؤالتللةعئاضلاامهتصرفيمالسإلاراطإلايفادجوو،ىرخألاتاراضحلا
.ماجسنالاو

قثبنتيتلاةدحولاةراضح-ةيحاننم-يهةيمالسإلاةراضحلاف
ضغبةضيرعلاطوطخلاوتباوثلاوسسألانممظعأكرتشممساقنع
-يهو.اهصصختواهطمننعو،ناكملاونمزلايفةيلاعفلاعقومنعرظنلا
يفىرخأوةيفاقثةئيبنيبةعونتملاتادحولاةراضح-ىرخأةيحاننم
تايصوصخحنمتيتلاةيخيراتلاتامكارتلامكحب،هسفنمالسإلاملاعراطإ
تاسرامملانمدوشحيفاهنيباميفعونتتورياغتتاهلعجت،ةئيبلكلةنيعم
.تادرفملاو

ميركلانآرقلااهدكأيتلاكلت،ماعلاوصاخلانيبقفاوتلاةيلدجاهنإ
:ةيآلايف

َلِئاَبَقَواًبوُعُشْمُكاَْنلَعَجَوىَْثُنأَوٍَركَذْنِمُْمكاَنَْقلَخاَِّنإُساَّنلااَهَُّيأَاي)
ةيممألابهتيمستنكميامعثدحتيوهو)13:تارجحلا((...اوُفَراَعَِتل



ىعستاهنكلو،ممألاوبوعشلاوتاعامجلانيبزيامتلابفرتعتيتلاةيمالسإلا
يففلتختةلواحميهو.ةيناسنإلاديعصىلعهسفنتقولايفاهعمجتنأل
ريظنتلانيناوقمكحبو-ءادتبا-تعسيتلاةيعويشلاةيممألانعاهساسأ
نأتثبلامةيرسقةدحوقيقحتىلإوهترداصموعونتلاءاغلإىلإةمراصلا
ىلعةرظنءاقلإدرجمبًايخيراتاهذيفنتىلعةردقلامدعواهفيزدكأت
ضفرلاو)اكيورتسربلا(ةكرحلبقىتح)ّلحنملا(يتايفوسلاداحتالاةطراخ
ماوقألادوشحلبقنمةيعويشلاةيممألاهبتهبوجيذلادعاصتملا
امباذهةنراقمو.)42(ةعونتمةيفاقثتائيبىلإيمتنتيتلابوعشلاو
راطإيفةرياغتمةيميلقإةيفاقثتانايكرولبتنميمالسإلاخيراتلاهدهش
نيبتي،ةكرتشملااهفادهأوةدحاولااهسسأواهتباوثوةيمالسإلاةفاقثلاةدحو
تايئانثلادوشحنمةدحاوكةيئانثلاهذهلةيمالسإلاةجلاعملاةيقادصمىدم
.لمعلايفةنورملاوةيؤرلايفةيعقاولانمةردقلاسفنبتجلوعيتلا

ىلعىتشتافاقثوةزيامتمةيفرعمةطشنأمالسإلاملاعدهشدقل
ةيلوغموةينيصوةيدنهوةيسرافوةيكرتوةيبرعاهتغاصيتلاقارعألاىوتسم
تائيبلاىوتسمىلعةيفاقثاطامنأتدهشامكخلإ..ةينابسإوةيجنزو
ةيدنهوةينيصوةيناتسكرتوةيبرغموةيرصموةيماشوةيقارع:ميلاقألاو
ةعامجلكتناكو..خلا..ةيطسوتمرحبوةينابسإوةيقرشةيبوروأوةيقيرفأو
دكؤتو،اهصئاصخنعهلالخنمّربعتوةيرحبيفرعملااهطاشنسرامتةيفاقث
ةغللاةيضقنمًاءدب..ةيمالسإلاتباوثلاوسسألاراطإيفنكلو،اهتاذ
يفاقثلاويركفلاطاشنلاغيصبًارورم،ديلاقتلاوتاداعلابءاهتناوبدألاو
مالسإلابلاطمنعجورخاذهنأدحألقيملو.ةفلتخملاهطامنأب
يفو.هذهرياغتلاةيرحةرداصمىلإعسيملادحأنأامك،ةيديحوتلا
ىلإ-ةذاشتالاحيفالإ-لوحتتملتاريغتملاهذهنمًايأنإفلباقملا
.نيدلااذهلةيساسألاةيودحولاتاهجوتلامدهلةداضمةادأ

خيراتلايفةيسايسلاتانايكلاةموظنمنهذلايفانضرعتسااذإاننإ
يفتزواجتيتلا)ةيمالسإلاتاليودلا(مساهيلعقلطأاموأ،يمالسإلا
نييصفحلاونيدحوملاونيطبارملاوةبلاغألاوةسرادألالثمنم،تارشعلااهددع
نييمطافلاونييديشخألاونيينولوطلاو،سنوتورئازجلاوبرغملايفدامحينبو
نييليقعلاونييسادرملاونيينادمحلاو..ماشلاورصميفكيلامملاونييبويألاو
..نميلايفحاجنينبوديبزينبونييحيلصلاو..ماشلاوةريزجلايفةكباتألاو
نييروغلاوةقجالسلاونيونزغلاونييناماسلاونييديزلاونيرافصلاونييرهاطلاو
،هتازاومبوأيسايسلاقزمتلاءارونمدجنساننإف..قرشملايفنييمزراوخلاو



ملًاسامحكلذكدجنسو،مالسإلاةرئاديفنكلويفاقثلاريبعتلايفًارياغت
نمديزملاقيقحتل،ةيمالسإلاةلودلاةدحومايأهيلعناكامعرتفي
رافكللالاتقو،ةديدجتائيبيفمالسإللًارشن:هملاعونيدلااذهلبساكملا
ازيزعتو،روغثلاءارواميفةيمالسإلاةطلسللًاعيسوتو،دودحلاىلعنيجراخلاو
ريصملاودحاولاأدبملاىلعيقتلتيتلاةيمالسإلاةيراضحلاميقللءانغإو
نوف(فورعملاقرشتسملااهيلعقلطأامكو-راصتخاب-يأ.كرتشملا
ةدحولاةراضح:هسفنناونعلابهريرحتىلعفرشأباتكيف)موابنورغ
.)43(عونتلاو

ةراضحللىرخأةصيصخىلإاندوقيتايئانثلانيبنزاوتلااذهو
.ةيمالسإلا

ةردقلا..يمالسإلايراضحلاطاشنلااهبّزيمتيتلاةيلومشلااهنإ:ًاعبار
جيسنيفلغوتلاو،يحانملاةفاكىلإدادتمالاوةطشنألاةفاكبققحتلاىلع
.ناسنإلامهينأهنأشنماملكةعباتمو،دوجولاوةايحلا

لكاوسمييكلضرألايفنوعسيةراضحلاهذهةانباندجواذكهو
تحتعقياملكنماونبيواوبكريو،فقوملكعماولماعتيوةيضق
وأحورلاوألقعلامهياممرمأةمثامف..داوموتايثيحنممهيديأ
،مهتاردقبسحاومّدقومهتملكهيفاولاقالإ،نادجولاوأسحلاوأدسجلا
.)44(بسانملايفاقثلاريبعتلا،اهموي،مهتاناكمإو

ملاعلاونوكلابناوجنمكاذوأبناجلااذهءازإًاموياوشمكنيمل
الو،دوجولاحطسنمكلتوأةحاسملاهذهءازإاورسحناالوناسنإلاو
.هتالضعمنمةلضعممامأاوّرفوأاوبره

ةحلاصةيئاذغةدامرثكأًاماعطمدقتيكلتلكشتيتلاةراضحلااهنإ
هذهيفتناكو،دحاوتقويفسحلاونادجولاوحورلاودسجلاولقعلل
اهلدهشةديجًافونصّدعتنأنماهنّكمتيتلاةربخلاكلمتةفاكتالاجملا
.ءاقدصألالبقموصخلا

اهلقثبيمرتخيراتلااهفرعيتلاةيرشبلاتاراضحلامظعمتناكاذإو
ليمتف،ضرألايفيرشبلايعسلابناوجنمكاذوأبناجلااذهبوص
اهمامتهابصتوخلا..ةيحوروأةيسدحوأةيسحوأةيلقعنوكتنأل
ةيمالسإلاةراضحلايفهنإف،ةربخلاتاحاسمنمكلتوأةحاسملاهذهىلع
ةعيبطبةدودحمتالاحادعاميف،كاذوأهاجتالااذهيفحونجةمثسيل
.اهيلعساقيداكيالف،ةدعاقلءانثتسالثمتلاحلا

هادصدجيناكدوجولاوةايحلاوملاعلاجيسنيفضبنيناكاملك



راوحذيفنتىلعةريدقتناكيتلاةيمالسإلاةراضحلاضبنيفبسانملا
.ةفاكهتايطعموهقئاقحودوجولارهاوظنيبوةيرشبلاةطشنألانيبئفاكتم

ملو،داسفإلاوبيرختلاتضفرةءانبةيباجيإةراضحيهو:ًاسماخ
ىعسمللوريصملاودوجوللةمئاشتمةيوادوسةيؤراهقانخبذخأتنألحمست
وأ،ةيمدعلاكةحلاكةمادهتاعزنرمثتملو،ملاعلااذهيفيرشبلا
تبكلاوسنجلابيدارسيفةلغوملاةيلايرسلاىتحوأةيثبعلاوأ،ةيوضوفلا
امك،سكعتملاهنأامك.ةيبرغلاةراضحلاهتزرفأيذلاك،نونجلاومالظلاو
مساباهعافدناواهحومجنمغلبيتافسلفوةليخأوىؤر،ابوروأيفثدح
تاربخلاوتازكترملاوتباوثلالكرمدتنأ،يئاقترالاعوزنلاو،روطتلا
قوستو،ةرضحتملاةيرشبلاتاعامجلاخيراتيفاهيلعقفتملاتاسسؤملاو
نيناوقوتاذلاعمعارطصالاوأراحتنالانمعونىلإعمتجملاوناسنإلا
تالوجنمةلوجلكباقعأيففشتكيناكيذلارمألا،خيراتلاوةرطفلا
صرفلانمريثكلاردهدقنوكينأدعبنكلو،اذهرصبتملاريغعافدنالا
.تاقاطلاو

ةراضحلاجيسنيفةيمدهوأةيمؤاشتتاحاسمةمثناكاذإو
ةيفوصلاتاعزنلاضعبو،مايخلاوأيرعملاراعشأضعبلثمنم(ةيمالسإلا
ًاعقبنوكتنأودعتاليهف)ةايحلاضفروتاذلاريمدتيفةفرطتملا
.اهيفنتالوةدعاقلادكؤتيتلاتاءانثتسالاةباثمبيه،ةدودحم

ةايحلارامعإيفاوضمينأملسوهيلعهللاّىلصمهلوسرمهّملعدقل
اذإ(مهللاق..ةظحلرخآىتحهتاحاسميفةرضخلادموملاعلاءانبو
اهسرغيلفاهسرغيىتحموقتالأعاطتساف،ةليسفمكدحأديبوةعاسلاتماق
نأدافحألاوءانبألافدهناكنيحلاكلذذنمو.)45()رجأكلذبهلف
رارمتسالاولصاوتلاوةايحلاميقعمةقناعتملاةراضحلابرضخيوملاعلانيزتي
..هيلعناخدلاورانلاباوتأينأال

،اهسفنةيبرغلاةراضحلانأبلاقيدقو..ةيعقاوةراضحيهو:ًاسداس
،ىرخألايهةيعقاوتناك،خيراتلاربعىرخألاتاراضحلانمريثكلاو
.ةيمالسإلاةراضحللبسحتةزيمنذإهذهتسيلف

ةريبكلااهتاحومطيفتزواجتةراضحلاهذهنأانركذتاذإاننكلو
يفتلظو،دولخلاملاعىلإءانفلاتاظحلو،ءامسلاىلإضرألاةحاس
نأانفرع،ىلعألالثملابوصسأرلاةعوفرمةيساسألااهميقواهتاراسم
مدعىلعةراضحلاهذهةردقيفزيمتملااهازغملمحتانهةيعقاولا
ًائيشلوحتلامدعىلعو،ةيئانثلازواجتىلع،ملاعلاةيضرأنعلاصفنالا



اهدشبفارتعالاضفرتو،ضرألايفاهعقومىسنتيتلاةيلاثملابوصًائيشف
.ماهوألاوةليخألاىلإ،ءامسلابلطتيهوحنجتو،اهبلاطمواهلقثو

نورقلايفةيبوروألاوةيويسألاتاحاسلااهتدهشةريثكتاراضحنإ
ماصفىلإرمألااهبىهتناوهذهكةيجاودزانمتناع-ًالثم-ىطسولا
ىضمدقلفانخيراتيفامأ..اهبلاطموةايحلاتارورضنيبواهحماطمنيبدكن
تاقاطلاوسيماونلاوننسلانعفشكي..ضرألايفبقنييراضحلا.طاشنلا
مّدقيو..هزئارغوهعفاودصحفتي..هقاوشأوناسنإلاتاجاحعباتي..ةروخذملا
يعسلاةلصاومىلعهنيعييذلادازلا،اهمويةيخيراتلاتاردقلاقفو،هل
.ضرألاوءامسلانيبقلعملابابضلاوشبغلايفميوهتلاال،ملاعلاةيضرأىلع
اهبملحيتلاكةدودعمةلضافندمىوسنمضتياليفرعملاانثارتنإ
اوناكهوعنصنيذلانأل،نيديلاعباصأزواجتتال،نانويلابارثأتميبارافلا
الهحورنممالسإلاهيفخفنيذلايفرعملاطاشنلانأًاديجنوكردي
هيلعنأو،حيرتسمدعاقوهويلاثمملاعبملحينأبداجلاملسمللحمسي
تايثيحنمهريصمجسنيو،عقاولاةيضرأىلعهتالوقمذيفنتىلإىعسينأ
،نوكيسامةغايصلجانمنئاكوهامىلعدنتسيو،ناكملاونمزلا
لماعتييتلاةروظنملاةيمويلاماقرألانمةايحلاتالداعمليكشتديعيو
.ءاسمحابصاهعم

عباطتاذةراضح-هلكاذهلادادتما-ةيمالسإلاةراضحلاوً:اعباس
ىلعرصتقتالو،هعقومناكًايأناسنإلاعملماعتتيهف،يملاع-يناسنإ
ترسكلبتزواجتكلذلجأنميهو..بسحفاهتلكشيتلاةعامجلا
يكلةيبهذملاوةينوللاوةيقبطلاوةيفارغجلاوةيميلقإلاوةيقرعلازجاوحلاةفاك
ةفاكةكراشمتلبقاهنأامك،هلكملاعلاىوتسمىلعاهراشتناققحت
اهنايدأتناكًايأ،ةيمالسإلاتاعمتجملاجيسنيفةيوضنملاتاعامجلاوتائفلا
.اهتاءامتناواهقورعو

همجحبنوكتو،ناسنإلاعملماعتتيكلةراضحلاهذهتلكشتدقل
مليهفكلذلو..هقاوشأوهًتامامتهاوهعفاودوهعزانموهحماطملبيجتستو
انايحةيقبطلاوأً،انيحةيقرعلامسابةكئاشًاكالسأناسنإلانيبواهنيبعضت
هذهعضتملاهنألبً.اعبارًانيحةيفارغجلاوأً،اثلاثًانيحةيبهذملاوأً،ايناث
دقل…هسفننيدلانعةقثبنمةراضحاهنأمغرنيدلامسابىتحكالسألا
.تاذلاىلعقالغنالاةئيطخسرامتنأنودملاعلاوناسنإللاهسفنتبهو

هذهزواجتىلعتردقملاعلاخيراتيفةراضحنمامهنا
وهثيحنم،درفتملانئاكلااذه،ناسنإلاةبطاخموًاعيمجتايساسحلا



نحنوانبرمنأقبسدقو.نيدلااذهنعةقثبنملاةراضحلاكناسنإ
ًايناسنإًاحاتفناتسراماهنإفيكةيمالسإلاةراضحلافئاظونعثدحتن
.ءالعتسالاوةينانألاضفريوتاذلاىلعقالغنالاديلاقتزواجتي

تناكةيأ،ملعبلاطلكلمهلوقعومهرودصنوملسملاحتفدقل
جرخييكلاهعيراصمىلعمهذفاونومهباوبأاوحتفو،اهنممدقيتلاةهجلا
اوعضودقل..رونلاباهفليوميدقلاملاعلاتاراقيطغيفديدجلاءوضلااهنم
ذخأينأديرينمنأ:توصىلعأباودانو،عيمجلامامأمهتاربخومهفوشك
.ذوذجمريغ-قحب-مهؤاطعناكدقل..حوتفمقيرطلانإف

وأادقنريثيامءاطعلاةيقالخأيففارسإلااذهيفنوكيامبر
ةفرعملايفو،هبكلتقيسيذلاحالسلاكمصخملستفيكذإً،اضارتعا
ً؟العفلتقيحالسىلإلوحتيدقاممبناوج

اهوبقعأو،ةيرذلاةلبنقلااوعنصاذهاننرقيفنييبرغلانإ
اوطعينأطقمهسفنألاوحمسيملوخلإ..ةينورتوينلافةينيجورديهلاب
نمالإمهللا،ىرخألاممألالوقعويديألةيئايزيفلاوةيضايرلااهتالداعم
ءيشلاضعباوفقوتينأنيملسملابىلوأناكامأ.مهلًادادتماهنوبسحي
؟طوشلارخآىتحءاطعلايفاوضمينألبق،مهتاباسحاوعجاريو

ةيناسنإتناكاهنأافرشةيمالسإلاةراضحلايفكيو..ىرخأةلأسمهذه
يهتسيلأ..ناكملاونمزلايفهعقومناكًايأناسنإلالجأنملمعت
قلخيذلا،هناحبسهللادنعنمةمداقلاةديقعلانعةقثبنملاةراضحلا
،قئالخلاىلعهلّضفو،رحبلاوربلايفهلمحو،اهلكءامسألاهّملعو،ناسنإلا
؟نيملاعلاىلعةدايسلاهحنمو

ةيناميإةراضحاهنإ:ةيمالسإلاةراضحلاصئاصخديدشزاجيإبيهكلت
،ةنزاوتم،تايدحتللةباجتسالاىلعةريدق،ةحتفنمةليصأ،ةمزتلمةيديقع
ةايحلايحانمةفاكيفققحتلاىلعةريدقةيعقاو،ةءانب،ةيباجيإ،ةلماش
ناسنإلاحومطنعّربعتةيناسنإ،اهجيسنواهراطإيفيهمث،دوجولاو
ناكًايأهعزانموناسنإلاقاوشألةباجتساللىعستو،هريضحتوملاعلاةرامعل
..ءامتنالاوناكملاونمزلايفناسنإلا



لامكتسادعبلعفلاتأدبنأيراضحلاومنلاةلحرمتثبلام
تاقلحلالجيفاهتايطعمجسنتتحارو،هبلاطمةيامحوءوشنلاتاموقم
ةريعتسم..ةيفرعملاوةيميظنتلا،ةيكولسلاوةيركفلا،ةيحورلاوةيداملاةيراضحلا
ةينانويتاراضحنم،كانهوانهنمتاربخلاوتادرفملانمديدعلا
ةينايرسوةيطبنةيلحمتافاقثنمو،ةينيلهوةيدنهوةيطنزيبوةيسرافو
دودحدنعفقتوأةراعتسالابيفتكتتناكاماهنكلو،اهريغوةيطبقو
ةداعإلًاعدبمًايبيكرتًادهجتلذبامنإو،ينبيالوسدكييذلاءيشلالقنلا

اهّدكأواهمسريتلاتاروصتلاوتباوثلاومسجنيامبلوقنملاثارتلاةغايص
.ديدجلانيدلا

ربع-ةرجفتملاهايملاك-قفدتيومنلاةلحرميفيراضحلالعفلاو
لدابتت،ةكباشتمةلخادتم-لاحلاةعيبطب-اهنكل،ةديدعتاهاجتا
تاهاجتالاهذهديدحتنكميو.كاذوأبناجلااذهيفةيريثأتلاتاقالعلا
عورفلانمًادوشحاهنملكنمضتتةثالثةريبكتاعاطقوأرئاودب
:يهرئاودلاهذهو.ليصافتلاوتايئزجلاو

يدقعلابناجلانمضتييذلاوهويفاقثلاويفرعملاطاشنلاةرئاد:ًالوأ
ةيحورلاوةيركفلابناوجلانعًالضف،)ةديقعلابغاصيةيمالسإلاةلاحلايفو(
ةدرفتملااهتامساهحنميفمساحلاهرودبعليو،ةراضحللةيلامجلاو
.ةلقتسملااهتيصخشو

نمضتييذلاوهو،ينارمعلاوينقتلاويداصتقالاطاشنلاةرئادً:ايناث
.ةيندملابًانايحأهيلعحلطصيوةراضحلليداملابناجلا

بناجلانمضتييذلاوهويميظنتلاويرادإلاطاشنلاةرئادً:اثلاث
موقتيتلاةيرادإلاوةيسايسلاتاسسؤملاومظنلالالخنمكرحتيوينفلا
تاقالعلاديدحتو،ةفاكتايطعملانيبقيسنتلاوطيطختلاوفارشإلاةمهمب
.ةدحاولاةراضحلاتاقلحنمضنيلماعلانيب

ثالثلاةريبكلاتاونقلاهذهربعةيمالسإلاةراضحلاتقفدتدقو
ةيمالسإلاةديقعلاتناكو،تقولارورمبىنغدادزتولكشتتوومنتتحارو
تايطعمغبصت،ةموميدلاوةكرحلارصانعباهتدمأوةراضحلاهذهتعنصيتلا
كلتوأةيئزجلاهذهدنتنأثدحيدقو.اهغوصتواهلكشتوتاونقلاهذه
مغر،)ايمالسإ(ناكماعلاىرجملانكلو،رخآوأببسل،قوطنملااذهنع
عممجسنمريغوأً،ائطاخوأًاصقاننوكيدقيمالسإلالثمتلانأ



.هسفنمالسإلاتاحورطأ
هباجتنأىلعةديلولاةيمالسإلاةراضحلاتردقىلوألاتاظحللاذنمو

كلذبدادزتف،ثالثلاتاونقلاربعاهيوطتواهلبيجتستوةركبملاتايدحتلا
تسرغيتلاةيمالسإلاتاسسؤملاتدهشتقولارورمبوً.اعاستاوةلاصأوىنغ
نيدشارلاهئافلخوملسوهيلعهللاّىلصلوسرلايرصعيفىلوألااهروذب
ةيراضحلاتايطعملاتذخأو،ةفاكتالاجملايفًاديازتمًاومن)مهنعهللايضر(
اهتاينحمغلبتنأثبلتاميكل،عيرسينمززاجنإتالدعمقفودعاصتت
.ةثالثوأنينرقدعبةمدقتملا

ةمألانيبوتايطعملاهذهنيبلصفننأ-ىرخأةرم-عيطتسنالو
تامامتهاوئدابموميقنيبوتايطعملاهذهصئاصخنيبيأ،اهتغاصيتلا
ًاداصتقاوًابدأوًانفوًاملعوًاركفاهتعنصيتلاةملسملاتاعامجلاتاروصتو
ةراضحلاهذهصئاصخقلعننأانرودقمبسيلهنأامكً،انارمعوةرادإو
نأل،هفادهأومالسإلاميقل،همدعوأاهمازتلايف)ةطلسلا(فقومىلع
ةيراضحلاتازجنملانيوكتيفزرابلااهرودسرامتتناكنإو،ةطلسلا
معألايف-ىقبتتازجنملاهذهنأالإ،اهتانوكمواهصئاصخضعباهحنمو
طبضلاىلعاهتردقواهمظنواهتالواحمنمو،ةطلسلانمربكأ-بلغألا
مجحلةيزاومرمألاةياهنيفنوكتيكلرارمتسابةحادنمعستتو،هيجوتلاو
-نايحألامظعميف-رثكألاو،زاجنإلاةلصاومىلعردقألاوعسوألاريهامجلا
نعًاريبعتنوكتنألبلاغلايفليمتةريبكلاتاراضحلانإً.امازتلاوًاناميإ
.اهلماكبةمأتايطعم

ةرئاديفودبتامرثكأاهومننمزةراضحللةيمالسإلاصئاصخلاودبتو
.ةيمالسإلاحورلاوةايحلاوركفللًاساكعنااهرابتعابيفاقثلاويفرعملاطاشنلا
ةجردلاهذهبةيمالسإةغبصاندجوةرئادلاهذهتايطعمربعانتفلتامثيحو
.كلتوأةينوللا

ةحاسملكشتيتلانونفلاوبادآلاوةيناسنإلامولعلاًالثمذخأنل
؟دجناذامف،ةفاقثلاةرئاديفةعساو

يفهتايطعممدقيو،ةيمالسإسسأىلع)هتفرعم(ينبيوهوخرؤملا
.يمالسإراطإ

تاربخلاورهاوظلاىلعهتيؤرًايقلمضرألايفبرضيوهويفارغجلا
ةيعوضوملاوةيتاذلاءاطخألانعرظنلاضغب،يمالسإروظنمنمءايشألاو
.كاذوأ،يفارغجلاوأخرؤملااذهاهيفعقييتلا

نيبقافولاققحييكلدهاجيوهومالكلاملاعويقطنملاوفوسليفلا



.يمالسإلاهرّوصتنيبونيمدقألاتايطعم
بلاطمقفويدرفلاكولسلاهيجوتوةغايصىلإىعسيوهويبرملا

.هميقومالسإلا
هضارغأنمريثكلاةديدجلاةديقعلارحبنمدمتسيوهوبيدألا

..هنيماضمو
بلاطمبًاماطترالثميالاملكشيوأمسريوأينبيوهونانفلا

.تاردقلانمديزملاببلاطملاهذهينغيامو،هتاروصتوديدجلانيدلا
وأبيدألاوأفوسليفلاوأيفارغجلاوأخرؤملااذهذشينأوثدحي

ساقيوأاهبذخؤينملو،ضرعألاوعسوألاةدعاقللتاءانثتسااهنكل،نانفلا
.اهيلع

تايئزجوليصافتضارعتسال-لصفلااذهيف-عستياللاجملاو
ريثكلاكلذيفبتكدقلف،مالسإلاةراضحلةيفاقثلاوةيفرعملاتايطعملا
ةفقودعب،ديرناننكلو.اهعورفنمعرفلكيفةمحدزملاتافلؤملاتفنصو
ةيساسألاحمالملاصلختسننأ،تايطعملاهذهبناوجضعبدنعةريصق
فلخنمكييذلارهوجلاىلعانيديأعضنونيتيمالسإلاةفاقثلاوةفرعملل
.ةريغتملالاكشألاورهاظملا

:يهةعبرأتاهاجتايفروحمتييفاقثلاويفرعملاطاشنلانإفًامومع
.)1(ةيقيبطتلاوةفرصلاوةيناسنإلاوةيعرشلا:ةعبرألااهلوقحبمولعلا.أ

مولعلالقحنمضجردتوأبادآلااهبقحلتدقو(نونفلا.ب
.)حجرألاوهوةيناسنإلا

.ميلعتلاوةيبرتلا.ج
.ةيعامتجالااهتاقايسيفقاوذألاولويملاوديلاقتلاوتاداعلا.د
رواحملاهذهلةلماشةيطغتنيتيمالسإلاةفاقثلاوةفرعملاتذفندقلو

فوشكلانمًادوشحتمدقف،ةفاكاهتايئزجواهتاينحنمواهليصافتواهعورفب
زكارملانمتائملاتأشنأوتنبو،بتكلافالآتفنصو،تاعادبإلاوتاربخلاو
نمفولألاتارشعتجرخو،تاسسؤملاوتاعماجلاوسرادملاودهاعملاو
ربعنيسرادلاوةبلطلانمفولألاتائمتنضتحاو،نيثحابلاوةذتاسألا
.روصعلا

نمملعلابلط:هتاحاسممظعميفًايمالسإعفادلاوراعشلاناكو
مهملعامك،اهبراغموضرألاقراشميفهلجأنمكرحتلاودحللاىلإدهملا
.ملسوهيلعهللاّىلصهلوسرةنسوهللاباتك

انتبتكماهبصغتيتلا)مجارتلا(بتكىلعةعيرسةرظنلالخنمو



نمريبكلادشحلاةددحملاةحضاولاءامسألاوماقرألابانلنيبتي،ةيخيراتلا
اهنمضتتيتلاءامسألانمفالآلاتائم..ةفاكاهلوقحيفةفرعملابنيينعملا
ميدقلاخيراتلايفممألانمةمأًاليثمهلدهشتملاميفمجارتلابتك
مجحىلعةحضاولاةيئاصحإلاهتلالد-بيرالو-لمحياذهو.طيسولاو
.هارجمعاستاوقفدتىلعو،خيراتلاربعنوملسملاهّقشيذلايفرعملارايتلا

نمفولألا)تامدقم(ىلع-كلذك-ةعيرسةرظنلالخنمو
اندادجأاهبتكيتلانونفلاوبادآلاومولعلايحانمرئاسيفتافنصملا
مهفيلأتنوطبرياوناكمهنأفيكدوهشملاليلدلابانلنيبتي،نوملسملا
ةايحلاونوكللنيدتملامهرّوصتو،ملاعللمهترظنبةيمالسإلامهتازجنمو
هنمنوهتنيو،هللامسابمهلمعنوأدبياوناكمهنأفيك..ءايشألاورهاوظلاو
باسحلاوةسدنهلاوةعيبطلالوقحيفنوطشنيمهوىتح،هللادمحب
..نيمدقألامولعوةئيهلاوةفسلفلانوسرادتيمهوىتح..ءايميكلاوربجلاو
مالسإلااودجوذإمهنإف.نودشنيو،نوفرخزيو،نومسريو،نونبيمهوىتح
اوعس،لالذإلاوأأطخلاىلإةيناثناسنإلادوقتدقنونفلانمًافانصأمّرحي
ةعيدبلادجاسملاءانبيفاوننفتفىرخأتاهاجتابةينفلامهتاقاطديعصتىلإ
مهسفنألاوحمسامو..ةشهدملاطوطخلاو،ةرهابلافراخزلاو،ةليمجلاندملاو
ًاخرشةينيدلامهتاعانقومهسوفنيفاوثدحينأوأ،هلوسروهللااوبضغينأ
..داسفلاو،جاودزالاهنمبرستيدق

ليخدديلقتةينيدلااهلوصأنيبوملسملاةفاقثنيبدكنلاماصفنالانإ
امكةبهروًابعرهتعّرج..اماغرإةرصاعملاوةثيدحلاانلايجأهيلعتمغرأ
نمو،)جهنملا(و)ةعماجلا(و)ةسردملا(لالخنمف.ارمءاودضيرملاعرجي
ماعلايفاقثلاراسملالالخنمو،يركفلاويمالعإلاهيجوتلاوةيبرتلالالخ
ًانايحأو،ةيناملعلاهتيؤرضرفنمبرغلانّكمت،ةثيدحلاةيسايسلاتادايقلل
،ةيوبرتلاانتطشنأواننونفوانبادآوانمولعنمةعساوتاحاسمىلع،ةيداملا
ثادحإ،ظحلانسحللماكلاحاجنلابللكيملليوطدهجدعبهلققحتو
اهراطإنيبوةماعبةفاقثلانيب،نيدلاوملعلانيبموؤشملاماصفلااذه
انرقرشعةثالثربعدادجألاوءابآلابكاومهلالخنمتكرحتيذلايناميإلا
ردقب،سكعلاىلعلب،جاودزالاوأةيئانثلابساسحإيأامنود،ديزيوأ
.زاجنإلاىلعةذفةردقو،دحوتلانمزجعم

مولعلاةرئاديف-خيراتلاربع-ةيمالسإلاةفاقثلاهتمدقيذلاام
؟ةيقيبطتلاوةفرصلاوةيناسنإلا

هقفوثيدحوريسفتنم،ةيمالسإلامولعلالوقحيفهتزجنأيذلاام



خيراتلاو،)ةفاكهعاونأب(بدألاووحنلاوةغللامولعو..هرخآىلإ..مالكو
بطلالوقحيفهنعتفشكيذلاام؟قطنملاوةفسلفلاوايفارغجلاو
،ءايميكلاو،ناويحلاو،تابنلاوتايضايرلاو،ةسدنهلاو،كلفلاو،ةلديصلاو
ةضخمتملا)ةينقتلا(ةيقيبطتلامولعلالوقحيفهتذفنيذلاامو؟ةعيبطلاو
تاريسيتلاوتانامضلانمديزملالجأنمةفرصلامولعلاتافوشكنع
تارامعوندمنمهتفرخزو،هتلّكشو،هتنبيذلاامو؟ةيرشبلاةايحلل
لاجزأودئاصقنمهتبتكيذلاامو؟تاهزنتمورودوتاسسؤمودجاسمو
يذلاامو؟امهتاسسؤموميلعتلاوةيبرتلازكارمنمهتأشنأيذلاامو،ديشانأو
؟بيلاسأوجهانمومظننمامهتقورأيفهسرامتتناك

هسفنتقولايفةلماشوةقيقداهيلعةباجإلانوكتالةمحدزمةلئسأ
فوشكلانمةمخضةورثاياقبنمنورقلاانلهتكرتامىلإعوجرلابالإ
يفاهدجندقامك،دعبسردنتملةرامعيفاهدجندقو،راثآلاوتافنصملاو
ىلإبرقأاهلًارصحدجندقو.خيراتلاتابلقتربعانتلصويتلاتالوقنملا
امعانتثدحوانتلصويتلا)2(سراهفلابتكضعبلالخنمبيجعلاعقاولا
انلصيمليذلاو،باجعإلاوةشهدللوعديامبةفلتخملالوقحلايفهزاجنإمت
.راشعألاوروسكلاىوسهنم

،ةيسلدنألاةحاسلاهتدهشام-رصحلااللاثملاليبسىلع-ركذتنلو
تبكتراىتح)م1492(ةطانرغطوقسىلعلئالقماوعأضمتملهنإف"
ةنسيففيمالسإلاريكفتلاثارتريمدتبةنئاشلااهتميرجةينارصنلااينابسإ

راثآلاوبتكلاعيمجعمجب،ةلطيلطنارطم،سينمخلانيدركلارمأ1499
،ةلمرلابابناديميفًاسادكأاهميظنتو،اهضابرأو،ةطانرغناكسنمةيبرعلا
فالآوفرخزلاةعيدبلافحاصملانمريثكاهنمو،ةنيدملاتاحاسمظعأ
)ناميإلالامعأنملمعب(اهقارحإبلفتحاو.مولعلاوبادآلابتكنمةفلؤم
الاكلاةعماجلتبهو،بطلابتكنمةئامثالثىوساهنمنثتسيملو
فلتخادقو.يركفلاسلدنألاثارتمظعمةنحملاكلتيفكلهو.)ةعلقلا(
هذهةسيرفتبهذيتلاةيبرعلاتاطوطخملاددعريدقتيفنوخرؤملا
اهردق)يدنوك(نكلو،نويلمنمرثكأبمهضعباهردقف،ةنئاشلاةميرجلا
ةريهشلاةيومألاةبتكملانأل،لوقعملاىلإبرقأوحجرأهريدقتوً،افلأنينامثب
دقو،دلجمفلأةئامتسىلع-تاياورلاحصألًاقبط-دزتمل،ةبطرقيف
ةطانرغيفعمجيملو،ربربلاتاروثمايأةريبكلاةعومجملاهذهتددب
سلدنألايفمالسإلاةمصاعيهوتناكاهنكلو..ةماخضلاهذهبةعومجم
يفةيبرعلاةعومجملاتغلبدقلو..ةيسلدنألاةيبرعلاراثآلاسفنايوتحت



ةرشعوحنرشععباسلانرقلالئاوأيف-ديردمنمابيرق-لايروكسألا
ةيبرغملاوةيسلدنألاتاطوطخملانمةرشعلافالآلاهذهتثبلو،دلجمفالآ
نمةعومجمسفنأوىنغأتناكو،نرقفصنءاهزلايروكسألارصقيف
ثارتنمةيقابلاةيقبلاهذهتباصأةديدجةنحمنكلواينابسإيفاهعون
مظعمتمهتلاولايروكسألايفرانلاتبش1671ةنسيفف.يركفلاسلدنألا
يفمويلايوثتيتلايهنيفلأنمرثكأهنمذقنيملو،ديرفلازنكلااذه
.)3("لايروكسألاةيبقأ

اموةيسابعلاةفالخلاةمصاعدادغبيفلوغملاهلعفامكلذكركذتنلو
نمفالآلاتائمقارحإوريمدتنمنيطسلفوماشلايفنويبيلصلاهلعف
كيلامملامايأةيلخادلانتفلاىدحإيفةرهاقلاةبتكمهتدهشامو،بتكلا
ددعيقلاو،مهلالاعناهدولجاومدختساواهبتكاوقزمونورئاثلااهبهنثيح
هيلعتفساهنميقبامو،راطقألاىتشىلإاهضعبلمحو،لينلايفاهنم
…بتكلالالتمسابتفرعلالتىلإلوحتف،لامرلاهقوفتمكارتوحايرلا
)4(.

"تايطعملا"
امأ:ةثالثتاهجوتزواجتينليمالسإلاخيراتلاربعيفرعملاطاشنلانإ

عفاودوذوهو،ثارتلااذهجيسنيفعسوألاةحاسملايطغيوهفاهلوأ
اهيلعموقييتلاةيضرألانأليعيبطرمأاذهو.ةيمالسإجئاتنوتايطعمو
.اهتاقايسلجيفنيوكتلاةيمالسإ،اهيفلمعييتلاةئيبلاو،طاشنلااذه

الةدياحمفراعمنمضتيةحاسملاهبقيضتيذلايناثلاهجوتلاو
مولعلاضعبيفًالثملاحلاوهامك(يمالسإلاريثأتلانمردقاميأيوتحت
.)نيرخآلانعةلوقنملا

ةداضمةيفرعمةطشنأنمضتيفً،اقاطنقيضألا،ثلاثلاهجوتلاامأ
ةكرحلةيركفلاتايطعملاوةيبوعشلاتايبدأيفهدجناملثمنم(مالسإلل
.)ةقدنزلا

ًادادتمارثكألاهجوتلاوه،ةيمالسإلاةغبصلاوذلوألاهجوتلاىقبيو
هذهةيقادصمربتخننأاندرأاذإف.ملسملالقعلالمعنعًاريبعتقمعألاو
،ةيمالسإلاةرئادلايفتلكشتيتلافراعملاطامنأركذتننأانلنإفةلوقملا
تائمو،تافنصملاوفوشكلانمادوشحاهنملكنمضتييتلاطامنألاكلت
:كانهفخلا..جتنتستوللحتوقثوتوضرعتيتلاثوحبلانمافولأامبرو

هقفلا،ثيدحلاونآرقلامولع(ةيمالسإاياضقجلاعتةفرعم:ًالوأ
.)عيرشتلاو



،ةفسلفلا،مالكلاملع(ةيمالسإاياضقنعلداجتةفرعم:ًايناث
.)..بادآلا

،ةغللامولع،خيراتلا(ةيمالسإاياضقنعةقثبنمةفرعم:ًاثلاث
.)..ةغالبلا

.)..بطلا،باسحلا(ةيمالسإاياضقلحلةلكشتمةفرعم:ًاعبار
.)..ةفرصلامولعلا(ةيمالسإعفاودبةلكشتمةفرعم:ًاسماخ
.)..نونفلاوبادآلا(ةيمالسإاياضقنعّربعتةفرعم:ًاسداس
،ةرادإلامولع(ةيمالسإلاةايحلابلاطمذيفنتفدهتستةفرعم:ًاعباس

.)..ةيبرتلا،ةسايسلا
.)..عامتجالا،سفنلاملع(ةيمالسإلاةايحلاحمالمللحتةفرعم:ًانماث
،بادآلا،خيراتلا(ةيمالسإلاةايحللقثوتويكحتةفرعم:ًاعسات

.)..ايفارغجلا
،قالخألا(اهلوعدتوةيمالسإلاةايحلاميقدكؤتةفرعم:ًارشاع

.)قئاقرلا
نعتضخمتيتلاتايطعملاومولعلاضعبىلعريشأتللانلقتنااذإف

يفةيمالسإلاتاريثأتلاةعيبطديدحتليمالسإلاخيراتلايفيفرعملاطاشنلا
دحاوداكيالفنفوملعلكىلإدتميريثأتلااذهدجنساننإف،اهجيسن
لكشتياهضعبدجنساننإلب؛لماشلايويؤرلاموهفملابهترئادنعدنياهنم
لمعلايفهجهانمغوصيسرخآلااهضعبو،ةيمالسإلاتارثؤملاوةئيبلامحريف
لقحلاىلإةديدجتاربخفيضتسةثلاثةئفو،ةئيبلاهذهتادرفمنم
اهنيوكتواهعفاوديفةيمالسإتاربخلاهذهنوكتسو،هيفلمعتيذلا
.اهفادهأو

لب،اهلكبادآلاومولعلاعباتينأاذهكزيحيفءرملاىلعبعصيو
لكهمدقامىلعًالثمبرضينأهيلعبعصيامك،اهيلعرشؤينأىتح
ثارتلاسراهفيفةينأتمةرظنلعلو،تافنصموفوشكولامعأنماهنم
داؤفوناملكوربوأةفيلخيجاحوميدنلانبااهزجنأيتلاكلتك(يمالسإلا
يفتكنسمثنمو.ليصافتلايفلوخدلانعءيشلاضعبضوعت)نيكزس
.زاجيإلاتارورضهمتحتيذلاريشأتلادرجمبانه

ثيحيمالسإلاجهنملايفهساسأيفرذجتي-ًالثم-خيراتلاملعف
ةعباتمو،ليدعتلاوحرجلاولاجرلاملعيفنيثدحملاجهانمنمريعتسي
،حرطيوهو،لمعلايفهقئارط،ثيدحلاةاوراهبراسميفكرحتيتلاةايحلا
ةيملاعةيؤر،يدوعسملاويبوقعيلاويرونيدلاويربطلاكنيخرؤميديأىلع



خيراتلانياعييذلايمالسإلاروظنملانماهتاموقمدمتستيرشبلاخيراتلل
،دحاولافدهلاوةكرتشملالوصألاتاذةيوامسلاتالاسرلايلاوتلالخنم
اذإف.ةبعصلاهتنامأتلمحيتلاةمألاو،تالاسرلامتاخمالسإلاىلإًالوصو
،يبرعلالقعلامكحتتناكيتلا)ةيئيبلاوةيلبقلا(ةقيضلاقافآلاانركذت
ةريدقةيمالسإلاتاريثأتلاتناكفيكانفرع،مالسإلالبقىلوألاماوقألالجو
نميلاتلابخيراتلاليوحتوةيملاعلاهاجتابقافآلاحتفوناردجلارسكىلع
ضرعىلإ،كلتوأةليبقلاهذهاهتسرامرابخأوعئاقوومايأوتاياكح
.هلكيرشبلاخيراتلل

مدقييكلنيملسملاهئانبأيديأىلعًامدقىضمخيراتلاملعنإمث
.عوضوملاوجهنملاييوتسمىلعريبكىنغتاذتافاضإيخيراتلاركفلل
ىرينأءرملارودقمبحبصيةيخيراتلاانتبتكمفوفرىلإةعيرسةرظنبو
دمتعتةماعخيراوتنيبامةيخيراتلاتاجلاعملاتاينقتيفًابصخًاعونت
وأامةنيدمتايطعمعباتتةيلحمخيراوتوً،ايعوضوموأًايلوحًاجهنم
فوقولابءافتكالانوديراضحلاهجيسنيفلغوتتو،يسايسنايكوأميلقإ
عباتتططخلايفتافلؤمو.ةيركسعلا-ةيسايسلاثادحألاحطسدنع
نمًاليسدجناننأامك.اهطئارخىلعةيمالسإلااهتاسملعضتوندملاةيفارغج
،ةيخيراتلاةيمالسإلاةبتكملايفعسوألاةحاسملايطغتيتلامجارتلابتك
رئاسخيراوتىلعًاسايقً،اعونوًاّمك،ةيمالسإلاةمألاخيراتاهبدرفتييتلاو
طمنلااذهنيبميمصلاطابترالاانّركذتاذإف.ىرخألاتاراضحلاوممألا
ةئيبللًايعرشًاديلومجارتلانوكتفيكانفرع،ثيدحلامولعويخيراتلا
يهو،قايسلااذهيفتافنصملافولأعباتينأءرملارودقمبو.ةيمالسإلا
يدجبألالسلستلادمتعياهضعبف،ضرعلاغيصيفرياغتىلعيوطنتاهرودب
يملعلاصصختلاعباتتىرخأةئفو،يناكملاوأينمزلاّدحلارخآلااهضعبو
نأمهلحيتأنيذلالاجرلادنعفوقولابيفتكتةسماخو،مهلمجرتملل
،ءاطعرثكألايهو،ةسداسو،يسايسلاوأيعامتجالامرهلاةمقيفاونوكي
ًالثماوبرضو،مهلامعأبةيمالسإلاةايحلااونغأنيذلاكئلوأنعانليكحت
نكيملو.هئانبأنمنيدلااذههديريامىلع،صاخلامهكولسبً،ايلمع
اذإ،هعاقنملب،عمتجملابلقنمنييداعسانأىوسءالؤهمظعم
.يعامتجالاملسلاوةيكلملاسيياقمانعبات

ىلإهزواجتتلالإ،دحدنعمالسإلايفخيراتلاملعةكرحفقتملو
خيراتلارابتعانوضفرينيخرؤمدجننأثبلناماننأذإ،ةديدجقافآ
عميهامنإو،فصولاوضرعلابيفتكتةيخيراتلاعئاقوللةيدرسةادأدرجم



لاجرعميقتلنانباذإو،ليلعتلاوريسفتللجهنم،اذهلبقلب،اذه
ملعيذاحينأكشويوهوخيراتلاب،نودلخنباويدرواملاويشوطرطلاك
هتدامًادمتسمةيعامتجالارهاوظلاريسفتىلإىعسيو،ةرملوألعامتجالا
.ةليصألاةيمالسإلاتارثؤملاوةئيبلانمهجهنمو

هذهلًافصوةيمالسإلاةايحلايفىرخألايهاهروذجدمتايفارغجلاو
ةلحرلاموهفمليناميإلاروظنملانمًادادمتساو،اهتايدحتلةباجتساو،ةايحلا
.هللاىلإبرقتللةصرفاهّدعدقنيدلااذهناكةيمالسإةدرفماهرابتعاب
ًازفاحتقولارورمباحبصأ،ىرخألاةينيدلانكامألاةرايزو،جحلانأىلإاذه
تالحرأرقنو.ءاطعواددعنيينادلبلاديازتو،تالحرلاقاطنعيسوتلًاعفادو
ينيدلاعقوملاءادنناكفيكىرنف)يورهلا(و)ةطوطبنبا(و)ريبجنبا(
ةيمنتيفةديكألامهتبغرويفرعملامهقّوشتنعًالضف،ليحرلاىلإمهعفدي
عقاونماهتادرفمواهضبندمتستتناكيتلاةيناديملاةدهاشملابمهتاربخ
،ةيديقعلاروذجلاتاذةايحلاهذهميقديكأتىلعصرحتو،ةيمالسإلاةايحلا
.اهنعيكحتواهفصتيهو

ميدقتبًاءدبًاملعتناكلب،بسحفةلحرةلأسمرمألانكيملو
،امهنعكفنامث،لاملاوديربلايلاجميفةصاخبوةلودلاتاسسؤملهتامدخ
تافاضإلانمديزملاميدقتىلعًاريدقلقتسملايفرعملاههجوتبحبصأو
ةيميلقإلاوةيسايسلاوةيرشبلا:اهعورفةفاكبايفارغجلالقحلةميقلا
نايحألانمريثكيفةيمالسإلاايفارغجلاتححصدقل.هرخآىلإ..ةيعيبطلاو
ةديدجلامهفوشكبنيملسملاةلاحرلامايقدعب،ةيقيرغإلاايفارغجلاتايطعم
ندملاوقرطلافصتيتلابتكلانويفارغجلاردصأو،ةديعبلاعاقصألايف
ءالؤهزربأنمو.ايفارغجلاملعلاجمعيسوتيفاومهسأو،ةيمالسإلا
ًاثوحبنمضتيذلا)ميلاقألاةفرعميفميساقتلانسحأ(هباتكيف)يسدقملا(
نازوألاوتانايدلاوتاداعلاورشبلاقورعوةيلحملاتاغللاومجانملايف
)يخلبلا(لثمنمنومهمنويفارغجكانهناكامك..سيياقملاو
هباتكيفراشأيذلا)يسيردألا(نعًالضف.)لقوحنبا(و)يرخطصألا(و
ةيمهأنإفةماعةروصبو.ضرألاةيوركىلإ)قاتشملاةهزن(فورعملا
يليصفتلامهفصووةيفارغجلاطئارخلامهمسريفنمكتنيملسملانييفارغجلا
.ةيميلقإلاةيفارغجلايأ،ةصاخقطانمل

لوصألازيزعتلجأنملدجللةادأساسألايفتذختاةفسلفلاو
ةجردلابةينانوياهنيوكتيفتناكاملو،هموصخةججاحمومالسإللةيديقعلا
دقيتلاميقلانمريثكلاةيبرعلاىلإمجرتتيهواهعمتلقندقلف،ىلوألا



اهتلبرغلةعساوةلواحمترجكلذلجأنمو،مالسإلائدابموضقانتت
يتلاةئيبلاتاعانقعمةقفاوتم،اهتمهمءادأىلعةريدقاهلعجواهتيقنتو
.اهيلإتلقن

،دشرنباوةجامنباوانيسنباويبارافلاويدنكلاكةفسالفدوهجنإ
مهعفردقمصخلاةفسلفبمهضعبراهبنانأمغر،ةفورعمقايسلااذهيف
لتتناكمثنمو،مالسإلاتاهجوتوقفتتالدقاهنمتاحاسمريرمتىلإ
)تفاهتلا(يفريهشلاهلدجناكو،يلازغلاكريبكفوسليفلةفورعملاةفقولا
وأةجردبروكذملاهاجتالا،ةيقيفوتلاهتالواحممغرلثمييذلا،دشرنباعم
.ىرخأب

سيلهنأمغر،لاوحألامظعميف،يفسلفلاطاشنلانإفرخآىنعمبو
لكشبّفظودقهنإف،ىرخأمولعيفلاحلاوهامك،ةيمالسإلاةئيبلاديلو
فادهألاةمدخل،ةلواحملاحاجنىدمنعرظنلاضغبو،لاكشألانم
.ةيمالسإلا

دقف،ناديملايفهدحوسيلوهو)نودلخنبا(زربيعامتجالاملعيف
ةايحلاةردقىلعًازرابًاملعملظتهتمدقمنكل،نورخآهبقعأوهلبقءاج
نملعجيذلانودلخنباكطشنيليلعتلقعزارفإىلعةيمالسإلا
يتلاننسلانعفشكللةصرفىلإيخيراتلاطاشنلاليوحتلةادأهتمدقم
.ةيخيراتلاةكرحلانيناوقبدعباميفيمسامىلعريشأتلاو،خيراتلايفلمعت
نيذلانييبرغلانيثحابلاضعبلبقنمةمدقملاهذهنعليقاممغرو
ىلإينأتملاعوجرلاباننإف،ةيمالسإلاةئيبللًايفاقثًءانثتسا-ًارسق-اهوربتعا
،ةيمالسإلاةئيبلايفةرذجتماهدجنس،اهبتكيذلالجرلاةايحىلإو،ةمدقملا
ىلعةردقوهتديقعلاصالخإمالسإللنيمتنملادشأنمادحاواهبحاصدجنسو
.)5(تاعمتجملاةروريصيفاهرودمهف

جارس(يف)يشوطرطلا(اهمدقيتلاكلتكتاريظنتبيقتلنةسايسلايف
)ةمانةسايس(يف)كلملاماظن(و)ةيناطلسلاماكحألا(يف)يدرواملا(و)كولملا
تاسسؤملاومظنلاو،ةيسايسلاةايحلاتادرفممكاحتنألىعست،مهريغو
الأمهملاسيلو.هيلعوهبسيقتف،مالسإلاىلإ،اهنعقثبنتيتلاةيرادإلا
ئدابمللاهئالوىلعلظتنأامنإً،اميلساهليوأتلظينأو،أطخلايفعقت
مكحلا،اهتارايهناوتاطلسلايعادتمغر،تناكيتلاةعيرشللةيساسألا
.مهخيراتنمةعساوتاحاسمربع،نيملسملاةايحيفلصفلا

وأبناجلااذهديشرتلةداجتالواحمتذفنفيكدجنداصتقالايف
ةيمالسإلاريياعملاءوضيف،يلاملاطاشنلاوةيداصتقالاةايحلابناوجنمكاذ



هباتكفينصتةمهمبيسابعلاةفيلخلاهيلإدهعييذلا)فسويوبأف(
ةرورضباذههباتكيفىدانو،ةفينحيبألًاذيملتناك)جارخلا(فورعملا
اهنلعأيتلايعامتجالالدعلاميقدوستنأونيعرازملاعملداعلالماعتلا
دالباهتدهشيتلاةيئاورإلاةلكشملاو.موكحملاومكاحلانيبةقالعلا،مالسإلا
هايمعيزوتلماظنداجيإةلأسمبتلثمتيتلاو،نييرهاطلادهعيفسراف
ىلعتفكعءاهقفلانمةنجلىلإاهلحبدهع،ةفاكنيعرازملاىلعيرلا
نمدمتسمروظنمبةلكشملازواجتىلعناعأ"يتفلاب"فرعيباتكعضو
.مهسفنأءاهقفلامهحارتقالامدقيذلانألةيمالسإلوصأ

،)ةمدقملا(يفنودلخنباتايطعمىلإعجرننأيفكيةيبرتلايف
نأىرنيكل،ةفيلخيجاحل)نونظلافشك(نمىلوألاتاحفصلاىلإو
ةيبرتيهلمعلاقئارطوتاحرتقملااهءازإامّدقواهنعاثدحتيتلاةيبرتلا
ةفاكةيطغتاعاطتساامهنأو،ةيبرتقلطمسيلو،ديدحتلاهجوىلعةيمالسإ
،دجناننإلب،ليصأيمالسإروظنمنمةيوبرتلاةيلمعلاتادرفم
لئاسمميدقتىلعاردقفيك،ةيمالسإلاةيبرتلاسسأنماذهامهدادمتساب
ثيدحلارصعلايفالإملاعلايفةيوبرتلاةطشنألااهسمتملناديملااذهيف
)6(.

ً،امومعةيدبعتلاةسسؤملاو"دجسملا"نأ-كلذك-ركذتننأيفكيو
نوكتالفيكف،اهقلطنموةيوبرتلاةيلمعلازكرمنايحألابلغأيفتناك
؟اهطاشناهيفتسراميتلاةسسؤملاصئاصخبةلكشتمتايطعملا

مولعك،ساسألايفنييمالسإنيملعامهرابتعابف،هلوصأوهقفلاامأ
يهيدبرمألانأل،امهتيمالسإىلعريشأتللرربمةمثسيلف،ثيدحلاونآرقلا
ةبلصلامهتفقوداورلاءاهقفلافقوفيكانهاهركذتيدقءرملانكلوً،امامت
طايسلاباوبرضواوبّذعواولقتعاواودروطمهنأفيكو،تاطلسلاةهجاومبكلت
.هلمهسفنأاورذنيذلامالسإلائدابمنعًاجورخهوربتعااممهضفرل
نوّرصيفيكو،كولسلاوةملكلانيبنودّحويفيكاوفرعمهنارخآىنعمب
يفلب،بسحفهتادرفمبسيلً،ايمالسإاطاشن،يملعلاطاشنلالعجىلع
.ةيقالخألاهطورشوهخانم

ةيمالسإلاتارثؤملابةيرعشلاةكرحلارثأتو،لوطيبدألانعثيدحلاو
ىلإًابنج،عونلاومكلاسيياقمبنمزلاعمديازتيذخأو،تايادبلاذنملكشت
ربعًاساسأاهضعبقثبنايتلاىرخألاةيوغللاوةيبدألاةطشنألاعمبنج
ةنيبةيمالسإتارثؤملمحيرخآلااهضعبىضمو..هللاباتكعملماعتلا
يدمآلاكًاداقندّرجينأثحابعيطتسينلو.ليبسنماهناركنىلإسيل



يحمجلامالسنباويناجرجلارهاقلادبعويناجرجلازيزعلادبعويناوريقلاو
،ةئيبللةيفاقثلاتاريثأتلانع،مهريغورفعجنبةمادقوزتعملانباو
ةقيضتاحاسمنأمغر،اهلالظيفاوبشيتلاةديقعللةيساسألاديلاقتلاو
نع،ةلصفنموأةديعب-ىلوألاةلهولل-ودبتمهماكحأومهتايطعمنم
.)7(ةفرصلاةيلامجلابلاطملاءارومهنمًاقايسناتاريثأتلاهذه

ةئيبلاو،اهتغاصيتلاةديقعلانعلصفنتمليهفةيمالسإلانونفلاامأ
تثبشتيتلاةئطاخلاتاجاتنتسالانمديدعلافالخب،اهمحريفتأشنيتلا
ةلأسملاهذهدنعفقنساذلو،عوضوملالوحةثيدحلاتاساردلاضعباهب
.تقولاضعب

تحنمتاينثولاوتايلهاجلارئاسىلعاهبالقناب،مالسإلاةديقعنإ
ميهافملمهمبسكةباثمبرمألاةياهنيفناكًاليصأًايديحوتًاروظنمنفلا
.ريخألانرقلاربعالإملاعلايفىرخألانونفلااهغلبتمليتلاديرجتلا

يلختلاىلإمهعفدف،هينانفاهبمزلاريياعموطباوضمالسإلاعضودقل
ملىرخأتالاجممهمامأحتف-اذهب-هنكلو،ريبعتلاغيصضعبنع
قثبنينفتايطعمنمابصخاناجرهممالسإلاملاعدهشو،دحأاهيلإهقبسي
.قوفتيوعدبيف،اهبلاطمواهتادرفمبمزتليةزيمتمةيديقعةيؤرنع

اهتصرفنع..اهسفنتمنع-ةرورضلاب-ثحبتةيعادبإلاةقاطلانإ
نإفمثنمو،ةبسانملالئادبلاداجيإلالهأملسملانانفلاناكدقلو.ققحتلل
روضحىلإلباقملابداق-ريبكّدحىلإ-مسرلاوتحنلاكنونفبايغ
ثحابلالوقيامكو.رامعملاوةفرخزلاوطخلاكىرخأتالاجميفلعاف
نفلابمامتهالانيملسملاىلعمّرحثيحنمف":ودنالموريزيلكنإلا
تاهاجتايفاهلذفانمسمتلتنأةينفلامهبهاومىلعنّيعتدقف،يهيبشتلا
فرصب-يعدينأعيطتسيًانفاوثدحأيعسلااذهلالخنمو.ىرخأ
يتلانونفلاىفصأنمدحاوهنأ-ىرخألاهصئاقنوأهنساحمنعرظنلا
اذهتامّوقمضعبىلعهيديعضي-ودنالموريأ-وهو.)8("اهفرعن
،يدقعلاروظنمللًامارتحاصيخشتلاضفر،صلاخلايلامجلاديرجتلا:نفلا
.)9(يفارغجلاراشتنالاىلعةردقلاو،ةيقبطلازواجت

اهاطغيتلاةعساولاةحاسملاويبرعلاطخلاةيعادبإنعثدحتيوهو
دّقعملامظنلاكلذ"ةفرخزلانفعمهقشاعتبةيمالسإلاةينفلاةايحلايف
طوطخلاوهنيعبزارطلًاقفوةّفيكملاةيتابنلارصانعلاوةيسدنهلالاكشألل
ةبسنلاب"تاغوصملاةغمد"ةباثمبحبصينأىلإىهتنايذلامظنلا.ةيبرعلا
"مالسإلايفةينفلاةيرقبعلانمًالئاهازيحلغشيذلاويمالسإلانفلاىلإ



نفليسيئرلاىوتحملانالكشينيذللانيرصنعلا"نأجتنتسيوهو)10(
بقاعتلاىلعناديفي-ىنعملاولكشلا،ةملكلاوطمنلا-يبرعلاةفرخزلا
هاريامكدوجولاأدبم:ىرخأةملكبو،ةايحلاأدبموةيداملاةقيقحلاأدبم
نموهللانمهبحاصفقوملًايقيقحًازمرنفلااذهحبصياذكهو..هللا
.)11("هيفايحييذلاملاعلا

ةفرخزلانفنعثدحتيوهوودنالمورهفشتكيرخآحملمةمثو
،ملاعلاوركفملاونانفلانيبمالسإلاةراضحيفدحوتملاعاقيإلاكلذطخلاو
كراشملسملانانفلانإ":ماظنلابعلولاكلذو،قسانتلاومغانتللقشعلاكلذ
دقف.مغانتلاوTabulationةلودجلاوماظنلابامهعلونيملسملاملاعلاوركفملا
نكتملو،نوكلاهللاقلخلةينالقعتاريسفتملعنامكةفسالفلاسمتلا
امأ.لماكلامغانتلاقطنممهتاريسفتترهظأاذإالإنئمطتلمهبولق
ينعأ،مغانتلالاكشأنملكشلمكااوسمتلافكلفلاءاملعونويضايرلا
ميماصتلاقيسنتبملسملانانفلامتهأةلثاممةقيرطبو.ةيضايرلاةلداعملا
ىلعةعئارةروصبدعاستةيغاطلاةيسدنهلااهتفصتناكيتلاطامنألاو
.)12("..مظنلا

لمشتيكلنفلالاجميفدتمتملاعلاونوكللهتيؤرومالسإلاتامصبو
يذلاو،ىهتنملاوءدبلاوهيذلادجسملانمًاقالطنا،هسفنيرامعملانيوكتلا
،اهيدؤينأهلديرأيتلاهتفيظوةعيبطنمةيساسألاهحمالمبستكا
دنقرمسوىراخب:اهبراغموضرألاقراشميفةرشتنملاةيمالسإلاندملابءاهتناو
ةطانرغوةبطرقوسافوةرهاقلاوقشمدولوبنطسأودادغبوناهفصأويهلدو
قامعأنمءدب،هللامسابةيساسألااهتراجحتعضويتلاكلت،ةيليبشأو
تميقأثيحءارحصلاتافاحبارورم،سلدنألايفءارمحلابءاهتناوناتسكرت
طاطسفلاوةفوكلاوةرصبلا:ءانفلاودادتمالاتايدحتةهجاومبىلوألاندملا
…ناوريقلاو

عماجلا)13()مالسإلادوعو(فورعملاهباتكيفيدوراغهيجورفصي
ةمألاتايلاعفعيمجلعاعشإلازكرم"هنأو"يلصتداكتاهسفنهتراجح"نأب
دالبلايفنونفلالك"نأو)14("اهنونفعيمجلءاقتلالاةطقنو،ةيمالسإلا
.)15("ةالصلاىلإدجسملاو،دجسملاىلإيدؤتةيمالسإلا

ةيؤرلانيبميمحلاطابترالادكؤيهذهةقيقدلاهتاظحالمبيدوراغو
الًازفاحنأ"نم،ودنالمورهلاقنأوقبسامبانركذتيهو،ةرامعلاو
داقيذلاوه،ةدابعلاتيبيفًايزمرًاجمدتاوامسلاجمدوحنًايدارإ
نأبلوقلاانناكمإيفو.لامكلاىتحاهناقتاىلإوةبقلاينبتىلإنيملسملا



روظنملانيملاعلاةدحو:مالسإلاةيهاملًالماكًازمرنالثمياعمةبقلاوبعكملا
ىريوهو،رلسيركاجةرابعبو.)16("ءامسلاوضرألايملاع،روظنملاريغو
يفو..مالسإلابلقضبنيدجسملايف":رامعملايفةديقعلاعاقيإعمسيو
يفءيشالهنأقحلا.هللاةرضحبهنأًايحًاساسحإءرملاسحيهئاجرأ
.)17("سناجتلاولامجلاوةطاسبلاالإدجسملا

ىتحًابرغو،نيصلاغلبىتحًاقرشرشتنيدجاسملاءانبناكاميفو
لدبتتنأريغنمةيلحمرصانعبرثأتيءانبلاطمنناك"سلدنألالصو
هءانبنإفةدابعللًاناكمدجسملاناكاملو.ركذيًالدبتةيساسألاهتطخ
خيراتلايفهروطتءانثأيفامأوً.اميظعًاريبعتمالسإلانعًاّربعملظًامومع
ناكيتلاةفاقثلاكلت،ةيمالسإلاةفاقثلاروطتلةرّغصمةروصناكهنإف
لثميوهذإ-ةفلتخملاممألابقلعتياميف-اهنعًاحيحصًاريبعتدجسملا
.)18("هناريجنيبومالسإلانيبلعافتلاكلذةسوملمةروصب

قفختتناكةفاكةيرامعملاتايطعملاامنإو،هدحوعماجلاسيل
امك،لاحةيأىلعو.ةزيمتموةليصأةيمالسإةيؤرنعربعتوهسفنضبنلاب
دالبلايفدجويالداكي"هنإفهيسرامجروجفورعملانفلاخرؤمدكؤي
مالسإلالغلغتدقلف،نيدلاعباطلمحتالةصاخوأةماعتآشنمةيمالسإلا

اهرشنيتلاعئابطلاتغاصو،عمتجملاةايحلخدامك،ةيئيبلاةايحلايف
راطإىلعهعباطعضومالسإلانإف"اذكهو.)19("سوفنلاوتويبلالكش
نفنإف،ةيويندرومأيفًاّقبطمنفلانوكيامدنعىتحو،ةيمويلاةايحلا
نمدعبأىلإبهذييدوراغنإلب)20(ً"املسمًانفىقبيةيمالسإلادالبلا
هنونفومالسإلانيبلدابتملاقيمعلايداصتملاعاقيإلاكلذنياعيوهواذه
يننأكلذ:ةيصخشلايتبرجتبدهشأنأنميلةحودنمال":لوقيف،ةفاك
ةيمالسإلاةديقعلامهفأتعرشامنإهدجاسمومالسإلانونفلمأتنماقالطنا
ملسمللدوعصلاةلحرىلإًاريشم،)21("..يلاعتلاىلعيرذجلااهديكأتب
ىلإ..ناسحإلاوىوقتلاوناميإلاومالسإلاتاطحمربعةيمالسإلاةمأللودرفلا
..اهتعسىلإايندلاقيضنمسانلابجورخلاةكرح

ةيسرافلاوةينامورلاجذامنلاباورثأتنيملسملانييرامعملانأمغرو
اهتمسيفبيرالراثآعادبإىلإًامئاداوقفوكلذعم"مهنإفةيطنزيبلاو
دشأنمةقثبنمرصانعصاصتمانماونكمتو.)22("ةصلاخلاةيمالسإلا
.)23(سناجتمديدجSynthesisبيكرتيفاهوجمدييكلارفانتعيبانيلا
نمريثكلاىرخألاممألااوطعييكلاوداعمهنإلب،بسحفاذهسيل
ثيدحلااولاطأفنفلاوخرؤمونوثحابلاهنعثدحتاميفةيرامعملامهتاعادبإ



)24(.
امكو،ميمحلكشبطبترا،يمالسإلارامعملانفنإف،ديدشراصتخاب

نيدلااذهةيؤرب،ةيمالسإلاةراضحلاتادرفمنمديدعللةبسنلابلاحلاوه
ةديقعلاةيؤرليرصبلقن"هنأبلوقلاىلإرابارغغيلوأعفديذلارمألا
.)25("ةينوكلاةيمالسإلا

ááá
تايضايروءايميكوءايزيفوكلف(ةفرصلامولعلاانغلباماذإىتح

تسراماهنأفيكدجنساننإف)خلإ..بطوةيودأوناويحوتابنوةسدنهو
تاجردىصقألثميناكيذلانيدلااذهاهايإاهحنمةماتةيرحباهطاشن
ءاطغلاةحازإلو،ةينوكلاننسلانعفشكللةلواحمةيأعمقافولاومغانتلا
ىلعنيريدقلاهدابعل،ءادتباهناحبسهللااهرّخسيتلاتاقاطلاوىوقلانع
ةنسوهللاباتكيفةدكؤملا-ةقيقحلاهذهتدازدقلو.بيقنتلاوفشكلا
-موكحملاومكاحلانيبةيخيراتلاتاسرامملايفوملسوهيلعهللاّىلصهيبن
اومدقف،هوغلبيذلاىدملاىلإمهتطشنأيفيضملاىلعءاملعلازيفحتنم
ةميقلاتاذةبصخلافوشكلاكلت،كلذءارونم،اهلكةيرشبللو،مهتراضحل
.مهسفنأنويبرغلااهقوفتبفرتعأواهيلإراشأيتلاةيملعلا

ةقيرطةطساوبلوهجملاداجيإةقيرطىلإنوملسملالصوتباسحلايف
لئاسملالحيفهنيناوقوباسحلائدابماولمعتساامك،اهتاعوضوموبسانتلا
لئاسملالحيفةفلتخمقرطىلإاولصوتوكلفلاوتاثلثملاوةيعيبطلا
ةيباسحلاقرطلانعفلتختالقرطلاهذهو،روسكلابةقلعتملاةيباسحلا
باسحبوةبسانتملاةعبرألابتالوهجملاجارختسايفاوثحبكلذكو،ةثيدحلا
تافلؤملاتزاتمادقو.ةلباقملاوربجلاو،سكاعتملاوليلحتلاةقيرطبونيأطخلا
تالماعملايفةدمتعملاةيلمعلانيرامتلاوةلثمألاةرثكبباسحلايفةيبرعلا
لاخدإبو.بتاورلاومئانغلاعيزوتوثرأوةضياقموءارشوعيبنمةيراجتلا
يباسحددعيأبيكرتاورسيةيباسحلاتايلمعلايفيدنهلارفصللنيملسملا
برضلاةصاخوةيباسحلاتايلمعلاءارجإناكمإلابحبصأوً،اريبكناكامهم
ىلعدعاسميقرتلايفرفصلالاخدإنإامك.ريبكدهجلذبنودةمسقلاو
مولعلاعورفةفاكمدقتىلعو،ةدقعملاةيضايرلالئاسملانمريثكلالح
ريبكرثأباسحلايفنوملسملااهعضويتلاتافلؤمللناكدقلو.ةيضايرلا
هذهيفترثأيتلابتكلامهأنيبنمو،برغلايفةيملعلاةكرحلاىلع
نأالإ،يبرعلاهلصأعاض،يمزراوخللباسحلاملعيفباتكةضهنلا
برغلايفتايضايرلاءاملعنمددعىلعتّرثأوتيقبةينيتاللاهتمجرت



اوزجنأوباسحلالاجميفءاملعلانمديدعلازربيمزراوخلانعًالضفو
ءاملعنمبساحلاعاجشلماكوبأءالؤهنيبنموةّميقتافّنصمهيف
باتك(و)قيرفتلاوعمجلا(باتكبحاصيداليملاعساتلا/يرجهلاثلاثلانرقلا
ثلاثلانرقلالئاوأيفغبنيذلاينارحلاحتفلانبنانسو،)نيأطخلا
باسحلايفتختلا(اهنيبنمباسحلايفةديدعًابتكفلأويرجهلا
ءاملعنم(يزارلادمحمنببوقعيو)اياصولاباسحباتك(و)يدنهلا
نيثالثلاباتك(و)باسحلايفعماجلا(باتكبحاص)يرجهلاثلاثلانرقلا
)م899/ـه286ةنسيفوت(بيطنبدمحأهذيملتو،)ةبيرغلاةلأسم
290ةنسيفوت(يرونيدلاةفينحوبأو)دادعألايفيقيطامثرالا(باتكبحاص
وبأو،)قيرفتلاوعمجلا(ودنهلاباسحيفثحبلاباتكبحاص)م902/ـه
،)تالماعملا(باتكبحاص)م910/ـه298ةنسيفوت(يليجلاةزرب
تختلا(باتكبحاص)م986/ـه376ةنسيفوت(يدادغبلايذاولكلاو
959/ـه388ةنسيفوت(يناجزوبلاءافولاوبأو)يقيطامثرالاريسفت(و)ريبكلا
،)باسحلاةعانصنمباتكلاولامعلاهيلإجاتحيام(باتكبحاص)م
1029وأم1019/ـه420وأـه410ةنسيفوت(يطيرجملامساقلاوبأو
ءارجإليهستلةركتبمةيضايرًاقرطىوحيذلا)يفاكلاباتك(بحاص)م
يبيرقتلارذجلاجارختساةيفيكىلعلمتشاامك،برضلاكةيباسحلاتايلمعلا
ًايحناك(يوسنلايضاقلاو،اهنمرذجلااذهجارختسانكمياليتلادادعألل
،)يسدنهلاباسحلايفعنقملا(باتكبحاص)م1030/ـه421ةنسيلاوح
لئاسملا(باتكبحاص)م1155/ـه550ةنسيفوت(نزاخلاحتفلاوبأو
بحاص)م1321/ـه721ةنسيفوت(يشكارملاسابعلاوبأو،)ةيددعلا
نعةضيفتسمًاثوحبنمضتييذلا)باسحلالامعأصيخلت(فورعملاباتكلا
لحلنيأطخلاةدعاقواهتابعكمودادعألاتاعبرمعمجلدعاوقو،روسكلا
ةقيرطلاىلعليدعتلاضعبلخدأدقو،ىلوألاةجردلاتاذتالداعملا
.نوناقلكشبكلذعضوو،دحاولاأطخلاةقيرطبةفورعملا

ةراضحلاىلعمهرثآمىدحإناكيذلاربجلاملعبنوملسملاىقتراو
هيفمهثحبعستاو،ةيضايرلاتالضعملانمريثكلالحىلعدعاسو،ةيناسنإلا
تاراكتبااومدقو،هيفشتكم-قحب-ًاودعوًالماكًاليوحتهولوحىتح
ىلإاولصوتو،ركيبوتراكيداهباوقبس،برغلاءاملعباجعإتراثأةّميق
تباثلعفامك،ةيبعكتتالداعمىلإاهلحيدؤييتلالئاسملاضعبلولح
.مهريغو،مثيهلانباو،يدندخلاو،مايخلارمعو،نزاخلارفعجنباو،ةرقنب
دقنونوكياذهبو.ةعبارلاةجردلانمتالداعملاعاضوأضعبًاضيأاولحو



)Fermatامرف(ةيرظنلًاساسأربتعتربجلاملعيفةيضايرةيرظناوفشتكا
كلذىلإةفاضإلابًابعكمًاددعنوكيالنيبعكمعومجمنأب"لوقتيتلا
لوأنونوكيكلذبوربجلالئاسمضعبلحلةليسوكةسدنهلاباوناعتسادقف
نيتيسدنهنيتيلمعدوجوكلذدكؤيامموةيليلحتلاةسدنهلاسسأعضونم
ةنسيفوت(يمزراوخلل)ةلباقملاوربجلا(باتكيفةيربجةقيرطبنيتلولحم

يفةلحرمءدبىلإربجلايفيمزراوخلادوهجتدأدقو)م846/ـه232
ةماهةناكماهلتذختاوةيليلحتلاةقيرطلاتزربثيح،تايضايرلاخيرات
الةقيرطلاهذهو،اهسفنةيسدنهلالئاسملالحيفةيبيكرتلاةقيرطلاةناكمك
ريدجلانمو.رضاحلاتقولايفةيضايرلامولعلاسيردتبيلاسأنعفلتخت
زومرلالامعتساببرغلااوقبسيمزراوخلادعبنيملسملانييضايرلانأركذلاب
.ةيضايرلامولعلافلتخمروطتيفًاريثكتدافأيتلاوةيضايرلامولعلايف

نمةينعملاريغتالداعملاةركفاوذخأنيملسملانأنممغرلاىلعو
ىلإيدؤتيتلالئاسملانمريثكلااّولحو،اهيفاولّدعمهنأالإسطنفويد
،ةلاسلالئاسملاباهومسو،ةيناثلاوىلوألانيتجردلانمةنيعمريغتالداعم
ةامسملاةيرظنلابةقلعتملاثوحبلاباومتهاامك.ةبئاصوةريثكاهتبوجأنأل
امك.لاجملااذهيفمهتقبسيتلاممألاىلعاهيفاوقوفتو"نيدحلاتاذ"
نملوأيمزراوخلاناكوً.اغلابًاطوشاهيفاوعطقوءامصلاروذجلاباومتها
دجوأامك.رذجهلسيليذلاددعلاىلعةلالدللمصأةملكمدختسا
يتلاتايمكلاودادعأللةيبيرقتلاميقلاداجيإلةديدجةيربجًاقرطنوملسملا
ربجلاملعيفّفلأنملوأنوملسملانوكياذهبو.اهروذجداجيإرذعتي
ةفيلخلانمزيمزراوخلاوههيففلأنملوأو،ةمظنمةيملعروصب
.ةيجنرفإلاAlgorithmةظفلبرغلاقتشاهمسانمونومأملا

يفةديدعتافلؤميمالسإلايملعلاثارتلادهشيمزراوخلانعًالضفو
)ةلباقملاوربجلاباياصولا(و)ةلباقملاوربجلايفلماكلا(لثمنمربجلا
نرقلايفغبنيذلابساحلاملسأنبال)لماشلا(و)ةلباقملاوربجلاباتك(و
يف(باتكو،يرونيدلاةفينحنبال)ةلباقملاوربجلا(باتكو،يرجهلاثلاثلا
)ـه288يفوت(ةرقنبتباثل)ةيسدنهلانيهاربلابربجلالئاسمحيحصت
،نومأملاةفيلخللًارصاعمناكيذلايلعنبدنسل)ةلباقملاوربجلا(باتكو
)ةلباقملاوربجلايفيمزراوخلاباتكريسفت(باتكو،نومأملاةفيلخللباتكو
باتكو،يصيصملابساحلانبال)ةلباقملاوربجلا(باتكو،يناجزوبلاءافولانبال
)م1016/ـه407يفوت(يجركلاركبيبأل)ةلباقملاوربجلايفيرخفلا(
هيفاطخدقو)م1121/ـه515يفوت(مايخلارمعل)ةلباقملاوربجلا(باتكو



تاثلثملاباسحيفةعبتملاقرطلاروطذغمامألاىلإةريبكتاوطخ
امىقرأوهو،طورخملاعطقةطساوبةعبارلاوةثلاثلاةجردلانمتالداعملاو
ءاملعهيلإلصوامىقرألب،ربجلاملعيفنوملسملاهيلإلصو
لحمايخلانأنممغرلابو.رضاحلاتقولايفتالداعملالحيفتايضايرلا
نعاهلحبأبنتهنأالإروذجلاقيرطنعالةيسدنهقرطبتالداعملاهذه
.يداليملارشعسداسلانرقلايف)نادراك(هلعفاماذهو،روذجلاقيرط

الربجلاملعيفىرخألاتافنصملاتارشعهانركذامعًالضفكانهو
.اهيلإةراشإلللاجملاعستي

تامتيراغوللاباسحلةيلوألاسسألااوعضودقنيملسملاءاملعناكو
يلاوحيفف.برغلالبقهلوادجسيسأتوهنيناوقلامكإلقيرطلااودهمو
عمجلا(هباتكبساحلاينارحلاحتفلانبنانسفلأم825/ـه210ةنس
تايلمعةطساوبةمسقلاوبرضلاتايلمعءارجإةيفيكهيفحرشي)قيرفتلاو
1009/ـه399ةنسيفوت(يرصملايفدصلاسنوينبناكو.حرطلاوعمجلا
ةيمهأىلعيوطنيناكةيوركلاتاثلثملاباسحلنوناقىلإلصوتدق)م
نسحلاوبأثبلامو.كلفلاءاملعدنعتامتيراغوللافاشتكالبقةغلاب
/ـه421(ةنسةيسرافلاةغللابتامتيراغوللايفًاباتكفلأنأيوسنلا

باسحلايفعنقملا(ناونعتحتةيبرعلاىلإهتمجرتبماقو)م1030
نباءاجمث.اهمظعمانلصيملةيبرعلابىرخأًابتكفلأامك)يدنهلا
دروأفيداليملارشعسداسلا/يرجهلارشاعلانرقلاءاملعنم،يبرغملاةزمح
هثوحبتحبصأواهيفثحبوةيسدنهلاوةيباسحلاتايلاوتملانيبةقالعلا
يوذلددعلاةفحت(هتافلؤمنمو.تامتيراغوللاهيلعتينبيذلاساسألا
.)باسحلايفدادعألاةفحت(و)ددسلاودشرلا

ناكاممةيمهألقأنيملسملاءاملعلاراكتباناكدقفةسدنهلايفامأ
يديأىلعًاريبكًاطوشتعطقدقتناكةسدنهلانوكلربجلاملعيفمهل
اذهيففيلأتلاوثحبللًاعساوًالاجممهئافلخلاوكرتيملنيذلانانويلا
ىلعتاقيلعتلاوحورشلاباوفتكيملنيملسملاءاملعلانإفكلذعمو.رامضملا
ىلعاودازلب،سديلقإباتكةصاخبو،عرفلااذهيفنانويلاتافلؤم
نملعلو.اهلحةيفيكيفاوننفتوةديدجةيسدنهلئاسماوركتباو،هتايرظن
تدأيتلا)ةيزاوتملاطوطخلا(ةيرظناهئانبيفاومهاسيتلاتايرظنلامهأ

.ةيديلقااللاتاسدنهلاىلإرشععساتلاورشعنماثلانينرقلايف
نودنيملسملانعةينانويلاةسدنهلاملعاوذخأنييبوروألانأعقاولاو

ىلإاهنوسرادتياولظوةرشابمةينيتاللاىلإةيبرعلانماهولقنمثنانويلا



)م1583/ـه991(ماعنوثحابلارثعامنيحرشعسداسلانرقلارخاوأ
.ةينانويلاةغللابسديلقإباتكنمطوطخمىلع

اذهاوقبطمهنأةسدنهلاملعيفىرخألانيملسملاتازجنمنمو
امك،هتافنصمضعبيفمثيهلانبنسحلالعفامك،قطنملاىلعملعلا
،ناكميأدنعبطقلاعافترانييعتاهتطساوبنكميةيكلفةقيرطعدتبا
انمويىلإمدختستةقيرطلاهذهلازتالو،ناكملاكلذضرعطخمثنمو
ةركلاتاحاسملةحيحصنيناوقمثيهلانبىطعأكلذبناجىلإو.اذه
رخسهنأىلإاذه.ةيرئادلاةعطقلاوعاطقلاوةلئاملاةناوطسالاومرهلاو
ساكعنانييعتضرغلكلذوءوضلاثاحبأيفةمسجملاوةيوتسملاةسدنهلا
اهيعونبةيطورخملاوةيناوطسألاوةيوركلاايارملاوةسكاعلاحوطسلاىلعءوضلا
دافتساوةيلاطيإلاوةينيتاللاىلإ)رظانملا(هباتكمجرتدقو.ةرعقملاوةبدحملا
ةقلعتملاامهلامعأيف)م1519(يشنفادودرانويلو)م1630(رلبيكهنم
.عوضوملااذهب

رثكأناكةيلمعلاةيحانلانمةسدنهلابنيملسملامامتهانأقحلاو
فراعملاقيبطتيفاوعربثيح،ةيرظنلاةيحانلاىلعمهزيكرتنم
ةماخفلابتزيمتيتلاةينبألااوديشف،ءانبلانفىلعةيسدنهلاتايرظنلاو
يفةمخفلاعماوجلاك،بسانتلاوقسانتلانيبتعمجيتلاو،ةناتملاوناقتإلاو
ءارهزلاو،ادلاريجلاو،ريبكلارصقلاو،اهقئادحوءارمحلاروصقو،برغملاوقرشملا
ىلإةفاضإلاب،ءانغلاقئادحلايورتتناكيتلاةيئاملاتاروفانلاو،رهازلاو
ةسدنهباومتهادقو.ةينبألاهذهاهبىلحتتتناكيتلاشوقنلاوفراخزلا
ضرألاىوتسمبةقيقدةفرعمبلطتييرلاميظنتنألكلذوً،اضيأيرلا
بسنألارايتخالءانبلادراومبو،اهارجمواهتعرسوهايملاةيمكبو،اهرادحناو
.ءاملاعافدناهجوبتاينسملاودودسلانمؤتيتلاءانبلاقرطةفرعمو،اهنم

ىلعهدانتسالكلذو)باسنألاملعب(نيملسملادنعتاثلثملاملعفرعو
لضفلادوعيمهيلإوثلثملاعالضأنيبةبسنلانمةئشانلاةفلتخملاهجوألا

نعًالقتسمو،كلفلانعًالصفنم،ةصاخلاهنيناوقهلًامظنمًاملعهلعجيف
ملعلنييقيقحلانيسسؤملاقحباوحبصأف،ىرخألاةيساسألاةيضايرلامولعلا
.مهتقبسيتلاممألاهفرعتنكتمليذلاتاثلثملا

ةضورفملاةيوازلاسايق(سامملاوبلجلاأدبملمعتسانملوأمهف
لظلاًاضيأاولمعتساامك)رواجملاعلضلاىلعاموسقماهللباقملاعلضلاب
علضلاىلعًاموسقمرواجملاعلضلابةضورفملاةيوازلاسايق(وهومامت
.)لباقملا



دعاوقلاجارختساىلإلصوتلانوملسملاعاطتساثلاثلانرقلاةياهنيفو
يلظلاوينغملالكشلاةطساوبكلذواياوزلاةمئاقلاةيوركلاتاثلثملابةقلعتملا
.ةيوازلاةلئاملاةيوركلاتاثلثملابةقلعتملالئاسملالحىلإاولصوتكلذكو
اوفرعامك،تاثلثملاواياوزلاسايقيفاهرئاظنوعطاوقلاوتاسامملااولمعتساو
بيجللةيضايرلالوادجلااودجوأو،ةيوركلاتاثلثملاةحاسملةيساسألاةدعاقلا
اهضعبو،ركتبماهضعب،ةعونتمًاقرطاولمعتساو،همامتوعطاقلاوسامملاو
)Chasles(لساشيسنرفلاملاعلاربتعادقو.سوميلطبةقيرطنمبيرق
نمريثكلالحلّهسذإ،مولعلايفًالئاهًابالقناساممللنيملسملالامعتسا
تاثلثملايفيملعباتكلوأرشنببرغلاءاملعماقو،ةيضايرلالئاسملا
.ةيبرعلافيناصتلانعهيفءاجامرثكأاولقنوم1464ةنس

نيذلاءاملعلانم)م927/ـه317(ةنسىفوتملايناتبلاربتعيو
تاثلثملايسسؤمدحأوًالقتسمًاملع)تاثلثملا(حبصتنأىلعاودعاس
رادقأقيقحتيفةلاسر(رامضملااذهيفهتافلؤممهأنمو،ةثيدحلا
يفىرخأتاوطخ)م998/ـه388(يناجزوبلاءافولاوبأىضمو،)تالاصتالا
يرصملاسنوينبامهزربأنمنورخآءاملعامهبقعأمث)تاثلثملا(ريوطت
1034/ـه425دودحبيفوت(يمزراوخلارصنوبأو)م1009/ـه399يفوت(
يناثلا/يرجهلاسداسلانرقلافصتنمدودحيفىفوتملا(حلفأنبرباجو)م
عباسلانرقلافصتنم(يشكارملارمعنبيلعوبأو)يداليملارشع
.)يداليملارشعثلاثلا/يرجهلا

)ةئيهلاوأ(كلفلابةصاخلاتافنصملالقنبنيملسملامايقنممغرلابو
،دونهلاونايرسلاونييلبابلاونادلكلاونانويلاكمهتقبسيتلاممألانع
ّتقويتلاءاطخألااوححصوهيفاودازوملعلااذهاوروطمهنأالإ،مهريغو
اوماقامنإو،طقفةيرظنلاتاساردلاّدحدنعاوفقيملو،ممألاهذهاهيف
.ةيلمعلاةيحانلانمهبةقلعتملاىرخألالامعألاوداصرألاب

يفحاجنلامثيهلانباباصأواهيلإلصوتيتلاةماهلالئاسملانمو
فاطعنالاريثأتنأو،ناكملاضرعيواسيبطقلاعافترانأيهمهفاشتكا
نًامودعمنوكيداكيسأرلاتمسنماهبرقدنعبكوكلاداصرأىلع
نماولختيتلاةزهجألاةطساوبعافترالانييعتنعأشنتيتلاءاطخألاف
نأذإ،رظنلافالتخاةيوازلماعنمًاضيأاولختامك،فاطعنالاريثأت
الوً،ادجةريبكضرألارطقفصنىلإةبسنلابضرألاوبكوكلانيبةفاسملا
ةزهجألانأنممغرلابرضاحلاتقولاىلإلمعتستةقيرطلاهذهلازت
تقولايفاهيلإدنتسيملعلالازاميتلارهاوظلانموً.امامتفلتخت



يهواهنمربكأهنمبرقلابوأقفألادنعبكاوكلاةيؤرةرهاظ،رضاحلا
ةيانعةدشىلعلدياممو.ءامسلاطسونمًابيرقوأتمسلادنع
ةرئادنمسوقسايقبمهمايقداصرألايفمهتراهموكلفلاملعبنيملسملا
قفتيمليذلارمألا،نومأملاةفيلخلانمزيفةيلمعةقيرطبراهنلافصن
ةنسيفوت(ينوريبلاناحيرلاابأنأامك.ةنسفلأرورمدعبالإءاملعلل

هباتكيفضرألاطيحمرادقمداجيإلةطيسبةيرظندجوأ)م1048/ـه440
راهنلالدعمكلفىلعجوربلاكلفليمباسحبيناتبلاماقو.بالرطسألا
لوطباستحابًاضيأماقامك.ةدحاوةقيقدّدحىلإهباسحيفباصأف
هدامتعانمببسبةيناث22ونيتقيقدبالإئطخيملفةيسمشلاةنسلا
زكرمنعاهدعبوسمشلاكلفةيجيليلهأبسحو.سوميلطبديصرىلع
رصعلايفءاملعلاهيلإلصوتاملًادجةبراقمةجيتنلاتناكوضرألا
اهضعبنأدجوفموجنلانمريبكددععقاومققحهنأىلإاذه.ثيدحلا
.سوميلطبنمزيفهيلعناكامعرّيغتدق

اولاقو،ةركلاحطسىلعمسرلالوصأنوملسملاكلفلاءاملعفرعو
،سمشلاجوأةكرحاوطبضامك،اهروحمىلعاهنارودبوضرألاةرادتساب
ابوروألبقسمشلافلكًاضيأاوفرعو،يعيبرلاويفيرخلانيلادتعالااودصرو
يفاوقرطتو،ةتباثلابكاوكلاضعبلةقيقدلوادجاوعضووهنعاوبتكو
لديبولسأبةينوكلاةمظنألاةدحوبقلعتتلئاسمىلإكلفلانعمهثوحب
لبقسمشلالوحاهتكرحوضرألاةيوركاوفشتكاو،ةسدنهلايفمهتعاربىلع
.ةديدعنورقبسوكينربوك

ىلعًادنتسمًايضايرًاملعكلفلانماولعجذإريبكلضفنيملسمللو
ةيكلفلارهاوظلاليلعتلةيسدنهلاوةيباسحلالوصألاىلعوداصرألالامعأ
يتلاجئاتنلانعةديدججئاتنىلإاذهمهجهنمباولصوتدقو.ةينوكلاو
ّدحدنعمهفوقومدعبنيينانويلااوفلاخدقو.مهوقباساهيلإلصوت
ميجنتلاناردأنمكلفلااورهطو،هتالآاوعنصوداصرألاباوماقلب،تايرظنلا
.ملعلااذهنمريثكلابرغلاسبتقافتافارخلاو

.ةغلابةميقتاذتافاضإوًافوشكةعيبطلامولعيفنوملسملامّدقو
ثحبلاوةيعيبطلارهاوظلاريسفتولمأتلاىلعاودنتساضرألامولعيفف
انيسنبالو.ةميدقلابوعشلادنعمولعلاهذههيلعتناكاملًافالخ،يملعلا
ةيملعلاتايرظننعفلتختداكتالمولعلاهذهيفءارآوتايرظن
هتلاسرتيقبو.نيملسملادنع)ايجولويجلاملعسسؤم(قحبهتلعج،ةثيدحلا

ةيملعلارداصملامهأنمءافشلاباتكنم"ةيولعلاراثآلاونداعملا"يف



روخصلانعاهيفثدحتدقو.ىطسولانورقلايفبرغلااهيلعدمتعايتلا
امك.تاقبطلابقاعتنوناقةركفةماعةروصبعضوفاهتاقبطوةيبوسرلا
داكيالهبءاجامو،اهتاجردواهعاونأولزالزلاثودحبابسأنعملكت
ىلإ)فوهريام(راشأدقو.لاجملااذهيفثيدحلاملعلاهمدقامعفلتخي
راجحألاولابجلانيوكتيفهتلاسربانيسنبالنونيدم"نييبرغلانأ
."نداعملاو

ضرألامولعيفرخآلاوهًاريبكًاطوشينوريبلاناحيرلاوبأعطقو
ةعيبطلاو،تاقبطلاو،سيراضتلاو،ةيضرألاةئيهلاملع:هثوحبتلمتشاو
ايجولويجلاو،ريفاحألاملعو،ةميدقلاةئيبلاملعو،هايملاايجولويجو،ةيضرألا
ةصاخبورضاحلاتقولايفايجولويجلامئاعدنمدعتهجئاتنو،ةيخيراتلا
ملعبنوملسملامتهأو.روخصلاةفاثكوةيضرألاةرشقلانيوكتبقلعتياميف
يففنصامريخ)رهاوجلاةفرعميفرهامجلا(ينوريبلاباتكلعلو،نداعملا
راجحألاو،تازلفلاو،نداعملانمًاريبكًاددعفصوثيح،لاجملااذه
نزولادجوأثيحيبيرجتلاجهنملاىلإنداعمللهتسارديفأجلوةميركلا
،ةقباطمًانايحأوً،ادجةبراقمً،ازلفوًارجحرشعةينامثلةقئافةقدبيعونلا
ةزهجألاباهديدحتمتيتلاونداعملاهذهلةيعونلانازوأللةحيحصلاميقلل
.ةثيدحلاةيملعلا

بحسلانعانيسنباملكتدقفايجولورتيملاملعىلإةبسنلابامأ
حايرلاوكزاينلاوتايسمشلاوحزقسوقلاوةلاهلاوبابضلاوجلثلاولظلاو
ملعلاتايطعملًاقباطمهجئاتننمديدعلاءاجدقو.اهريغودعرلاوقربلاو
.ثيدحلا

نوناقلا(و)ةلوقمنمدنهللامقيقحت(هيباتكيفينوريبلاثدحتو
،ضرأللةيبذاجلاةوقدوجوةركفىلعفقوو،رزجلاودملانع)يدوعسملا
نأفّرعنزاخلانأامكً،احيحصًايملعامهفةيبذاجلاهذهريثأتمهفو
ةبسنكلذكفّرعو،ضرألازكرموحناهطوقسيفبذجنتةطقاسلاماسجألا
انيسنباكنورخآءاملعدكأدقو.ماسجألاطوقسيفةدعاصتملاةعرسلا
.نينسلاتائمب)م1727(نتوينقحسااوقبسفةيبذاجلاةرهاظ،يسيردإلاو

ءوضلاوتوصلالاجميفةميقلقتالفوشكنيملسملاءاملعللو
يزارلاويدنكلاقشدقو.نيينانويلاطالغأنمريثكلااوححصو،تايرصبلاو
عضوو)م1039/ـه430ةنسيفوت(مثيهلانبنسحلاءاجاملف،قيرطلا
ًادنتسمزيممعباطبتايرصبلاوءوضلاملععبط،رظانملاملعيفهتافلؤم
هباتكدعيو.ملعلااذهلًادئاركلذبحبصأف،ةيجهنمةيملعسسأىلإ



دقوً،اليلحتوةقداهرثكأوملعلااذهيفًالومشبتكلارثكأنم)رظانملا(
نيعلاحيرشتوءوضلاراسكناعوضوميفةثيدحلابتكلانعةيمهألقيال
ءوضلايفمثيهلانبرثآممهألعلو.اهيتكبشىلعءوضلانيوكتةيفيكو
نبارصعىلإنانويلادهعنمةعئاشتناكيتلاةميدقلاةيرظنللهلاطبإ
رصبملاىلإرصبلانمجرخيعاعشبنوكيراصبإلانأيهو،هسفنمثيهلا
رصعلايفريوصتلاةلآهيلعموقتيذلاساسألاحرشامك.سكعلاتبثأو
يفسمشلاةعشأعيمجتةيفيكوةرعقملاايارملاصاوخكلذكسردو،ثيدحلا
ءارقتسالاىلعهانبًايملعًاجهنمهثوحبيفعبتادقو.)ةرؤبلا(ةدحاوةطقن
.طابنتسالاوسايقلاو

ملعىلعنوملسملاعلخةقيقدلاتادهاشملاوةيملعلاةبرجتلالاخدإبو
ضومغلاوةيئايميسلاوةيرسلانمهوذقنأويملعلاثحبلاةلاصأءايميكلا
نبرباجاهبماقيتلاكلتةصاخبوتاراكتبالاوفوشكلانمريثكلااومدقو
ةروشملاةديدعلاتافنصملابحاصومالسإلاخيراتيفنييئايميكلاريبكنايح
.ملعلااذهيف

نيبوً،اقيقدًافصواهفصوو،تايلمعلانمًاريثكنايحنبافرعدقل
،رولبتلاو،ةباذإلاو،سيلكتلاو،ريطقتلاو،ريخبتلاكلذنم،اهئارجإنمضارغألا
نمًاريثكّرضحو.ءايميكلايفةيساسألاتايلمعلانمكلذريغو،ديعصتلاو
نملوأوهو،كيتوزآلاضماحو،ةرولبتملاةضفلاتارتنكةفورعملاداوملا
حلملولحمةفاضإدنع)ةضفلازورولك(بساورنمثدحيامظحال
ذالوفلاريضحتةيلمعلًالماكًافصومّدقو،ةضفلاتارتنلولحمىلإماعطلا
عنصلناهدلاودولجلاةغابدوةشمقألاغبصةيلمعو،ىرخألانداعملاةيفصتو
فرعامك،أدصلانمديدحلاةيامحةيفيكو،ءاملانمةيقاولاسبالملا

ةطساوبةضفلانعبهذلالصفةقيرطلخدأو،لخلاضماحةعانص
يفنأشاهلو،نآلاىتحةمدختسمتلازاليتلاةقيرطلايهو،ضماحلا
.اهريغوةيبهذلاكئابسلاوتالوغشملايفبهذلاتارايعريرقت

ءايميكلايفهتافلؤمويملعلاهجهنمونايحنبرباجلامعأنإ
يأجتنينأردانلانمهنأىلإريشيفورعملاملعلاخرؤمنوتراستلعج
ةعساوةطاحإوةريبكةفرعمىلعلمتشتيتلاتافلؤملاهذهلثميئايميك
ربتعاوقطنملايفوطسرألامءايميكلايفهلحبصأثيحب،ءامدقلالامعأب
.طيسولارصعلاءاملعمظعأنم

بطلايناديميفهترهشمغر)م925/ـه313(يزارلاناكو
ىلعّزكرتهمامتهانأل،ءايميكلالاجميفةخسارمدقاذ،ةفسلفلاو



بهذمبحاصوهو.اهتايضرفوةماعلاءايميكلانمرثكأ،ةيربتخملاءايميكلا
دوهجبًائيشفًائيشةيوايميكلاةفرعملالاجمعسويذخأ،ءايميكلاةسارديف
لكاهنمهبراجتيفداومةدعمدختسادقو.رامضملااذهيفنيثحابلا
ناويحلافينصتلًاماظنعضونملوأوهو،هرصعيفةفورعملانداعملا
اذهجئاتنّقبطوبطلايفةيئايميكلاتارضحتسملالخدأو.ندعملاوتابنلاو
مهأنمّدعييذلاكيتيربكلاضماحّرضحو،ىضرملاتاجالعىلعملعلا
يناويحلامحفلامدختساو،ةيوايميكلاتاعانصلايفًارودبعلتيتلاداوملا
،هبراجتنمريثكيفمحفلالمعتساامك،ناولألارصقيفةرملوأل
اليتلاةقيرطلايهوةرمختملاةيركسلاداوملاريطقتبلوحكلارضحتساو
ةيوايميكلاهبراجتىلعهبابكناةدشلو.رضاحلاتقولايفةدمتعملازت
ءاملعهرّدقدقو.هرصبيزارلادقفاهيفتافنصملانمديدعلافيلأتو
قرشلايفةثيدحلاءايميكلاسسؤم-قحب-هوربتعاوهردققحابوروأ
ً.اعمبرغلاو

يذلانيملسملاءاملعلانمديدعلايزارلاونايحنبنعًالضفكانهو
نمديدعلابهتايطعماونغأوءايميكلاملعريوطتيفلاعفلكشباومهسأ
نباويدنكلا:مهنيبنموةغلابلاةيلمعلاوةيملعلاةميقلاتاذفوشكلا
دمحأنبدمحممساقلاوبأويطيرجملاوقفوملاروصنملاوبأوينوريبلاوانيس
.يكدلجلاويقارعلا

يفوت(يقفاغلارفعجوبأيبطرقلاةعيبطلاملاعبيقتلنتابنلاملعيف
ايقيرفألامشوتاتابنلانمتاعومجمعمجبماقيذلا)م1165/ـه561

هباتكيفةقدباهفصووةيربربلاوةينيتاللاوةيبرعلابتايمستاهيلعقلطأو
راطيبلانبافورعملاتابنلاملاعويلديصلابيقتلنامك.)ةدرفملاةيودألا(
يقفاغلالامعأىلعهباتكيفدمتعايذلا)م1248/ـه646ةنسيفوت(
تعاذدقو،تاتابنلاةايحيفًاثحابةيروسىلإوايقيرفألامشىلإلحتراو
ةيودألايفعماجلا(و)ةدرفملاةيودألايفينغملا(هيباتكلالخنمهترهش
ناويحلايفامهيناثثحبيوةيبطلاداوملايفامهلوأثحبينيذللا)ةدرفملا
ىلعهتيانعبصدقو،ةيبطلاصاوخلاتاذةيندعملاداوملاوتابنلاو
ىلإةديدجةدامةئامثالثفاضأهنكلو،هوقباساهبهدوزيتلاتامولعملا
.ةئامعبرأوفلأاهددعوًاقباسةفشتكملاداوملا

282ةنسيفوت(يرونيدلاةفينحوبأنيرخآلاتابنلاءاملعنيبنمو
نبسابعلاوبأو،تابنلاملاعيفنيفلؤملالئاوأنمناكو)م895/ـه
يفشاعيذلا(يليبشألاماوعلانباو)م1240/ـه638ةنسيفوت(ةيمورلا



.)م1599/ـه1008ةنسيفوت(يكاطنألادوادو)يرجهلاسداسلانرقلارخاوأ
مولعلابمهمامتهانملقأناويحلاملعبنيملسملامامتهانكيملو

نبادروأدقو.اهلوحةريثكلاتافنصملااوعضوواهيفاوعدبأيتلاىرخألا
تاناويحلانمةفلتخمعاونأفصولةعيدبجذامن)ءافشلا(هباتكيفانيس
ةيطشوةيجليهاماهنمنّيبوةيئاملاتاناويحلاعاونأنّيبف،رويطلاو
ةئربتماهنمو،فادصألافانصأكقصالمتاذوهاماهنمو،ةيرخصوةينيطو
ماظعلانعملكتو.اهريغوعدافضلاوكمسلاكداسجألانمةررحتميأ
دروأو،ةيعيبطلاوةيدارإلاتاكرحلاوةيشغألاوةدروألاونييارشلاوفيراضغلاو
ةزهجألاورهجملالامعتسابالإىرتاليتلاةقيقدلاةزهجألاضعبليصافت
ةكرحلايرجلءاعمألارادجيفةيلوطلافايلألانعثدحتف،ةقيقدلاةيملعلا
ةرصاعلاةكرحلايرجتيتلاةيضرعلانعثدحتكلذكو،مضهلايفةيدودلا
.ىرخألاةكرحلاطامنألمعقثوتيتلاةيروملافايلألانعثدحتمث

اذهيفةينغةدامميدقتيفبهسأنمنيملسملانيفلؤملانمكانهو
يف)م868/ـه255ةنسيفوت(ظحاجلا:مهزربأنموملعلااذهلاجم
هباتكيف)م1283/ـه682ةنسيفوت(ينيوزقلاايركزو)ناويحلا(هباتك
1405/ـه808ةنسيفوت(يريمدلاو،)تادوجوملابئارغوتاقولخملابئاجع(
.مهريغو،)ىربكلاناويحلاةايح(هباتكيف)م

كسملاودنوارلاولدنصلاوروفاكلا:نوملسملافشتكاةلديصلالاجميفو
تايلحتسملاولوحكلااوعرتخاامك،بيطلازوجولظنحلاويدنهرمتلاو
ءابطألاناكو.ةيرثألانمةفلتخمًاعاونأاوفشتكاامك.ةيرطعلاتاصالخلاو
ءاودكةنوحطملاةوهقلاو،بلقللءاودكةوهقلافصونملوأنوملسملا
،بلقلاشاعنإلروفاكلااوفصوو،ةبهتلملاحورجلاوراحزلاونيتزوللاباهتلال
مدعوأاهقاذمةرارمللامعتسالاةبعصلاريقاقعلاضعبةدشنماوففخو
لفنرقلاهيلإفاضيلاقتربلاونوميللاريصعةفاضإباهمعطلسفنلاةغاستسا
عمبنركلاتابننمجرختسملاولحلابارشلاركتبانملوأمهو.هريغو
ركسلانمفالغبةرملاةيودألاتابحّفلغنملوأمهنأامك،ركسلا
بيكرتوعنصوريضحتيفاوعربو.ءاودلاةغاستسانمضيرملانكمتيل
فجتمهارمعنصىلإاوقفودقو،قوزللاومهارملاوقيحاسملاوتادامضلا
بتكيفمهبراجتجئاتناوعضوو،ةثيدحلاحورجلاتاعامشكتقولاعم
.)ةريغصلاةلاسرلا(ينعييذلاينانويلالصألاتاذنيذابارقالابتيمسةصاخ
ةديدجتابيكرتاوفاضأدقف،ةلديصلاسسأنملوأنيملسملانأقحلاو
لوأمهنأامك،مهلبقةفورعمنكتملةيملعتاراكتباوةديدجتاراكتباو



ماظنمهلاخدإلاجملااذهيفمهرثآمنمو.ريقاقعلايففلأوبتكنم
ًالضف،سيلدتلاوشغلانمةلدايصلاضعبعنملةيودألاةبقارمو)ةبسحلا(
.هتنامأتبثتنمللمعةداهشحنموةلدايصلاةنامأناحتمانع

/ـه406ةنسيفوت(ينيدراملاهيوسام:نيملسملاةلدايصرهشأنمو
يفرهتشايذلاءزجرشعينثالايذ)ريقاقعلا(باتكفلؤم)م1015

نمحرلادبعو.مهدنعلوألا)يسردملا(باتكلاربتعاوةليوطنورقلابوروأ
يذلا)ةدرفملاةيودألا(باتكبحاص)م1074/ـه467ةنسيفوت(دفاونب
نهوكىنملاوبأو،ىرخأتافلؤمنعًالضف،رخآلاوهابوروأيفدمتعا
جاهنم(هامسةرهاقلايفًاباتك)م1260/ـه658(ةنسجرخأيذلاراطعلا
.)نادبأللةعفانلاةيودألابيكرتولامعأيفنايعألاروتسدوناكدلا

يتلاةيبطلاتايرظنلاقيرغإلانعنوملسملاءابطألاسبتقابطلايف
رومألاىلعاوزكرمهنأالإ،ىضرملاجالعلةيضرموةتباثةدعاقلكشتال
تافاشتكالانمريثكباوماقو،يبطلاجالعلايفةيرظنلانمًالدبةيملعلا
تاودألاعارتخادوعيمهيلإو،بابطتسالانفيفًاريبكًامدقتاوزرحأوةيبطلا
تالاحلانمديدعلافصوو،لماكلكشب،ضيرملاصحفماظنو،ةيحارجلا
مولعفينصتيفةيلمعوةيرظنةبهومنوكلمياوناكامك،ضارمألاوةيبطلا
نأريغً.اعمءابطألاوبالطللحضاويملعباتكيفمهجئاتنميدقتوبطلا
ىلعاهايإمهترادإوتايفشتسملاءاشنإيفىلحتينيملسملليبطزاجنإربكأ
.نآلاىتحهبلمعيلازيالقيقدماظنقفوهجولمكأ

سأرىلع)م923/ـه31ةنسيفوت(يزارلاايركزنبركبوبأفقي
يفهبتكمهأ)يواحلا(هباتكدعيو.يملعلاانثارتيفرابكلاءابطألاةمئاق
اهتاوادموضارمألاركذيفًاقرفتمهدجوامهيفعمجدقو،بطلالاجم
ءيشلكبسنو،هنامزىلإفينصتلايفهقبسنملةيبطلابتكلارئاسنم
يفةدمتعملابتكلانمحبصأوةينيتاللاىلإمجرتدقو،هلئاقىلإهلقن
.ىطسولانورقلايفابوروأتاعماجيفبطلاةسارد

يردجلايف(ةروهشملاهتلاسرو)يروصنملاباتك(:ىرخألاهبتكنمو
)بيبطلاهرضحيالنمىلإباتك(و)ةيذغألاراضمعفدباتك(و)ةبصحلاو
.)بطلايفرخافلا(و)دشرملاباتك(و

لثمنمةغلابةيمهأتاذةديدعةيبطلئاسمهبتكيفيزارلاجلاع
،هطاطحناوهديازتوهئدبيفضرملاخيراتبمامتهالاو،ضبنلاولوبلابلالدتسالا
مسجلاةمواقمعفرلضيرملاةوقصحفو،ءيقلاوزاربلاوسفنلاةظحالمو
ضيرملالاوحأةعباتمو،يلصألاضرملاجالعبهمامتهابناجىلإىضرملل



.ةيريرسلاتاظحالملابذئدعبفرعياميفةيعامتجالاوةيمسجلاوةيسفنلا
هلوعفمبرجو،مهارملابيكرتيفقبئزلاةرملوأليزارلامدختسا

ماقامك.ضارعألاةهباشتملاضارمألانيبقيرفتلابمتهاامك،ةردقلاىلع
يبيرجتلاجهنملاتاوطخىلوأربتعتيردجلاوةبصحلانعةلاسرعضوب
ةغلابةيمهأةيسفنلالماوعلاىلوأو،يردجلليريرسفصومدقأاهيفلوانت
لمعتساو،ةحارجلاطويخركتبانملوأوهناكوجالعلاوصيخشتلايف
جلاعو،مونملامدختساو،لافطألاضارمأبةصاختالاقمأشنأو،قبئزلامهارم
جلاعامكجالعلايفريخبتلاةقيرطلخدأو،ركسلاوبيلحلابلسلاضرم
،دويقلاىلعةيبطلابراجتلاضعبىرجأو،لوبلاراردإولاهسإلابءاسقتسالا
.ةيريرسلاتادهاشملايفهتاظحالمةقدبزيمتو

)م1035/ـه427ةنسيفوت(يوارهزلاسابعنبفلخلقيالو
هباتكاهلضفأبطلايفةديدعتافينصتهلويزارلانعءاطعوةرهش
"فيلأتلانعزجعنملفيرصتلا"ىرخألاهتافلؤمنمو"يوارهزلاب"فورعملا
ماهسإمظعأربتعيةحارجلانعًامسقنمضت.اهرهشأوهفيناصتربكأوهو
.ىطسولانورقلايفعوضوملااذهنع

نيحارجلامظعأّدعواهتالآنّيبوةيحارجلاتايلمعلايوارهزلاحرش
نورقةسمخةدمباتكلااذهرمتسادقلو.صوصخلاهجوىلعنيملسملا
قرفدقو.ىتشتاغلىلإمجرتوابوروأيفةيحارجلارومألايفةدمعلا
اهلعجوىرخألاةيبطلاعيضاوملانماهريغنيبوةحارجلانيبيوارهزلا
.بطلاعورفنمًاعرفاهربتعاوحيرشتلاةساردىلعدنتست

امهيرابزواربماقبسدقنوكياذهبونييارشلاطبرنملوأوهو
ةناثملاىصحلاصئتساةيلمعىرجأنملوأو،ةنسةئامتسنمبرقي
قشةيلمعيفًاضيأحجنو،هلماسجألاضعبتادادعتساوفيزتلافصوو
لصافملاباهتلايفثحبو،ةناثملايفةاصحلاتيتفتو،ةيئاوهلاةبصقلا
تاضرمممادختسابراشأو،تايلمعلايفمحرلابابعيسوتلةلآفشتكاو
،ةيسفنلاةحارلاضرغلءاسنللةيحارجلاتايلمعلاءارجإدنعءاسنلانم
نأتبثثيحءارفصلايفاهعقنبتايلمعلاءارجإلبقهتالآرهطيناكو
وبأ(بقلهيلعقلطينأقحتسااذهبو.ايرتكبلارثاكتفقوتةداملاهذه
.)ةحارجلا

ىلعهبتكمهأو،مالسإلاثارتيفرابكلاءابطألاثلاثانيسنبادعيو
يسردملاباتكلاةديدعنورقلربتعايذلا)نوناقلاباتك(وهقالطإلا
فوشكلانمةبصخةورثنمضتيذلاو،ةيبوروألاتاعماجلانمديدعلل



عمةنراقملاباهبيوبتنكمييتلاواهيلإقبسيمليتلاةيبطلاتاربخلاو
،ءاضعألافئاظوملع،حيرشتلا:يلاتلاقايسلايفةثيدحلاةيبطلابتكلا
.جالعلاملعًاريخأو،ضارمألاعئابط

ًافصويئاحسلاباهتلالافصوهنأبطلايفانيسنبارثآمنمو
مجانلاللشلانيبقّرفامك،هلةهباشملاضارمألانيبوهنيبقّرفوً،اقيقد
ملأوبنجلاءادنيبو،يجراخببسنعمجانلاوخملايفيلخادببسنع
،مدلاةرثكنعةمجانلاةيخملاةتكسلافصوو،عولضلانيبباصعألا
لبقاموتسلكنالاضرمنعفشكوً،اقيقدًافصوةناثملاىصحضارعأفصوو
اهامسةيوعمةدودهردصمنأنّيبوماعةئامعستوحنبابوروأهفرعتنأ
نمديدعلافصوبماقو،هاودعويوئرلالسلافّرعامك،ةريدتسملاةدودلا
جالعلايفمدختساامك،ةيبصعلاتابارطضالاوةيلسانتلاوةيدلجلاضارمألا
،برشلاهايمةطساوبلقنتيتلاضارمألافّرعامك.ةيسفنلابيلاسألاضعب
مسجىلإلخدتةدرجملانيعلابىرتالةقيقدتاناويحىلإاهازعدقو
.اهبسحينأنودءاملابرشقيرطنعناسنإلا

رامعغبناهبةصاخلاةيحارجلاتايلمعلاءارجإونويعلاةاوادميفو
ءابطأمظعأنمربتعيو)م1010/ـه400ةنسيفوت(يلصوملايلعنب
باتكفنصدقوً.اراكتباوةلاصأمهرثكأنمومالسإلاثارتيفنويعلا
ءاملاحدقلةيحارجتايلمعتسهيفنّيب)نيعلاضارمأجالعيفبختنملا(
اهيلعموقتيتلااهسفنةدعاقلاىلإدنتسياميفنيعلانملزانلاضيبألا
.ثيدحلابطلاقئارط

النيذلاومالسإلاخيراتمهدهشنيذلاءابطألانمىرخأدوشحةمثو
ةرظنءرملايقلينأيفكيومهئامسأضارعتسالىتحاذهكلخدمعستي

يبأنبال)ءابطألاتاقبطيفءابنألانويع(باتكيفمهمئاوقىلعةعيرس
.)26(كلذهلدكأتييكلةعبيصأ

ةفرعملارودىلإريشننأنكميفةيقيبطتلامولعلالاجميفامأ
جاجزلاةعانصنيسحتوكيناكيملاويرلاتامادختساريوطتيفةيمالسإلا
،حيرشتلاىلإةيرظنلانمةيبطلاةسرامملاليوحتو،ركسلاريركتوقرولاو
،ةيلمعتازجنمىلإاهليوحتونانويلافوشكىلعةديدعتاريوحتثادحإو
ةجلاعمو،نايمعلاةءارقلةيلمعةقيرطىلعروثعلاو،تاسدعلافاشتكاو
يفةيرورضلاتابكرملانمديدعلاعينصتىلعدعاستيتلاةيلوألاداوملا
عارتخاو،لقنلاطئاسووةراجتلاتايلآوتاودأريوطتو،ةفلتخملاتاعانصلا
نيودتو،ةيكلفلاةبقلاءانبو،تاعاسلاراكتباو،عفادملاةعانصو،دورابلا



.كاذوأيقيبطتلاملعلااذهبةصصختملاتافنصملا
ـبنيملسملاءاملعهيلعحلطصأامىلإ-كلذك-ريشننأنكميو

اذهىلعءاملعلاءالؤهعلطأدقو.ةيكيناكيملاتالآلاىلعةلالدلل)ليحلا(
هورّوطوهوذخأف،ادودحمناكهوثروامنأالإ،نيينانويلانعًالوقنمملعلا
،)27(اهتعانصواهميمصتواهراكتبايفاوعربوةريثكءايشأهيلإاوفاضأو
ةوقلابلاقثألارجبامهلوأىنعينيمسقىلإماعلكشبملعلااذهاومّسقو
.)28(ةبيجعلايناوألاةعنصوتاكرحلاتالآبامهيناثىنعيو،هتالآوةريسيلا
باتكب-نومأملارصعىلإعجريًايبسنركبمتقويف-يقتلننحنو
دقىسومينبليحبفرعي)ةثالثلاهؤانبأوبألا(ركاشنبىسومينبل
ةئاموحنىلعيوتحيو،كيناكيملايفثحبييذلاهعوننملوألانوكي
.يكيناكيمبيكرت

ةديدعطامنأيفجردنتةيكيناكيملانيملسملاتايطعمنإفماعلكشبو
)31(عئاوملاو،)30(لقنلاتايلآو،)29(نيزاوملاوتاعاسلا:بيرالواهزربأ
،)34(هيفرتلاوبعللاتاركتبمو،)33(ةحلسألاو،)32(دصرلاةزهجأو،
ىتشءامسأًاعيمجنيدايملاهذهيفتعملدقو.)35(ةيمدخلاتاريسيتلاو
حاتأام،ذيفنتلايفعادبإلاو،راكتبالاىلعةردقلاو،لايخلاةوقكلمتتناك
.اذيفنتوافيلأتءاطعلانمديزملابةيقيبطتلاةيملعلاةطشنألاينغتنأاهل

ىمسملايرزجلازازرلانبليعامسإنبازعلايبأباتكرابتعانكميو
نمادحاو)36()ليحلاةعانصيفعفانلالمعلاوملعلانيبعماجلا(ـب
نيبنملماكلااهصنبانيلإتلصويتلاوكيناكيملايفةمهملاتافنصملا
.ةفلتخملارداصملايفترثعبتوأتعاضيتلاتافنصملانمديدعلا

لمعلايتدرفمىلعيوطنييذلاهناونعهيلعلديامكباتكلاو
يناوألاوتاعاسلابةصاخلاةيكيناكيملاتاقيبطتلاضعببينعم،ةعانصلاو
ىمسيناكامماهريغو..ةيتوصلاتالآلاوماسجألالقنوءاملاعفرتالآو
لعجتفكيناكيملانيناوقرخستيتلاةيملعلابيلاسألايأليحلاباهموي
.سانلاىدلفولأملاريغىلعةرهابتاكرحسرامتءايشألا

ةحضاوةلالدتاذاهنمعطاقمسابتقالهتمدقمدنعًاليلقفقنسو
:يمالسإلايملعلاطاشنلايفرطبمهثبشتونيملسملاءاملعلا)ةيلقع(ىلع
دعاستةيعانصتازجنمعادبإوراكتبالاوفشكللمهعوزنو،ةبرجتلاوناميإلا
.اهليمجتوةيمويلاةايحلاتادرفمريسيتىلع

ناميإلابيملعلاطاشنلاطبرتيتلاتارابعلاهذهبهتمدقمأدبيهنإ
انثارتاهدهشيتلاتافنصملالجيفكرتشملامساقلانوكتداكتيتلاو



زيفحتلاقايسيفةصاخبوبيرالواهتلالدلمحتةلأسميهو،يملعلا
ىضتقموناميإلاتارورضنمةرورضاذهرابتعاو،يملعلاطاشنلليناميإلا
رارسأعدوملا،تاّييامسلايفهعنصعدبملاهللدمحلا":ةحلملاهتايضتقمنم
ىلعهدمحأ.هتوربجىلععطاقليلدوهتوكلمملاعنمةخسنيهف،همكح
لثاميًادمحمكحلاتابولطميهومعنلالضاوفنمهديزتسأو،ملعام
."..هنانتماليزجوهناسحإضعب

اميفتالالدنمهيلعيوطنياملةغلابةيمهأوذعطقمكلذيلي
لامعأونيمدقتملابتكنمتحفصت..":فلؤملالوقي.هددصبنحن
ةذختملاءاملاتالآوةيناحورلابةهبشملاتاكرحلايفليحلابابسأنيرخأتملا
،ةيعيبطلاتاماقملانعماسجألابماسجألالقنو،ةينامزلاوةيوتسملاتاعاسلل
ةعانصلاهذهجالعترشابو،ةيناهربتالاقممزاولالخلاوالملايفتلمأتو
اهيفتذخأف،نايعلاىلإربخلاةبترنعاهلمعيفتيقرتونامزلانمةهرب
املو.فصواملمعنموذحتيذتحاو،فلخوفلسنمضعبذخأ
ينتعفر،قيقحتلاوهزاجمةلواحمبتججلوقيقدلاىنعملااذهةلوازمبتجهل
ممهلايوذعاوبأيلإتدتماوزيزعلانفلااذهيفزيربتلابنظلانيعأ
ةفسالفوينامزكولمةيانعنمينانعفةعيدبلامكحلاعاونأعالطتسالةعيفرلا
دعقامتضهنتساف،يداهتجاليلهلرمقأويدادتعاسرغهبرمثأاميناوأ
تذفنتساودجلاودهجلاتقرغتساويتحيرقنمدقرامتظقيأويتمهنم
امكحلانممدقتواملعلانمالخنممًاقيرفتدجوتنكو.دجولاوعسولا
ىلإاوكلسالوً،اقيقحتاهتلمجلاورشابيملًالامعأاوركذوًالاكشأاوعضو
نيبددرتموهفلمعلابققحتياليعانصملعلكوً.اقيرطاهيهجوحيحصت
،هوققحاممًالوصأتعرفو،هوقّرفاممًالوصفتعمجف.للخلاوةحصلا
نأتهركاملو.جراخملاولخادملاةفيفخ،جرادملاةفيطلًانونفتطبنتساو
ًاراكذتكلذيفعضأنأيسفنيلإتلّوس..حايرلاجاردإيداهتجابهذي
."..هميلعتيفتبغروهميدأرشببتينعنمل

نمهوقبسنملامعأوتافّنصمةساردب-نذإ-هتمهميرزجلاأدب
جلاعيذخأنأثبلاممث،)كيناكيملا(ليحلالئاسميفنيثدحملاوءامدقلا
اهيلإافيضم،نيضاملاةربخنمًاديفتسم،نمزلانماحدرةعانصلاهذه
ءافتكالاةلحرمنمكلذلالخًالقتنم،عادبإلاوةفاضإلاىلعهتردقوهنيسحت
نأىلإريشيوهو.هعسوكلذيفًالذاب،نايعلاوةبرجتلاةبترىلإربخلاب
اهئاطخأحيحصتواهرابتخااولواحيملمهنكلةديدعالامعأاوركذءامدقلا
ةحصلانيبددرتموهفلمعلابققحتياليعانصملعلكو"اهصقاونو



ةبرجتلاىلعنيقباسلاتايطعمةلاحإبًامزلمهسفندجواذلو"للخلاو
.ةديدجتاركتبموًانونفاهيلإفاضأهنإلبكلذبفتكيملو.ةيلمعلا
يفهنمةبغروعايضلاةيشخباتكيفهلككلذنّودينأيفبغرو
ءامدقلاانئاملعروظنميفةغلابةيمهأتاذةلأسمهذهونيرخآلا"ميلعت"
ىلإتايرظنلاليوحتبولمعلابملعلاطبرباوفتكيملمهنأىلعلدت
ةفرعملاقاطنعيسوتلةّحلمةمهميميلعتلاطاشنلااوربتعاامنإو،تاقيبطت
.اهيلعةبترتملاةيلمعلاةدئافلاميمعتوةيملعلا

ةيساسألائدابملاهتمدقمنمقباسلاعطقملايفحرطييرزجلانإ
:يقيبطتلاملعلل

اهنيسحتمث،ةبرجتلاباهرابتخاةلواحمو،نيقباسلاتاربخنمةدافإلا
.سانلانيباهرشنو،اهيلعةفاضإلاو

يفءيشلاضعبددرتهنأىلإهتمدقمنمةيلاتعطاقميفريشيوهو
امبر،راكنإلاوأدقنلايعدتسيامهيفنوكينأةيشخاذههفنصمنيودت
ينمضلافارتعالاىلعيوطنياذهوةردقمهنعنولقيالدقءاملعنم
نبحلاصلاهرودببسحتةصيصخيهو،قلطملاباوصلاىلإلوصولامدعب
يف(ركبرايدمكاحنالسرأارقنبدومحميقترألاكلملانكل.زازرلا
هيلعحلأ،هاديهتعنصامضعبيرزجلاهيلعضرعدقو،)ةيتارفلاةريزجلا

ةميدعًالاكشأتعنصدقل":هللاقو،عايضلاةيشخاذههدهجنيودتيف
نأبحأو..هيفتبعتأامعضتالف،لعفلاىلإةوقلانماهتجرخأولثملا
الإيرزجلانمنوكيامف."هليثمتبتددبتساامفصومظتنيًاباتكفّنصت
امك-لمتشييذلا"باتكلافيلأتيفهدهجلذبيوبلطللنعذينأ
ملعأملواهتعرتخالاكشأواهتعرفلوصأواهتعقرقورخضعبىلع-لوقي
."..اهيلإتقبسينإ

نم"لاكشألاجارخإةرابعةمدقملانمعطقملااذهنمانمهييذلاو
ملواهتعرتخالاكشأ"ةرابعو،قيبطتلاىلإةيرظنلانميأ"لعفلاىلإةوقلا
اهذفني،عارتخاللةلواحمةلابقانسفنأدجنثيح،"اهيلإتقبسينإملعأ
تاثدحتسملاعارتخاىلإعوزنلااذهو.دحأاهيلإهقبسينأنودزازرلانبا
انسفنأدجناننأامك.ساسألاهعفادويقيبطتلايملعلاطاشنلابلوه
فورعمديلقتوهو،يملعلاطاشنللاهمعدوةيسايسلاةطلسلاعيجشتةلابق
اهبيضملاوةيملعلاةكرحلازيفحتيفةغلابلاهتيمهأىلعيوطنيانخيراتيف
.مامإلاىلإًامدق

هنأوًالكشنيسمخاذههباتكنمضهنأىلإكلذدعبريشيوهمث



ىلإو،ةيكيناكيملااهطامنأواهفئاظوقفوةتسعاونأىلإلاكشألاهذهمسق
ريشينأهتوفيالو.لكشلكبةصاخلاةيفيكلاوةفصلايفلوقلاطسبهنأ
ءامدقلاتادرفملخادتتثيح،يملعلاحلطصملاوأةغللاةيلاكشإىلإ
نمظافلألاريغتتثيحو،دهعاهبمهلنكيمليتلاتاثدحتسملابةيمجعألا
لوقيوهوً،اعمنيقسنلادامتعاىلإفلؤملاعفديذلارمألا،رخآىلإرصع
نمقباسلااهبىتأةيمجعأءامسأتعضواميفتلمعتسا":ددصلااذهب
ذإ،نامزلااهيضتقيىرخأًاظافلأو،مويلاىلإقحاللااهيلعرمتساوموقلا
ةفورعمتاحالطصاملعلالهأنمةفئاطلكلو،ناسلرصعلكلهألناك
دمتعاهنأىلإةراشإلاىسنيالهنأامك."ةفولأممهدنعتاقافتاومهنيب
رسيأاهلعجيوئراقللهعئانصبرقينألجأنمةملكلابناجىلإةروصلا
ً.اروصت

ááá
هققحاميملعلاعوضوملاىوتسمىلعفوشكلاهذهنممهألاو

ديلاقتتيسرأمهيديأومهلوقعبف،جهنملاىوتسمىلعفشكنمنوملسملا
ةيرورضةسسؤمك"ربتخملا"ززعتةبوؤدلامهتاعباتمبو،يملعلاثحبلاجهنم
يتلاةيراضحلاتاريثأتلاركنينأئرمارودقمبسيلو.يملعلاثحبلل
ةيجهنملاةلقنلاكلتبيرالواهالوأوفشكلااذهيفاهرودتسرام
تاديكأتىلإاذه،اهيلإمهاعدواهيلعميركلانآرقلامّهـلديتلاةيسحلا
ةرخسملاوةروخذملاتاقاطلاوننسلانعفشكلاةرورضىلعةحلملانآرقلا
اهببرقتيةيناميإةسرامماذهكطاشنرابتعاو،ناسنإلاةمدخلًاساسأ

رحلاخانملا،نيلماعلانيذهىلإفاضيدقو.)37(هناحبسهللانماهبحاص
يذلاكرسقوأةرداصموأةباقرةيأنعًاديعبنوثحابلاهيفطشنيذلا
نمددعىلعريشأتلاانهاهنكميو.ةيبوروألاتاحاسلاهدهشتتناك
امليمالسإلالقعللمهملايفرعملازاجنإلااذهبنييبرغلاتافارتعاوأتاداهش
.لاجملااذهيفةحضاوةلالدنمكلذهلمحي

نأب،مولعلاخيراتلغّرفتيذلايلييمودلايسنرفلاقرشتسملالوقي
ًاثعاب-دعباميف-ناكلبً،اقيمعًاريثأتكرتمثيهلانبال)ريظانملا(باتك"
.)RogerBacon")38نوكيبرجوراهبماقيتلالامعألاوثوحبلاىلإ

ةيمالسإلاةراضحلانأكشال":ثرنابتسنرإيناملألاقرشتسملالوقيو
ىفخيالو.نورخآموقهيلإهتنيملولعىلإىطسولانورقلايفتعفترا
قرطلاقيبطتوةفاقثلايحاونلكيفداهتجالاةرمثناكءالتعالااذهنأ
نأثيحابوروأىلعبهتةديدجحيرتماق..":لوقيو)39("ةيملعلا



نمقحلاةفرعملبسنأتناكةيملعلابرعلاقرطنأاوفرعدقنييبوروألا
نملوأ"ناكو)40("نورقذنمهيلعنيدّوعتماوناكيذلافرصلاديلقتلا
ركشينآلاىتحو.ارتلكنإيف)نوكيبرجور(بهارلاةبرجتلايفبرعلادلق
يتلاةيملعلاةبرجتلاةقيرطلاخدإىلعبرعلاابوروأيفةعيبطلاءاملع
.)41("نيدايملاعيمجيفثيدحلاروطتلاىلعتلد

ةيمالسإلاةفاقثلليبهذلارصعلايف":زوربرليميكريمألاثحابلالوقيو
.)42("ثيدحلاملعلاسسأنوعضينيملسملاءاملعناك

ّتمنةيبرعلامولعلانإ"تنارويدلورصاعملايكريمألافلؤملالوقيو
لقعلاتاودأمهأيهو،ةيملعلاةيبيرجتلاةقيرطلاءايميكلاملعيف
ىلإةقيرطلاهذهنوكيبرجورنلعأنأاملو.هرخافممظعأوثيدحلا
هادهيذلاناك،ماعةئامسمخب)نايحنب(رباجاهنلعأنأدعبابوروأ
ءايضلااذهسيلو،سلدنألابرعنمليبسلاهلءاضأيذلارونلاوهاهيلإ
.)43("قرشلايفنيملسملاروننماسبقالإهسفن

نوفهفلسنعًالقنلاثنزورزنارففورعملايناملألاقرشتسملالوقيو
يركفطاشنمظعأنإ":نيملسملادنعيملعلاطاشنلافصيوهورميرك
مهتاظحالمةرئادنمضةيبيرجتلاةفرعملالقحيفًايلجانلودبيهباوماق
نوظحالينيحنيبيجعًاداهتجاواطاشننودبياوناكمهنإف.مهتارابتخاو
.)44("..ةبرجتلانمهوملعتامنوبتريونوعمجينيحونوصحميو

برعلاءاملعاننكمدقل":نوتراسجروجيكريمألاملعلاخرؤملوقيو
هانثروامىلغأيهةيفاقثديلاقت،برغلاءانبأنحن،انسفنألينبننأنم
.)45("..ملعلايفانفالسأنم

ءدبيفدادغبةسردمةرهاظ":ويديسسيوليسنرفلاقرشتسملالوقيو
اهتذتاسأئدابمتناكف،اهلامعألةدئاستناكيتلاةيملعلاحورلايهاهرمأ
ةظحالمثداوحلاةظحالمىلعو،لوهجملاىلإمولعملانملاقتنالاىلعموقت
ىلإدنتسيالامبميلستلامدعىلعو،للعلاىلإتامولعملاةزواجملةقيثو
جهنملااذهلًاباحصأ)يداليملا(عساتلانرقلايفبرعلاناكو،ةبرجتلا
لوصوللثيدحلانمزلاءاملعديبةادأ،ليوطنمزدعبىحضأف،بيصخلا
.)46("مهتافاشتكالمجأىلإ

نملوأبرعلانكيملأ":يريلغافارولةيلاطيإلاةثحابلالءاستتو
؟ليوطنمزباهترورضنوكيبنلعينألبقةيبيرجتلاقئارطلااوعنطصا
،بطلاةساردزيزعتو،يقيرغإلاملعلارشنو،كلفلاملعو،ءايميكلاروطتو
.)47("؟برعلارثآمنمهذهتسيلأ،ةيئايزيفلانيناوقلافلتخمفاشتكاو



ةيندم"نأبدكؤيف)دسأدمحم(سيافدلوبويليناملألاركفملاامأ
تاذةينفلاوةيعانصلاتاعارتخالانمًاريثكابوروأىلإتلقننيملسملا
يتلااهسفن)ةيملعلاةقيرطلا(كلتئدابم،اذهنمرثكأو،ةيروثلاةعيبطلا
.)48("ةثيدحلاةيندملاوثيدحلاملعلااهيلعزكتري

برعلانأىلإغروفروسيفوربلابطلاخرؤمويسنرفلاحارجلاريشيو
..ملعلااهيلعريسينأيغبنييتلائدابملاًاحيرصًاريرقتةيادبلاذنماوررق"
نرقلاذنمو.ةبرجتلابهتوبثدعبالإةقيقحهنأىلعءيشلوبقمدعو
ةيملعلاةقيرطلااوكلمدقاوناكمهنأاوتبثأ)يداليملا(رشعيداحلا
.)49("ةحيحصلا

ةفاقثلةيفرعملاديلاقتلانأبوفيداراكيسنرفلاقرشتسملادكؤيو
يملعلاثحبلاحورتناصو،ملعلاعورففلتخمتلمكأوتظفح"مالسإلا
.)50("ةلبقملاتافشتكمللةئيهتم،ةكرحلاوررحتللةقئاتةيح

،ةبرجتلاىلإديدشلانيملسملاءاملعليمنيهاكدولكهونصظحاليو
يذلاملعلانأو،ليملااذهةيمهأنيبقحاللايملعلامدقتلانأفيكو
ىلعلظببسلااذهلوةيمويلامهتايحيفهوسرامملعوهبرعلاهّفلخ
دق)ءاملعلارابكدحأوهو(يزارلانأفيكو.ءاقبلاهلرّدقوةايحلاديق
أدبمكلذو،يملعلامدقتلارارمتساةيناكمإنعًادجًاحضاوًاريبعتّربع
ةمكحلاءبعباوؤاننيذلاطيسولارصعلايركفممظعمىلعبيرغ
.)51(ةميدقلا

نيملسملاءاملعلانأبكنوتلماهفورعملايناطيربلاقرشتسملاىريو
نانويلامهفالسألعفاممدعبأىلإةيملعلاةيبيرجتلاةقيرطلاعيسوتباوماق
نأبفارتعالاىلع،ةماعةروصب،نوقفتمعيمجلانأو،ةيردنكسإلاءاملعو
ةفرعملامدقتيفًايدامتمهسأنيملسملانيثحابللةيليصفتلاتاظوحلملا
ةيبيرجتلاةقيرطلارابتعاةداعإوألاخدإيفلضفلاباحصأمهنأو،ةيملعلا

.)52(ىطسولانورقلالالخابوروأيف
يفBriffaultوفيربنعلقنيفودنالموردقانلاركفملاهونصامأ

وهملعلا"نأةقيقحMakingofHumanity(ةيناسنإلانيوكت(هباتك
،اومظندققيرغإلاف.ثيدحلاملاعلاىلإةيبرعلاةراضحلااهتدسأةمدخلجأ
،ةينيقيلاةفرعملاميكرتو،ثحبلاحورنكلو،تايرظنلااوعضوو،اوممعو
جازملانعةبيرغتناكةلواطتملاةبئادلاةظحالملاو،ةقيقدلاملعلاقئارطو
.هلكاذهبابوروأفيرعتيفلضفلاباحصأمهبرعلاناكامنإو.يقيرغإلا
.)53("برعللهدوجوبنيدميبوروألاملعلانإفةملكبو



دعب"برعلانأىلإنوبولفاتسوغيسنرفلاركفملاوقرشتسملاريشيو
ريخدصرتلاوةبرجتلانأاوكردأ،نانويلابتكىلعنيدمتعمذيمالتاوناكنأ
ءاملعدجةقيقحلاهذهلاذتبانمودبيامىلعو.بتكلالضفأنم
،نكيبىلإىزعيو.اهوملعينألبقةنسفلأابوروأيفىطسولانورقلا
جهانملانكرامهنيذللا،دصرتلاوةبرجتلاماقأنملوأهنأ،مومعلاىلع
هلككلذنأبمويلافرتعينأبجيهنكلو،ذاتسألاماقم،ةثيدحلاةيملعلا
اوسردنيذلاءاملعلاعيمجيأرلااذهىدبأدقو،مهدحوبرعلالمعنم
تأشنةمهمتافاشتكانأبلوقلانوبوللصاويو.)54("برعلاتافلؤم
امةعبرأوأنورقةثالثيفاوزجنأهباحصأنأويبيرجتلاجاهنملااذهنع
دقل"..)55(ريثكبكلذنملوطأنمزيفةقراغألاهققحامىلعديزي
.)56("ةبرجتلاىلعموقتيتلامولعلاعيمجيفمهتذتاسأبرعلاقاف

ةلماكلاةعومجملاعايضلفوهرياميناملألاقرشتسملاوبيبطلافسأيو
ةينيتاللااهتمجرتبانيلإتلصويتلا)هتايرصب(نكلو"ةيملعلايدنكلاراثآل
.)57("نييبرغلاملعلالاجرنمهريغو)نكيبرجر(ىلعريثأتاهلناك

برعلانأ"اهلوقبهلكاذههكنوهديرغيزةيناملألاةثحابلاصخلتو
،قيرغألانعماخةدامنمهوذخأامةيملعلامهثاحبأومهبراجتباوروط
يملعلاثحبلاةقيرطاوعدتبانيذلاعقاولايفمهفً،اديدجًاليكشتهولّكشو
ثحبلايفةبغرقيرغألاءاملعلانيبترسدقل.ةبرجتلاىلعمئاقلاقحلا
.ةيرظنلاءارآلاةرطيسبًامئاداوديقتمهنكلو،تايئزجلاةظحالموقحلانع
دنعالإةبرجتلاوةظحالملاىلعمئاقلاقحلايملعلاثحبلاأدبيملو
جردتي،هيلعدامتعالانكمييذلابئادلاثحبلاأدبطقفمهدنعف،برعلا
ةيملعلاةقيرطلاوهجاتنتسالاجهنمحبصأو،تايلكلاىلإتايئزجلانم
يفةينضملاتادوهجمللةرمثكةيملعلاقئاقحلاتزربو.نيثحابللةميلسلا
اليتلاةقيقدلاةيملعلابراجتلابو.للملافرعيالربصبةظحالملاوسايقلا
اوتبثأفً،اراركتوًارارمةيملعلاءارآلاودعاوقلاوتايرظنلابرعلاربتخأىصحت
،اهنمئطاخللًاليدباوعضوو،اهضعبيفأطخلااولّدعواهنمحيحصلاةحص
اوراسساسألااذهىلعو..ثحبلاوركفلايفةلماكةيرحبكلذيفنيعتمتم
ىلعرشابمريغقيرطبدعباميفّرثأً،اريبكًاطوشةيعيبطلامولعلايف
نإ..يشنفادوويلنيفوسونكامونوكابرجورلاثمأهئاملعوبرغلايركفم
ربجلاوباسحلاوةعيبطلاوءايميكلايفةيبيرجتلاقرطلاوسسؤممهبرعلا
نمىصحيالددعىلإةفاضإلابو.عامتجالاملعوتاثلثملاوايجولويجلاو
بسنواهرثكأقرسيتلاومولعلاعورففلتخميفتاعارتخالاوتافاشتكالا



يتلاحيحصلايملعلاثحبلاةقيرطيهوةيدهنمثأبرعلامّدق،نيرخآل
.)58("مويلااهيلعطلستوةعيبطلارارسأةفرعملهقيرطبرغلامامأتدهم

كلفلاكمولعلانمددعنيبطابترالاكفنمنوملسملانّكمتدقلو
،لوقعماللاورحسلاوميجنتلاوةفارخلاهاجتابئطاخلااهحونجنيبو،ءايميكلاو
نمةنكمملاةيلعفلاةدافإلافدهتسييملعجهنمىلإ-يلاتلاب-اهليوحتو
-ةيملعلاةيؤرلاهذهودبتو.ةايحلاتاريسيتوةعيرشلادصاقميفاهفوشك
:ةلضعملانمهتمدقميفنودلخنبافقوميفودبتامرثكأةيلمعلا
تانئاكلااهبنوفرعيمهنأاهباحصأمعزي-ميجنتلايأ-ةعانصلاهذهف"
يفاهريثأتوبكاوكلاىوقةفرعملبقنماهثودحلبقرصانعلاملاعيف
بكاوكلاوكالفألاعاضوأكلذلنوكتف،ةعمتجموةدرفمةيرصنعلاتادلوملا
.)59("ةيصخشلاوةيلكلاتانئاكلاعاونأنمعوننمثدحيسامىلعةلاد
بولسألااذهاوسرامدق)مالسلامهيلع(ءايبنألانوكينأيفنيوهو
اذهيفهتذمالتوسوميلطبتالوقمضرعتسينأدعبو.)60(مهاشاحو
ريثأتنأ":لوقلاىلإلصيوةّنيبةيلقعججحباهدينفتلمدقتي،ناديملا
.)61("لطاباهتحتاميفبكاوكلا

يبيرجتلااهموهفمبالءايميكلانودلخنباضفريهسفنقلطنملانمو
مئاقلاميدقلايرحسلااهموهفمبنكلو،تقولارورمبهتفرعيذلايربتخملا
ىرخأىلإةسيسخلانداعملاليوحتىلإحمطيناكيذلاو،ماهوألاىلع
ىلعالواهيلعرثعهنأملعلالهأنمدحأنعلقنيملف":ةسيفن
الإنورفظيالوءاوشعطبخاهيفنوطبخياهولحتنملازامو،اهقيرط
هذيمالتوأهدالوأهنمهظفحلمهنمدحألكلذحصولو،ةبذاكلاتاياكحلاب
نأىلإهدعبلمعلاةحصهقيدصتنمضوءاقدصألايفلقونتوهباحصأو
"ازاغلأاهيفمهلكءامكحلامالكناكاذهلوانريغىلإوأانيلإغلبيورشتني
)62(.

"فئاظولا"
ىوتسمىلعةيمالسإلاةراضحلااهتذفنيتلاةيساسألافئاظولايهام

خيراتللةلماشلاةيفرعملاةروريصلايفهتسراميذلارودلاوهام؟ملاعلا
؟يرشبلا

ترفضناةثالثتاهاجتايطغييكليمالسإلايراضحلالعفلادتمادقل
دفرتيكلو،ةهجنم،اهينغتوةراضحلاهذهززعتيكلرمألاةياهنيف
.ىرخأةهجنم،دحاولاعونتملاءاطعلابةيرشبلاتاراضحلاىرجم

ثارتللةيمالسإلاةراضحلامارتحايفلثمتتفتاهاجتالاهذهىلوأامأف



جنشتييذلابملسملالقعلانكيملو..اهرصاعواهقبسيذلايرشبلايفرعملا
يتلاةديقعلاهتملعدقللب.انألادودحىلعلفقنيو،تاذلاةرئاديف
ًابناجنمضتيمادامزاجنإوأةفرعملكىلعنرملاحاتفنالاديلاقتهتلكش
هذهتحبصأدقلو.اهنعًاثحبلقعلااذهقرحتييتلا)ةمكحلا(نم
يطغتيكلتدتما،ةدئاستاداعو،ةيمويتاسراممهيلإةبسنلابديلاقتلا
.ةليوطلاهتريسم

،هسفنتقولايف،هنكلو،)ريغلا(تايطعمضفري)لقعلا(اذهنكيمل
لالخنمو،صاخلاهبيكرتيفكلميناكدقل.ةيلكلاباهلبقتينكيمل
اهلالخنمررمييتلاةلداعلانيزاوملاوةقيقدلاسيياقملا،يديقعلاهروظنم
ءانبةيلمعسراميناكهنإ.عدياموذخأيامًاديجفرعيفتايطعملاكلت
ملنكلو،نيرخآلاتاربخنمّدحىصقأىلإًاديفتسمةيراضحلاتاذلا
ًارصانعاذهلماشلاققحتلاىرجميفمحقأنأ،ردانلايفالإثدحي
،ديدجلاةراضحلاجيسنعمماجسنالاىلعةردقلاكلمتالةبيرغًاماسجأو
.دحاوقسانتمعاقيإب،ءيجيوحوريوهواهلونةكرحعممغانتلاو

ةيؤرمأينيدردصمنعتقثبناءاوس،ةيرشبلاتاراضحلالك
مالسإلاةراضحيفدجتتناك،رافكلااهعنصمأنونمؤملااهغاص..ةيعضو
نكيملاملوخدلابهلحمسيناكاماهرصانعنمًايأنكلو.ابحراردص
..عورشملابولسألابكانهىلإلصينأهلحيتييذلارفسلازاوجلمحي
ةيكرتوةيدنهوةيسرافوةينيللهوةيطنزيبوةيناموروةينانويتاراضحلالك
ةيطبنوةيمارآ:ةقطنملايفتشاعيتلابوعشلاوتاعامجلاثارتو،ةينيصو
لوقحةباثمب-ًاعيمج-تناك..هرخآىلإ..ةيطبقوةيقينيفوةينايرسو
صّحموىقتنأو،ضفروذخأفيمالسإلالقعلااهفارطأيفلاجةحوتفم
لوقحلاهذهربعلوجتيوهو،فرعو..لصفودعبتسأولزعو،ربتخأو
يذلاامو،ةايحوًامدهديزيو،دعاصلاهغسنومجسنييذلاام،ةعساشلا
ذخأيواذهضفريناكف،دسافلاقرزألامدلاو،لازهلاوضرملاميثارجلمحي
.كاذ

ىلعجورخلاهفدهميعطتولثمتومضههنكلو،سابتقادرجمنكيمل
اهنكلوموعطلاولاكشألاةفلتخم،رامثلاوةهكافلانمعونفلأبسانلا
سيللاعفلايباجيإلاهدودرمقّقحنرملافقوملااذهو.دحاوءامبىقست
ً،اعيمجتاراضحلاقاطنىلعنكلوبسحفةيمالسإلاةراضحلاىوتسمىلع
اذهلالخوهو.قدأةرابعبتاراضحلاهذهيفةحلاصلاةبيطلارصانعلا
ةعسلاهذهبىرخأةراضحلبقنماهبعلتملةفيظويدؤيناكامنإهلك



لكآتلاتايدحتةهجاومبءاقبلانمهنيكمتويرشبلاثارتلاةيامح:قمعلاو
.ءانفلاونايسنلاو

ةديدجلاقطانملايفنوملسملاحبصأاذكهو"غنويسيوللوقي
اعساوابدأاهينارهظنيبمضتةعساوةراضحبةماتةلصىلعمهتيروطاربمإل
نكيملمولعللباعيتسابناجىلإ،ةيولهبلاوةينايرسلاوةينانويلابابوتكم
ةراضحلارهنيفةريثكلوادجّتبصدقل..هوفرعينأةيلهاجلابرعل
ةيسرافلاةراضحلامث،ةينيليهلاةراضحلادفارًاريثأتاهدشألعلو،ةيمالسإلا
يتلاةيدنهلاةراضحلاو،ةيعامتجالاتاداعلاويسايسلاركفلايفترثأيتلا
برعلاحتفدقلو..تايضايرلايفةصاخبوكلفلاوبطلامولعيفتمهسأ
اهريغوةينانوينمةميدقلاتافاقثلاوفراعملاباعيتسالاهعاستاىلعمهباوبأ
ةمجرتلاعفاودمهأنملعلو..ةمجرتلالاجميفىربكةضهنىلإداقامم
ةينمأكلذلعجو،ملعلايقلتلهتوعدوةفرعملاىلعمالسإلاثحوه
رهوجىلعةمجرتلالالخنمنوملسملافرعتدقو..ةايحلايفىمظع
لاجمناكاذكهو..ةينانويلاةيعيبطلامولعلاوبطلاوةميدقلاةفسلفلا
نعابوروأىلإتلصوةينانويلالامعألانمريثكلانأىتحًاعساوةمجرتلا
.)63("..تدقفةيلصألاةينانويلاخسنلانألطقفةيبرعلاةمجرتلاقيرط

تجرخنأعزانتلاوةموصخلاهذهةجيتنتناكو.."موابنورغلوقيو
ديدجنماهنعاوّربعو..لعفلازيحىلإةيلمعلاوةيفسلفلامالسإلاتايناكمإ

ةراضحلاىلعناكيتلاًادهعمدقألاديلاقتلايلثممىدلةلوبقمغيصيف
اهوبعوتساو)ةميدقلافراعملا(اولثمتدقلو..اهعملماعتتنأةديدجلاةينيدلا
.)64("..اهّلثمتىلعدعاسهوسبتقااملكليوغللابيرعتلانإو.ءانعريغب

ًاماكحمهنوكمكحب،برعلاحبصأدقل":يريلوأيساليدلوقيو
ةدعيفاهومدختسا،ديعبّدحىلإةروطتمةفاقثبلاصتاىلع،ةيروسل
نونفلايفو،ماعلكشبيعامتجالاماظنلاوعمتجملاءانبيف:تالاجم
ءايحإةرتفةرتفلاهذهتناكدقفاذكهو..ةيلقعلاةايحلايفو،فرحلاو
ةديدجةغلبرعلانعةفلتخملارصانعلااهلالختذخأ،امّدحىلإمئاد
ةايحيفاهنيباميفتمحتلاوةفالخلالظيفنآلاتواستوً،اديدجانيدو
ىلعريبكّدحىلإةينبممالسإلايفةماعلاةايحلا)تناكدقل(..ةكرتشم
يفرثأاذاذهناكو..ةماعلاةايحلايفةليسوكةيبرعلاةغللالامعتسا
ملنيذلادونهلاوكارتألانمىربكرصانعلاخدإلبقةيلاعفلاىهتنم
لعجيذلاوهببسلااذهناكف،ةيبرعلابنيقطانلانمطقاوحبصي
.)65("..يفاقثلالقنللةبسانمةليسوةيبرعلابةقطانلاةيمالسإلاةعامجلا



يفديدجلافيكتلالئالدرثكأوىلوأتناك"فيكيساليدظحليو
عيضاوملاجلاعتيتلابتكلاةمجرتيفديازتملاجاتنإلاوهيمالسإلاركفلا
دعبنم-ًاماعنينامثةليصحتناك"فيكو"ةيبرعلاىلإةيملعلاوةيفسلفلا
بتكرثكألةيبرعًاخسنةيبرعلابقطانلاملاعلاكالتما-نييومألاطوقس
مسقلاو،نوطالفأراثآضعبوةثدحملاةينوطالفألاحارشرابكوسيلاطوطسرأ
كلذكو،اهحورشوبطلايفىرخأتافلؤمو،سونيلاجلامعأنممظعألا
.)66("..ةديدعةيسرافوةيدنهابتكوىرخألاةيملعلاةينانويلابتكلاضعب

ةفرعميفلضفلاباحصأاوناكبرعلا"نأىلإنوبولفاتسوغريشيو
ةدم،اهلفرعتملبرغلاتاعماجنأو،نيمدقألامولعلىطسولانورقلا
ابوروأاونّدمنيذلامهمهنأو،مهتافلؤمىوسًايملعادروم،نورقةسمخ
نورقلانأقحلا":الئاقهتاظحالمنوبوللصاويو.)67(ً"اقالخأوًالقعوةدام
عابتأةغلىلإاهتمجرتيفالإميدقلاينانويلاملاعلابتكفرعتملىطسولا
تايوتحمىلعانعلطأةمجرتلاهذهلضفبو،ملسوهيلعهللاّىلصدمحم
حورشو،تاطورخملايفسوينولوباباتككاهلصأعاضيتلانانويلابتك
اذإهنأو.خلإ..ةراجحلايفوطسرأةلاسرو،ةيراسلاضارمألايفسونيلاج
مهبرعلافميدقلانمزلاملاعلانتفرعمباهلنونيدماننأبرقنةمأتناك
مساىتحنولهجياوناكنيذلاىطسولانورقلانابهرال،ةمألاكلت
زونكلاكلتذاقنإيفمهعنصليمجببرعللفرتعينأملاعلاىلعف.نانويلا
لكيفتلمهأيتلابادآلاومولعلا)اوناصدقل(.ً.ايدبأافارتعا،ةنيمثلا
نكميدالب،نمزلاكلذيفملاعلايفنكيملو،ةينيطنطسقلايفىتح،ناكم
ىلإو.اعبطيمالسإلاقرشلاالخكلذو،ةيبرعلاسلدنألاريغاهيفسردلا
..ةقيقحلايفمولعلابلطلنوليلقلاىراصنلاكئلوأبهذيناكسلدنألادالب
رصتقيململاع،داليملانمرشعسماخلانرقلالبقابوروأيفرهظيملو
يزيبلادرانويلونوكيبرجورلوعاهدحواهيلعو.برعلابتكخاسنتساىلع
رشاعلاشنوفذالاوريبكلاتربلاواموتناسولولنوميرويفونليفلادونرأو
.)68("خلإ..يلاتشقلا

هيفلؤمل)ةيفاقثوةيعامتجاوةيسايسةيبوروألاةراضحلا(باتكيفءاجو
دنارتسوننافومابزلراشنيلكنارفونوسوتلافتسوسميج:ةفسلفلاةذتاسأ
ثارتلانمقيرغألاهفلخاملكةيبرعلاىلإلقننينرقلالخيف"هنأ
زكارمةبطرقوناوريقلاوةرهاقلاودادغبتحبصأو.بيرقتلاىلعيملعلا
ةيبرعلاةيقيرغألاةفاقثلاهذهبةفرعملاتذخأو..هنيقلتوملعلاةساردلةعمال
..رشعيناثلانرقلاورشعيداحلانرقلارخاوأيفةيبرغلاابوروأىلإبرستت



ةغللاملعتلةلطيلطوةمرالبىلإىظقيلالوقعلايوذنملاجرلاقباستو
يلرومفوألاينادوتابفوأدرالدألثمةيبرعلامولعلاةساردوةيبرعلا
يفتابفوأدراليدأةلاسرتناكو.ماوكنردنكسأودروفريهوأرجورو
نورقلايفةيبرغلاابوروأهتجتنأيملعفلؤملوأةيعيبطلالئاسملا
اهلكمهرامعأاوضقمثاينابسإيفةدعنينسبالطلاضعبىضقو،ىطسولا

ةغللاىلإةيبرعلاةيملعلابتكلاةمجرتىلعروصقملالمعلااذهيف
نرقلالهتسميفتلوتسادقابوروأتناكوحنلااذهىلعو..ةينيتاللا
.)69("هريفاذحبيبرعلاويقيرغألاملعلالوصحمىلع،رشعثلاثلا

ááá
ةفيظوكانهتناك..دحلااذهدنعفقتملةيمالسإلاةراضحلانكل

دقلوً،افلسترفوتدقطورشلةموتحملاةجيتنلاةباثمبدعتو،اهرظتنتىرخأ
تايطعملبيكرتلاةداعإو،ءانغإلاوديدجتلاوةفاضإلا:اقحاهذيفنتنسحأ
ذإدعب،ءانبلاقاطنعيسوتوليدبتلاورييغتللةجاحلاسمأبتناكةيفرعم
نيدلابنمؤملاناسنإلابلاطموديدجلارصعلاتاجاحلًامامتةحلاصدعتمل
.ديدجلا

ارمأتحبصأدقاهمويتناكةميدقلاةيراضحلاميقلانمًاريثكنإ
اهلادبتساواهرييغتةرورضبيضقت)ةيمدقتلا(مالسإلاةكرحتناكو)ايعجر(
.مالسإلااهغاصيتلاةايحلاضبنعماماجسناوةيحالصرثكأةديدجرصانعب

ركتبيوفشتكينأىلعردقملسملالقعلانإلب،بسحفاذهسيل
.صاخلاهدهجلةجضانارامثملاعللاهمدقينأو،ةيلكلابةديدجاميقورصانع
هحرشةداعإو،ميدقلاثارتلاةيامحوهنوملسملاهعنصاملكسيلف
قيرطلاوهثارتلاكلذنأكو،هيلعتاشيمهتلاضعبةفاضإو،هريسفتو
نألقعرودقمبنوكينلةلفقمةيمتحهنأكو،يفرعمطاشنلكلديحولا
.ةموسرملااهدودحنعجرخيوأاهعيضاومىلعذشي

ريثكلافشتكاوركتباو،ةديدجًاميق،ءادتبا،ملسملالقعلاعدبأدقل
اهيلعتنبيتلاسسألاةباثمبتناكيتلاةيفرعملامظنلاوتايطعملانم
رودلانإفاذكهو.اهبراغموضرألاقراشميفىرخأفراعمدعباميف
روظنملااذهلالخنمجلاعينأبجوتيةيمالسإلاةراضحلل)يئانغإلا(
نيمأعباتدرجمودغييكل،كاذوأببسلااذهل،هقحطمغيالأو،عساولا
..مهضماوغحرشومهتعاطومهمهفىلعريدق،ءامدقلانانويلايملعمليكذو
وأ..ليدبتلاوريوحتللوأمدهلاوضقنللةلواحمةيأاذهءاروةمثسيلو
.نيمدقألافراعمبةتبلااهلةقالعالةديدجديلاقتوتايطعموميقعادبإل



لقعلاناكو،راكتبالاوليكشتلاىلعةريدقةديدجلاةيؤرلاتناكدقلو
.عنصيذلاعنصاذكهو،ةمهملابًاريدجيمالسإلا

،ةيرشبلافراعملاءانغإيفةيمالسإلاةراضحلارودنعتاداهشلاو
ةيبيرجتلاوةيعوضوملاميقلافاشتكاو،ةلوهجملاقافآلادايتراو،اهيلعةفاضإلاو
ًاقرشنييميداكأوءاملعونيسرادوباتكنعتردص..ةريزغةريثك،ةديدجلا
يفسأبالنكلو..عدياهيأوذخأياهيأءرملاىلعبعصيثيحبً،ابرغو
..ليصألاءاطعلااذهلتارشؤمةباثمبنوكتبسحفجذامنسابتقا

مهأنمدحاووهينانويلاثارتللنيملسملاريوطتنإ":غنويسيول
ةيمالسإلاةراضحلانأكلذىنعمسيلو.ملاعلايفيفاقثلاخيراتلاتاقلح
بيغتالنأبجي.ةميدقلاةينانويلاةراضحللساكعناوأديلقتدرجمتناك
ةعدبملاراكفألاكلت-ةيمالسإلاةراضحلاّميقنوشقاننذإ-اننهذنع
نأنوملسملاعاطتساو،هلبقومالسإلاعمةيبرعلاةريزجلانمتءاجيتلا
.)70(ً"اديرفًاقاّبسًاديدجانولكلذنماوعنصيفينانويلاثارتلااهباوجزمي
بيجيو"؟ابوروأيفنيملسملاوبرعلاةراضحهتكرتيذلاام":لءاستيوهو
مولعلابءاهتناو..رولكلوفلابءادتبا،تايوتسملاعيمجىلعاهتامصبتكرتدقل"
رمقلاطئارخيفكانهو..ةيبرعتاحالطصاءاضفلاوحالممدختسيثيح
يناتبلاويلكرزلاك:برعلاءاملعلاضعبلءامسأهيلعقلطأعقومنمرثكأ
ةراضحلانماهملعتينأبرغلاىلعلازيالةريثكءايشأنإ.ءادفلايبأو
.)71("ةيمالسإلا

نورقلايفرثآملامظعأ،قرشلاةرقابع،نوملسملاققح":نوتراس
ةغللابةداماهرزغأو،ةلاصأاهرثكأو،ةميقتافلؤملامظعأتبتكف.ىطسولا
رشعيداحلانرقلاةياهنىتحنماثلانرقلافصتنمنمتناكو.ةيبرعلا
اذإ،ناكيأليغبنيناكدقلىتح،يرشبلاسنجللةيئاقترالاملعلاةغل
دقلو،ةيبرعلاةغللاملعتينأ،اهروصثدحأبوهرصعةفاقثبملينأدارأ
.)72("اهبنيملكتملاريغنمنوريثككلذلعف

ةعومجمرشعسماخلانرقلاوعساتلانرقلانيباميفتنوكت":ويديس
ةددعتمتاعونصموتاجوتنمترهظو.خيراتلايفةيفاقثلافراعملاربكأنم
كلذلكو.رصعلااذهيفشهدملاينهذلاطاشنلابدهشتةنيمثتاعارتخاو
عيمجيفاهتذتاسأاوناكبرعلانأبلوقلانكميثيحبابوروأهبترثأت
ةعصانةقيقحلانكلو،برعلانأشنمّللقننأانلواحدقل.ةفرعملاعورف
اممهلدرننأالإانمامأرفمنمسيلوءاجرألاعيمجنماهرونعشي
.)73("..لدعنمنوقحتسي



اهبلياحتيتلاةبيترلاةقيرطلاىلعىعنأنأيلعيغبني":ربيرد
هذهامأ.انيلعةيملعلانيملسملارثآمراظنألانعيفخيليبوروألابدألا
.راظنألانعةيفخمنآلادعبًاريثكلظتالفوسنيقيلاىلعاهنإفرثآملا
ىلإرمتسينأنكميالينطولارورغلاوينيدلادقحلاىلعينبملاروجلانإ
.)74("دبألا

دقو.قفألاةعسوةقدلابتفصتاةيملعلابرعلالامعأنإ":نوسلكين
-ناعمنمةرابعلاهذهلمحتاملكب-ثيدحلاملعلااهنمدمتسأ
.)75("ضرتفناممةيلعافرثكأةروصبهتاموقم

عساتلانرقلايفاهمجنعمل)ةيملع(تايصخشيديأىلع":يلييمودلا
لاقتنالاو،ةمجرتلاىلعنيرصتقملانيمجرتملاةلحرمزايتجابرعللمث،يداليملا
.)76("ءالصألاءاملعلاةلحرمىلإعارسىطخباهنم

ááá
لقنلا:ةيمالسإلاةراضحلاهتسراميذلاثلاثلايفيظولاهاجتالاةمثو

.راشتنالاويفارغجلا
ىلعًاينالقعًاحاتفناتسرامدقىلوألايفةيمالسإلاةراضحلاتناكاذإ

تحرشوتّرسفوترّوحدقةيناثلايفتناكاذإو،ةقباسلافراعملاثارت
ديلاقتزواجتيًايناسنإًاحاتفناسرامتانهاهاهنإف،تنغأوتركتباوتفاضأو
.رورغلاوةينانألاضفريو،تاذلاىلعقالغنالا

يتلاةهجلاتناكةيأ،ملعبلاطلكلمهرودصنوملسملاحتفدقل
ءوضلااهنمجرخييكلاهعيراصمىلعمهذفاونومهباوبأاوحتفو،اهنممدق
مهتايطعمومهفوشكاوعضودقل..رونلااهحنميوملاعلاتاراقيطغيفديدجلا
قيرطلانإفذخأينأديرينمنإ:توصىلعأباودانوعيمجلامامأ
.ذوذجمريغ-قحب-مهؤاطعناكدقل..حوتفم

يفبرعلاريثأتناكدقل":ةقيقحلاهذهدكؤينوبولفاتسوغنإ
نأعيطتسنالنحنو.اهتراضحببرعللةنيدمابوروأف،ةياغللاميظعبرغلا
ةراضحلابرعلالخدأامدنعابوروأةلاحانروصتاذإالإريثأتلااذهكردن
يفاهتثعبةيركفةروثةيأكردننأعيطتسن..":ريلكللوقيو.)77("اهيلإ
ءاملعلااهانجةدئافةيأو،ةينيتاللاىلإةيبرعلانمةمجرتلاةكرحبرغلا
ملعللًاراشتناومدقتللةيرهوجةادأةمجرتلاهذهتناكف،اهنمنيتاللا
ويسمتاملكفرعيالدحأداكيالو.)78("برغلابناجبشعتنملايبرعلا
يفابوروأةضهنترخأتلخيراتلاحرسمىلعبرعلارهظيملول":يربيل
.)79("نورقةدعبادآلا



ملاعىلإةيراضحلاانتايطعماهيلعتلقتنايتلاروسجلافرعيانلك
..طسوتملارحبلارزج..اينابسإ:قيمعلاهتابسيف-اهموي-قراغلابرغلا
يخيراتلاكاكتحالابراجتنعًالضف..لوضانألاوايقيرفأوايسآئطاوش
تربعدقلبرغلابوعشوةيمالسإلاةمألانيب،برحلاوملسلايف،يرشبلا
لالخنماهراثآتكرتو-غنويسيوللوقي-ابوروأىلإةيبرعلاةراضحلا
اينابسإىقبتو،ةيروسوةيلقصواينابسإ:ةيمهألابيترتبيهروسجةثالث
مئادلايبرعلاريثأتلانإ..ابوروأىلإةيبرعلاةراضحلاهربعترمقيرطمهأ

يفةيبرعلاةطلسلادجاوتببسبطقفنكيملً،ايوغلوًايفاقث،اينابسإيف
ىلإاينابسإتزواجتةيبرعلاةراضحلانإف.نورقةينامثءاهزدالبلاهذه
قاطنىلعمولعلاوةفسلفلايفتامجرتلًاقلطنماينابسإتدغثيحابوروأ
.م1085ماعنويحيسملااهداعتسايتلاةلطيلطةنيدميفكلذو،عساو
ىلإ،نيثحابلاقيرطنع،ابوروأىلإكلذكلقتنتةيبرعلاةفاقثلاتناكو
رشاعلانرقلادهشو.هييلبونومونوبرانوايليسرموزولوتواسنرفبونج
ًايفاقثًازكرماهلعجاممنيروللاىلإةركبمةروصبةيبرعلامولعلالاقتنا
يهويراضحلايبرعلاريثأتللزكارمىرخأندمتدغامك.نينرقةدمًاماه
نمءازجأىلإةفاقثلاهذهتلقتنانيروللانمو.امهريغونولوكوجزبيل
.ارتلكنإىلإوايناملأ

اهقيرطيفةيمالسإلاةراضحلاهتزاتجايذلايناثلارسجلاةيلقصتناكو
ةيمالسإةيحيسمةراضحروهظرشعيناثلانرقلادهشدقلو"ابوروأىلإ

ظحلاءوسلو،ةيلقصيفنويدنامرونلااهعبتايتلانيللاةسايسلةجيتنةيلقص
نيبتاقالعلاخيراتيفةديرفيراضحلانواعتلانمةرهاظلاهذهنإف
مهبادآو)مهديلاقت(برعلانعنويدنامرونلاذخأدقو.ابوروأوبرعلا
ةينانويلاوةينيتاللابناجىلإةيمسرةغلةيبرعلاةغللاتمدختساو،مهمولعو
.)80("يبرعلاطمنلاىلعدوقنلاتبرضو

تالاجملايف"ةيبيلصلابورحلانمز،ثلاثلارسجلاةيروستناكو
)ةفرصلا(مولعلاتالاجميفامأ،ةيعانصلاوةيعارزلاوةيركسعلاوةيراجتلا
يبوروألابدألانإفكلذبناجىلإ..ريثأتريبكةيروسلنكيملف،ةفسلفلاو
يروطسألاويصصقلانفلانمابوروأىلإةيبيلصلاتالمحلاهتلقنامبىنتغا
ةفاقثلالقنيفريبكلالضفلاراجتللناكو.ةيبرعلاوةيطنزيبلانيتراضحلل
قرطلاتناكدقف،نييبيلصلانمزيفةيروسقيرطنعابوروأىلإةيمالسإلا
ندملابوصكلذدعبو،دوسألارحبلاوةيروسنمقلطنتةيمالسإلاةيراجتلا
ربعلقنتعئاضبلاتناكو،ةيقدنبلاواكولوةونجلثمةيلاطيإلاةيراجتلا



غربنرونوغروبمسكوللثمابوروأيفىربكلاةيراجتلازكارملاىلإبلألالابج
نمقلطنتتناكفةيقرشلاةيراجتلاقرطلاامأ.اهريغوغربسنجيروملواو
.)81("ابوروأقرشنادلبىلإوايسورربعةيمالسإلادالبللةيقرشلاقطانملا

ناديميفاهتفيظوتسرامةيمالسإلاةراضحلانإفرمأنمنكيامهمو
اهبتسراميتلاءاطعلاوةيلعافلاىلعاهسفنةردقلابيفارغجلارشنلا
.ناسنإلالجأنملمعتلاوحألالكيفتناكدقل..نيتقباسلااهيتفيظو

رودلامجحلًاليلحتانسرامولاننإ..انهاهلاقينأبجيامةمثو
بهاذملااهتذّفنيتلاراودألابةنراقم)ًايراضح(مالسإلاهسراميذلا
دجنساننإف،ةفرحمةينيدمأةيعضوتناكءاوس،ىرخألاتاراضحلاو
نابسحلايفانعضواذإاميسال،اهبيرقتبعصيةدتممةعساوةفاسملا
.مالسإلاةراضحاهتسراميتلاثالثلاةيساسألافئاظولا

الو،ةيرصملاوةيقينيفلاوةيروشآلاوةيلبابلاوةيرموسلاتاراضحلاالهنإ
ةيسرافلاتاراضحلاالو،ةيطنزيبلاوةينيتاللاوةينيلهلاوةيقيرغألاتاراضحلا
ىلعةرداقب،رخازءاطعنمًاعيمجهتمدقامىلع،خلإ..ةينيصلاوةيدنهلاو
.رودلااذهتماستنأ

ةيبوروألاةيعضولابهاذملاالو،ةيدنهلاوةينانويلاتافسلفلاالهنإو
،ناملألاوزيلكنإلاونييسنرفلاتايوابوطىتحو،ريونتلاوةضهنلادوهعذنم
سكرامةيدامو،لغيهةيلاثمو،يماكورتراسودراغكريكورغديهتايدوجوو
ًاضيأةرداقب.ً.ادجنوريثكمهريغو..يكريمألايويدنوجةيتامغاربو،زلغناو
،اهئامنإوةفرعملانيوكتىلعطقفسيل،هتردقيفمالسإلاتماستنأىلع
ةبرجتو،روظنمققحتمعقاوىلإراكفألاوميقلاليوحتيفًاضيأنكلو
.ناكملاونامزلاتاحاسميفةيمانةيحقلختتتاربخوةشيعم

يفًاحونجاهيفكيف،ةفاكاهتحنجأب،ةرصاعملاةيبرغلاةراضحلاامأ
يفنزحملالتخانمهيناعتام،يفيظولارودلايفاراسحناو،ةيصخشلا
هبققحتلاةيمالسإلاةراضحلاتعاطتسايذلارمألا،تايئانثلانيبنزاوتلا
.باجعإلاوريدقتلاريثيلكشب

ááá
ربعةيمالسإلاةراضحللةيساسألافئاظولا-ماتزاجيإبو-يههذه

.خيراتلا
نكميف،ىرخألاتافاقثلاعميمالسإلايفرعملالماعتلاغيصامأف

:ةيلاتلاةيساسألاهحمالمىلعريشأتلابءافتكالا
ام،هنمةدودحمتاحاسميفالإ،يمالسإلاخيراتلادهشيمل)1(



ةطلسلالّخدتيأ"ةهجوملاةفاقثلاب"ةثيدحلاروصعلايفهيلعحلطصأ
يلاتلابو..ةددحمتاونقيفهجوتلاىلعهماغرإويفاقثلاطاشنلايفةيمسرلا

ًارايتخانايحألامظعميفةيضقلاتناك..ريغلاةفاقثعمملسملالماعتيف
وأضفرلاوأذخألايفاهسفنةيمالسإلاةديقعلاريياعمالإهطبضتملًارح
.ريوحتلاوليدبتلا

طاشنلاهيجوتيفةيمسرلاةسسؤملاوأةطلسلالّخدتنإ)2(
ىلعماغرإلاوأمازلإلاعباطذخأي،ةانثتسمةليلقتالاحيفناك،يفرعملا
ىلعثدحاماذهو(ةيمسرلاةانقلايف،هنمبناجوأ،طاشنلااذهلوخد
بهذملاةلودلاتّنبتامدنعلوألايسابعلارصعلارخاوأيفلاثملاليبس
لاعفألاةلسلسيفيسلدنألاخيراتلالحارمضعبيفثدحامو،يلازتعإلا
نكلو)خلإ..نيدحوملاونيطبارملاوةفوصتملاوةفسالفلانيبلاعفألادودرو
يفرعملاطاشنلازيفحتيفلثمتتتناكةيمسرلاةسراممللعسوألاتاحاسملا
لاثملاليبسىلعركذتنلو(اهسفنةطلسلاتاناكمإولئاسوبهيلعةناعإلاو
اهلذبيتلادوهجلاو،يفيلأتلاطاشنلايفاهرودوةمكحلارودةسسؤم
ةصاخبوىرخألاتافاقثلانعةمجرتلالاجميفلئاوألانويسابعلاءافلخلا
رحلالماعتلاتالاحىلعًاسايقةددحملاتالاحلاهذهادعاميفو.)ةينانويلا
تافاقثمضخيفرحبأ،ملسملاملاعلاوأفقثملانإف،ىرخألاتافاقثلاعم
يتلاةديقعلاريياعمب،نايحألامظعميف،ةطبضنملاهتيرحسرامييكلريغلا
.اهيلإيمتني

حتفريغلاتافاقثعملماعتلايفيفرعملارايتخالاةيرحنإ)3(
،لماعتلااذهيفىصقألافرطلاىلإمولعلابنيلغتشملاضعبباهذلقيرطلا
اذهنأمغر،ةيعرشلاوأةيديقعلاريياعملاوطباوضلاضعبًانايحأًازواجتم
يفىريناكو،ناميإلاةرئاديفهسفنعضيناكةيتاذلاهتاعانقيف،ضعبلا
وهامكقبطنياذهو(ملسمكهتيؤرلًازيزعت،اذهحتفنملايفرعملاهطاشن
ةليسوكبدألابنيينعملانمليلقلاوةفسالفلانمديدعلاىلعفورعم
امك،ةقطرهلاوأقورملابنوغمديءالؤهناكاماردانو،)تاذلانعريبعتلل
جورخلاب،ىرخألاتافاقثلارئاوديفثدحامك،اوحجبتيملمهتهجنممهنأ
تاكرحضعبنأانهظحالننأبجيو(هيلإنومتنييذلانيدلانع
ةياهنيفيهو،قايسلااذهيفلخدتال،ًالثمةقدنزلاكةيديقعلاةدرلا
عميمالسإلاطاشنلاراسمىلعبسحتنأنكميالو،ةدودحمةكرحرمألا
.)طاشنلااذهبلاطمىلعساسألايفةجراخاهنألريغلافراعم

راسمديدحتيفةسسؤملاوأةطلسلارودراسحنالادادتماو)4(



نمدبال،ريغلانعًالقنوأاعادبإ،نيملسملاءاملعلليفرعملاطاشنلا
،ةيمهأنيملسملليراضحلاخيراتلاتازيمرثكأنمةدحاوىلعريشأتلا
يفيساسألاههجوتومالسإلليفرعملاروظنملانع،حضاووهامك،قثبنتيتلاو
امهلوأرابتعإو،ناميإلاوملعلانيبمؤالتللةحلملاهتوعدو،بيقنتلاوفشكلا
.هديكأتويناثلازيزعتلةيرورضةادأ

نيبماطترإوأةنادإاميأدهشيمليفرعملاانخيراتنأيهكلت
وأ،ةيرظنحرطيوأ،امةقيقحفشتكييذلاملاعلانيبوةسسؤملاوةطلسلا
مويلاىمسيامم(يملعلاهطاشنقايسيفةدرفمركتبيوأً،انوناقغوصي
.)ةضحملاوأةفرصلامولعلا

وأتايضايرلاوأءايميكلاوأءايزيفلاوأكلفلايفامًافشكنإ
،ةمكاحملاىلإًامويهبحاصدقيملخلإ..ناويحلاوأتابنلاوأبطلا
هتدهشامم،دالجلاىلإهسأروأةقرحملاىلإهتافلؤمقسيملو،ةنادإلاو
يففشكلاناك،سكعلاىلع..)خلإ..ونورب،رلبك،هليلاغ(ةيبوروألاةحاسلا
.هتنادإوأهيفنلالناميإلاديكأتلةصرفنايحألامظعم

حنم)ةيوبنلاةنسلاونآرقلا(ةيديقعلاهلوصأيفمالسإلانأمغر)5(
يفلعافرودهلناك،يفرعملاطاشنلاةرئاديفلمعجهنمنيملسملا
قئارطددحيًاجمانرباومسرينأاولواحيملمهنأالإ،يفاقثلامهضوهن
يفةنيعمتايولوأيطعيوتافاقثلاهذهفّنصي،ريغلاتافاقثعملماعتلا
تايطعملاومطترتيتلاتاحاسملاىلعءارمحلاطوطخلابرشؤيو،ذخألا
.خلإ..ةيمالسإلا

ةيؤرللًادادتمالثمي،يبلسلاويباجيإلاهيدحيفاذهلعلو
.جراخلانملّخدتامنودريغلاعميراضحلالماعتلايفةرحلاةيمالسإلا
لاجترإلانمًاعونةركبمتارتفذنمظحلنانذخأاننإفلاحةيأىلعو
اذهبحسنإدقو،ىرخألاتافاقثلاعملماعتلايفنزاوتلانادقفوىضوفلاو
:نييوتسمىلع

نأةداضمتادرفمورصانعضعبلحاتأيذلايعونلاىوتسملا.أ
.ملسملالقعلاىلإبرستت

تايطعمنمسادكاهبجومبتلقنيذلايمكلاىوتسملا.ب
يفظوحلملؤاضتءازأً)انايحأجفيفرحلقنغيصبو(ةينانويلاةفسلفلا
نأكاذواذهرربيدقو.)الثمبدألاك(ىرخألاةيفرعملابناوجلالقن
نيبومهنيبمئاقلالدجلايفةديجةادأةفسلفلايفاوأرنيملسملا
ّدحىلإحيحصاذهو،سجوتلانمردقببدألاىلإاورظنامنيب،مهموصخ



نأىلإاذه،فيظوتلاىلعءاصعتسأرثكأوتاذلابًاقاصتلارثكأهنألريبك
ًاحيرصًاينثوًاعوزننمضتتتناك،نمزلايفةركبملا،ىربكلاةيبدألالامعألا
.ىلوألاةظحللاذنميديحوتلايمالسإلاروظنملابًاماطترإلثمي

تافاقثلانعةلوقنملافراعملاطامنأتناكةديدعتالاحيف)6(
قيقحتلةليسوامنإوهتاذدحبًافدهملسملاملاعللةبسنلابدعتال،ىرخألا
نأاهلديرألاوحألالكيفيهو،ةيلمعوأةيديقعفادهأزيزعتوأ
رئاسىلعاهتاردقو،اهتاناكمإززعتو،ةيمالسإلاةايحلابلاطممدخت
اهنمةعساوتاحاسميفتفظوةفسلفلانأفيكانبّرمدقلو.تايوتسملا

مولعلابمويلاىمسياممريثكلاانهفيضننأنكميو.ناديملااذهيف
هسفنتقولايفانلرسفييذلارمألا)امّدحىلإةيقيبطتلاو(ةفرصلا
ضقانتتاهمظعميفاهنألنونفلاوبادآلاةرئاديفلقنلاتاحاسملؤاضت
.نييوتسملاىلعةيمالسإلاةايحلابلاطمو

رصانعلاهذهلقنبفتكيململسملاملاعلانإفاذهلًادادتماو)7(
انرشأنأوقبساميفاهيلإفاضأواهرّوطواهّامنامنإو،نيرخآلانعةيفرعملا
لقنلاناكلماعتلانمعسوألاتاحاسملالثمتيتلاتالاحلايفف،هيلإ
نيتقيقحىلإريشيهتاذدحباذهو،لقألايفةيمكوأ،ةيعونةفاضإبنرتقي
هنأىلعهيلإرظنيملرخآلليفرعملاطاشنلانأيفامهالوألثمتتنيتيساسأ
طاشنلايفةلحرمربتعأامنإو،لامكلانمىصقألادحلاو،فاطملاةياهن
نيملسملالبقنماهيلإفاضينأ،ةربخلامكارتنيناوقمكحبنكمي،يرشبلا
درجمىرخأًانايحأربتعأو،يفاقثلاانخيراتىرجميفثدحامك،مهسفنأ
اذهبلاطمدنعنايحألامظعميفروحمتتدعبأتاياغةمدخلةليسو
.نيدلا

ءازإصقنلاةدقعبساسحإلالؤاضتيفلثمتتفامهتيناثامأو
يفملسملالقعلانإلب،رمألاةياهنيفاهتادرفملمالستسإلاو،ريغلاتافاقث
هطوغضومصخلاتايطعمىلعيلاعتلاب،ساسحإلااذهزواجتتالاحلامظعم
نمًايفرعمًافدهاهرابتعإنودتايطعملاهذهلفيظوتغيصقفو،ةيفرعملا
ً.اثلاثاهيلعةفاضإلاو،ىرخأةهجنماهدينفتواهدقنو،ةهج

"صئاصخلا"
نملصفلااذههنمضتاملالخنمو،رشؤننأديرناننإفنآلاو

نمكييذلارهوجلا..ةيمالسإلاةراضحللةيساسألاصئاصخلاىلع،تايطعم
اهلعافتنعضخمتييذلاوأ،ةريغتملاتاربخلاولاكشألاورهاظملافلخ
:رمتسملايخيراتلااهققحتربعرولبتيومئادلا



لوصأنعقثبنتاهنأىنعمب،ةيناميإةراضح-ءدبلايف-اهنإ:ًالوأ
اذهبيهو..ءامسلانممداقيحو..يهلإلمعجهنمنمةدمتسمةيديقع
ةيفرعملاةطشنألانعزيمتتو،ةفرعمللديحولاردصملا)دوجولا(رابتعازواجتت
مثنمو.دوجولاعمبنجىلإًابنجريطخلالصألااذهدامتعابىرخألا
كلذنعًادرفتمًاريبعت-لاكشألانملكشب-ةيمالسإلاةراضحلاودغت
ءاطخأنمتنمضتامهميهو.ضرألاوءامسلانيبموسرملاءاقللا
-ًانايحأ-تدعبوأتذشامهمو،ةدمعتمريغوأةدمعتم،تافارحناو
نمدمتسملاقلطنمللقداصلاريبعتلااهنوكنع،ليصألااهراسمنع
اهعاقيإيف..ماعلااهجيسنيفلظتاهنإف،فدهلابوصةجوتملا،روذجلا
بنجىلإًابنج)يحولا(دمتعتةيناميإةراضح،اهضبنواهتاهجوتواهتروريصو
.)دوجولا(عم

يتلاميقلاةموظنمراطإيفلمعلامزتلتكلذلجأنميهو
هسفننعمازتلالااذهربعيو..ةموظنملاهذهجراخسيلو،ةديقعلااهددحت
هنأامك،هجئاتنعملماعتلاغيصيفويراضحلاطاشنلاةيكولستادرفميف
ايلعلاةيناميإلافادهألاةمدخلجئاتنلاهذهفيظوتيفهسفننعّربعي
.ةفرصةيعفنمةادأوأ،هتاذدحبًافدهاهلعجسيلو،ناسنإلل

دنع،ةيمالسإةسرامملكنأشوهامك،ةراضحلاهذهةيناميإروحمتت
يفةدرفملكيطغتيكلرارمتساباهترئادةحادنم،هنمقلطنتو)ديحوتلا(
عاعشإلاوبذجلاةطقنهنإ..ءاوسلاىلعةيكولسلاوةيفرعملانيملسملاةايح
.ىقلتيوخضي،ذخأيويطعييذلابلقلا..اعم

الإهلإال(ىربكلاةيسيسأتلاةداهشلانعقثبنييذلاديحوتلانأامب
،نمزلايف،ىلوألاةظحللاذنملخديسهنإف،فدهلاوزكترملاوه)هللا
هعبطييكليراضحلاطاشنلاتايئزجنمةيئزجلكىلإناكملايفدتميسو
ةملكبهغبصيو،هالعيفلجدحاولاهللاعملاعفلارثؤملالباقتلااذهب
ةروريصلايفاهيلإهجوتيو،لمعلاجاهنمملسملااهنعذخأييتلاهللا
.ريصملاو

ةيمالسإلاةراضحلاةنراقمىدلةيروحملاةصيصخلاهذهدكأتتفوسلو
ىلإةدوعءازإبانهاننإ.ةيعضووأةفّرحمةينيد،ىرخأةراضحةيأب
..اهقلأتواهتيلعافواهحوضوتاجردىصقأيفىربكلاةقيقحلاىلإ..روذجلا
هتصرف،لمعيوهويرشبلالعفلاحنمتنأاهلردقيسةيمالسإلاةراضحلانإ

،ملاعلااذهيفهدحوهللانعةفيلخةليصألاهتفيظوديعتسينأيف
.اهيفهدحوهلًارمعتسم



،بطلايف،كلفلايف،عمتجملايف،سفنلايف،ايفارغجلايف،خيراتلايف
ةيوايميكلاتالداعملايف..هسفننعيمالسإلاديحوتلاّربعي،ةسدنهلايف
يفو،ءامسلاىلإةدعاصلاةدرفتملاةقثاولارئانملايف..تاميتراغوللاوبويجلاو
تاسملوءارعشلاتاملكيف..ميلستلاوعوشخلاىلعةرّوكتملابابقلا
.ىرخأةفرعمةيأيفلجتيملامكديحوتلاىلجتي..نييرامعملا

ةلثامتملاهتدحوخيراتلاربعيراضحلاانطاشنديحوتلاحنمدقل
اهطويخهجتتةدحاوقاسنأيفهقيرافتوهتايئزجدش..ةدرفتملاهتيصخشو
ةياهنيفجيسنلاثبلياميكل،هنعقثبنتو،دحاولافدهلابوصًاعيمج
.دحاوجاسنيديعنصنعلاحلاناسلبًاّربعمءيجينأرمألا

هناحبسهللاةلابقملسملاملاعلاديحوتلاعضيعفادلاىوتسمىلع
ىتحاهرمثتسينألًايعاس،اهايإهللاهعدوأيتلاهتاردقنعًالوؤسم
يفرعملايعسلااذهتايطعمغاصتفدهلاىوتسمىلع.ىوصقلااهدودح
نمردقاميأدهجلااهعسوامةزواجتم،هللاةملكعمةقفاوتمنوكتيكل
.جاودزالاوأةيئانثلا

الماعمو،ءاطعلانمديزملًاعفادريصيديحوتلانإفلاوحألالكيفو
.ةدرفتملاةليصألاهتامسهحنموءاطعلااذهةدحول

نميهملارداقلاهللاعنصنمةعيبطلاوملاعلاونوكلاودغيديحوتلايف
يتلاتايمنصلاوتافارخلارئاسنمملسملاملاعلاررحتيو،ديعملائدبملا
رحلاهقالطناتلقرعف،ىرخألانايدألاوبهاذملايفملاعلاوةعيبطلااهتسبلت
ملسملاملاعلاعضيديحوتلانإ..سيماونلاوتاقاطلاوننسلانعفشكلل
ًاديسةلتكلاهذهقوفهعضي.ً.اديرمًالعاف،ةينوكلاةلتكلاةهجاوميفًارح
ةدازتسالل،ةفرعملابققحتللىربكةصرفديحوتلاريصيمثنمو،قئالخلاىلع
ىلإرثكأبرقتلاو..ةايحلاوةعيبطلاوملاعلابيبالتبكاسمإلالجأنم،اهنم
.هللا

عمةيمالسإلاةراضحلالماعتربعنامألامامصوهديحوتلاناكًامئادو
الو،هايإومجسنيامالإ،بلغألامعألايف،ذخأتالف،ىرخألاتاراضحلا
ًاضيأانهاهو.ةيمالسإلاةراضحلاةكبشىلإهريرمتبوهحمسيامالإررمت
،اهتيصوصخواهتدحوبرثكأققحتتنأبةراضحلاهذهلةصرفلاديحوتلاىطعأ
نمريثكيف،اهعاقيإيفضبنتتناك،ىرخألاتاراضحلانأانركذتاذإاميس
الثيح،زاجيإبدادضألاوتايئانثلاوتايمنصلاوةهلآلاتاوصأ،نايحألا
لوقيامكديحوتلانإف،ديزملالمتحيعوضوميفةضافتسالابلاجملاحمسي
ةيمالسإلاةراضحلايطعييذلاوه"هللاهمحريقورافلاليعامسإروتكدلا



اهيلإلخدياملكعبطييذلاوه.اهئازجأنيبطبرييذلاوه.اهتيوه
عمةسناجتمديحوتلايفاهروبعنمجرختفاهرّهطيواهملسؤيفرصانعنم
تحتنيدايملاعيمجيفمهءارآانوركفمبتكًاثيدحوًاميدق.اهلوحاملك
عيمجلمشييذلاربكألاأدبملاهيفاوأرمهنألكلذو،ديحوتلاناونع
رهاظملاعيمجاهنعترجفتيتلاىربكلاةوقلاهيفاوأرو،ىرخألائدابملا
.ةيمالسإلاةراضحللةنّوكملا

ةداهشلاهذه)هللاالإهلإال(نأبناميإنعةداهشلاوهديحوتلا"
ىمسألمحت،هدعبراصتخاالًاراصتخاةرصتخملاو،اهرهظميفةيبلسلا
نكمأنإ،ةدحاوةملكباهتمّربةراضحنعريبعتلانكمأاذإف.اهلجأويناعملا

هرثكأوالوطهرصقأوهو-مالكلاغلبأيفخيراتلاوعونتلاوءارثلالكبص
ةراضحلليلاتلابوديحوتللاناونع)هللاالإهلإال(يفاذهناك-ةلالد
برغلاةراضحجيسننممداقلا،يدوراغلوقيامكو.)82("ةيمالسإلا
،)83(")يمالسإلاناميإلليساسألاتابثإلااذه)هللاالإهلإال(.."ةيددعتلا
امو،لبقتسملاىوتسمىلعتابثإلااذههينعييذلاامًاديجفرعيوهو
."خيراتلا"ىوتسمىلع،لباقملاب،هينعييذلا

نيب..حاتفنالاوةلاصألانيبنوزوملباقتبتزيمتةراضحيهوً:ايناث
دادعتسالانيبولالحنالاوريغتلاوككفتلانمتاذلاةيامحىلعةردقلا
.اهلثمتواهمضهو،ريغلانمتاربخلاوميقلالوبقلمئادلا

نم-ًايبسن-ةريصقةرتفربعو،ملاعلاىلإنوملسملاكرحتدقل
اهتموميددمتستيتلاةلاصألاكلتبتّزيمتةراضحةغايصنماونكمت،نمزلا
ةيصخشرّمدتيتلاةبيرغلاتانايكلايفنابوذلامدعوتاذلانيصحتنم
ىلعًامويقلغنتملاهنكلو.اهتامسواهحمالميغلتوةملسملاةعامجلا
تايساسحالودقعامنوداهردصتحتفلب،ىرخألاتاراضحلاتايطعم
ةينبيفلاعفيباجيإوهاملكتلثمتوتذخأو،عساولاملاعلاىلع
.ةفاكةيرشبلافراعملا

ال،تايدحتللةباجتسالاىلعةريدقةيمالسإلاةراضحلاتناكدقل
اهربخت:ةيراوحةهجاومربعاهلباقتلب،اهءازإبرهتالواهنودشمكنت
اهنيوكتىلإاهليحت،رصانعلاهذهنحتمت،ةيلوألااهرصانعىلإاهككفتً،اديج
عممءالتيامذخأتفً،اعمدوجولاويحولانمةدمتسملااهتينبويمالسإلا
ينثتستو،دعبتوضفرتو،دادتمالاوومنلاىلعةردقلاهحنمتونيوكتلااذه
.تارثعلاوقئاوعلااهقيرطيفعضيوومنلاةكرحلقرعيام

عملاعفيباجيإراوحخيراتوهةيمالسإلاةراضحلاخيراتنإ



تناكدقو.تاباجتسالاوتايدحتلانمةلسلسخيرات..ىرخألاتاراضحلا
ربكأبةباجتسالاطامنأعيونتىلع،نايحألامظعميف،ةريدقةراضحلاهذه
اهمضه..ريغلاىدلةيباجيإلارصانعلاءاوتحاو،ةنورملاوفيكتلانمردق
ىلعنيعتةيمالسإلاةراضحلاةروريصيفةيئانبةدامىلإاهليوحتو،اهلثمتو
.دادتمالاو،ىنغلاو،عونتلاو،ومنلا

اهحمالممهأنماحملمّدعييذلاديرفلانزاوتلاةراضحيهوً:اثلاث
.ةيمالسإلااهتيصخشباطابتراوةيصوصخاهرثكأو

ةلباقتملاهفارطأبهنإ.ةفاكتاهبجلاىلعو،تاهاجتالارئاسيفنزاوتلا
يذلانزاوتلااذه..جيسنلايفةمحللاوىدسلاةباثمب،ةقفاوتملاهتايئانثو
ركفميمصيفهنإ..ءاوسلاىلعقيبطتلاوةيرظنلايف،كانهوانهىداصتي
.ةيراضحلاهتروريصبلقيفومالسإلا

اُونوُكَِتلاًطَسَوًةَُّمأْمُكاَْنلَعَجَِكلَذَكَو)حوضوباهلوقيميركلانآرقلانإ
.)143:ةرقبلا((...اًديِهَشْمُكَْيلَعُلوُسَّرلاَنوَُكيَوِساَّنلاَىلَعَءاَدَهُش
ةيجيتارتسإو،يديقعفقوماهنكلوً،ايفارغجًاعقومتسيلانهةيطسولاو
ةردقلااهنإ..ملاعلاونوكلايفنمؤملاناسنإلاعقوملةذفانةيؤرو،لمع
نمو،لامشلاوأنيميلابوصحونجلامدعو،نزاوتلابققحتلاىلعةمئادلا
نممهيلعلطتاهنأل،سانلاىلعةداهشلاموهفمققحتيةردقلاهذهلالخ
.روجيالوليمياليذلانزاوتملافارشإلاعقوم

نيبحجرأتلل،يخيراتلاىوتسملاىلع،ضّرعتدقنزاوتلااذهنأمغرو
براجتلارئاسنيب،لظيةيمالسإلاةبرجتلاراطإيفهنأالإ،نيحلاونيحلا
ً.اقلأتوًاحوضواهرثكأ،ملاعلايفىرخألا

يفعمجتنأىلع،هذهاهتيؤرنماقالطنا،تردقيتلاةراضحلااهنإ
،نطابلاورهاظلاو،لقعلاوناميإلاو،دوجولاويحولا:دحاوقسانتملكيف
،لامجلاوةرورضلاو،رايتخالاوردقلاو،حورلاوةداملاو،بايغلاوروضحلاو
،ةيعامجلاوةيدرفلاو،ةميقلاوةعفنملاو،ةكرحلاوبارتلاو،اهءارواموةعيبطلاو
،دهزتلاوعابشإلاو،عونتلاوةدحولاو،بيرجتلاونيقيلاو،ةيرحلاولدعلاو
ءانفلاو،ءامسلاوضرألاو،ةرخآلاوايندلاو،روطتلاوتابثلاو،طابضنالاوةعتملاو
.دولخلاو

يهو،ةيمالسإلاةراضحلاتانزاوتنمةدحاودنعًاليلقفقننأديرنو
ةيراضحلاهتايلاعفجيسنيفيمالسإلاخيراتلامّدقدقلف.)عونتلاوةدحولا(
يفًاضقانتوامطترانيذللانيبطقلانيذهنيبمغانتلاىلعًايويحًاجذومن
مؤالتللةعئاضلاامهتصرفيمالسإلاراطإلايفادجوو،ىرخألاتاراضحلا



.ماجسنالاو
قثبنتيتلاةدحولاةراضح-ةيحاننم-يهةيمالسإلاةراضحلاف

ضغبةضيرعلاطوطخلاوتباوثلاوسسألانممظعأكرتشممساقنع
-يهو.اهصصختواهطمننعو،ناكملاونمزلايفةيلاعفلاعقومنعرظنلا
يفىرخأوةيفاقثةئيبنيبةعونتملاتادحولاةراضح-ىرخأةيحاننم
تايصوصخحنمتيتلاةيخيراتلاتامكارتلامكحب،هسفنمالسإلاملاعراطإ
تاسرامملانمدوشحيفاهنيباميفعونتتورياغتتاهلعجت،ةئيبلكلةنيعم
.تادرفملاو

ميركلانآرقلااهدكأيتلاكلت،ماعلاوصاخلانيبقفاوتلاةيلدجاهنإ
اًبوُعُشْمُكاَْنلَعَجَوىَْثُنأَوٍَركَذْنِمُْمكاَنَْقلَخاَِّنإُساَّنلااَهَُّيأَاي):ةيآلايف
هتيمستنكميامعثدحتيوهو)13:تارجحلا((...اوُفَراَعَِتلَلِئاَبَقَو
،ممألاوبوعشلاوتاعامجلانيبزيامتلابفرتعتيتلاةيمالسإلاةيممألاب
يهو.ةيناسنإلاديعصىلعهسفنتقولايفاهعمجتنألىعستاهنكلو
-ءادتبا-تعسيتلاةيعويشلاةيممألانعاهساسأيففلتختةلواحم
قيقحتىلإوهترداصموعونتلاءاغلإىلإةمراصلاريظنتلانيناوقمكحبو
ًايخيراتاهذيفنتىلعةردقلامدعواهفيزدكأتنأتثبلامةيرسقةدحو
ةكرحلبقىتح)ّلحنملا(يتايفوسلاداحتالاةطراخىلعةرظنءاقلإدرجمب
لبقنمةيعويشلاةيممألاهبتهبوجيذلادعاصتملاضفرلاو)اكيورتسربلا(
.)84(ةعونتمةيفاقثتائيبىلإيمتنتيتلابوعشلاوماوقألادوشح
ةيميلقأةيفاقثتانايكرولبتنميمالسإلاخيراتلاهدهشامباذهةنراقمو
اهفادهأوةدحاولااهسسأواهتباوثوةيمالسإلاةفاقثلاةدحوراطإيفةرياغتم
نمةدحاوكةيئانثلاهذهلةيمالسإلاةجلاعملاةيقادصمىدمنيبتي،ةكرتشملا
ةنورملاوةيؤرلايفةيعقاولانمةردقلاسفنبتجلوعيتلاتايئانثلادوشح
.لمعلايف

ىلعىتشتافاقثوةزيامتمةيفرعمةطشنأمالسإلاملاعدهشدقل
ةيلوغموةينيصوةيدنهوةيسرافوةيكرتوةيبرعاهتغاصيتلاقارعألاىوتسم
تائيبلاىوتسمىلعةيفاقثاطامنأتدهشامكخلإ..ةينابسأوةيجنزو
ةيدنهوةينيصوةيناتسكرتوةيبرغموةيرصموةيماشوةيقارع:ميلاقألاو
ةعامجلكتناكو..خلإ..ةيطسوتمرحبوةينابسإوةيقرشةيبوروأوةيقيرفأو
دكؤتو،اهصئاصخنعهلالخنمّربعتوّةيرحبيفرعملااهطاشنسرامتةيفاقث
ةغللاةيضقنمًاءدب..ةيمالسإلاتباوثلاوسسألاراطإيفنكلو،اهتاذ
يفاقثلاويركفلاطاشنلاغيصبارورم،ديلاقتلاوتاداعلابءاهتناوبدألاو



مالسإلابلاطمنعجورخاذهنأدحألقيملو.ةفلتخملاهطامنأب
يفو.هذهرياغتلاةيرحةرداصمىلإعسيملًادحأنأامك،ةيديحوتلا
ىلإ-ةذاشتالاحيفالإ-لوحتتملتاريغتملاهذهنمًايأنإفلباقملا
.نيدلااذهلةيساسألاةيودحولاتاهجوتلامدهلةداضمةادأ

خيراتلايفةيسايسلاتانايكلاةموظنمنهذلايفانضرعتسااذإاننإ
يفتزواجتيتلا)ةيمالسإلاتاليودلا(مساهيلعقلطأاموأ،يمالسإلا
نييصفحلاونيدّحوملاونيطبارملاوةبلاغألاوةسرادألالثمنم،تارشعلااهددع
نييمطافلاونييديشخألاونيينولوطلاو،سنوتورئازجلاوبرغملايفدامحينبو
نييليقعلاونييسادرملاونيينادمحلاو..ماشلاورصميفكيلامملاونييبويألاو
..نميلايفحاجنينبوديبزينبونييحيلصلاو..ماشلاوةريزجلايفةكباتألاو
نييروغلاوةقجالسلاونيونزغلاونييناماسلاونييديزلاونيرافصلاونييرهاطلاو
،هتازاومبوأيسايسلاقزمتلاءارونمدجنساننإف..قرشملايفنييمزراوخلاو
ملاسامحكلذكدجنسو،مالسإلاةرئاديفنكلويفاقثلاريبعتلايفًارياغت
نمديزملاقيقحتل،ةيمالسإلاةلودلاةدحومايأهيلعناكامعرتفي
رافكللًالاتقو،ةديدجتائيبيفمالسإللًارشن:هملاعونيدلااذهلبساكملا
ًازيزعتو،روغثلاءارواميفةيمالسإلاةطلسللًاعيسوتو،دودحلاىلعنيجراخلاو
ريصملاودحاولاأدبملاىلعيقتلتيتلاةيمالسإلاةيراضحلاميقللءانغإو
نوف(فورعملاقرشتسملااهيلعقلطأامكو-راصتخاب-يأ.كرتشملا
ةدحولاةراضح:هسفنناونعلابهريرحتىلعفرشأباتكيف)موابنورغ
.)85(عونتلاو

ةراضحللىرخأةصيصخىلإاندوقيتايئانثلانيبنزاوتلااذهو
:ةيمالسإلا

ةردقلا..يمالسإلايراضحلاطاشنلااهبّزيمتيتلاةيلومشلااهنإً:اعبار
جيسنيفلغوتلاو،يحانملاةفاكىلإدادتمالاوةطشنألاةفاكبققحتلاىلع
.ناسنإلامهينأهنأشنماملكةعباتمو،دوجولاوةايحلا

لكاوّسمييكلضرألايفنوعسيةراضحلاهذهةانباندجواذكهو
تحتعقياملكنماونبيواوبكريو،فقوملكعماولماعتيوةيضق
وأحورلاوألقعلامهياممرمأةمثامف..داوموتايثيحنممهيديأ
،مهتاردقبسحاومدقومهتملكهيفاولاقالإ،نادجولاوأسحلاوأدسجلا
ءازإًاموياوشمكنيملامك.)86(بسانملايفاقثلاريبعتلا،اهموي،مهتاناكمإو
ءازإاورسحناالوناسنإلاوملاعلاونوكلابناوجنمكاذوأبناجلااذه
ةلضعممامأاورفوأاوبرهالو،دوجولاحطسنمكلتوأةحاسملاهذه



.هتالضعمنم
ةحلاصةيئاذغةدامرثكأًاماعطمدقتيكلتلكشتيتلاةراضحلااهنإ

هذهيفتناكو،دحاوتقويفسحلاونادجولاوحورلاودسجلاولقعلل
اهلدهشةديجًافونصدعتنأنماهنّكمتيتلاةربخلاكلمتةفاكتالاجملا
.ءاقدصألالبقموصخلا

اهلقثبيمرتخيراتلااهفرعيتلاةيرشبلاتاراضحلامظعمتناكاذإو
ليمتف،ضرألايفيرشبلايعسلابناوجنمكاذوأبناجلااذهبوص
اهمامتهابصتوخلإ..ةيحوروأةيسدحوأةيسحوأةيلقعنوكتنأل
ةيمالسإلاةراضحلايفهنإف،ةربخلاتاحاسمنمكلتوأةحاسملاهذهىلع
ةعيبطبةدودحمتالاحادعاميف،كاذوأهاجتالااذهيفحونجةمثسيل
.اهيلعساقيداكيالف،ةدعاقلءانثتسالثمتلاحلا

هادصدجيناكدوجولاوةايحلاوملاعلاجيسنيفضبنيناكاملك
راوحذيفنتىلعةرداقتناكيتلاةيمالسإلاةراضحلاضبنيفبسانملا
.ةفاكهتايطعموهقئاقحودوجولارهاوظنيبوةيرشبلاةطشنألانيبئفاكتم

ملو،داسفإلاوبيرختلاتضفرةءانبةيباجيإةراضحيهوً:اسماخ
ىعسمللوريصملاودوجوللةمئاشتمةيوادوسةيؤراهقانخبذخأتنألحمست
وأ،ةيمدعلاكةحلاكةمادهتاعزنرمثتملو،ملاعلااذهيفيرشبلا
تبكلاوسنجلابيدارسيفةلغوملاةيلايرسلاىتحوأةيثبعلاوأ،ةيوضوفلا
امك،سكعتملاهنأامك.ةيبرغلاةراضحلاهتزرفأيذلاك،نونجلاومالظلاو
مساباهعافدنإواهحومجنمغلبيتافسلفوةليخأوىؤر،ابوروأيفثدح
تاربخلاوتازكترملاوتباوثلالكرمدتنأ،يئاقترألاعوزنلاو،روطتلا
قوستو،ةرضحتملاةيرشبلاتاعامجلاخيراتيفاهيلعقفتملاتاسسؤملاو
نيناوقوتاذلاعمعارطصإلاوأراحتنإلانمعونىلإعمتجملاوناسنإلا
تالوجنمةلوجلكباقعايففشتكيناكيذلارمألا،خيراتلاوةرطفلا
صرفلانمريثكلاردهدقنوكينأدعبنكلو،اذهرصبتملاريغعافدنإلا
.تاقاطلاو

ةراضحلاجيسنيفةيمدهوأةيمؤاشتتاحاسمةمثناكاذإو
ةيفوصلاتاعزنلاضعبو،مايخلاوأيرعملاراعشأضعبلثمنم(ةيمالسإلا
ًاعقبنوكتنأودعتاليهف)ةايحلاضفروتاذلاريمدتيفةفرطتملا
.اهيفنتالوةدعاقلادكؤتيتلاتاءانثتسالاةباثمبيه،ةدودحم

ةايحلارامعإيفاوضمينأملسوهيلعهللاّىلصمهلوسرمهّملعدقل
اذإ(مهللاق..ةظحلرخآىتحهتاحاسميفةرضخلادموملاعلاءانبو



اهسرغيلفاهسرغيىتحموقتالأعاطتساف،ةليسفمكدحأديبوةعاسلاتماق
نأدافحألاوءانبألافدهناكنيحلاكلذذنمو.)87()رجأكلذبهلف
رارمتسالاولصاوتلاوةايحلاميقعمةقناعتملاةراضحلابّرضخيوملاعلانيزتي
..هيلعناخدلاورانلاباوتأينأال

،اهسفنةيبرغلاةراضحلانأبلاقيدقو..ةيعقاوةراضحيهوً:اسداس
،ىرخألايهةيعقاوتناك،خيراتلاربعىرخألاتاراضحلانمريثكلاو
.ةيمالسإلاةراضحللبسحتةزيمنذإهذهتسيلف

ةريبكلااهتاحومطيفتزواجتةراضحلاهذهنأانركذتاذإاننكلو
يفتلظو،دولخلاملاعىلإءانفلاتاظحلو،ءامسلاىلإضرألاةحاس
نأانفرع،ىلعألالثملابوصسأرلاةعوفرمةيساسألااهميقواهتاراسم
مدعىلعةراضحلاهذهةردقيفزيمتملااهازغملمحتانهةيعقاولا
ًائيشلوحتلامدعىلعو،ةيئانثلازواجتىلع،ملاعلاةيضرأنعلاصفنالا
اهدشبفارتعالاضفرتو،ضرألايفاهعقومىسنتيتلاةيلاثملابوصًائيشف
.ماهوألاوةليخألاىلإ،ءامسلابلطتيهوحنجتو،اهبلاطمواهلقثو

نورقلايفةيبوروألاوةيويسألاتاحاسلااهتدهشةريثكتاراضحنإ
ماصفىلإرمألااهبىهتناوهذهكةيجاودزانمتناع-ًالثم-ىطسولا
ىضمدقلفانخيراتيفامأ..اهبلاطموةايحلاتارورضنيبواهحماطمنيبدكن
تاقاطلاوسيماونلاوننسلانعفشكي..ضرألايفبقنييراضحلا.طاشنلا
مدقيو..هزئارغوهعفاودصحفتي..هقاوشأوناسنإلاتاجاحعباتي..ةروخذملا
يعسلاةلصاومىلعهنيعييذلادازلا،اهمويةيخيراتلاتاردقلاقفو،هل
.ضرألاوءامسلانيبّقلعملابابضلاوشبغلايفميوهتلاال،ملاعلاةيضرأىلع
اهبملحيتلاكةدودعمةلضافندمىوسنمضتياليفرعملاانثارتنإ
اوناكهوعنصنيذلانأل،نيديلاعباصأزواجتتال،نانويلابًارثأتميبارافلا
الهحورنممالسإلاهيفخفنيذلايفرعملاطاشنلانأًاديجنوكردي
هيلعنأو،حيرتسمدعاقوهويلاثمملاعبملحينأبداجلاملسمللحمسي
تايثيحنمهريصمجسنيو،عقاولاةيضرأىلعهتالوقمذيفنتىلإىعسينأ
،نوكيسامةغايصلجانمنئاكوهامىلعدنتسيو،ناكملاونمزلا
لماعتييتلاةروظنملاةيمويلاماقرألانمةايحلاتالداعمليكشتديعيو
.ءاسمحابصاهعم

عباطتاذةراضح-هلكاذهلادادتما-ةيمالسإلاةراضحلاوً:اعباس
ىلعرصتقتالو،هعقومناكًايأناسنإلاعملماعتتيهف،يملاع-يناسنإ
ترسكلبتزواجتكلذلجأنميهو..بسحفاهتلكشيتلاةعامجلا



يكلةيبهذملاوةينوللاوةيقبطلاوةيفارغجلاوةيميلقإلاوةيقرعلازجاوحلاةفاك
ةفاكةكراشمتلبقاهنأامك،هلكملاعلاىوتسمىلعاهراشتناققحت
اهنايدأتناكًايأ،ةيمالسإلاتاعمتجملاجيسنيفةيوضنملاتاعامجلاوتائفلا
.اهتاءامتناواهقورعو

همجحبنوكتو،ناسنإلاعملماعتتيكلةراضحلاهذهتلكشتدقل
مليهفكلذلو..هقاوشأوهتامامتهاوهعفاودوهعزانموهحماطملبيجتستو
ًانيحةيقبطلاوأً،انيحةيقرعلامسابًةكئاشًاكالسأناسنإلانيبواهنيبعضت
هذهعضتملاهنألبً.اعبارًانيحةيفارغجلاوأً،اثلاثًانيحةيبهذملاوأً،ايناث
دقل…هسفننيدلانعةقثبنمةراضحاهنأمغرنيدلامسابىتحكالسألا
.تاذلاىلعقالغنالاةئيطخسرامتنأنودملاعلاوناسنإللاهسفنتبهو

هذهزواجتىلعتردقملاعلاخيراتيفةراضحنمامهنا
وهثيحنم،درفتملنئاكلااذه،ناسنإلاةبطاخموًاعيمجتايساسحلا
نحنوانبرمنأقبسدقو.نيدلااذهنعةقثبنملاةراضحلاكناسنإ
ًايناسنإًاحاتفناتسراماهنأفيكةيمالسإلاةراضحلافئاظونعثدحتن
.ءالعتسالاوةينانألاضفريوتاذلاىلعقالغنالاديلاقتزواجتي

تناكةيأ،ملعبلاطلكلمهلوقعومهرودصنوملسملاحتفدقل
جرخييكلاهعيراصمىلعمهذفاونومهباوبأاوحتفو،اهنممدقيتلاةهجلا
اوعضودقل..رونلاباهفليوميدقلاملاعلاتاراقيطغيفديدجلاءوضلااهنم
ذخأينأديرينمنأ:توصىلعأباودانو،عيمجلامامأمهتاربخومهفوشك
.ذوذجمريغ-قحب-مهؤاطعناكدقل..حوتفمقيرطلانإف

وأادقنريثيامءاطعلاةيقالخأيففارسإلااذهيفنوكيامبر
ةفرعملايفو،هبكلتقيسيذلاحالسلاكمصخملستفيكذإ،اضارتعا
؟العفلتقيحالسىلإلوحتيدقاممبناوج

اهوبقعأو،ةيرذلةلبنقلااوعنصاذهاننرقيفنييبرغلانإ
اوطعينأطقمهسفنألاوحمسيملوخلإ..ةينورتوينلافةينيجورديهلاب
نمالإمهللا،ىرخألاممألالوقعويديألةيئايزيفلاوةيضايرلااهتالداعم
ءيشلاضعباوفقوتينأنيملسملابىلوأناكامأ.مهلادادتماهنوبسحي
؟طوشلارخآىتحءاطعلايفاوضمينألبق،مهتاباسحاوعجاريو

ةيناسنإتناكاهنأافرشةيمالسإلاةراضحلايفكيو..ىرخأةلأسمهذه
يهتسيلأ..ناكملاونمزلايفهعقومناكًايأناسنإلالجأنملمعت
قلخيذلا،هناحبسهللادنعنمةمداقلاةديقعلانعةقثبنملاةراضحلا
،قئالخلاىلعهلّضفو،رحبلاوربلايفهلمحو،اهلكءامسألاهّملعو،ناسنإلا



؟نيملاعلاىلعةدايسلاهحنمو
ةيناميإةراضحاهنإ:ةيمالسإلاةراضحلاصئاصخديدشزاجيإبيهكلت

،ةنزاوتم،تايدحتللةباجتسالاىلعةريدق،ةحتفنمةليصأ،ةمزتلمةيديقع
ةايحلايحانمةفاكيفققحتلاىلعةريدقةيعقاو،ةءانب،ةيباجيإ،ةلماش
ناسنإلاحومطنعّربعتةيناسنإ،اهجيسنواهراطإيفيهمث،دوجولاو
ناكًايأهعزانموناسنإلاقاوشألةباجتساللىعستو،هريضحتوملاعلاةرامعل
..ءامتنالاوناكملاونمزلايفناسنإلا



دبال،ةيمالسإلاةراضحلاروهدتلماوعليلحتوءاصقتساليضملالبق
.صوصخلااذهبةيرورضلاتاظحالملانمةلمجىلعديكأتلانم

-ةرورضلاب-ينعيالروهدتلانأيهتاظحالملاهذهىلوأو
ةراضحلةبسنلابلقألاىلع،ناديملانمباحسنالاو،يئاهنلاطوقسلا
اذهتازكترمنمةروريصلاوأشنملايفاهتاموقمدمتستةيمالسإلاةراضحلاك
نيذللاملسوهيلعهللاّىلصهلوسرةنسوهناحبسهللاباتكبةلثمتمنيدلا
ةكبش-بابلااذهنملوألالصفلايفانبرمنأوقبسامك-نانمضتي
تاراضحلانمديدعلافالخب،يراضحلالعفللةزفحملاو،ةبسانملاطورشلا
اليحتسمحبصأو،اهئوشنطورشوألماوع-ةيلكلاب-تفتخايتلاىرخألا
ةبسنلابروهدتللضرعتييذلاف،ىرخأةركلعفلاىلعاهتردقةداعتسا
ةعيبطبةيدقعلاهلوصأسيلو،هسفنيراضحلالعفلاوهةيمالسإلاةراضحلل
.لاحلا

تارتفربعوأ،ةأجفثدحيالروهدتلانأيهىرخألاةظحالملاو
يفةلواطتمنامزألالخكانهوانهنمهدفاورعمجتتامنإو،ةريصقةينمز
درفنيالروهدتلانأىلإاذه.لاوطلانورقلاقرغتستدقنايحألابلغأ
عماهضعبلخادتييتلالماوعلانمةلمجديلووهامنإو،دحاولماعهب
نّيبتلجأنماهنيبطابترالاكف-ًانايحأ-بعصيثيحبرخآلاضعبلا
.اهنملكليقيقحلامجحلا

يفمهستو،ثكمىلعوءطببلكشتتيراضحلاروهدتلاةرهاظنإ
ةيعامتجاوةيداصتقاوةيرادإوةيسايسوةيدقع:ىتشتارثؤمولماوعاهعنص
انيديأعضننأ-كلذءوضيف-اننكميو..هرخآىلإ..ةيقالخأوةيفارغجو
-لاثملاليبسىلع-ضخمتتنأنكمييتلاةرمدملاتايبلسلادوشحىلع
ةملاظلا)ةدايقلا(اهيبطقيفيقتلتةيرادإوأةيسايسةبرجتةيأنع
-داحلكشب-اهيفلباقتيةيعامتجاةسراممةيأوأ،ةنكاسلا)ةدعاقلا(و
يتلاةيساسألاةيدقعلاهفادهأنعلفغيعمتجميأوأ،نامرحلاوفرتلا
ةبقحةيأوأ،ةطباهلاةيقالخأاللاتاسرامملاهيفوشفتو،اهلجألو،اهبماق
ىلإ..يراضحلادوجولااهيلعيوطنييتلاتايئانثلانيبنزاوتلااهيفبيغي
..هرخآ

،ةعطقتم،ةريغصةيمويليصافتوتايئزجأدبتيتلادوشحلاهذه
اميكلًائيشفًائيشعمجتتاهنكلو،ديدحتلاوطبضلاوةيؤرلاىلعةيصعتسم



فقوتو،ءيشلكاهقيرطيفرمدتةفراجةريطختارايتلكشتنأثبلت
.عادبإوأزاجنإلكلالحمضالاوككفتلاببيصتو،لاعفطاشنلك

لئاسملاهذهبطبتري،لماشلاهموهفمب،يراضحلازاجنإلاىنحنمنإ
،تاملسملاهذهنعةضخمتملاتايبلسلاتغطوتمكارتامثيحوً،اعيمج
ىلإرمألالآوىنحنملادوعصةلصاومنعةعامجلاوناسنإلاةقاطتفك
.روهدتلاوطوبهلا

ةرهاظلادريأ،اهروهدتوأ،تاراضحلاطوقسليداحألاريسفتلانإ
،ةيخيراتلاةيداملاوأ،ةيلاثملاهتدمتعايذلاكلذك،دحاورثؤموألماعىلإ
ديلقتوهامنإ..هرخآىلإ..يقرعلاوأ،يفارغجلاوأ،يداصتقالاريسفتلاوأ
يلومشلاريسفتلابهنعةضاعتسالانمدبالو،نمزلاهيلعافعقيتعيركف
روصتللريسافتلابرقأوهوً،اعيمجتارثؤملاولماوعلايصقتسييذلا
.قحلااهناكميفةفاكرومألاعضييذلايمالسإلا

ةضرع،ةيمالسإلااهيفامب،ةفاكتاراضحلانأيهف،ةثلاثلاةظحالملاامأ
اهنادقفوأ،يراضحلالعفلاطورشبايغدرجمبرايهنالاوروهدتلاتايدحتل
هذهلةقبسمةيهلإةناصحةمثسيلو،بولطملارتوتلانمىندألاّدحلا
ةراضحلاةيرارمتسانإف.يناميإلاوأينيدلااهعوزنببسبكلتوأةراضحلا
ريياعملاوطباوضلانمةلمجءوضيفمهسفنأاهؤانبأهعنصيامبنهر
.موتحملااهريصمىلإةراضحلاتقيساهعملماعتلاءيسأاذإيتلالماوعلاو
،ةاجادموأةاباحمملاعلايفهسيماونو،قلخلايفهللاننسيفةمثسيلف
.ةلداعلاةيقطنملااهجئاتنىلإدوقتيتلابابسألايهامنإو،هاشاحو

دحأةكرعميفنيملسملاةميزهنعثدحتتيتلانارمعلآةروسيف
ِضَْرألاِيفاُوريِسَفٌنَنُسُْمِكلْبَقْنِمَْتلَخْدَق):ةيلاتلاتايآلادرت)ـه3(
ٌةَظِعْوَمَوًىدُهَوِساَّنِللٌناََيباَذَه*نَيِبِّذَكُْملاُةَبِقاَعَنَاكَفَْيكاوُُرْظناَف
ِْنإ*نَيِنِمْؤُمْمُتُْنكِْنإَنْوَلَْعألاُمُْتَنأَواُونَزَْحتَالَواوُنَِهتَالَو*نَيِقَّتُْمِلل
ِساَّنلانََْيباَهُلِواَُدنُماََّيألاَْكِلتَوُهُلْثِمٌحْرَقَمْوَْقلاَّسَمْدَقَفٌحْرَقُْمكْسَْسمَي
*نَيِِملاَّظلاُّبِحُيَالُهَّللاَوَءاَدَهُشْمُكْنِمَذِخََّتيَواوُنَمآَنيِذَّلاُهَّللاَمَلْعَِيلَو
.)141-137:نارمعلآ((َنيِرِفَاْكلاَقَْحمَيَواوُنَمآَنيِذَّلاُهَّللاَصِّحَمُِيلَو

،قيمعلايخيراتلاىزغملايذعطقملااذهيفضرعيميركلانآرقلانإ
،ةلوادم،ننس:لثمعوضوملابةقيثوةقالعتاذتاملكهيفدرتيذلاو
وهف.تاراضحلاولودلاطوقسوأروهدتةلأسميفةيساسأةدعاق،صيحمت
:نيملسملاينثتسيالواهنميأةموميدمدع-ءادتبا-ررقي

ىنعمب)سانلانيب(:لاقدقو(...ِساَّنلانََْيباَهُلِواَُدنُماََّيألاَْكِلتَو...)



ىلع-بيرالب-موقتيتلاواهنعصيحماليتلاةنسلاهذهمومع
.هسفنيرشبلالعفلاميمصيفاهتامدقمواهبابسأ

فدهتسييمانيادلعفك)ةلوادملا(أدبملضرعيميركلانآرقلانإ
ضخمتييذلارمألا،اهنيبمئادلاعارصلاةراثإو،ةيرشبلاتاعامجلاصيحمت
ىلإنيمتنملامامأةرمتسملاتايدحتلاداجيإو،يخيراتلالعفلاكيرحتنع
.كاذوأبهذملااذه

عرتمعوزنوةلفقمةيمتحةغيصبهللاباتكيفءيجتالةلوادملاو
ىلع-اهنكل.ةيعضولابهاذملانمديدعلايفلاحلاوهامكمؤاشتلاب
سيلخيراتلانأررقتو،لمألاو،ددجتلاو،ةمئادلاةكرحلابيحوت-سكعلا
ةمقلايفمهنمف،ةميزهلاوسأيللرربمالفمثنمو،دحأىلعًاركح
دعصتسعاقلايفمهنمو،ضيضحلاىلإنمزلاةكرحمهبلزنتس،نآلا
نإ.ةمقلاىلإ،مهرايتخاومهتكرحومهلعفلالخنمو،اهسفنةكرحلامهب
،ةرمتسملاملاعلاةكرح:ةفاكةيخيراتلااهتيباجيإطورشلمحتةينآرقلاةلوادملا
):ناوهلاونزحلاضفرييذلايرشبلالمألاةموميدو،لاعفلاعارصلاضخمتو
.(نَيِنِمْؤُمْمُتُْنكِْنإَنْوَلَْعألاُمُْتَنأَواُونَزَْحتَالَواوُنَِهتَالَو

نآرقلااهمدقييتلاغيصلاوألاكشألاىلإانهةراشإلانمدبالو
.هنعثدحتنيذلاعوضوملاباهطابتراببسب)طوقسلا(وأ)باقعلا(نع
ةبرجتةيأطوقسًنأذإ،ةقيثونيريبعتلانيبةقالعلانأظحالننأبجيو
ننسلاقيرطنعرشابمريغوأ،رشابميهلإباقعةباثمبالإءيجينل
نعةريخألاّفلختببسبةعامجلاوناسنإلالالخنملمعتيتلاةيخيراتلا
.ةيساسألاهبلاطموفالختسالاةيلوؤسمنماهّصلمتوبولطملااهرودءادأ

نأدعبالإنائيجيال،لماشلاامهموهفمب،طوقسلاوأ،باقعلااذهو
ةبرضةيأنإفمثنمو،اهرارمتساتارربمتدفنتسادقةعامجلانوكت
تاعامجلامامأقيرطلاحسفواهعقاومنماهتحازإلةيفاكنوكتاهيلإهجوت
.ينآرقلاةلوادملاموهفمقفوةيلعافرثكألا

نايصعوأ،يجراخوزغلكشىلعةبرضلاهذهءيجتدقاذكهو
ةيساقةيعيبطةثراكةغيصبءيجتدقاهنأامك،يقبطعارطصاوأ،يلخاد
َوُهْلُق):دومصلاودرلاىلعةككفملاةعامجلاةردقاهيدحتيفقوفت
َْوأُْمِكلُجْرَأِتَْحتْنِمَْوأُْمكِقْوَفْنِمًاباَذَعْمُكَْيلَعَثَعَْبيَْنأَىلَعُرِداَْقلا
ْمُهَّلََعلِتَايآلاُفَُِّرصنَفَْيكُْرْظناٍضَْعبَْسَأبْمُكَضَْعبَقيِذُيَواًعَيِشُْمكَسِْبَلي
ْمُهَوًاتاََيباَنُْسَأبْمُهَِيْتَأيَْنأىَرُْقلاُلَْهأَنَِمأََفأ)،)65:ماعنألا((َنوُهَقَْفي
(َنوُبَْعَليْمُهَوًىحُضاَنُْسَأبْمُهَِيْتَأيَْنأىَرُْقلاُلَْهأَنَِمأََوأ*َنُومِئَان



.)98-97:فارعألا(
ةيئاهنةدابإنعطوقسلاوأباقعلاضخمتينأةرورضلابسيلو

نمددععملاحلاناكامكً،ارثأاهليقبتالةيدسجةيفصتوأةعامجلل
ماغرإيفببستييذلاتتشتلاوكيكفتلاوقيزمتلاوهامنإ،ةدئابلاماوقألا
ىلإعجارتلاو،يدايقلااهزكرمنعلزانتلاىلعكلتوأةعامجلاهذه
تناكنأدعب،ىوقألاتاعامجللةيعبتلاسرامتيكلةيفلخلاطوطخلا
ْنِمِْفلْخَتْسَيَوُْمكْبِهْذُيْأَشَيِْنإِةَمْحَّرلاوُذُّيِنَْغلاَكُّبَرَو):ةعاطمةعوبتم
)،)133:ماعنألا((َنيِرَخآٍمْوَقَِةيِّرُذْنِمْمَُكأَْشَنأاََمكُءاَشَياَمْمُكِدَْعب
ُْمكَرْيَغاًمْوَقِّيبَرُِفلْخَتْسَيَوُْمكَْيِلإِهِبُتْلِسْرُأاَمْمُكُتَْغْلَبأْدَقَفاْوَّلََوتِْنإَف
.)57:دوه((ٌظيِفَحٍءَْيشِّلُكَىلَعِّيبَرَِّنإاًئْيَشَُهنوَُُّرضتَالَو

هنإف،ةيرشبلاةيلوؤسملاىلعهديكأتونآرقلاةيعقاونمببسبو
اهنأب،ةنمؤمةعامجةيأبطاخيامك،اهسفنةملسملاةعامجلابطاخي
يذلاوملاعلايفلاعفلااهرودءادأنعاهيلختدرجمبهسفنريصملاىقلتس
ْلِدْبَتْسَياْوَّلَوََتتِْنإَو...):سانلاىلعةداهشلاوةدايقلاعقاومىلإاهداق
اوُنَمآَنيِذَّلااَهَُّيأَاي))38:دمحم((ْمَُكلاَثَْمأاُونوُكَيَالَُّمثُْمكَرْيَغاًمْوَق
َىلَعٍةَّلَِذأَُهنوُّبِحُيَوْمُهُّبِحُيٍمْوَقِبُهَّللايِْتَأيَفْوَسَفِهِنيِدْنَعْمُكْنِمََّدتَْريْنَم
َةَمْوَلَنوُفاَخَيَالَوِهَّللاِليِبَسِيفَنوُدِهاَجُيَنيِرِفَاْكلاَىلَعٍةَّزَِعأنَيِنِمْؤُْملا
.)54:ةدئاملا((ٌمِيلَعٌعِساَوُهَّللاَوُءاَشَيْنَمِهِيتْؤُيِهَّللاُلْضَفَِكلَذٍمَِئال

نيبمايألالوادت،اهفادهأىلإةيضامهذهلادبتسالاةقالعىقبتو
ٍتاَّنَجْنِماوُكََرتَْمك):نيرخآعفرتواماوقأعضتو،هللاةدارإب،سانلا
َِكلَذَك*نَيِهِكاَفاَهيِفاُونَاكٍةَمَْعنَو*ٍميَِركٍماَقَمَوٍعوُرُزَو*ٍنوُيُعَو
اُونَاكاَمَوُضَْرألاَوُءاَمَّسلاُمِهَْيلَعْتََكباَمَف*َنيِرَخآاًمْوَقاَهاَْنثَرَْوأَو
.)29-25:ناخدلا((َنيِرَظْنُم

رثكأيفنآرقلاهنعانثدحييذلايراضحلاوأيخيراتلالادبتسالااذهو
ةينمزدودحىضتقمبوةرشابموةفسعتمبيلاسأقفوءيجيالعضومنم
لالخنمةذفانلاهتدارإوخيراتلايفهللاننسيهامنإ،ماقرألاكةمراص
ىَحَْوأَف...):ريطخلافدهلااذهققحتىلإلوؤتيتلااهتاذ)سيماونلا(
ْنَِملَِكلَذْمِهِدَْعبْنِمَضَْرألاُمُكَّنَنِكْسَُنلَو*نَيِِملاَّظلاَّنَِكلْهَُنلْمُهُّبَرْمِهَْيِلإ
ِروُبَّزلاِيفاَنْبََتكْدََقلَو)،)14-13:ميهاربإ((ِديِعَوَفاَخَويِماَقَمَفاَخ
اًَغالََبلاَذَهِيفَِّنإ*َنوُحِلاَّصلاَيِداَبِعاَُهثَِريَضَْرألاََّنأِْركِّذلاِدَْعبْنِم
اُونَاكَنيِذَّلاَمْوَْقلااَْنثَرَْوأَو)،)106-105:ءايبنألا((َنيِدِباَعٍمْوَِقل
)،)137:فارعألا((...اَهيِفاَْنكَرَابيِتَّلااَهَبِراَغَمَوَضَْرألاَقِراَشَمَنوُفَعْضَتْسُي



ُمُهَلَعَْجنَوًةَّمَِئأْمُهَلَعَْجنَوِضَْرألاِيفاوُفِعْضُتْساَنيِذَّلاَىلَعَُّنمَنَْنأُديُِرنَو
َنيِذَّلاُهَّللاَدَعَو)،)6-5:صصقلا((...ِضَْرألاِيفْمُهَلَنَِّكمُنَو*نَِيثِراَوْلا
َنيِذَّلاََفلْخَتْسااََمكِضَْرألاِيفْمُهَّنَِفلْخَتْسََيلِتاَحِلاَّصلااوُلِمَعَوْمُكْنِماوُنَمآ
ِدَْعبْنِمْمُهََّنلِّدَبَُيلَوْمُهَلََىضتْرايِذَّلاُمُهَنيِدْمُهَلَّنَنِّكَمَُيلَوْمِهِلْبَقْنِم
َكَِئلُوأَفَِكلَذَدْعَبَرََفكْنَمَواًئْيَشيِبَنوُكُِْرشيَاليَِننوُدُبَْعياًنَْمأْمِهِفْوَخ
.)55:رونلا((َنوُقِساَْفلاُمُه

-لصفلااذهيف-اننأيهوهيلإهيبنتلابجيام-ًاريخأ-ةمث
اهنميرورضلابانيفتكاو،روهدتلالماوعلكلةيخيراتلادهاوشلادرونمل
داهشتسالاصوصخبهسفنءيشلاانلعفدقو.باتكلاةداممخضتلًازواجت
باتكىلإ-نايحألامظعميف-ةلاحإلاتمتثيحةيوبنلاثيداحألاب
سماخلاهلصفنمضتييذلا)ةيوبنلاثيداحألايفةراضحلاوخيراتلاليلد(
لودلاوممألارايهناوروهدتلوحةحيحصلاثيداحأللًاقيقدءاصقتسا
.تاراضحلاو

ركنملانعيهنلاوفورعملابرمألالؤاضتوداهجلاراسحنا
ناكةيويحلاوةوقلارصعةليطوةنيدملايفمالسإلاةلودمايقذنم

،لخادلايف،ركنملانعيهنلاوفورعملابرمألاو،ةيجراخلاةهبجلاىلعداهجلا
اذهحاتأدقلو.ةمألاوةلودلاىوتسمىلعةيمالسإلاةايحلاتارورضنم
،اهدميو،ضرألايمحيداهجلاناكذإً،اراهدزاوةموميديراضحلاطاشنلل
سيل،ءاطعلاوقوفتلانمديزملاىلعةمألانيعتةفاضمتايناكمإاهحنميو
ىوقةفاضإبنكلو،ةيلعافلاويعولاةرؤبيفةعامجلاوملسملاعضوبطقف
نمديزملاىلعنيعتةيبدألاوةيداملاوةيرشبلاتايوتسملاىلعةديدج
.رمألاةياهنيفيراضحلاو،يسايسلاويدقعلايمانتلا

ةلودلاهتذّفنءاوس،ركنملانعيهنلاوفورعملابرمألاناكلخادلايفو
ةمألاوأ،نيملعملاوةاعدلاوءاهقفلابةلثمتمةبخنلاوأ،ةفلتخملااهتزهجأو
يتلاةسرامملاهذهتناك،ةفلتخملاةيعامتجالااهحئارشلالخنماهسفن
عضتملسوهيلعهللاّىلصهلوسرةنسوهللاباتكاهيلعدكأاملاط
يذلارمألا،نيدلااذهبلاطمبةيرورضلامازتلالاةلاحيفملسملاعمتجملا
ديزملاىلإهعفديو،بيستلاوككفتلانمةيامحلاعمتجملااذهحنميناك
.ةيراضحةيلعافلكليرورضوهاممناسحإلاودهجلانم

ةيداهجلاةكرحلاتناك،مالسإلاخيراتنمةعساوتاحاسمىدمىلعو
نييومألاونيدشارلاكةيزكرملاتاطلسلاةدايقبءاوس،اهفادهأىلإةيضام
لاثملاليبسىلع-متيذلاك،ةيميلقإلاتاطلسلالالظيفوأ،نيينامثعلاو



.)1(برغملاوقرشملايفةيمالسإلاكلامملاوتارامإلايديأىلع-
،داهجلاةنامألمحنعةيمالسإلاتادايقلاتفكتقولارورمبو،نكلو

يهنلاوفورعملابرمألابلاطمةعباتميف-هسفنتقولايف-تلهاستو
نورمأيوأ،نودهاجي،ةفلتخملااهحئارشوةمألاءانبألكلذكرتو،ركنملانع
صرفلامهلتحيتأامثيحو،مهرايخىلع،ركنملانعنوهنيوفورعملاب
اذلو،ةبسانملاهرئاتويفبولطملاققحينيلاحلايفرمألانكيملو.ةقيضلا
لكآتلقيرطلاحتفيف،-ًانايحأ-ايندلاهدودحىلإرسحنيدهجلاناك
نم،يعامتجالاويقالخألاداسفلاوككفتللو،ةهجنم،رخآلاناودعوضرألا
ىلع،ةروطخلاةياغيفةيبلستاريثأتثدحيناكيذلارمألا،ىرخأةهج
ىضوفللضرعتيوةرورضلابرخآلاوهرسحنيحاريذلايراضحلاءادألا
.يخارتلاو

بايغروصعيفاوضمنيملعملاوراجتلاوةبلطلاوةاعدلانأحيحص
نمةعساوتاحاسميفمالسإلانورشنيو،ةملكلابنودهاجي،ةيمالسإلاةلودلا
يوطنتاملكبرضحتلاةلاحىلإاهبنولقتنيو،ايقيرفأوايسآيفضرألا
ناكيذلانأل،يفكينكيملهدحواذهنكل،ىنعمنمةملكلاهيلع
،ىرخأوأةجردب،طابترالاكفنمعونوهةيمالسإلاضرألالخادثدحي
نعيهنلاوفورعملابرمألابلاطموداهجلاتامهمنيبوةمألاتادايقنيب
ككفتلااهنمللست،ةديقعلاوناسنإلانيبةقيمعقدانخثدحأامم،ركنملا
.داسفلاو

رمألاةيلعافلؤاضتوداهجلاراسحنانأىلإةراشإلايرورضلانمو
يذلايدقعلاعفادلابايغولؤاضتبطبتري،ركنملانعيهنلاوفورعملاب
ريطخلاهرود-هسفنتقولايف-سراميو،تاراضحلاولودلاعنصي
ً.ازيكرتوةيلعافاهديزيو،اهتايطعمدّحويو،اهتريسمدشيلماعمك

يتلاةراضحلانأ،تاراضحلايسرادوخيراتلاةفسالفىدلفورعمو
اذإف،اهئوشنعفاودبريبكّدحىلإاهريصمطبتري،امةديقعنعضخمتت
،هبايغو،هعطقتنمةيراضحلاتايطعملاتناعوأ،يدقعلاعفادلافعضام
رصاوألاتككفتو،رارمتسالاوومنلاىلعاهتردقتدقف،كلتوأةبسنلاهذهب
.موسرملااهفدهبوصاهكرحتواهءازجأدشتيتلا

ةيمنصلاوكرشلاللستوديحوتلاموهفمبايغ
ةايحلاونوكلليمالسإلاروصتلابصع-فورعموهامك-ديحوتلا

هئافصوهقلأتةلاحيفوهو،هيفةيساسألازاكترالاةطقنو،ناسنإلاودوجولاو
،تازجعملالعفي،يوبنلاوينآرقلاىطعملاىلعرهابلاهقابطناو،هتيويحو



هباتكيفيدوراغءاجرةرابعانرعتسااذإ"اهعضاومنعلابجلالقني"و
.)2()مالسإلادوعو(فورعملا

تقولايففدهلاوعفادلاةباثمبملاعلايفنيملسملاةكرحلةبسنلابوهف
ىلعهتايثيحوهبلاطمليزنتيفةشهدمةردقىلعيوطنياذهبوهو،هسفن
ةغبصلاباهغبصيوهتيؤرقفواهينبيف،اهتادرفموةيمالسإلاةايحلالصافملك
.نيرخآلاتايطعمنعاهزيمتيتلاةيهلإلا

ًانيمأًاساكعنا،اهنمةعساوتاحاسميف،مالسإلاةراضحتناكدقلو
.يمانتلاوةروريصللاهعفديو،حورلااهيفخفنيو،اهلكشيناكيذلاديحوتلل

قلعيدقرابغوأ،ديحوتلاموهفمبيصيللخيأنأيعيبطلانمو
تاوجفلاوغارفلاألمتيتلاةلباقملابلسلاةلاحىلإةرورضلابدوقي،هب
كرشلافونصفلتخملءاعدتساةلاحلاهذهيفيهو،اهنونظواهماهوأب
هتاردقوهحوربلتستوملسملاناسنإلازتبتيتلا،ةيتوغاطلاوةيمنصلاو
لعفلاىلعةردقلا-يلاتلاب-هدقفتو،هتماركوهتيرحردهتو،ةلاعفلا
،هزيمتوهكسامتوهتدحويراضحلاءادألادقفتاهنأامك،ءاطعلاوعادبإلاو
.نوكسلاوككفتلاولهرتلانمديزملاىلإهعفدتو

ديحوتلاعمناسنإلاوةمألاوةلودلالماعتتنأامإف،رايخةمثسيل
ميركلانآرقلاهاطعأاميف،مهسلاكةميقتسملا،ةحضاولا،ةيوسلاهتلاحيف
ةيددعتلابوصً،ائيشفًائيشردحنتنأامإو،ةعساوتاحاسمةيوبنلاةنسلاو
اممث،ىريداكيالانيهأدبييذلاناطرسلاةباثمبيهيتلاةيمنصلاو
.اهتاردقو،اهحوروةمألالقعسرتفييكلحفطلاكرشتنينأثبلي

)3(ملسوهيلعهللاّىلصنيمألالوسرلاوميركلانآرقلارذحاملاطلو
يمانتةلقرعيفةروطخرثألالماوعلادحأناكيذلاريصملااذهنم
.دومخلاولكآتلاىلإاهعفدو،ةيمالسإلاةراضحلا

لمحياملكب،ديحوتلاوهسانللةمألاهذههتدهأاممظعأنإ"
،يركفلاوزغلابرثأتيذلارصاعملاملسملاو..تايقالخأوميقوٍناعمنم
ةميقلابسحينل،هيلإابوروأةرظننمهسفنلهميوقتدمتسيراصو
ايندلاريخىلإمهيدهت،سانللىدهتةيدهمظعأهنوكوديحوتللةيقيقحلا
عفرتف،ةحيحصلاطباوضلابمهرعاشمومهركفومهكولسطبضتو،ةرخآلاو
ةرامعبفلكملا)ةفيلخلا(هرابتعابقئاللاهعضويفهعضتو،همركتوناسنإلا
نيتكرحلاعنصيفو،نيملسملاةايحيفيعقاولاهرثأديحوتللناكدقل.ضرألا
.)4("ةيراضحلاوةيملعلا

هقرتختنألبقً،ايراضحًاعورشمهرهوجيفديحوتلاناكدقل



ًالدجودغيف،ةيحيسملااهلالظو،ةينانويلاةفسلفلاريثأتب،ةيلقعلاتاكحامملا
ةيفوصلاماهوأهقلأسمطتنألبقو،ةقيتعلابتكلافوفرىلعًاقلعم
.ءيشزاجنإىلعردقيداكيالًاقشعوًادجاوتهتلاحأيتلااهؤاوهأوةيلاغلا

موهفموه،يدحتلامجحبنوكننألجأنمملاعلاىلإانتيوهنإ
.تاراضحلانيبةزيمتمةراضحةغايصىلعةشهدملاهتردقب،ديحوتلا

يسايسلادادبتسالا
يفًارطخهنعلقياليعامتجالاملظلاونصوهيسايسلادادبتسالا

.ءاطعلاويمانتلاةلصاومنعةيعادبإلااهتاردقةقاعإوةمألاتاقاطريمدت
ةيرحلاوىروشلاتانامضةلابق-ءادتبا-انسفنأدجنانهاه

يفملسوهيلعهللاّىلصهلوسرةنسوهللاباتكاهيلإاعديتلاةيسايسلا
ةباثمبنيدشارلاوةلاسرلارصعناكيتلاو،)5(ثيداحألاوتايآلانمديدعلا
.اهبلاطمليخيراتلاققحتلا

ـبتيمسهللاباتكيفاهلماكبةروسنأركذتننأيفكيو
نأبملسوهيلعهللاّىلصهللالوسررمأتيتلاةيآلاركذتنو،)ىروشلا(
:رمألايفهتمأرواشي

:نارمعلآ((...ِهَّللاَىلَعْلَّكَوَتَفَتْمَزَعاَذِإَفِرَْمألاِيفْمُهْرِواَشَو...)
...):هنيبىروشهرمأنأبملسملاعمتجملافصتيتلاةيآلاو،)159
نمديدعلاركذتننأيفكيامك،)38:ىروشلا((...ْمُهَنَْيبىَروُشْمُهُرَْمأَو
ىلإاهيفأجليناكيتلاهفقاوموملسوهيلعهللاّىلصلوسرلاتاسرامم
ىروشلاةميقانلدكأتتيكل،مهتروشمبلمعيو،ماركلاهتباحصةراشتسا
.نيدلااذهليخيراتلاويعيرشتلاىطعملاجيسنيفةيرحلاو

اهلك،ىروشلاو،ةيرحللعساولاىدملاو،نيدشارلارصعيفثدحامو
هنعتمدقاميفمهتمأءانبأل)مهنعهللايضر(عبرألاءافلخلااهحنمرومأ
رصعناكدقلو.فورعمرمأ،تايورملانمادوشحةيخيراتلارداصملا
ةفيلخلارايتخانمًاءدب،اهدهشيتلاةيروشلاتاربخلاو،اذهنيدشارلا
بجياملةيخيراتةآرمةباثمب،موكحملاومكاحلانيبةقالعلاةعيبطبءاهتناو
.ةيمالسإلاتائيبلايفلاحلاهيلعنوكينأ

هيلعقلطأاميف،ىلوألاةيلهألابرحلانمءدب،ثدحيذلانكل
نماهالتامو-ىنعمنمةملكلاهيلعيوطنتاملكب-)ةنتفلا(مسا
،ضوضعلايثارولاكلملاةماقإوىروشلاأدبمبرضبارورم،ثادحأوعئاقو
لب،ةيساسألااهحلاصموةمألاتارايخنعًاديعبناطلسلابدرفتلاىلإًالوصو
،ضرألاىلعهللًالظةفيلخلارابتعاويهلإلاضيوفتلانمعونءاعدإب



قرطىلإةمألاداق،ةيروشلامالسإلاحورلةداضملاتايطعملانماهريغو
اهتاقاطرجفتيتلاةيرحلانمبسانملاردقلاباهيفظحتملةدودسم
.ءاطعلاةلصاومىلعاهنيعتوةعدبملا

رشابملكشبطبترتالةيسايسلاملاظملاوتاراسكنالانأمغرو
روصعلاربعنيملسملاةبرجتهتدهشاميفلقألاىلع،ةيراضحلاةروريصلاب
ال،ديعبلاىدملاىلعهنأالإ،هانحنمةمقيراضحلاراهدزالااهيفغلبيتلا
لؤاضتىلإدادبتسالابمكارتملاساسحإلاوةيسايسلاتايعادتلادوقتنأودب
.للشلاومقعلاباهتباصإو،ةيلعافلا

ةلأسملاهذهملسوهيلعهللاّىلصلوسرلاىلوأكلذلجأنم
هلاعفأوهثيداحأيفتارشؤملانمةلمجهتمأءانبألمدقوً،اريبكًامامتها
،دادبتسالاءاروفارجنالانمهيمحتيسايسلالمعللتانامضبهبشأتناك
.)6(رحلااهرايخوةمألادوجوزواجتو

تانايكلاولودلانمديدعلاطوقسءارويسايسلادادبتسالاناكدقل
وأةقالعالأىلوألاةلهوللودبيرمألاناكو،مالسإلاخيراتيفةيسايسلا
ةمألاهتدهشيذلايراضحلارايهنالانيبودودحملاطوقسلااذهنيبطابترا

مكارتنأةقيقحىلإاندوقيةرهاظلايفنعمتلانكلو.ةرخأتملاروصعلايف
ىلعابلسريثأتلاوتاقاطلاليطعتىلإةرورضلابدوقيةيسايسلاتاراسكنالا
.يراضحلالعفلاىرجم

لماوعلانمناعونيراضحلاويسايسلانيطمنلانيبكانهناكًامئادو
عونو،تانايكلاولودلارئاصمبلقتسمعون.رايهنالاوروهدتلايفةرثؤملا
.ميشهلارانلالكأتامكةيراضحلاةمألاتاردقملكأييكليضميرخآ

رايهنالاةيلوؤسميقلت،يسايسلابناجلايفةينآرقلاتايطعملادجناننإ
ةلخادتملاةقالعللارظن،ءاوسلاىلع)ريهامجلاوأ(دعاوقلاوتادايقلاىلع
رارقإبالإةئيسلاوأةنسحلااهتيلعافسرامتالةدايقلانألو،نيفرطلانيب
.ريهامجلانمينمضوأفوشكم

موينيحتطوقسلاةعاسنأفيكنآرقلاانثدحيةدايقلاىوتسمىلع
نيمرجملاوأ،ةملظلانييرادإلاوأةقسفلانيفرتملانمةنفحةيلوؤسملاملستي
ىلإلوؤينأهنأشنمبولسألكةطلسلاعقومنمنوسراميف،ةاغطلا
،فرتلا:اهلةداقمهتضترايتلاةمألاوأةعامجلابرامدلاوككفتلاقاحلإ
،ةديدجلاتاوعدلاضفر،ركملا،لالغتسالا،ىضوفلا،نايغطلا،قوسفلا
،اهيلإءامتنالانعمهعابتأدصلشيطلاوةوسقلاتاجردىصقأمادختسا
ُنْوَعْرِفَلاَق...):قلطملاباوصلايهةرصاقلامهتاعيرشتومهئدابمرابتعاو



.)29:رفاغ((ِداَشَّرلاَليِبَسَّالِإُْمكيِدَْهأاَمَوىَرَأاَمَّالِإُْمكيِرُأاَم
الثيحنممهرّخسيهللاديبتاودأتيغاوطلاءالؤهروصيًنآرقلاو

ةدعاقلاو،ملظتيتلاةطلسلا:ةميرجلايفرطبلداعلاهباقعلازنإلنوردي
اَهيِفاوُقَسَفَفاَهيَِفْرتُمَانْرََمأًَةيْرَقَِكلُْهنَْنأَانْدَرَأاَِذإَو):ملظلابىضرتيتلا
ِدَْعبْنِمِنوُرُْقلاَنِماَْنَكلَْهأَْمكَو*ًاريِمَْدتاَهَانْرَّمَدَفُلْوَْقلااَهَْيلَعَّقَحَف
َِكلَذَكَو)،)17-16:ءارسإلا((ًاريِصَبًاريِبَخِهِداَبِعِبُونُذِبَكِّبَرِبىََفكَوٍحُون
ْمِهِسُْفَنَأبَّالِإَنوُُرْكمَياَمَواَهيِفاوُُركْمَِيلاَهيِمِرْجُمَرِباَكَأٍَةيْرَقِّلُكِيفاَْنلَعَج
َانَءَاَربُكَواََنتَداَساَنَْعَطأاَِّنإاَنَّبَراوُلاَقَو)،)123:ماعنألا((َنوُرُعْشَياَمَو
(ًاريَِبكاًنَْعلْمُهْنَْعلاَوِباَذَْعلاَنِمنِْيَفْعِضْمِهِتآاَنَّبَر*َاليِبَّسلاَانوُّلََضأَف
َنوُبِسَْكياُونَاكَامِباًضَْعبنَيِِملاَّظلاَضَْعبِّيلَُونَِكلَذَكَو)،)68-67:بازحألا(
.)129:ماعنألا((

ملظلاىلعدرتوكرحتتيكلدعاوقلانآرقلاوعديكلذلجأنم
رثكأىرخأتائيبىلإةرجهللرمألااهاضتقاولىتحهبطابترالاكفتو
ْمُتُْنكَميِفاوُلاَقْمِهِسُْفَنأيِِملاَظُةَِكَئالَْملاُمُهاَّفََوتَنيِذَّلاَِّنإ):ًالدعوةيرح
اوُرِجاَهُتَفًةَعِساَوِهَّللاُضْرَأْنَُكتْمََلأاوُلاَقِضَْرألاِيفنَيِفَعْضَتْسُماَُّنكاوُلاَق
ِلاَجِّرلاَنِمنَيِفَعْضَتْسُْملاَّالِإ*ًاريِصَمْتَءاَسَوُمَّنَهَجْمُهاَْوأَمَكَِئلُوأَفاَهيِف
-97:ءاسنلا((ًاليِبَسَنوُدَتْهَيَالَوًةَليِحَنوُعيِطَتْسَيَالِناَدْلِوْلاَوِءاَسِّنلاَو

اَْنلَعَفَفَْيكُْمَكلََّنيََبتَوْمُهَسُْفَنأاوَُمَلظَنيِذَّلاِنِكاَسَمِيفْمُتَْنكَسَو)،)98
.)45:ميهاربإ((َلاَثَْمألاُُمَكلاَْنبََرضَوْمِهِب

ةسراممنعضخمتتيتلا)ةنتفلا(نأنمميركلانآرقلارّذحيو
،بسحفاهزومروةطلسلاسوؤرىلعلزنتالتادايقلافارحناونايغطلا
ةسرامملايفميمصلالخادتلانمببسب،هلكعمتجملابقحلتدقامنإو
نمًاريبكًابيصنسانلاريهامجلّمحتنمو،موكحملاومكاحلانيبةيعامتجالا
اهضفرمدعواهرارقإواهتوكسببسباهيلعةبترتملاجئاتنلاو،ةنتفلا
اَِملْمُكاَعَداَِذإِلوُسَّرِللَوِهَِّللاوُبيِجَتْسااوُنَمآَنيِذَّلااَهَُّيأَاي):اهتمواقمو
*َنوَُرشُْحتِهَْيِلإُهََّنأَوِهِْبلَقَوِءْرَْملانََْيبُلوُحَيَهَّللاََّنأاوَُملْعاَوُْمكيِيْحُي
ُديِدَشَهَّللاََّنأاوَُملْعاَوًةَّصآَخْمُكْنِماوَُمَلظَنيِذَّلاَّنَبيُِصتَالًةَنْتِفاوُقَّتاَو
.)25-24:لافنألا((ِباَقِْعلا

ةيسايسلاوةيركفلانيتدايقلانيبماصفلا
نيباماصفةركبمتارتفذنمةمألاتدهشيسايسلادادبتساللادادتماو

.ةيسايسلاوةيركفلااهيتدايق
ةدشارلاةفالخلاطاقسإوحتفلاشيجىلعبارعألاةبلغتناكاذإو"



يف-فارحنالاورييغتلللوألاببسلا،اهعضوميفةيمأينبكلمةماقإو
سوململارهاظلارييغتلااذهنعجتنامنإف-يمالسإلاخيراتلاىرجم
نيتدايقلانيبماصفلاوهكلذً،ارثأدعبأوًارطخدشأناكيونعمرييغتنم
لماوعنمكلذدعبمجناملًاماهًاساسأناكيذلاوةيسايسلاوةيركفلا
يفمالسإلااهرجفيتلاةلئاهلاةقاطلاعجارتوقزمتلاوروهدتلاوفعضلا
.ممألاوسانلاسوفن

،يمالسإلاعمتجملاماظنيفرهقلاوةرثألاوةيبصعلاناطلسمايقدعبف"
ةرضاحوزاجحلاضرأيفةلثمتملاةمزتلملاةيمالسإلاةيركفلاةدايقلانإف
هتمواقملّتبهوهتاياغوهركفوديدجلارييغتلالبقتتمل،ةدشارلاةفالخلا
.يلبقساسأىلعسيلويركفويدئاقعساسأىلع

نمنرقنمرثكألةنحاطلاةيلهألابورحلاوتاروثلاتكهنأنيحو"
ريهامجباطقتسايفاولشفنيذلايمالسإلامازتلالاوركفلاباحصأنامزلا
ةيبوعشلاوةيلبقلاميهافموةيلقعاهتيبرتواهتيلقعرطيسيتلاةمألا
ةدايقلانعًاديعبءاوطنالاوعجارتلاىلإمهفوفصترطضا،ةيفئاطلاو
ناكىتح..اهبرآملمهعاضخإتالواحمومهترصاحميفتذخأيتلا..ةيسايسلا
توميل،لاكنلاوءاذيإلا،ةعبرألاةمئألامهسأرىلعوءاملعلارابكبيصن
ءاضقلايلوتلبقينأنود)م767/ـه150(نجسلايفةفينحوبأمامإلا
)م795/ـه179يفوت(كلاممامإلابرضيلو،ةمزتلمريغةيسايسةطلسل
لانامك،ةطلسلاحلاصمضقانتىوتفنمهبرهجاملهديلشتىتح
هتضراعملىذألاوباذعلانمريثكلا)م855/ـه241يفوت(دمحأمامإلا
/ـه204يفوت(يعفاشلامامإلابيصنناكو،ةيسايسلاةطلسلاتاططخم

ًالّبكماهيلإقيسنأدعب،دادغبيفناطلسلاةرضاحنمبرهلا)م820
ىلإأجلىتح،ةيسايسلاهتاطاشنوهركفنمةطلسلافوخلنميلانم
..رصم

،ةيمالسإلاةيركفلاةدايقلانيبماصفلاوقزمتلااذهلّكشدقل"
جيسنلاقزمتوةملسملاةقاطلاعجارتلساسألا،ةيعامتجالاةيسايسلاةدايقلاو
تذخأو.طاطحنالاوداسفلاوروهدتلاىوقمامأًاعساوبابلاحتفو..ملسملا
ءاطعومالسإلاةراضحلقبيملو،لءاضتتوًايجيردتوبختمالسإلاعفدةقاط
يفهتيادهرونومالسإلاملاعمةقاطاياقبالإةرخأتملاروصعلايفةمألا
فشكييذلايراضحلاليدبلابايغومهلوحنمممألافلختالإو،سوفنلا
لوغملاةرباربلاوزغنممهضرأحاتجأاممغرمهنايكلصأددهتيومهتروع
..نييبيلصلاومورلاو



يذلايسايسلاروهدتلاوقزمتلائراقلاكردينأبعصلانمسيلو"
كاردإمهملانكلو،ةفالخلاةلودطوقسذنماهتدحووةمألادسجباصأ
ةرفولانيبومالسإلاروهظبتقثبنايتلايراضحلاعفدلاةقاطنيبقرفلا
عفدلاراثآنمًارثأتناكيتلاتادادتمالاوتامكارتلانعةمجانلاةيداملا
مغركلذو،اهطاطحناوةطيحملاممألافعضاهلحسفأيتلاولوألايمالسإلا
رمألانأل،عفدلاةقاطفعضونايكلاروهدتنمةيمالسإلاةمألاقحلام
ًايبسنيمالسإلاعفدلاةقاطتقولاكلذيفلازتامفيبسنرمأوهانه
رهاظملاوتامكارتلايفختامرظانلاىلعىفخيالأمهملانمكلذلو،ةريبك
لالحمضانمرداصملاهذهباصأاموةمألاةقاطرداصملاحنماهفلخ
ىلعالإحوضوبهتظحالملهسيالرمأةيلكلاتارايتلاهذهنإف،بطعو
ىدبتتومكارتلالكآتيوتاهجاولاطقاستتوراثآلاحضتتثيحليوطلاىدملا
ةمألالاحيفاحضاوهارناممةحضاوةيلجةيعامتجالاوةيركفلاتاهوشتلا
.)7("مويلا

ةمألاموهفمىلعةيقرعلاوةيميلقإلاوةيلبقلانايغط
عضومنمرثكأربعو،ةمألاموهفم-فورعموهامك-مالسإلادكأ

ًالوصومًايعسةلاسرلارصعناكو.)8(ديكأتلااذهءاجهللاباتكيف
عساتلاماعلايف"ةءارب"نالعإبهبابسألمكتسأيذلاموهفملااذهقيقحتل
.ينثولادوجولاةيفصتوةرجهلل

يفىرخأةعساوتاوطخاوضمييكل)مهنعهللايضر(نودشارلاءاجو
ةلودلاةيملاعتققحتثيح،قافآلاعسوأىلإهّدموموهفملااذهزيزعت
يتلابوعشلاوتاعامجلالكىلعيوطنيةمألاموهفمحبصأو،ةيمالسإلا
اهتائيبوةيموقلااهلوصأواهناولأنعرظنلاضغب،نيدلااذهىلإتمتنا
حقالتلةديرفةصرفةيعقاولاهتغيصبموهفملااذهحاتأدقو.ةيفارغجلا
.ءاطعلاوبصخلانمديزملابةيمالسإلاةراضحلاءانغإو،تاربخلا

تايادبذنماهسأربلطتتذخأنأةيكيكفتلاتاعزنلاتثبلامنكلو
اهموهفمبةيمالسإلارايتامهنيرايتنيبريرموساقعارصبشنو،ةركبم
سكعنادقو.قيضلايلاصفنالااهموهفمبةيلبقلاوأةيقرعلارايتو،يودحولا
نم،ةركبملاهدوهعذنميمالسإلاخيراتلاربعةريطختاقلحةلمجيفاذه
نيبوأ(بونجلابرعولامشلابرعنيبيمادلاعارصلاوةنتفلاوةدرلالثم
برحلاتنلعأيتلاةيبوعشلاةكرحلاىلإًالوصو)نييناميلاونييسيقلا
.يبرعوهاملكدضةاطغملاوأةفوشكملا

ءيشلاةلودلاوةمألانمفزنتساعارصلااذهنأيفبيرنمامو



اهدهجىلع-يلاتلاب-ّرثأو،اهرثعبونيملسملاتاقاطقّزمهنأامك،ريثكلا
مذرشتلاوككفتلاتايبلسنعًاديعبلصاوتملاهيمانتمغريذلايراضحلا
تيتفتيفلقألاىلع،اهلخدنمًائيشرمألاةياهنيفىقلتهنإف،عارصلاو
.يراضحلالعفلاةرؤبيفبصتنأنماهعنموةمألاتاردق

نأنودنورقلاربعًايضمةمألاوةلودلانأولنأامكروصتنلو
فيك،ةدودحملاةيئيبلاوأةيقرعلاوأةيلبقلاتاءامتنالانتفامهبفصعت
؟يراضحلادودرملانوكيس

َالَو...):لاقوريصملااذهنمهللاباتكرذحكلذلجأنم
ِيفْمُتْعَزاََنتِْنإَف...)،)46:لافنألا((...ُْمكُحيِرَبَهَْذتَواوُلَشْفَتَفاوُعَزاََنت

ْمُتْلِشَفاَِذإىَّتَح...)،)59:ءاسنلا((...ِلوُسَّرلاَوِهَّللاَِىلإُهوُّدُرَفٍءَْيش
:نارمعلآ((...َنوُّبُِحتاَمْمُكاَرَأاَمِدَْعبْنِمْمُتْيَصَعَوِرَْمألاِيفْمُتْعَزاََنتَو

152(.
لكباددنمهسفنهاجتالايفملسوهيلعهللاّىلصهللالوسرىضمو

ذيفنتنعاهتلقرعو،ةمألاوأةعامجلاةدحوبىذألاقاحلإهنأشنمام
.)9(ملاعلايفةيناميإلاةيفافختسالااهتمهم

اهببسعجرييتلاةنتفلامايقىتحهاجتالااذهبًايضاملاحلالظو
ةفالخلاوةدايقلااهيلإتزكترايتلاةيسايسلاةدعاقلارّيغتىلإساسألا
)رداوك(وباحصألاشيجوباحصألاناكنأدعبف"ةدشارلاةيمالسإلا
ىلعتماقوملسوهيلعهللاّىلصلوسرلاةلودةدعاقمهباحصألا
هّجوتوةيعوننمباحصألاهّلثمياملكبةدشارلاةفالخلاةلودمهفاتكأ
ةلودلاهتهجاوامواهعفادتوثادحألاةمحزيفو.ةيبرتوجضنودادعإو
،مورلادالبوسرافيفاهلةرصاعملاىربكلاتايروطاربمإلايدحتنمةيمالسإلا
بارعألانملئابقلالاجرقفدتلاعساوحسفأدقلاجملانأدجناننإف
يفمهبراضمنم،ةلاهجوةيبصعنمتقولاكلذيفهيلعاوناكامىلعو
لئاضتملاباحصألارودصلقتعمحتفلاشيجىلإمامضنالليداوبلافارطأ
شيجنمبارعإللةياهنلايفاذهنّكمدقل.داهشتسالاونسلاببسب
ميهافملانمةماعلامالسإلاملاعمبناجىلإمهعمهولمحاملكبةلودلا
نمباحصألاهلعضخاملمهسوفنعضختملنيذلاوتايبصعلاوةيلبقلا
ءانبدوقعربعو،ةاناعملاوةوعدلاينسىدمىلعةيعوتوبيردتوةيبرت
لئاوأوملسوهيلعهللاّىلصهللالوسرةدايقبملسملاعمتجملاوةلودلا
طقستنأوةنتفلابشنتنأنمدبالناكهلككلذلو..نيدشارلاءافلخلا
.)10("..دادبتسالاوراثئتسالاوةيبصعلاوةيلبقلاناطلساهماقمموقيلةفالخلا



يعامتجالاملظلا
رودلايقبطلاعارصلاىطعأدقخيراتلليداملاريسفتلاناكاذإ

تاراضحلامايقكلذيفامب،ةمساحلاةيخيراتلاتاريغتملايفساسألا
لماوعلاهلامهإببناجلايداحأريسفتلارسأيفعقوو،اهطوقسواهروهدتو
يفاهقحتستيتلاةحاسملااهحنممدعوأ،ةيمهألقتاليتلاىرخألا
عيزوتءوسو،يعامتجالاملظلانأهيفبيرالاممنإف،يخيراتلالعفلا
،نهتمتوعوجتتايرثكأومكحتوكلمتتايلقأىلإتاعمتجملامذرشتو،ةورثلا
لودلاروهدتو،تاعامجلاوممألاتيتفتيفةريطخلالماوعلانميهل
.اهطوقسوتاراضحلاو

عمتجمءانبىلإاعدوريصملااذهنمميركلانآرقلارّذحدقلو
ّىلصلوسرلادكأو.)11(لفاكتلاهدوسيوةدحولاهللظتولدعلاهمكحي
نمامهلفاكتلاولدعلانأىلعثيداحألانمديدعلايفملسوهيلعهللا
ءوسبرذنيامهبايغنأوهلوسروهللابنمؤتيتلاتاعمتجملاتايضتقم
.)12(ريصملا

نمةعساوتاحاسمربعو،ةلاسرلارصعيفملسملاعمتجملادهشدقلو
ناعأيذلارمألا،لفاكتلاولدعلااهدوسيةديرفةبرجت،نيدشارلارصع
نم-يلاتلاب-نكمتلاودحوتلاىلع،ىرخألماوعنيبنم،ةئشانلاةمألا
لثمنمةريطخلاةيخيراتلاتازاجنإلانمةلمجقيقحتوتايدحتلاةهباجم
يفةئشانلاةلودللنيكمتلاو،ةيمالسإلاتاحوتفلاذيفنتو،ةدرلاةكرحقحس
ةيمالسإلاةراضحللتأيهيتلاطورشلاةكبشسيسأتىلعةناعإلاو،ضرألا
.ومنلاوققحتللةمئالملااهتصرف

،ملظلارداوباهسأربتلطأنأتثبلامذإً،اريثكلطيملكلذنكل
دراوميفءاوستسيلحئارشوتائفىلإةمألامذرشتو،يعامتجالاقزمتلاو
امنإو،ةورثلاعيزوتءوسىلعرمألارصتقيملو.ةيعامتجالااهتناكمواهقزر
نمةلمجنييفرحلاونيعرازملانمةحداكلاتاقلحلاىلعضرفييكلىضم
هللااهبنذؤيملةيساقبيلاسأاهتيابجيفتدمتعا،ةرئاجلابئارضلا
هيقفلايضاقلاهفنصيذلا)جارخلا(باتكيفاهلدهاوشدجندق،هلوسرو
ءاودألاصيخشتهنمديرأيذلاويسابعلاةفيلخلانمرمأبفسويوبأ
.ةيعرشلادصاقملاوتايطعملاءوضيفاهلبسانملاجالعلاداجيإوةيداصتقالا

ىرخأتاهاجتابىضميعامتجالاتتفتلانإلب،بسحفاذهسيل
برعلانيبلب،نيدلااذهلنيمتنملانميبرعلاريغويبرعلانيبقرفييكل
يفريطخلاهرودسراميذلارمألا،ةيلبقلامهتاءامتناءوضيفمهسفنأ



.ةركبمتارتفذنمةمألاتاردقفازنتسا
عاضوألاحالصإ،ءارمأوءافلخ،ةمألاةداقنمددعلواحدقلو

لفاكتلاولدعلابهتسايسوهتدحوىلإملسملاعمتجملابةدوعلاو،ةفرحنملا
دبعنبرمعنمزيومألارصعلادهشو.ىلوألاهتريسامهبءدبنيتللا
دامعنبدومحمنيدلاروننمزيسابعلارصعلاو)ـه101-99(زيزعلا
نيتداجنيتلواحم،)ـه569-541(ماشلاورصمناطلسيكنزنيدلا
ديازتللاجملاحسفتتناكعسوألاةحاسملانأالإ،روكذملافدهلاقيقحتل
ءوسنمرمذتلاوىوكشلاراشتناو،لفاكتلابايغويعامتجالاتتفتلاوملظلا
.ماكحلاوةابجلاروجو،بئارضلاديازتو،عيزوتلا

رسفتو،هجوتلااذهدكؤتتاياورلانمًاليسنوخرؤملاانلمدقدقلو
دوعصلاةلصاومنعةمألازجعويراضحلاعافدنالاؤطابتبابسأنمًابناج
فزنىلعانوعلدعلابايغو،ملظلابساسحإلاكةمثسيلف،ءاطعلاو
.ءاطعلانعاهلافكوةعدبملاتاقاطلا

نمعبارلالصفلايفهدنعانفقونأوقبسامركذتننأيفكيو
ةيلهألابورحلاوتاروثلانمديدعلانأوهو،باتكلااذهنملوألابابلا
،لدعلاقيقحتوملظلاعفرساسألااهعفادناكامنإةمألاتفزنتسايتلا
هللاّىلصهلوسرةنسوهللاباتكبلمعلاىلإةيمالسإلاةايحلابةدوعلاو
.ملسوهيلع

رثاكتلاوفرتلا
نمناكمونمزلكيفسانلاةنسلأىلعةلوادتملاةلوقملاةفورعم

ةراضحلاوكلملاليزي-قحلااندرأاذإ-هنإلب،"معنلاليزيفرتلانأ"
.هاجتانمرثكأيفهسرامييذلارمدملارودلانمببسباعم

ًامامتهاملسوهيلعهللاّىلصنيمألالوسرلاوميركلانآرقلاىلوأدقلو
غيصوةديدعتابسانميفهنمارذحو،هيلإاراشأولماعلااذهبًاظوحلم
ةمألاوةلودلاةيثالثىلعفرتلاةروطخدكؤييذلارمألا،)13(ىتش
.ةراضحلاو

وأ،هيلعتكستيتلااهلكةعامجللءاوسةرّمدمةسراممفرتلانإ
ىلعسمطيومهرئاصبشحافلاءارثلايمعينيذلامهسفنأنيفرتملل
ْنِمَُ◌ألَْملاَلاَقَو):مهسوفنيفليصأيقالخأساسحإلكوحميو،مهحاورأ
اَذَهاَماَْينُّدلاِةاَيَحْلاِيفْمُهاَنْفَْرَتأَوِةَرِخآلاِءاَِقلِباوُبَّذَكَواوُرََفكَنيِذَّلاِهِمْوَق
ْمُتَْعَطأَِْنئلَو*َنوُبََْرشتَّامِمُبََْرشيَوُهْنِمَنُوُلْكَأتَّامِمُلُْكَأيْمُُكلْثِمٌَرشَبَّالِإ
َْنأَانْدَرَأاَِذإَو)،)34-33:نونمؤملا((َنوُِرساَخَلاًِذإْمُكَِّنإْمَُكلْثِماًََرشب



(ًاريِمَْدتاَهَانْرَّمَدَفُلْوَْقلااَهَْيلَعَّقَحَفاَهيِفاوُقَسَفَفاَهيَِفْرتُمَانْرََمأًَةيْرَقَِكلُْهن
ِنَعَنْوَهَْنيٍةَّيَِقباوُلُوأُْمِكلْبَقْنِمِنوُرُْقلاَنِمَنَاكَالْوَلَف)،)16:ءارسإلا(
اوُفِْرُتأاَماوَُمَلظَنيِذَّلاَعَبَّتاَوْمُهْنِماَنْيَْجَنأْنَّمِمًالِيلَقَّالِإِضَْرألاِيفِداَسَْفلا
(َنوُحِلْصُماَهُلَْهأَوٍْمُلظِبىَرُْقلاَِكلْهُِيلَكُّبَرَناَكاَمَو*نَيِمِرْجُماُونَاكَوِهيِف
.)117-116:دوه(

ةكرحيفاهلمعلمعتريغتتالولدبتتاليتلاهللاةنسىقبتو
ىلإتاراضحلاولودلاوىرقلااهبقوستةادأنيفرتملانمذختتوخيراتلا
اَهَدَْعبَاْنأَْشَنأَوًةَِملاَظَْتنَاكٍَةيْرَقْنِماَنْمَصَقَْمكَو):ةموتحملااهرئاصم
اوُضُكَْرتَال*َنوُضُكَْرياَهْنِمْمُهاَِذإاَنَْسَأباوُّسََحأَّاَملَف*َنيِرَخآاًمْوَق
اَِّنإاََنْليَواياوُلاَق*َنوَُلأُْستُْمكَّلََعلْمُكِنِكاَسَمَوِهيِفْمُتْفِْرُتأاَمَِىلإاوُعِجْراَو
.)14-11:ءايبنألا((نَيِِملاَظاَُّنك

الو،فرتلاةلضعمدنعًاليوط)هتمدقم(يفنودلخنبافقودقلو
هتادهاشموهتاساردنعًالضف،اهنعنآرقلاتايطعمبرثأتهنأيفكشن
ةيمتحفرتلانودلخنباربتعادقو.اهرصاعوأاهنعأرقيتلالودلل
لقنتلاوةوادبلاورقفلانمةيرشبلاتاعامجلالاقتناب،رضحتلاةيلمعبطبترت
نمةلأسملاجلاعو،راصمألايفرارقتسالاورضحتلاوىنغلاىلإ،ءارحصلايف
ككفتنمفرتلاهيلإلوؤيامىلوألايفنّيبف،يداصتقالاويقالخألااهيبناج
ةراضحلاةريسمىلع-ةرورضلاب-ناسكعنيةمهلايفدوكروقالخألايف
ةيناثلايفنّيبو.اهرامدواهلالحنابيلاتلابو،يعادبإلااهقفدتفقوتبنانذأيو
جاتنإلانيبنزاوتلايفلالتخانمامعمتجميففرتلانايغطهينعيام
رمألا،ءاطعلاوةيمنتلاباسحىلعةيكالهتسالاةعزنللمخضتنموكالهتسالاو
.)14(ماعلايراضحلاروطتلاىلعًابلسرخآلاوهسكعنييذلا

اهروهدتءارونمكيفرتلاناكيتلاةيمالسإلاتاليودلارثكأامو
ءوضيفانخيراتنممهملابناجلااذهصّحفتلةجاحلادشأامو،اهطوقسو
انيديأعضننألجأنمنودلخنباتاليلحتوةيوبنلاوةينآرقلاتايطعملا
لككلمتةمكاحتائفنيبداحلاضقانتلاكلذهسراميذلارودلاىلع

ً.ائيشكلمتداكتالةموكحمتايرثكأنيبوابيرقتءيش
يفءاوس،يمالسإلامازتلالاروصعهتدهشامنيبةيلوأةنراقمدرجمبو

دهعك(يمالسإلاخيراتلانمةفلتخملحارميفمأ،نيدشارلاوةلاسرلانمز
-541يكنزنبدومحمنيدلارونوـه101-99زيزعلادبعنبرمع

روصعهتدهشامو)اهئارمأواهنيطالسوةمألاءافلخنمددعوـه569
لكأملايفخذبلاوناينبلايفلواطتلاورثاكتلاوءانتقالاتاءارغإنمّبيستلا



تابسانملاو)15(جاوزلاتالفحيفريطاسألاّدحلصتيتلاةغلابملاو،سبلملاو
ةقزترملاوءارعشلاىلعباسحريغبماعلالاملاقافنإو،ةفلتخملاةيعامتجالا
..خلا..نيطالسلاظاعووكولملايجرهمونيقلمتملاو

هبعليذلارودلامجحءرمللنيبتينيتلاحلانيبةعيرسةنراقمدرجمب
اهومنةلقرعوةمألاناينببرامدلاوىذألاقاحلإيقةفاكههجوأبفرتلا
.يلاتلابيراضحلا

يكولسلاويقلخلاللحتلا
عضولابطابترالادشأكولسلاتادرفموةيقالخألاةلاحلاطبترت

ىلإهدوقتويباجيإلااهدعبيفومنلاوكسامتلاىلعهنيعتيهف،يراضحلا
.يبلسلااهدعبيفرايهنالاوككفتلا

سمترمألاةقيقحيفاهنكلوً،ايدرفًارمأاهرهاظيفةلأسملاودبتدقو
لوؤتىتشتايوتسمقفووميمصلايفةيعامتجالاةينبلاوةماعلاتاقالعلا

.يراضحلاطاشنلابرامدلاقاحلإىلإاهلمجميف
روجفلاوسنجلاككولسلاسمتيتلاةفرحنملاتاسرامملابءدبف

،شحفلاوصقرلاوءانغلاورسيملاورمخلايشفتو،تاذلملايفسامغنالاو
لمعلاسمتيتلاميقلاةموظنمبءاهتناو..ناملغلاونايقلاةرهاظراشتناو
قافنلاوردغلاوءايرلاوربكلاوةرثألاوةعفنملاوبذكلاوشغلاككولسلاو
،ريمضلاةباقربايغو،ةيلوؤسملابساسحإلالؤاضتو،روزلاةداهشوةنايخلاو
..خلا..ةنامألامادعناودوهعلابمازتلالامدعو،سيلدتلاو

لعفلادجيةيقالخأاللاتاسرامملانمةعساولاتاحاسملاهذهربع
ّتلحو،قانخلااهيلعّقيضدقوقلأتلاوعادبإلاورارمتساللهتصرفيراضحلا
رثاكتتنأثبلتاميكل،ةيباجيإلااهلئادبلحمةيبلسلاتاسرامملاوميقلا
.رايهنالاوؤطابتلاىلإةيراضحلاةكرحلادوقتوةيسدنهلاتايلاوتملاغيصب

،ةلأسملاهذهلًاريبكًامامتهاةيوبنلاةنسلاوميركلانآرقلاىلوأدقلو
ادكأو،ةفلتخماياوزنمو،ىتشنكامأيفاهتبغمنمارذحو،اهنعاثدحتو
قثبنتةنمؤملاةعامجلابةصاخةيقالخأنيوكتويقلخلامازتلالاةرورضىلع
تاقالعلاةكبشيطغتيكليضمتمث،ينيدلامازلإلاةوقبدرفلاقامعأنم
.)16(اهاصقأىلإاهاصقأنمةيعامتجالا

،ممألاتاراضحيفلقثلازكارمبيرالولثمتةيقلخلاميقلانإ
ودبتيراضحلاومنلابةدكؤملااهتقالعداكتو،اهتاريسميفعفدلاتانحشو
.مكلاوفيكلاييوتسمىلعرارمتسابةيدرط

اهليصأتواهلقصىلإتعسوميقلانمديزمبامةعامجتمزتلااملكف



اهرمعدمواهتدحوةيامحنمتنكمت،ةيعامتجالاةينبلاقامعأيف
يلختلابامةعامجتأدباملكو.طوقسلاوروهدتلاحبشداعبإو،يراضحلا
يفاهقيمعتواهترولبليعسلامدعوً،ابناجاهحارطأوتامازتلالاهذهنع
اهتايطعمواهطاشنتنذآوتتفتللاهتدحوتضّرع،ةيعامتجالاةسرامملا
.ريصملاءوسبةيراضحلا

لجراهبزيمتييتلاةيقالخألاميقلااياقبنأفيكمويلاىرناننإ
ةعاجشوةيلوؤسملللّمحتوةنامأوقدصنمهتاعمتجمو"مدقتملاملاعلا"
عزجلاونبجلاوةنايخلاوشغلاوبذكللضفرنمو،ةيحضتوربصوصالخإو
يف)يتامغاربلا(يعفنملاىوتسملاىلعحضاولااهرودبعلتيتلايه،ةرثألاو
ميقلاهذهليعقاولالقثلاىدمىلإريشياممتاعمتجملاكلتقوفت
.ةيراضحلاةسرامملابديكألااهطابتراو

سحلاوةيناميإلاةيؤرلانعةقثبنملاةيقلخلاميقلانأيفلادجالو
التاذلاناديميفًاقمعوتاقالعلاناديميفةيعوضومبستكت،ينيدلا
يحلصملافقوملاىلعةينبملاةيعضولاتايقالخألايفاهراشعمرشعدجن
رسأيفعقتواهتيلومشواهتيعوضومدقفتسكاذنآاهنإ،يعئارذلاريربتلاو
:مالسإلااهضفرييتلاةيبسنلاوزيحتلا

ُبَرَْقأَوُهاوُلِدْعااوُلِدَْعتََّالأَىلَعٍمْوَقُنآَنَشْمُكَّنَمِرْجَيَالَو...)
(...ىَبْرُقاَذَنَاكْوَلَواوُلِدْعاَفْمُْتلُقاَِذإَو...)،)8:ةدئاملا((...ىَوْقَّتِلل
.)152:ماعنألا(

)هنعهللايضر(قيدصلاركبوبألوألانيملسملاةفيلخناكدقل
موقيفةشحافلاتعاشامهنإ":ًالئاقهيبختنمبطاخامدنعةيؤرلاحضاو
."لذلابهللامهبرضالإطق

يتلاتايورملالكبةلوهسبّملسينأعيطتسيالءرملانأمغرو
،يمالسإلاانخيراتربعيبلسلااهدعبيفةيقالخألاةرهاظلانعثدحتت
ىلوألاةجردلاب-تدرواهنأنعًالضف،ةغلابمنمهيلعتوطناامببسب
دبعنبالديرفلادقعلاويناهفصألاجرفلايبأليناغألاكبدألابتكيف-
ىلعاهبميلستلابعصيرداصميهو.خلا..يهيشبأللفرطتسملاوهبر
يفنودلخنباهيلإهبننأوقبساميف،يخيراتلاقيقحتلاىوتسم
تاياورلانمهلوبقنكمييذلااذهنإفكلذمغر،)17()ةمدقملا(
يقالخألالماعلاهسراميذلاعساولارودلاديكأتليفكي،عوضوملابةقلعتملا
لماوعبناجىلإ-اهقوسو،ةيمالسإلاةراضحلايمانتةلقرعيف،يكولسلاو
.طاطحنالاولكآتلاىلإ-ىرخأ



ءانغلاويراوجلاراشتنا:تائموتارشعنيبنمًالثمكلذىلعذخأنلو
يلاعملغرفتلاوهليبسيفداهجلاوهللاركذنعسانلالغشأيذلارمخلاو
،ًالوأءارمألاوءافلخلاروصقيفدادغبةمصاعلايفداسفلاأدبدقل".رومألا
هركنيالةمصاعلايفةيراسةلمعحبصأىتح،ةماعءاينغألاروصقيفمث
ةيقبنكلو.بيصنهيفمهلنكيملمأهيفاوكراشءاوسسانلابلغأ
اهنأل،رمألائدابيفيلحملاداسفلااذهبةرثأتمنكتملةيمالسإلاضرألا
مث.هللانيدبناميإلااهيضتقييتلاةيدجلابمالسإلاسرامتلازتامتناك
كلتو،ىودعلابميلاقألامصاوعىلإةفالخلاةمصاعنمدتميداسفلاذخأ
رمألانعسانلاسعاقتينيحضرألايف"رهظي"داسفلالعجتةينابرةّنس
):يمالسإلاعمتجملايفًاثداحناكاموهو،ركنملانعيهنلاوفورعملاب
يِذَّلاَضَْعبْمُهَقيِذُِيلِساَّنلايِدَْيأْتَبَسَكَامِبِرْحَْبلاَوَِّربْلاِيفُداَسَْفلاَرَهَظ
رشتنيداسفلالظينوعجريالنيحو،)41:مورلا((َنوُعِجَْريْمُهَّلََعلاوُلِمَع
-ناديمنمرثكأيف-داسفلالظدقو.رايهنالاثدحيىتحلصأتيو
تراهناىتح،عمتجملانمًاديدجًاعاطقنيحلكلكأيو،لصأتيورشتني
ديىلعبرغلايفسلدنألاتراهناامك،راتتلاديىلعةيسابعلاةلودلا
.)18("نييبيلصلا

يرادإلاداسفلا
،ةماعلاتاقالعلاميظنتةيرادإلامظنلاوتاسسؤملاةمهمتناكاذإو

تاقايسلايفةيساسألااهرومأرييستنمةلودلانيكمتو،تامدخلاميدقتو
ةئيهتو،جاتنإلاولمعللةمألاتاقاطهيجوتو،ماعلاقحلاةيامحو،ةفلتخملا
نامضو،ةايحلاوضرعلاوضرألانععافدلاوعادبإللةبسانملافورظلا
يرادإلاداسفلانوكيسمكانكردأ،ةفاكاهاياعرلةيندملاوةينيدلاقوقحلا
.ةيراضحلااهتروريصيفارثؤمًالماعو،ةمألادسجيفًامادهًالوعم

تاسرامملابطابترالادشأطبترييرادإلاطاشنلانأيفبيرنمامو
ةدايقلاتدازاملكف،ةيدرطةقالعاهعمذخأيو،لماشلااهراطإيفةيسايسلا
تاسايسلةيذيفنتلاةادألاوهيذلا-يرادإلازاهجلابيصأً،انايغطوًاملظ
اماكحعفديذلاوهاذهو.سكعلابو.زجعلاوبارطضالاوككفتلاب-ةلودلا

مهمامتهاحنمىلإ،مهريغوزيزعلادبعنبرمعونيدشارلاك،انخيراتيف
هكسامتوهحالصيفاوأرو،ممألاتاسايسيفيساسألابناجلااذهبداجلا

.)19(ةلماشلااهفادهأةدايقلااهبذفنتيتلاةادأللانامض
ليبسىلعاهنم،يرادإلاداسفللدعاهيصحيداكيالىتشغيصةمثو

،ةيرادإلاةلودلاةنكاملةساسحلالصافملايفبسانملاريغلجرلاعضو:لاثملا



كلملاوأناطلسلاوأةفيلخلانمءدب،ةءوفكلارصانعلالامهإوأداعبإو
،نيواودلابابرأوباجحلاوءارزولابًارورم،ناويدلايفظومبءاهتناو،ريمألاوأ
نملةلودلابصانمعيباهنمو.خلا..شيجلاةداقوةابجلاولامعلاوةالولاو
نعرظنلاضغبرثكأعمجييكلةصرفلا-كلذب-هحنمو،رثكأعفدي
عماهماجسناىدمو،اذههفدهقيقحتلاهدمتعييتلابيلاسألاةمالس
،ممذلابارخو،ةرداصملاوةوشرلاراشتنااهنمو.نينطاومللةماعلاقوقحلا
تاسسؤملايفىوقلازكارممكحتو،مهلالغتساومهعشجونيفظوملاةرثأو
.ةيرادإلا

دهاوشلاتائمىلعهديعضويفةبوعصريبكءرملادجينلو
نورقلااهتدهشيتلاةدسافلاةيرادإلاتاسرامملاددصب،اهفولأوةيخيراتلا
نيبهترفحيذلاقيمعلاقدنخلاو،نيملسملاخيراتنم-ةصاخب-ةرخأتملا
كابترالاوىضوفلانعًالضف،سانلاريهامجوةسسؤملانيبو،ةمألاوةلودلا
ًارثؤمًارودسراميذلارمألا،اهتاذةيرادإلاتاقلحلالخادةيلوؤسملاعايضو
ىلإ،ىرخألماوعبناجىلإ،هقاسويراضحلادهجلامامأليقارعلاعضويف
.للشلاوؤطابتلا

يبهذملاقزمتلا
ىوتسمىلعداحعارصنمهنعضخمتامويبهذملاقزمتلاسرام

يفًاريطخًارود،لاتقلاوألدجلاتاونقربعو،كولسلاوةعيرشلاوةديقعلا
اهتامهمةلصاومنع-يلاتلاب-اهتقاعإو،اهفازنتساوةمألاتاردقتيتفت
.ةيراضحلا

انيديأعضننأنكمي)20(ةيمالسإلاقرفلابتكىلعةعيرسةرظنبو
يتلاقرفلليروطسألاددعلاويبهذملاةمألايظشتلةفيخمةروصىلع
يفعلاطننأيفكيو،ىتشقرفىلإاهرودبمذرشتتاهنمةدحاولاتناك
ىلعديزيام)ـه429ت(يدادغبلارهاقلادبعل)قرفلانيبقرفلا(باتك
.هرصعىتحنيملسملاخيراتاهدهشةقرفةئاملا

نايحألانمريثكيفهزواجتهنكلولدجلادودحدنعرمألافقيملو
درجمل)رخآلا(ةلابقفيسلاعفرو،فنعلاو،يبهذملارسقلادامتعابوص
.كلتوأةيضقلاهذهلةبسنلابفقوملايفرياغتوأيأرلايففالتخا

ءامدنمهتفزنتسااموةيجراخلاتاروثلالسلسمركذتننأيفكيو
ةلزتعملااهراثأيتلاةداحلاةنتفلاهعمركذتنو،ةينارمعلااهتاناكمإوةمألا

نمزذنميلازتعالابهذمللةيسابعلاةطلسلاينبتدعبةلبانحلادض
رصعلااهدهشيتلاةيفصتلاوداهطضالاو،يبهذملارسقلاغيصو،نومأملا



847-813/ـه232-198(قثاولاومصتعملاونومأملانمزلوألايسابعلا
.)م

ةنسلانيبةيفئاطلانتفلالسلسم-كلذك-ركذتننأنكميو
اهقاوسأودادغبءايحأاهتدهشيتلاكلت،ةيلاتلاةيسابعلاروصعلايفةعيشلاو
نباهنعانثدحاميففولألاوتائملاهتيحضبهذو،نيحلاونيحلانيب
..نيخرؤملانمهريغو)مظتنملا(يفيزوجلا

ةقاعإلالماوعرثكأنمةدحاو-قحب-ةيقرفلاةرهاظلاتناكدقل
فازنتسانماهنعضخمتامنإف،نيملسملاخيراتيفةروطخةيراضحلا
ةلزعلانمديزملاىوسهءاروفلخيمليذلاحلملالدجلاينسربعيركف
ىلعىتألاتقوةيفصتوداهطضانماهقفارامو،ةيداحألاةيؤرلابثبشتلاو
عمتجملاككفتنماهيلعبترتامو،ةيداملااهتاردقوةمألاءانبأةرهز
.ةضغابتمةرحانتممذارشولئاصفىلإيمالسإلا

ًامامتهاملسوهيلعهللاّىلصلوسرلاىلوأاذاملانلنّيبيهلكاذه
نألجأنملاثمألااهددصببرضو،اهنمرّذحو،ةيبلسلاةلاحلاهذهباغلاب
قرفلاتارشعيفمذرشتلاىلإاهقاسيتلاةماودلالوخدهتمأبّنجي
هيفقرتفتسيذلامويلاكلذىلإفورعملاهثيدحيفراشأامك.اهتائمو
لاقذإةدحاوةيجانةقرفالإاهيفةمثسيلةقرفنيعبسوثالثىلإةمألا
تقرتفاو،ةقرفنيعبسوىدحإىلعدوهيلاتقرتفا(ةريرهوبأهاوراميف
)ةقرفنيعبسوثالثىلعيتمأقرتفتو،ةقرفنيعبسونيتنثاىلعىراصنلا
)21(.

نأنكمييذلامقرلاةيخيراتنعرظنلاضغبهتلالداذهلناكدقلو
نمديدعلاىلإةمألامذرشتىلعهتلالدلوؤتوزاجملالمحمىلعلمحي
هيلعهللاّىلصهلوسرةنسوهللاباتكبثبشتلانأو،قرفلاوفئاوطلا
فقوملايهةقرفلاةاعدهاجتابقالزنالاضفرو،ةعامجلامازتلاو،ملسو
يتلاةمألاةدحولةيامحهرهوجيفهنألهلوسروهللايضرييذلاديحولا
ركنملانعىهنتوفورعملابرمأت،ممألاىلعةدهاشنوكتنأاهلديرأ
.هللابنمؤتو

يعامتجالاتتفتلاو،يدسجلاويلقعلافيزنلاعباتيوهوءرملارودقمبو
ةقاطلايفردهلامجحنمخينأ،ةيقرفلاةرهاظلانعضخمتيذلا
هذهنأفيكو،ليوطلااهخيراتربعةمألاهتدهشيذلاكلذ،ةيمالسإلا
ةناعإو،يراضحلازاجنإلايفاباجيإمهستنأنكميناكتردهأيتلاةقاطلا
لوحتتنأنمًالدب،ةيعادبإلاتايطعملاةيمنتو،ىنحنملادوعصىلعةمألا



اهلاجمنعاهفرصو،ةيمالسإلاتاردقلاىلعزهجأتلصمفيسىلإ
.عادبإلاوءاطعلانع-رمألاةياهنيف-اهفكو،يقيقحلا

ددشتلاوولغلا
ولغلارشتنا،هسفنتقولايفهلببسكو،يبهذملاقزمتللادادتماو

ةحامسلاوةنورملانمًالدب،ميقعلايرظنلالدجلاىلإعوزنلاوددشتلاو
دسجيطغيتقولارورمبذخأو،كولسلاولعفلاىلإفارصنالاوريسيتلاو
،ةاعدلاوةفسالفلاوءاملعلاونيفقثملانمديدعلالامو،ءادوسلاروثبلاكةمألا
اذهبوص،بازحألاوقرفلانعًالضف،تاعامجلاوتائفلانمىتشحئارشو
نآرقلاهنمرّذحاملاطيذلاو،ىذألاومقعلاورشلابرذنييذلاهاجتالا
.)22(ملسوهيلعهللاّىلصلوسرلاوميركلا

يتلابلدجلاوةنورملاورسيلاوءاحمسلاةيفنحلانيدوهمالسإلانإ
اذهمهداقفداضملاهاجتالاباورحبأءالؤهنأوهثدحيذلاو.نسحأيه
،ةفسلفلاوقطنملاومالكلاولدجلاتاحاسيفةيلقعلامهتاردقفازنتساىلإ
طاشنلاةطراخنمحيحصلااهقايسيفمهتاقاطفيظوتنعمهدصو
ىلإداقو،ةدحاولاةمألاءانبأنيبقدانخلاقّمعهنأنعًالضف،يراضحلا
ً.افرطتوةدح-ًانايحأ-اهغيصرثكأيف"ةيبهذملا"

ةايحلاتكتحانأ-يمالسإلاخيراتلاراوطأنمروطيف-عقودقل"
ىرخألاةايحلاناولأب،حيحصلايمالسإلاروصتلانمةقثبنملاةليصألاةيمالسإلا
تافاقثلابمث-كلذكاهءارواميفو،ةحوتفملادالبلايفمالسإلااهدجويتلا
تلخدقو-ةيمالسإلاةعقرلايفسانلالغتشاو،دالبلاكلتيفةدئاسلا
تقولايفتدجو،ءاخرلاتاجوملاوملستساو،داهجلامومهنممهتايح
يأرلاوريكفتللتالكشماهريغوةيسايسلاثادحألاءارجنممهتايحيفهتاذ
يتلاةيتوهاللاثحابملابوةيقيرغألاةفسلفلابسانلالغتشا..ةيبهذملاو
اذهنعأشنو.ةيبرعلاةغللاىلإتمجرتيتلاو،ةيحيسملالوحتعمجت
يفونييسابعلادهعيفيلقعلافرتلاعباطنمولخياليذلالاغتشالا
ءاجيذلاليصألايمالسإلاروصتلاىلعةبيرغتافارحناً،اضيأسلدنألا
يمالسإلاروصتلاىلإاهدروتافارحنالاهذهلثمنمةيرشبلاذاقنإلءادتبا
ريمعتلاوءانبللةايحلالاجمىلإاهلكةقاطلابعفدييذلايعقاولايباجيإلا
نأيرشبلاكاردإلاو،ةرثرثلايفقفنتنأةقاطلانوصيوريهطتلاوعافترالاو
دبالنأنيملسملاءاملعنمةعامجدجووليلدالبهيتلايفهبحوطي
لدجوتاحاضيإودودرب،فارحنالااذهوكاكتحالااذهراثآةهجاومنم
ناسنإلالمعو،ردقلاوءاضقلالوحوهتافصو-هناحبس-هللاتاذلوح



خيراتيفلدجلااهلوحراثيتلاثحابملارخآىلإ،ةبوتلاوةيصعملاوهئازجو
ةفسلفلابنتفنمنيملسملانيركفملانمدجوكلذك،يمالسإلاركفلا
اوناكامكلوألاملعملاوأ-وطسرأةفسلفحورشةصاخبو-ةيقيرغألا
)يمالسإلاركفلا(نأاونظو-)ةيقيزفاتيملا(ةيتوهاللاثحابملابو-هنومسي
اذإالإ،هتمظعوهتهبأرهاظموأ،هلامتكاوهجوضنرهاظملمكتسيال
اولواحف..تافلؤمهيفهلتناكو،ةفسلفلاوفسلفتلايز،يزلااذهىدترا
ثحابملاقسنىلع)مالكملع(و..ةيقيرغألاةفسلفلاك)ةيمالسإةفسلف(ءاشنإ
اذهيفهيلإهبتنننأبجيامةمثو…!وطسرأقطنمىلعةينبمةيتوهاللا
ةفسلفلاتافلخمنميمالسإلاملاعلاىلإلصواملوأنأوهو،لاجملا
قرفلانيبلدجلاهيجوتيفرثأهلناكو،يحيسملاتوهاللاوةيقيرغألا
ةلوقنم،ةيقيرغألاةفسلفللةرخأتمحورشىوسنكيمل،هنيولتوةفلتخملا
لقنيفريثكبارطضاهنعأشنيامم،ةميقسةغليفًابرطضمًاهوشمًالقن
ةيقيرغألاةفسلفلاحورشنيبقيفوتلاةيلمعنأىلإاذه.حورشلاهذه
ةفسلفلاةعيبطبلهجوةريبكةجاذسنعمنتتناكيمالسإلارّوصتلاو
اممدحاويجهنمساسأو،دحاويركفماظنىلعاهتماقتسامدعوةيقيرغألا
يفتأشنةيقيرغألاةفسلفلاف.ةليصألااهعبانموةيمالسإلاةرظنلافلاخي
ةينثولاهذهنماهروذجتدمتساو،ريطاسألابنوحشمينثوطسو
ىلعيمالسإلاروصتلانيبواهنيبقيفوتلاةلواحمثبعلانمف،ريطاسألاو
.)23("..قلطملا)ديحوتلا(ساسأ

ةيئاجرإلاةيؤرلاراشتنا
نيملسملانمةعساوحئارشتكفةديدعنورقلدتميديعبنمزذنم

ةيئاجرإةيؤربهعمنولماعتياوحاروةيلمعلاهتايضتقموناميإلانيبطابترالا
يفاهتيلعافنع-لماشلااهموهفمب-ةدابعلالزعتو،ىندألادحلابيفتكت
،ناميإلاىمسميفًالخادسيل-ئطاخلامهروظنميف-لمعلاف.ضرألا
ليفكوهو،يفكياذهف.رخآلامويلاوهلوسروهللابًانمؤمءرملامادامف
،نيدلااذهبلاطمهيضتقتاممًالمعسراميملنإوةنجلاهبحاصلاخدإب
دارأامنيبف،ةسوكعمةيلمعاوسراممهنأيأ،يصاعملافرتقاولىتحلب
يفمهعضينأ-ةملكلاهذهىلعديدشتلابجيو-)يمالسإلا(ناميإلا
،"نيرضحتم"يأ،عادبإلاوةسرامملاةرئاديفنيرضاحمهلعجيو،ةيلعافلاةرؤب
لخادلايفمهموصخلةيلعافلااوكرتينأوً،ائيشفًائيشاوبحسنينأاوراتخا
،يمانتلاىلعةردقلاكلميالمكىلإ-يلاتلاب-اولوحتينأو،جراخلاو
نمهيلعىعادتتتحاريتلاتايدحتلاةهباجميفهلقثكلميالمثنمو



،ىوتسمنمرثكأىلعةدكؤملاةميزهلاىلإةمألابتلصوىتحناكملك
هثيدحيفملسوهيلعهللاّىلصهللالوسرهنمرذحنأوقبساميف
)اهتعصقىلإةلكألاىعادتامكممألامكيلعىعادتنأكشوي(:فيرشلا
لوسرايذئموينحنةلقنمأ(:)مهيلعهللاناوضر(ةباحصلاهلأساملف
نعزنيلو.ليسلاءاثغكءاثغمكنكلو،ريثكذئمويمكنإ(:هباوجناك)؟هللا
امو(:اولاق.)نهولامكبولقيفنفذقيلو،مكئادعأرودصنممكتباهمهللا
.)24()توملاةيهاركوايندلابح(:لاق)؟هللالوسراينهولا

تافارخلاوعدبلاوةفرحنملاةيفوصلاراشتنا
ديلقتلاةنميهو،ديدجتلاوداهتجالابايغو،ةيئاجرإلاةيؤرلاتكرت

ديازتو،سانلانيبيعامتجالاويقلخلاداسفلاوفرتلاراشتناو،عابتالاو
اهلعج،اهكولسواهحوروةمألالقعيفًاريبكًاغارف،يسايسلارهقلاودادبتسالا
نيناوقمكحب،هيلإبحسييذلاطغضلاضافخنابهتيمستنكميامميناعت
.جراخلاولخادلانمهيلعبهتيتلاةرمدملاحايرلا،ةيخيراتلاةكرحلا

هتيوسنعفرحنملاينابهرلايفوصلاهجوتلاتالاحةحاسلاىلعتغط
ىلعتبهو.ةايحلاوةيلعافلاعقاومنمرثكأفرثكأبحسنملا،ةلدتعملا
ماهوألاولجدلاوةذوعشلاورحسلاوةعدبلاوةفارخلامومسسوفنلاولوقعلا
ملسوهيلعهللاّىلصهلوسرةنسوهللاباتكهنمرذحنأوقبساميف
ذوذشلاعقاومىلإاهقوسيفةيمالسإلاةايحلابرثأتسيالألجأنم،)25(
اهسفنةيمالسإلاةديقعلاقحلىتحّدحلكزواجتيذلافارحنالاو
رابغو،خسانتلاتاهرتو،لولحلانخدبهاطغفديحوتلاىلعمئاقلااهرهوجو
قراوخلاوتاصقرلاوحيباستلاوداروألاوراكذألاتحبصأو.دوجولاةدحو
داهجلانمًالدب،هلمعوملسملاةدابعيفباطقتسالازكرمتاماركلاو
.ركنملانعيهنلاوفورعملابرمألاو،رامعإلاو

نإف،يسابعلاعمتجملاىشغيذلافرتلللعفدركةيفوصلاتأشن"
نمهيفيرجييذلاداسفلامهلاهنيذلاعمتجملاكلذنمنيرهطتملا
اوجنينأاودارأ،ةرخآلانعوهللاركذنعفارصنالاو،نوجملاوفرتلا
عمةرهاطةيقنةايحاوشيعيلدسافلاعمتجملااذهنماوللستفمهسفنأب
ةيدوهي-تاعفدو-راكفأنمةيفوصلالخدامعرظنلافرصبو.هللا
لازتعاوهناكيلصألااهعفادنأركننانسلف،ةيكودنهوةيسوجموةينارصنو
تسيلةيلازعناوةيبلسىلعتوطنااهنأالإ..ءاقنلاىلإصولخلاوداسفلا
ناسنإلاهيفمعنينادجولاعنصنمصاخملاعىلإتدغو..مالسإلانم
رصتختيتلارعاشملاكلتبءافتكالمعلانعدعقيفهللانمبرقلارعاشمب



)لصاولا(ةجاحامنكلو،هللانمبرقللةليسولامعألانإ.قيرطلاهل
؟لعفلابلصودقوةليسولاىلإ

ميمصنموهيذلالكوتلانمًالدبلكاوتلاأشنيةيفوصلاعمو"
امأ..بابسألاذاختاعمنمؤملاهبموقيةعفادةيباجيإةقاطوهو..ناميإلا
ةعرذتمبابسألاذاختانعسعاقتتةلطعمةيبلسةروصوهف…لكاوتلا
ردقلاوءاضقلاةديقعنمًاريثكلكاوتلادسفأدقلو.هللاىلعلكوتلاب
اضرلاىلإو،ةلذخمةيبلسةديقعىلإةعفادةيباجيإةديقعنماهلّوحو
وأرقفوأزجعوأضرمنمهتاّئيسرييغتةلواحممدعوعقاولابيبلسلا
ريغهللاءاشولوهللانمردقبالإثدحامهنأةجحبميضوألذ
!ناكلكلذ

ايندلانأةجحب،ضرألاريمعتنعدوعقلاأشنيكلذكةيفوصلاعمو"
ةشيعايندلاهذهيفهبسحناسنإلانإو،ةرخآلاوههيلعلوعملاوةنوعلم
رقفىلإيدؤييذلارمألا…ايندلابقلعتلانمهحوربوجنييكلفافكلا
نورظتنينيذلاءادعألاةوهشكّرحييذلافعضلاىلإيلاتلابو،ةمألاعومجم
.ضاضقناللةحناسلاةصرفلا

اوكزيل-عمتجملانورهطتملالزتعينيحفهلككلذبناجىلإو…"
؟هنوئشريدينمو؟عمتجملايفىقبينمف-سندلانعًاديعبمهحاورأ
لمعلاباودرفنينأنيدسافللةعّجشمةلزعلاهذهتسيلأ؟هيفكرحتينمو
نأنيرهطتملاكئلوأللوألابجاولاناكامنيب،ضارتعاالولّخدتنود
هورصأيوًارطأقحلاىلعمكاحلااورطأيوركنملانعاوهنيوفورعملاباورمأي
؟ملسوهيلعهللاّىلصهلوسروهللامهرمأامكًارصأهيلع

،مالسإلاميلاعتبًالماعناكنمةيفوصلاخيراتيفكانهنأكشالو"
ارشان،ركنملانعًايهانوفورعملابًارمآ،همدوهلامبهللاليبسيفًادهاجم
امنإوةفرحنملاةيفوصلامكحمهيلعقبطنيالءالؤهف،ضرألايفهللانيدل
.)26("..ةيفوصلاباوقحلانإوداهزةقيقحلايفمه

عابتالاوديلقتلاةدايسوداهتجالابايغ
ةايحلاتادرفمهبلكشتتيذلاداهتجالاباغةديدعنورقذنم

قفوهتغايصديعتف،عقاولابلقىلإةعيرشلابلاطملزنتو،ةيمالسإلا
اهتردقامنإو،بسحفاهّزيمتسيل،مالسإلاةراضححنمتو،ةيساسألااهدصاقم
،ممألانيبةرادصلايفةملسملاةمألاعضتو،ءاطعلاوددجتلاولصاوتلاىلع
فشكلاىلعةردقلاكلمتتناكامدنع،ةركبملانورقلاربعلاحلاناكامك
ةيتايحلاتاقايسلايفديدجلانعثحبلاو،ةيعونلاةفاضإلاوراكتبالاو



.ةفاكةيفرعملاو
،ملسملالقعلاأفطناو،عابتالاوديلقتلاحورتداسهلككلذنمًالدبو

دوكرةلابقةرخأتملانورقلايفنحناهو،ةايحلاةعانصنعهقفلافقوتو
يشاوحلانمليسو،راكتبالاوفشكلاىلعةردقلايفبايغو،ءادألايف
،ةقثلاوأ،ةردقلامهسفنأيفاهباحصأدجياليتلاتاشيمهتلاولويذلاو
لعفامك،ءادتبامهدنعاماولوقينأو،نيقباسلاتايطعمبقلعتلازواجتل
.يراضحلامهقلأتنمزدادجألاوءابآلا

يف،ملسوهيلعهللاّىلصهللالوسروميركلانآرقلااعداملاطلو
ةفاضإلاولمعلاةرورضىلإ،)28(ثيداحألاو)27(تايآلانمدوشح
اذإ،ءارولاىلإتافتلالامدعىلإو،ناسحإلاوناقتإلاوعادبإلاوداهتجالاو
تاءادنلءاغصإلاو،ةيخيراتلاةظحللابلاطملةباجتسالالجأنم،رمألاىضتقا
ْمُتْبَسَكاَمُْمَكلَوْتَبَسَكاَماَهَلَْتلَخْدَقٌةَُّمأَْكِلت):هتاريغتمولبقتسملا
َانْدَجَواَِّنإ...)،)134،141:ةرقبلا((َنوُلَمَْعياُونَاكَّامَعَنوَُلأُْستَالَو
.)23:فرخزلا((َنوُدَتْقُمْمِهِرَاثآَىلَعاَِّنإَوٍةَُّمأَىلَعَانَءاَبآ

لهجلاراشتناوملعلابايغ
،ملسملالقعلادومخبلهجلاراشتناوداجلاملعلابايغطبتريو

.ةايحلاةعانصنعهقفلاّفقوتو،داهتجالاةلعشءافطناو
لماوعنمىرخأتاقايسيفةلداعملاهذهبناوجضعبانشقاندقو

ملعلابايغةلأسمدنع-تاظحل-فقننأديرنو،يراضحلارايهنالا
ً.اريثأتوةروطخيراضحلالعفلاتاقوعمدشأنمدحاوكلهجلاراشتناو

تاديكأتلًانيمأًاساكعنامالسإلاخيراتيفىلوألانورقلاتناكدقلو
قانخلاقييضتويملعلاطاشنلازيفحتىلعةيوبنلاةنسلاوميركلانآرقلا
تاربخلاوفوشكلايفًايمانتةركبملاةلحرملاكلتتدهشاذهلو،لهجلاىلع
نرقلايفهانحنمةمقغلبيذلارمألا،ةيمألاولهجللًاراسحناو،ةيملعلا
رثعتلاىلإةلاحلاتقاسنأبلسلالماوعتثبلامثيحيرجهلاعبارلا
تاحاسملتحييكلةفاكهطامنأوهغيصبلهجلاةدوعو،رومضلاوشامكنالاو
.اهيمانتوةراضحلاةروريصىلعًابلسرثؤيو،ةيمالسإلاةايحلانمةعساو

نم،هثيداحأنمةلمجيفملسوهيلعهللاّىلصلوسرلارّذحاملاطلو
بقاثلاهرظنبكردأو،اهروهدتوممألالالحنابكلذطبرو،لهجلاّيشفت
.)29(يراضحلاطوقسلاولهجلانيبةقيثولاةقالعلا

نع"لهجلا"ّربعفيكةرخأتملاروصعللةيخيراتلاتايورملاانثدحتو
ءاملعلاوملعلارودلءاضتذإدعب،نيملسملاةايحيفىتشغيصبهسفن



،ةيمالسإلاةايحلالصافمباوكسمييكلءالهجلاولهجلللاجملاحسفو
مهتافارخومهلخدكاذواذهلالخنماوثفنيو،ملسملالقعلاباومكحتيو
.ءادتباهجهانموملعلاحورلةضقانملامهتايطعمو

ةرهاظلاهذهدنعًافوقونيخرؤملارثكأنمّدعينودلخنبالعلو
هراهدزالماوعيفثحبلاو،يرشبلانارمعلانيناوقبهمامتهانمببسب
مولعلا"لوانتييذلاوهتمدقمنمسداسلابابلايفشقانيوهو.هرومضو
نمديدعلا،"لاوحألانمهلككلذيفضرعياموهقرطوميلعتلاواهفانصأو
رثكيثيحرثكتامنإمولعلانإ":لثمنمعوضوملابةقلعتملالئاسملا
اهكرادمفعضوموجنلاةعانصلاطبإ"و،)30("ةراضحلامظعتونارمعلا
ةلخممولعلايفةفلؤملاتاراصتخالاةرثكنأ"و،)31("اهتياغداسفو
يفةيلقعلاةايحلاىلعتغطيتلاديلاقتلانماهريغو..)32("ميلعتلاب
.دومجلاورجحتلانمديزمىلإاهتقاسوةرخأتملاروصعلا

تايئانثلانيبعارصلا
رئاسنيبقافولاوحلاصتلاقيقحتىلعردق-مالسإلاك-نيدنمام

نماملكلازأدقل.دوجولاوركفلاوةايحلااهيلعيوطنتيتلاتايئانثلا
ةصرفلاكلذبىطعأوقفاوتلاودحوتلانيبواهنيبًالئاحفقينأهنأش
،ةيلعافلاباطقألملةلابقهسفندجيوهويراضحلادهجلايمانتوديعصتل
.ريصملاوريسملايفدّحوتو

ةيعضولانايدألاوتاربخلاوبهاذملانمديدعلايفثدحاذهسكع
لكيرغأو،داضتوألتاقتةلاحيفتايئانثلالجتعضوثيحةفرحملاو
لعتشينأثبلياميكلضيقنلابًانايحأهومسأاموأ،رخآلافرطلاب
يراضحلالعفلاعفدتنأاهرودقمبناكتاردقوتاقاطهربعردهتوعارصلا
.ءاطعلاويمانتلابوصرثكأفرثكأ

يفاهيلإانرشأيتلا(تايئانثلاهذهجذامنضعبركذتننأيفكيو
،نطابلاورهاظلا:مالسإلاةلظمتحتاهحلاصتو)بابلااذهنميناثلالصفلا
ةعيبطلا،لامجلاوةرورضلا،رايتخالاوردقلا،حورلاوةداملا،بايغلاوروضحلا
،ةيعفنملاوةيقالخألا،عونتلاوةدحولا،ةكرحلاوبارتلا،ةعيبطلاءاروامو
ءانفلا،ةرخآلاوايندلا،بيرجتلاويحولا،ةيرحلاولدعلا،ةيعامجلاوةيدرفلا
.دولخلاو

،ةلودلاونيدلا:لثمنمىرخأتايئانثانهاهيلإفيضننأنكميو
تباثلا،دصاقملاولئاسولا،ةيلاثملاوةيداملا،عقاولاوركفلا،عوضوملاوتاذلا
.ديلقتلاوداهتجالاو،لقعلاولقنلا،ةوقلاوقحلا،ديدجلاوميدقلا،ريغتملاو



،ةهجنميمالسإلاركفللةينانويلاةفسلفلاقارتخانمببسبو
تايطعميّقلتو،ةيناثةهجنمةفّرحملاةيحيسملاتاريثأتلاضعبثودحو
تعضو،ةثلاثةهجنمةينيصلاوةيدنهلاوةيسرافلاتاراضحلانمىرخأ
قافولاةلاحزواجتىلعتمغرأو،تايئانثلاهذهنمديدعلانيبزجاوحلا
.عارصلاوفالتخالاولدجلاىلإ

ةداملاتحبصأةمألاهذهل-ءادتبا-دريملثيحنمواذكهو
ةعيبطلاو،لامجللةضراعمةرورضلاو،رايتخاللًاضيقنردقلاو،حورللةودع
..خلا..ديلقتلادضداهتجالاو،لقعلادضلقنلاو،ايقيزيفاتيمللًامصخ

ةمألالقعيفتاءانثتساىوسنكيملهلكاذهنإفظحلانسحلو
مالكلاوقطنملاوةفسلفلابنيلغتشملاضعبتاقلحزواجتيملاهكولسو
هنإفكلذعمو.نيثدحملاوءاهقفلانمددعو،نايدألاةنراقموفوصتلاو
ةمألاءانبأنيبقدانخلاقّمعو،كانهوانهقئارحلانمديدعلالعشأ
بصينأنكميناكاميفاهتاردقواهتاقاطنمًاريبكًابناجفرصوةدحاولا

لاثملاليبسىلع-ركذتنلوً.ابصخوًءاطعهديزيفيراضحلازاجنإلاةرئاديف
ةلزتعملانيبتثدحيتلاةيساقلانتفلاوداحلاعارصلاكلذ-رصحلاال
نمفزنتسااميف،برغملايفةفوصتملاوةفسالفلاو،قرشملايفةلبانحلاو
عارصلاتاقلحنمريثكلانيتلاحلانيتاهريغو.ريثكلاءيشلاةمألاتاردق
.ليوطلاهارجمربعيمالسإلاخيراتلااهدهشيتلاةنزحملا

)رخآلا(تاربخعملماعتلاىضوف
مدعوقلقلاوحجرأتلانمًاردقظحلننأنكمياذهلًادادتماو

يتلاكلت،ةيمالسإلاريغتاراضحلاوتافاقثلاعملماعتلايفطيطختلا
.هجولًاهجواهءازإمهسفنأاودجوذإدعبنوملسملااهعملعافت

نمعسوألاةحاسملانأودبي-ًاضيأانهاه-ظحلانسحلو
امالإرخآلانملبقتملفةليصأةيمالسإريياعمبةطبضنمتناكلماعتلا
.بيرالواهتمقيفديحوتلافقييتلاريياعملاهذهعممجسني

يتلاةبيرغلاميقلاوماسجألاضعبلّلبقتثدحدقفكلذعمو
نمفاكردقامنود،نيرخآلانعرشابملاكاكتحالاومجارتلالعفبتسبتقا
،اهدّحوتوةيمالسإلاةراضحلاةروريصقرتخايذلارمألا،رايتخالاوصحفتلا
دصاقمونيدلااذهضبنل،ىرخأوأةجردب،ةضقانملاتايطعملاضعبب

.رمألاةياهنيفاهتريسمىلعًابلسّرثأو،هتعيرش
لماعتلاةددشتملاةيمالسإلاحئارشلاضعبضفرنإفىرخأةهجنمو

لفقمفقومذاختاوهتايطعميفةيباجيإلارصانعلالوبقورخآلاتاربخعم



ةرصاعملاةطيحملاتاراضحلاومالسإلاىلعةقباسلاةيلحملاتافاقثلاهاجت
ىلعّعيضهنأثيحنمهقباسنعًءوسلقيملفقوملااذه،هروهظل
نأنكمياميفلدابتلاوحقالتللًءاطعوىنغرثكأةصرفةيمالسإلاةراضحلا
.عادبإلاوءاطعلاىلعرثكأاهنيعي

ىوسّلثمتالحئارشلاهذهنإف-كلذكظحلانسحلو-نكلو
أدبمراتخاً،ادادتماوًاقمعرثكأطخةلابق،ةمألادسجيفةّقيضتاحاسم
طخلاكلذ،نيدلااذهتباوثعمضراعتتملاذإرخآلاتاربخنمةدافإلا
ضعبهلوبقب)هنعهللايضر(باطخلانبرمعدشارلاةفيلخلاهأدبيذلا
دعباميفرمتساو،ةيركسعلاوةيلاملاوةيرادإلاامهتاربخومورلاوسرفلاةمظنأ
نعتّقلتيتلاةيمالسإلاةراضحلاةطشنأنمةعساوتاحاسميطغييكل
يأةدرفتملااهتيصخشبكلذقحلينأنوداهتادرفمنمريثكلانيرخآلا
.فيرحتوأىذأ

ناكملافيظوتىلعةردقلالؤاضت
نأدارأميركلانآرقلانأىلإبابلااذهنمقباسلصفيفانرشأ

يفريسلاىلإاهتائموعضاوملاتارشعيفاناعدو،ملاعلابلقيفانعضي
ةينارمعلاملسملاةمهملاهفيظوتلجأنم،اهتاقاطواهننسفاشتكاوضرألا

ةلماكةروسبهلككلذجّوت-ميركلانآرقلايأ-هنأو،ملاعلااذهيف
هيفضومغالًاحضاوًاباطخاهتايآىدحإيفعفرتو)ديدحلا(مسالمحت
قوفتلاو،ةهجنميملسلايراضحلامدقتللةادأديدحلامادختساصوصخب
ةهجنمملاعلايفيناميإلادوجولاةيامحىلعريدقلايركسعلاينقتلا
.ىرخأ

باطخلااذهبيعوىلعةيمالسإلابخنلاوتادايقلاتناكاملاطو
ثحبلاىوتسمىلعءاوس"ناكملا"عملماعتلانسحتفيكتفرعو،ينآرقلا
تناك،)ةساسلالبقنم(يعقاولاذيفنتلاوأ)ءاملعلالبقنم(يملعلا
ةيمنتيفاهفيظوتوملاعلاةلتكعملعافتلاىلعةريدقةيمالسإلاةراضحلا
صاقتنالانمىربكلااهدصاقمو،لكآتلانماهتازجنمةيامحوةراضحلاهذه
.ناودعلاو

نكلو.قوفتلاوراهدزالانورقربعةيمالسإلاةراضحلاهتدهشاماذهو
لقعلاو،ةلتكلابكاسمإلانعةملسملايديألاتخترا-تقولارورمبو-
اوكفو،دوعقلاولسكلاىلإنوملسملالامو،اهننسيفبيقنتلانعملسملا
مهداقيذلارمألا،ناكملاتايدحتلةباجتسالانعاوزجعو،ضرألابمهطابترا
،مهنممهموصخلنكمو،يقيبطتلاوفرصلاهيقايسيفيملعلافلختلاىلإ



ىلإتقولارورمباولوحتو،دومخلاولكآتلاىلإيراضحلامهدوجوقاسو
هفيظوتنسحىلعةبترتملاهرامثتاتفقوفتملابرغلانميدجتستةلاع
هللااهعدوأيتلااهسيماونوةلتكلارارسأنعلصاوتملاهفشكو،ناكملل
ريغءاطع-يجاديالويباحياليذلاهلدعب-اهلعجو،اهيفهناحبس
هليوحتيفهديوهلقعلمعيورسلاعزتنيفيكفرعينملكلروظحم
َكِّبَرِءاَطَعْنِمَِءالُؤَهَوَِءالُؤَهُِّدمُنٍُّالك):مهنععفديوسانلاعفنيامىلإ
.)20:ءارسإلا((اًروُظْحَمَكِّبَرُءاَطَعَنَاكاَمَو

نمزلافيظوتىلعةردقلالؤاضت
فيظوتىلعنيملسملاةردق-تقولارورمب-تلءاضتكلذةازاومبو

.ةيراضحلامهتايطعمءانغإوريوطتيفهنمةدافإلاونمزلا
نمزلابناسنإلاءاقلةليصحيه،فورعموهامكةيراضحلاةروريصلاو

ةينمزةرتفربعناكملانمّزيحىلعةيرشبلاةردقلاطيلستوأ،ناكملاو
ىلإكلذداق،ةثالثلاباطقألاهذهدحأعملهاستلامتاذإف.ةددحم
.هؤطابتويراضحلالعفلاةلقرع

نأوقبسامك-هللاباتكدكأ،نمزلافيظوتصوصخب،انهاه
مهنأبنيداجلانينمؤملافصوو،قبسلاوةعراسملاةرورضىلإ-انحملأ
هللاّىلصهللالوسرانّملعو.)نوقباساهل(مهنأو)تاريخلايفنوعراسي(
ةينارمعلاهتمهمذيفنتلنمزلالماعنمةدافإلاملسملاىلعنأملسوهيلع
،روصلايفخفنلاةظحلىتححدكلاويعسلالصاوينأهيلعنأو،ملاعلايف
اهسرغيىتحموقتالأعاطتسافةليسفاندحأدييفوةعاسلاتماقاذإو
.)33(ارجأكلذبهلنإفاهسرغيلف

يخارتللهسفنملسأو،نمزلابهساسحإملسملادقفتقولارورمب
دجتملف،هيدينيبنمتلفتتةردانلاةصرفلاهذهتحارف،لسكلاو
،ةياهنلاىتحقيرطلايفيضملاىلعاهزّفحييذلازامهملاةيراضحلاهتايطعم
داكيالةيخيراتلابقحلالب،نورقلاودوقعلاونينسلاومايألارورمحبصأو
رخآلاّهبنتيذلاتقولايف،ملسمللةيراضحلاةربخللءانغاذًائيشفيضي
ً.اعونوًامكديزملاميدقتيفنينسلاومايألاقباسيحارونمزلاةميقىلإ
ىلع،يبرغلاقوفتلانعانلصفييذلاقيمعلاقدنخلااذهةجيتنلاتناكو
بّاتكلاةنسلأىلعددرتتتحارو،ةيقيبطتلاوةفرصلامولعلانيدايميفلقألا
نأو،نمزلانمنينرقنعلقيالامبنوقوبسماننأةلوقمنيملعملاو
ينمزلازجاحلااذهببسبةليحتسمحبصتداكتمصخلابقاحللاةلواحم
يفنحنانللظثيحرخآلاةراضحلةفاضإوةفاضإفلأىلعيوطنييذلا



.اليلقالإاهحربنداكنالناكملاونمزلانمانعقاوم
ةرخأتملاةيمالسإلاتادايقلاءاطخأ

لماوعلانعةروطخلقياليذلاأطخلا-ارخآسيلو-ًاريخأةمثو
،"ةميرجلانمربكأ"-ناريلاتيسنرفلايسايسلالوقيامك-أطخلاو.ةفلاسلا
،امهف.نوينامثعلاوكيلامملا:انخيراتيفناترخأتملاناتدايقلاهتسراميذلاكلذ
هتامجهليدصتلاوأ،هتقحالمومصخلاةهباجميفدكؤملاامهرودىلع
بولطملاردقلابابيجتستملو،ظوحلملكشبعينصتلااتلمهأ،ةداضملا
ديازتيقرافلاحارو،حيلستلاايجولونكتةصاخبو،ةيبرغلاايجولونكتلاتايدحتل
هيطختحبصأثيحب،قوفتملابرغلاوفلختملامالسإلاملاعنيبتقولارورمب
ةيخيراتلاةكرحلانيناوققرختةزجعمىلإةجاحبريخألانرقلايفهروبعوأ
اناعددقهناحبسهللاباتكناكيذلاتقولايف.ليحتسملاعنصتو،اهننسو
يفةنمؤملاةعامجلاةيامحلاهفيظوتوهزونكوهتاقاطجارختساوملاعلابماحتلالل
نملوألالصفلايفهنعانثدحتاميفو،ليلقلبقهيلإانرشأاميف،ملاعلا
.ديدحلاةروستالالدليلحتلالخبابلااذه

كيلامملااوأجافدقلف!خيراتلانماوملعتيملنيينامثعلانأبجعنمو
ملو،مهتيعفدمب)م1516/ـه922ماع(بلحبرققبادجرمةكرعميف
ةميزهرشاومزهفرانلاوفئاذقلاىلعقوفتلاكيلامملافويسرودقمبنكي
.دوجولانممهتحفصليلقدعبتيوطو

،هسفنخفلايفنوعقيلقأوأنورقةثالثدعبنوينامثعلامهاه
مهمظنو،فلختملامهحالسو،ةقيتعلامهتيعفدمب،ةأجفمهسفنأنودجيف
يربلااهحالسب،ايسورواسنرفوايناطيربقّوفتةلابق،ةيلابلاةيركسعلا
نميهملايوجلااهءاطغ،دعباميفو،ةمدقتملاةيرحبلااهتاعطقو،روطتملا
ةلهذملااهتردقو،ةشهدملاةيركسعلااهمظنو،ءيشاهفقياليتلااهتابابدو
اوطعأو،ميظنتلاوةوقللاونعذأنأاوثبلامف،عيرسلايناديملاكرحتلاىلع
ةيرشبلاةمواقملامغر،مئازهلانمةلصاوتمةلسلسربعّةيندلامهسفنأنم
يفلغوملايداهجلاسفنلاو،ًاليثماهلخيراتلادهشيمليتلاةيئادفلاو
قرافلاءازإاليوطدمصينأنكميالهلكاذهنكل.ينامثعلالتاقملانيوكت
يفيوبنلاثاريملاوناميإلانإفىرخأةرمو.ميظنتلاوحيلستلايفريبكلا
.ديدحلاةروسدكؤتامكديدحلاالإهيمحينلملاعلا

اوناك،يسايسلامهدجمنمز،مهسفنأنيينامثعلانألئاقلوقيدقو
حتفةزجعمتناكو،ةيركسعلامهتاردقبةيخيراتلاةكرحلامامزباوكسمأدق
دمحمدهاجملاناطلسلاديىلع)م1453/ـه857ماع(ةينيطنطسقلا



.نامثعينبخيراتيفةقرشمةحفص،حتافلا
اووطو،كاذيسايسلامهدجماوققحببسلااذهلمهنأوه،باوجلاو

.انييفباوبأاوقدوابوروأفصنيسايقنمزيف
يفةيركسعلاةيسدنهلاهتاردقفظويفيكفرعحتافلادمحمنألو

ةيمأينبءافلخاهنععجارتيتلاةزجعملاقيقحتنمنّكمت،رحبلاوربلا
.نورقونورقلبقسابعلاينبو

اوحتفيملنيينامثعلانأ،كاذقلأتلارصعدعبثدحيذلانكلو
امالو،ةيبوروألاةيركسعلاعناصملاوشرولايفيرجيامىلعًاديجمهنيعأ
.ةيبرحلااهتايميداكأواهدهاعميفسردي

اولواحيملمهنكلقئاقحلاهذهلكاردإىلعنوينامثعلانوكيدقو
ققحتلاورمألاكرادتلةبولطملاةعرسلابوًاضيأمهاوكرحتينأيفاهفيظوت
هحنممدعو،مصخلابقاحللةيناديملاوةينقتلاتاربخلاوميظنتلاوحيلستلاب
تلعجيتلاةيسدنهلاتايلاوتملاباسحبديازتيحاريذلاقوفتللةصرفلا
ةيمالسإلاةمألاموصختنّكمو،ًاليحتسمارمأ-تقولارورمب-ةوهلازواجت
رادجلاريمدتنم،ةوقلابقوفتلاقطنموعقاولارمألامكحبنييديلقتلا
يتلاةحتافلاةلودلاةيمستنمو،نورقةدعلاهيمحيلظيذلاينامثعلا
ةرداغمىلعينامثعلاةفيلخلاماغرإنمو،ضيرملالجرلابابوروأتخّود
برغلاءالمعلًاركوهدعبحبصأفملاعلاتارّدقمهنمريديناكيذلاهزكرم
.دوهيلاونييبيلصلاونيينوساملاوةدحالملانم

،تابرضلانمديزملايقلتىلعةيمالسإلاةراضحلاتمغرأهلكاذهبو
قبيملواهتادرفمنمديدعلادوجولانميحمو،اهعقاومنعتحزحزو
نمىرخألايهجنتمليتلالالطألاوبئارخلاىوستقولارورمباهنم
ةمألانيبطابترالاكفىلعقبسملامهرارصإونييناملعلاونييداحتالاعفادم
.ةيراضحلااهلوصأنيبوةيكرتلا

ةيجراخلالماوعلا
ةوارضلقتالىرخأريصاعأتبهةيمالسإلاايفارغجلاجراخنمو

ةراضحلاةلقرعوفازنتساوفاعضإيفاهتمهميدؤتلتناكاماهنكلً،افنعو
يتلاةيرارمتسالاتايضتقمنمىندألاّدحلاتكلتماةمألانأولةيمالسإلا
.ءاسمحابصاهبققحتلاىلإاعدومالسإلااهيلعدكأ

لكبنيلّمحملانييجراخلاةازغلاعراصينأمالسإلاملاعىلعناكدقل
ةيناسنإلاوةيقالخألابلاطملازواجتبًءدب،فلختلاًانايحأو،وزغلاتايثيح
فازنتسابًارورم،عارصلاتاظحليفاهبثبشتيوًاديجملسملااهفرعييتلا



ةيلعافرثكألاحالسلامادختسابءاهتناو،ةيراضحلاهتنيكامريمدتومصخلا
.هتيفصتوهقحسل

،ماعفلألانمبرقيىدملةازغلاةعراصممالسإلاملاعىلعناك
نود،ىرخألاولتةدحاولااهلالخهبرضتةسرشلاةيجراخلاتامجهلاتناك
امب،هتاردقوهعاضوأبيترتةداعإوسافنألاطاقتلالةصرفهلكرتتنأ
ةملسملاةمألانماذهفزنتسادقلو.تاذلاوضرألاةيامحنمهنكمي
ةيلعافدادزتنأىلعةقاعإلاوفلختلاودشلالماوعناعأوريثكلاءيشلا
.دوعصلاوعادبإلاومدقتلالماوعباسحىلعًادادتماو

تمر)يداليملارشعيداحلا(يرجهلاسماخلانرقلاتايرخأذنمف
،نمزلانمنينرقتقرغتسايتلاةيبيلصلابورحلاةلظمتحتاهلقثبابوروأ
ىطسولاايسآلقثبيمرتيكلاهبتقحلنأةيلوغملاتامجهلاتثبلاممث
نمبرقيىدمىلعمالسإلاملاع،هتيربربوهتوسقوهفنعلكب،ايلوغنمو
)اتسيوكتوكيرلا(ينابسإلادادرتسالاةكرح:تاوزغلاامهدعبنمتعباتتو،نرقلا
ينيدلالايتغالاتايلمععشبأنمةدحاو،اهراصتنادعب،تذّفنيتلا
ةكرحاهبقعتنأثبلتاميكل.خيراتلايفيراضحلاويدسجلاويركفلاو
ةمجهف،ةثالثلانورقلايلاوحتقرغتسايتلايلاغتربلا-ينابسإلافافتلالا
نمبرقياميفرّمدملااهرودتسراميتلاريشبتلاوميدقلارامعتسالا
يلامسأرلاهيحانجب)ةيلايربمإلا(ديدجلارامعتسالاىلإًالوصو،نينرقلا
.يبيلصلاوينويهصلاهيريهظو،يعويشلاو

هذهنأوه،ةيمالسإلاةراضحلارايهنابرمألاقلعتيامردقبو
،ةيمالسإلاضرألالخادةبسانملاةئيبلاديكأتلكبتدجويتلا،تامجهلا
نكمياميفو،"رامعتسالاىلعةيلباقلا"يبننبكلامهامسنأوقبساميف
انضرعتسايتلا"يراضحلارايهنالاىلعةيلباقلا"هتيمستوهقاطنعيسوت
ةروريصةقاعإىلعريبكّدحىلإتدعاستامجهلاهذه،ةيساسألااهلماوع
امب،رايهنالاوككفتلاوؤطابتلابوصًامدقاهبيضملاو،ةيمالسإلاةراضحلا
نأتدمعتامبو،ةهجنمريرملااهعارصربعةمألاتاقاطنمهتفزنتسا
ةيمالسإلاةراضحلاةريسمةلقرعل-ءادتبا-ةموسرمططخنمهذفنت
.ىرخأةهجنمكاذوأبناجلااذهيفاهتينبريمدتو

يف،ةمألاتاردقتفزنتساةيبيلصلابورحلانإف،لاثملاليبسىلعو
ةيرشبلاتايوتسملاىلع،ةيرصملاوةينيطسلفلاوةيرزجلاوةيماشلاتائيبلا
تائمدابأحساكلايلوغملاموجهلاو،رمألاةياهنيفةيراضحلاو،ةيداصتقالاو
نمفولألاعفدو،مهندمنمتائملابرامدلاقحلاو،نيملسملانمفالآلا



.ريبكفلتبةيراضحلامهتريسمباصأو،ةرجهلاىلإمهئاملع
ينويلمباهدادعتردقياهلماكبةمأتحبذينابسإلادادرتسالاةكرحو

تافنصملانمفالآلاتائمغلبييذلااهثارتتقرحأو،ملسمفلأةئامعبرأو
.نيفلأىوسرمألاةياهنيفاهنمقبيمليتلا

لودلاتايداصتقاتفزنتسايلاغتربلا-ينابسإلافافتلالاتالواحمو
نييلاغتربلاونابسإلاحلاصلاهتلّوحواهيلعتنميهيتلاةيمالسإلاتائيبلاو
يراجتلاطاشنلانمباصأةيملاعلاةراجتللًاديدجاقيرطاوفشتكانيذلا
.دومجلاوللشلاعقاومىلإهقاسوالتتقميمالسإلا

بوعشلادراومفازنتسالًاساسأقلطنايذلا،ميدقلارامعتسالاو
ضوهنلانعبوعشلاهذهةقاعإهنأشنماملكذفن،ةفعضتسملا
ىلع،ةينارمعلااهتازكترمريمدتب،فلختلاةرئاديفاهيلعءاقبإلاو،يراضحلا
ىلع،ينارمعلامدقتلاىلعاهتناعإمدعبوأ،ةيلاطيإلاوةيسنرفلاةقيرطلا
.ةيزيلكنإلاةقيرطلا

لذبيو،ةيراضحلاةمألاةيوهخسمييكلديدجلارامعتسالاءاجمث
ةيبرغلاةراضحلانايكيفجامدنالاىلعاهماغرإواهئاوتحالةلصاوتمًادوهج
.ةبلاغلا

لعفتنأاهرودقمبناكامًاعيمجتامجهلاهذهنإف،ىرخأةرمو
دقمهسفنأنوملسملاناكولةيمالسإلاةراضحلاىرجميفًابلساهلعف
يتلاتاقايسلايفصاخلامهلعفب-مهنكلو.رارمتسالاوءاقبلاميقباونّصحت
يكلموصخلااهنمّللستيتلاتارغثلامهسفنأىلعاوحتف-اهنعانثدحت
طوغضولخادلاتاراسكناب-لوؤتفًالتقممهتراضحنمومهنماوبيصي
.لوبذلاوسبيتلاىلإ-جراخلا



ركنينأ-قباسلالصفلاتايطعمءوضيف-دحأرودقمبسيل
ّربعييراضحرايهناةلاحنميناعتنهارلارصعلايفةيمالسإلاةمألانوك
دلونرأيناطيربلاخرؤملاهظحليامًارطخاهلقأسيل،ىتشغيصبهسفننع
صوصخب-لخدملايفهيلإانرشأاميف-خيراتلهتسارديفيبنيوت
نعديزيامبايغدعب،نهارلارصعلايفةيقبتملاتسلاتاراضحلا
ظفلت،ةيمالسإلاةراضحلااهيفامب،ةيقبتملاتاراضحلاهذهنأو،نيرشعلا
ةظحلةيأيفةضّرعميهو،ةبلاغلاةيبرغلاةراضحلاكلفيفرودتواهسافنأ
.ةراضحلاهذهتارادميفيشالتلاوككفتلل

-ذخأةبلاغلاةيبرغلاةراضحلاعملماعتلانأفيكظحلننحنو
نمريثكلاعفديذلاراهبنالاةغيص-رشعنماثلانرقلاتايرخأذنم
ريغذخألاىلإً،امومعاهئانبأو،اهئاملعواهبخنوةيمالسإلاةمألاتادايق
يذلاسيدكتلا)يبننبكلام(هامساموأ،ةراضحلاهذهنعرصبتملا
اهضوهنديعيوأ،ةراضحعنصيالهنكلو،ءايشألاوتاربخلامكريودروتسي
.ديدجنم

اذإفراكفألاوءايشألانيبزيميملهنأذخألااذهيفةروطخلانمكمو
لقعمحتقيةيناثلايفهنإفً،اعورشمًالمعسراميىلوألاةلاحلايفناك
تادرفملانمةلمجب،ةيساسألااهصئاصخو،ةيرّوصتلااهتباوثو،اهتديقعو،ةمألا
نمجورخلاىلإاهدوقتو،ةيمالسإلاةيصخشلاتاموقمبرامدلاقحلتيتلا
-رمألاةياهنيف-تحبصأواهتاذتدقفدقويراضحلاكاكتحالاةحاس
.رخآلاكلفيفروديًاعبات

ةصاخبو-نيرشعلانرقلانمنيريخألانيدقعلاتايطعمتءاجدقلو
،ملاعلامكحتيتلاةيبطقلاةيددعتلابايغو،يتايفوسلاداحتالالاوزدعب
،ةيراضحلاوةيركسعلاوةيسايسلاةدايقلابةيكريمألاةدحتملاتايالولادرفتو
نيبةهجاوملافاشكناو،دحوملاوأديدجلايملاعلاماظنلاهيلعقلطأاميف
حنمتيتلاءارآلاوتايرظنلانمديدعلاروهظو،مالسإلاملاعوماظنلااذه
،رارمتسالاويمانتلاتارربمهيطعتو،ديدجلاعضوللةيفسلفلاتايفلخلا
ليئومصل"تاراضحلاعارص"وامايوكوفسيسنرفل"خيراتلاةياهن"ةيرظنةصاخبو
مكحتتةريغصةيرقهلكملاعلالعجتيتلا"ةملوعلا"ىلإًالوصو،نوتغنتنه
،بوعشلاولودلاوممألارئاصمبةيدوهيلااهتناطبوةيكريمألاةماعزلااهيف



اهبلعفت،اهتضبقتحت،رمألاةياهنيفةيداصتقالاوةيلاملااهتاردقمعضتو
زكارمحلاصلةفرص)ةيتامغارب(ةيعفنفادهأقيقحتلجأنمءاشتام
رّدقيتلاكلتةصاخبو،بوعشلاولودلاوممألاباسحىلعةيبرغلاةنميهلا
كلامهنعثدحتنأوقبسيذلااتركاج-ةجنططخيبونجدتمتنأاهل
وأ،راغصلاورابكلاملاعوأ،بونجولامشىلإملاعلامّسقيذلاو،يبننب
ةمألاعضييكلهلكاذهءاج-ءافعضلاوءايوقألاوأ،ءارقفلاوءاينغألا
قانخلاقييضتيفديزتيتلاتايدحتلانمةديدجةكبشةلابقةيمالسإلا
يف-اهقاحلإواهتيصخشءاغلإبددهتو،راهنملايراضحلااهدوجواياقبىلع
.ةبلاغلاةيبرغلاةراضحلانايكب-رمألاةياهن

،نوتغنتنهليئومصاهبلاقيتلا"تاراضحلاعارص"ةيرظنتناكاذإو
ةيجيتارتسالاتاساردلل)نيلوأنوج(ةسسؤمريدموةيسايسلامولعلاذاتسأ
هتسارداهتنمضتيتلاو"تاراضحلامادص"نعهترضاحميف،درافراهةعماجب
ةلجم"يفترشنيتلا"نمألاتاريغتموةيكريمألاحلاصملا"ـبةموسوملا
طوقسدعب،برغلانأاهصخلموم1993ناريزحيف"ةيجراخلانوؤشلا
نأوهبوعشوهلوددّحويديدجودعىلإةسامةجاحب،يتايفوسلاداحتالا
نأكلذ،تادهاعملاتمربأوحالسلاتكسولىتح،فقوتتنلبرحلا
نيبواكريمأهمعزتتيذلايبرغلاركسعملانيبرمتستسةمداقةيراضحًابرح
ةحضاوةيرظنلاهذهتناكاذإ،نيصلاوأمالسإلاملاعنوكيدقرخآفرط
تايدحتللىرخألاهجوألادنعتقولاضعبفقنساننإفً،امامتحمالملا
"ديدجلاوأدحوملايملاعلاماظنلاب"و،"خيراتلاةياهن"ةيرظنبةلثمتمةرصاعملا
طابترالادشأىرخألايهطبترتًاعيمجاهرابتعاب،"ةملوعلا"ىلإًالوصو
ةرابعانّركذتاذإةصاخ،"لخدملا"اذهعوضوميهيتلاةيخيراتلاةلأسملاب
."رصاعمخيراتهلكخيراتلانإ"ةفورعملايلاطيإلاخيراتلافوسليف"هشتورك"

ممألاعضوو،يخيراتلادعبلاءاغلإىلإ"خيراتلاةياهن"ةيرظنىعست
ةيوستىلإعزنتيتلاةيداصتقالاةيمنصلاةلابق،ةارع،ةفاكتاعامجلاو
ىنغهتيغاوطوملاعلاءاينغأديزتاذهءارونماهنكل،اهبلاطمءازإعيمجلا
ً.ادابعتساوًارقفهيفعضتسموهءارقفو،اتوربجو

ةيريظنتتايفلخحنمتةيركفةروانم-لاكشألانملكشب-اهنإ
،نايدألاودئاقعلاتباوثوةيقلخلاميقلاةموظنم-ءادتبا-زواجتتتاسراممل
ةيبيلصلاةربخلانمكتةروانملاهذهءارونمو.ناسنإللةيساسألابلاطملاو
.ةيلامسأرلاوةيرامعتسالاوةيدوهيلاو

لكبةحلستملاةيداصتقالاةيمنصلاميكحتو،ةيخيراتلاةركاذلاءاغلإنإ



لعجينل،برغلليسايسلاىتحويركسعلاقوفتلاوايجولونكتلاوملعلاىوق
لكو،انلعجتسلب.ءارقفلااوبراقييكلءاينغألابلزنيوًاينغريقفلا
نودادزيو،مهّزيمتنودقفيومهخيراتنعنوخلسني،ضرألايفنيفعضتسملا
.يملاعلاداصتقالاتايلآيفةمكحتملاىوقلابًاقاصتلا

رصعتايطعمهزرفتًاديدجًاهلإتسيلةيداصتقالاةيمنصلانأقحلاو
ناسنإلامدقميدقهنإ.جاتنإلاتاينقتيفيروطسألاومنلاورثاكتلاوةيئيشلا
يكل-مخضتيوهو-تلفنافمنصلااذهقحلًاريبكًاريغتنأمغر،هسفن
،ةليحتسمهيلعةرطيسلاةلواحمتحبصأو،ملاعلااذهيفءيشلكبمكحتي
.ناسنإلاخيراتيفةديدجةلاحسيلكلذعمهنكل

تانايدلاعابتأونابهرلاونيدلالاجرىتحةيمنصلاهذهتزغدقل
93:ةرقبلا((...َلْجِْعلاُمِهِبوُلُقِيفاوُبُِْرشأَو...)نيذلادوهيلانمةيوامسلا
ِليِبَسِيفاََهنوُقِفُْنيَالَوَةَّضِْفلاَوَبَهَّذلاَنوُزِْنَكيَنيِذَّلاَو...)ىراصنلاو)
.)34:ةبوتلا((...ِهَّللا

نمليمجءادربةيمنصلاةيطغتلةديدجةلواحمنآلاثدحييذلاو
ةياهن"مساب)امايوكوفسيسنرف(ىعدييكريمأركفمديىلعءيجت،ريظنتلا
ةيسكراملايسسؤمديىلعةلواحملاتعضونرقنمرثكأباهلبقو."خيراتلا
.ةجردنينامثوةئامغلبتًامامتةداضمةيوازبوزلغناوسكرام:لئاوألا

ّدبعتييذلاينيدلاضبنلاو،نيميلاىصقأىلإراسيلاىصقأنم
ةدحاوةيدامةراضحلناعرف:كانهوانههسفنوهً،اهلإهذختيوداصتقالا
.)1("نورشعلاوةسماخلاةعاسلا"يفويجورويجلوقيامك

ةبرجتلاتالواحمنمفصنونرقدعبىلوألاةبرجتلاتطقسدقلو
رخآانمز-ديكأتلاب-سرتفتفوسف)خيراتلاةياهن(ةيرظنامأ،أطخلاو
.اهلالضواهفيزفشكنينألبقبوعشلارمعنم

،بيغلايفهرّذجتنمدوجولاو،ةيحورلاهتناطبنمملاعلاديرجتنإ
وأنيرشعلاةرمللنازيملابليميفوس،داصتقاللةقلطملاةطلسلاحنمو
.ديحولارساخلانوكيسيذلاناسنإلاخيراتيفنيسمخلا

دلوبويل.هيثحابوهتفسالفوبرغلايركفمنمديدعلااذهكردأدقلو
ناميإىلإةجاحب"اذهانرصعنأىلعدكؤي-ًالثم-)دسأدمحم(سياف
يطعيكلذعمو،هسفنيقرلالجأنميداملايقرلانالطبمهفنانلعجي
ةيحورلاانتاجاحنيبانزاوتميقنفيكانلنّيبيناميإ.اهقحايندلاةايحلا
.)2("روهتوةنوعربهيلإعفدننيذلاكالهلانمانذقنيكلذبوةيدسجلاو
مكحينينسلاتارشعمولعلاخيراتةسارديفقرغيذلانوتراسجروج



ىلعًامّدقتسيل"هنأو"رّمدم"رمأهنأب"صلاخلايداملامدقتلا"ىلع
حيحصنيسحتهانعمو-حيحصلامّدقتلانأ"كلذ"يساسأرّخأتلبقالطإلا
..تالتعلاىلعالوتالآلاةينثوىلعىنبينأنكميال-ةايحلالاوحأل
ىلعرطيسدقل.)3("هللاةبحمىلع..نيدلاىلعموقينأبجينكلو
نمينونججذومن".)4("مالسإلادوعو"يفيدوراغهيجورلوقيامك،ملاعلا
خرفت":اهيمسيامك،"ةيمنصلا"يذيهاهو"شاعينأنكميال..ومنلا
ةحلسألاةوقمنص..يوملعلاةينقتلامنص..ومنلامنص:انتاعمتجميفرثاكتتو
.)5("اهسوقطبوةسدقملااهزومربو،اهتامرحموًاعيمجاهتاروذحمب،شويجلاو

لبجىلعداصتقالاولاملاهلإعبرتيًاعيمجمانصألاهذهءارونمو
.ءيشلكىلعنميهينأًالواحم،ديدجلايملاعلاماظنلا

لالخنمو،اهسفنةبعللا،لاكشألانملكشب،ةينوساملاتسرامدقل
ةساسحلالصافملايفزكرمتييكليدوهيلالقعلاذفنةيوستلاىلعحاحلإلا
سرامتيهوىتحشقانتالوذفنتءامصتاودأىلإةكرحللنيمتنملالّوحيو
.راحتنالا

نويزاهتنالادعصةيوستلاىلعاهحاحلإلالخنمو..ةيعويشلااهتسرامو
تدبعتساوً،اهاجوًاتوربجوىنغسورلادادزا..لامعلاعاضو،نوقافألاو
.تاعامجلاوبوعشلاوممألاتارشع

هذهيبرغلالقعلاديب"نسرلا"عضت"خيراتلاةياهن"ةيرظنيهاهو
مادعإلاباهمكحب..ديدجلايملاعلاماظنللاهتاريظنتبيهو،اكريمأبًالثمتمةرملا
تاربخّفظوت،خيراتلاوضرألاوةديقعلابناسنإلاطبرياملكىلع
لالخنموً،اضيأو.ىرخأًاداعبأوًاميقاهيلإفيضتوةيعويشلاوةينوساملا
يوقلادادزيس،ةيداصتقالابلاطملاةلابقبوعشلاوممأللةقلطملاةيوستلا
دشأنمىرخأةنزحمةقلحةيرشبلادهشتسوًافعضفيعضلاوًةوق
..ًالالضوًةساعتتاقلحلا

ةيؤريهامنإ،خيراتللءاغلإنمهيلعيوطنتامب"خيراتلاةياهن"نإ
.خيراتلانيناوقنمضيقنلاىلعلكشتتةئطاخ

يرشبلاطاشنلاميمصيفيهعونتلاوعفادتلاوفالتخالاورياغتلانإ
ٍضْعَبِبْمُهَضَْعبَساَّنلاِهَّللاُعْفَدَالْوَلَو...):ةليوطلاةيخيراتلاهتريسمربع
ْنَمَّالِإ*نَيِِفلَتْخُمَنوُلاََزيَالَو...))251:ةرقبلا((...ُضَْرألاِتَدَسََفل
ٍَركَذْنِمُْمكاَنَْقلَخاَِّنإ...))119-118:دوه((...ْمُهََقلَخَِكلَذِلَوَكُّبَرَمِحَر
.)13:تارجحلا((...اوُفَراَعَِتلَلِئاَبَقَواًبوُعُشْمُكاَْنلَعَجَوىَْثُنأَو

ةلابقةيوستلاةجحبةيخيراتلاةركاذلاءاغلإلةلواحمةيأنإفاذهءازإ



الءاضفلايفةزفقيهامنإايجولونكتلاتالوقمو،داصتقالاولاملابلاطم
.اهبقاوعنمؤت

كفتالواحملكو،خيراتللءامتنالاىلعةيرشبلاسفنلاتلبجدقل
يذلاينمزلاقمعلايقبو،لشفلابتءابهخيراتوناسنإلانيبطابترالا
ميمصيفهلمعلمعييكلًايضام،تاموقملاوصئاصخلاىلعيوطني
.تاربخلاوتاسرامملا

لاجملاعستينلف،ديدجلاوأدّحوملايملاعلاماظنلاصوصخبامأ
ةربخلاءوضيفناهذألاىلإردابتيًاحلمًالاؤسنأالإ،ليصافتلايفلوخدلل
درفنتةدحاوةوقهبطقتستدحومماظنماودتالامتحانع،ةيخيراتلا
.ريصملاب

دحوألاهجولاةرورضلابسيلقرشلاةلابقيبرغلادحوتلانأقحلاو
قرتختيتلاةيئانثلااهنإ:رخآلاهجولا-ظحلانسحل-كلانهف،ةروصلل
ىلإهليحتوةحلصملاوأركفلاوأبهذملاةوقبدحاولاكرتشملامساقلا
.)رخآلا(ةهجاوميفوةيبرغلاةحاسلالخادةعراصتمةيئانثتامذرشت

ةيوبابلاو،انيثأةهجاومباموركانهًامئادتناكيبرغلاخيراتلاربعو
ةهجاومباسنرفو،ابابلاةهجاومبةسدقملاةينامورلاو،ةينيطنطسقلاةهجاومب
ةهجاومبروحملاو،ةراقلاةهجاومبايناطيربو،ايسوروايناملأوايناطيرب
ابوروأويتايفوسلاداحتالاو،ايناطيربةهجاومباكريمأو،ءامدقلانيرمعتسملا
.اكريمأةهجاومبةيبرغلا

نوكيداكيرمأناطلسلابةدحاوةيبرغةوقدرفتنأاذهىنعمو
اهنمذفنيدقيتلاةرغثلانإوً،ايبسنةليوطلاةينمزلاتارتفلاىلعًاليحتسم
ةكرحلانيناوقمكحبالعفتلّكشتدقيهوأ،لكشتتس،رصاحملامالسإلا
َلَعَجَلَكُّبَرَءاَشْوَلَو):هللاباتكاهنعانثّدحاملاطيتلااهننسوةيخيراتلا
َِكلَذِلَوَكُّبَرَمِحَرْنَمَّالِإ*نَيِِفلَتْخُمَنوُلاََزيَالَوًةَدِحاَوًةَُّمأَساَّنلا
لآ((...ِساَّنلانََْيباَهُلِواَُدنُماََّيألاَْكِلتَو...)،)119-118:دوه((...ْمُهََقلَخ
ُضَْرألاِتَدَسََفلٍضْعَبِبْمُهَضَْعبَساَّنلاِهَّللاُعْفَدَالْوَلَو...)،)140:نارمع
يِْتَأناََّنأاْوََريَْملََوأ)،)251:ةرقبلا((نَيَِملاَْعلاَىلَعٍلْضَفوُذَهَّللاَّنَِكلَو
.)41:دعرلا((...اَهِفاَْرَطأْنِماَهُصُقَْننَضَْرألا

ةميزهلاهببهذتالأمويلامالسإلاملاعىلعنأًاضيأاذهىنعمو
كسامتييكلهدهجلذبينأو،ىدملاىلإيكريمألادرفتلاءازإةيسفنلا
تارغثلانم،رارمتسابةدلوتملاةيبرغلاتايئانثلاةلاحنماديفتسم،ضهنيو
ىلعةيتاذلامالسإلاتاردقنم،اذهلبقو.بلاغلارادجيفاهحتفتيتلا



يفةيراضحلاو،ةيداصتقالاوةيجيتارتسلاوةيركفلاوةيسفنلاتايوتسملالك
لاقيًامالكتسيل-يخيراتلااهقمعويدقعلااهزيمتب-يهو.رمألاةياهن
ةلاحيفةريدق،ةيخيراتلاةروريصلاميمصيفةيلعافاهنكلو،ىجزتٍنامأو
يمالسإلادوجولايمحتنأىلع،اهباسحبوسحملاوةسوردملاغيصلادامتعا
ىلعًامدقترثكأعقاومهاجتابةيناثيضمتنألب.نابوذلاوككفتلانم
.ريصملاةغايصورارقلاذاختايفكراشتيكلرصاعملاملاعلاطئارخ

.مالسإلاواكريمأنيبعارصلاتايثيحمويلاناجسنتنينسلانمنيفلأنإ
ىلعًايئاهنسمطينأىلعبرغلاردقنيفلألانيتاهنميأيفنكلو
هرمأىلعًابولغم-ىمتراوحالسلامالسإلاىقلأاهنميأيف؟قرشلاةيوه
؟نيبلاغلاناضحأيف-

،ةيلكلابةديدجتسيلةيخيراتةلاحةلابقمويلافقيمالسإلاملاعنإ
نورقةليصحهنأامب،هيلعيوطنتيذلاريبكلامخزلايفاهتدجنوكتدق
يف-اهنكلو،عونلاومكلاييوتسمىلعيخيراتلالكشتلانمةليوط
يفيهتنينلهنكلو)انيثأ(يفأدبيليوطلسلسميفةقلح-ساسألا
ماظنلالصيملو،اهسأربلطتةثادحرثكألاتاريغتملايهاهف.)نطنشاو(
-امبر-دحوتتةيبرغلاابوروأ:نامألاربىلإ-دعب-ديدجلايملاعلا
دقو،لتكتتلحنملايتايفوسلاداحتاللةيبوروألاتايروهمجلا..اكريمأةلابق
ةيداصتقالاوةينقتلااهتازفقلصاوتنابايلا..ةدحوملاابوروأىلإفاضنت
لبقتسملايفيكريمألادرفتلاتاردقنمدحتدقةيسدنهتايلاوتمباسحب
يدحتلاةربإةيبصعلااهتلمجزختدقثلاثلاملاعلالودونيصلا..روظنملا
ىلعً،ائيشلعفتلكرحتتف،ةدحاوةدارإهتاردقمىلعنميهتملاعلديدجلا
تايدحتلاهتعفداملاطيذلامالسإلاملاعمث..يبلسلادرلاقايسيفلقألا
.هتيلعافوهتيويحةداعتساىلإ

ááá
ديدجلاماظنللو،شهدملاينقتلامدقتلليعيبطلازارفإلايه"ةملوعلا"و

."خيراتلاةياهن"وأ"تاراضحلاعارص"يفءاوسةيريظنتلاهتايفلخو
نيبةلدابتملاتاقالعلادايدزا-هرهاظيف-ينعيروكذملاحلطصملاو

وأ،لاومألاسوؤرلاقتناوأ،تامدخلاوعلسلالدابتيفةلثمتملاءاوسممألا
.راكفألاوتامولعملاراشتنايف

شويجلاولودلاوممألاكيكفتهانعمنإفرمألاةقيقحيفامأ
،ةسدقملاةينيدلائدابملاوقالخألاوميقلانمدرفلاديرجتو،ةرسألاوعمتجملاو
.ةيسنجلاةددعتمتاكرشلاوتاسسؤملامامأدودحلاوزجاوحلاعفرو



ملاعلاغبصىلإاكريمأاهدوقتيتلاةملوعلاىعستيفاقثلاىوتسملاىلع
ةسفانملاوريثأتلاىلعةرداقتاموقمكلتمتيتلاممألاولودلاةصاخو،هلك
ميقلاءالعإىلعةمئاقلاةيفاقثلااهتغبصب،رشبلاةايحيفلعافلاراشتنالاو
ئدابملالكنمررحتلاو،ةصاخلاحلاصملاودرفلالوحةروحمتملاوةيداملا
يفسيئرلارودلاةروطتملاهتاينقتوهلئاسوبمالعإلابعليو.ةيوامسلاميقلاو
.يلاعلاميلعتلاتاسسؤمكلذكوةيكريمألاةفاقثلاطامنأميمعت

:ةيكريمألاةفاقثلاهبعتمتتيذلاذوفنلابابسأنيبنمو
lةرطيسو،يملاعلاقيوستلاىلعةيكريمألامالعإلاتاكرشةنميه

.هيلعةريثكىرخألودتايداصتقادامتعاويكريمألاداصتقالا
lةيجراخقوسباهّعتمتو،ىقيسوملاومالفألاةعانصيفيكريمألاقوفتلا

يتلاءاضفلاتاونقوةيعانصلارامقألاونويزفلتلاراشتنالظيفةمخض
.ملاعلايفتيبلكىلإينويزفلتلاثبلاتلخدأ

lةيكريمألاةيفاقثلاتاجتنملااهبعتمتتيتلاةيقيوستلاةيلباقلا
اهلتسيلوملاعلاءاحنأنمةدفاوتافاقثجيزمنمةنّوكملاوةطباهلا
.ةددحمروذجتاذةيوه

lلخادبابشلاةحيرشلةهّجومةيفاقثةعانصريوطتباكريمأمايق
لاجرمهو،ملاعلاىوتسمىلععسوألاةحيرشلامهو،اكريمأجراخو
.ذوفنلاوريثأتلاعقاوممهتاعمتجميفنولغشيسنيذلالبقتسملا

lملاعلاءاحنأنمبالطلامامأاهتاعماجواهدهاعماكريمأحتف،
نمنولمحيامباهيلإمهتدوعدعبمهنادلبيفبخنلانولّكشيءالؤهو
.اكريمأنمةسبتقملاريكفتلاقرطوةيفاقثلاطامنألا

اكريمأدّرفتيفلثمتيةيكريمألاةفاقثلاذوفنزّزعيسايسلماعكانهو
يفىرغصوىربكًالودعفداموهو،يتايفوسلاداحتالارايهنادعبًايسايس
نأبرخآبوألكشبعانتقالاىلإاهيفنيركفملاوءامعزلاوةداقلااذكو،ملاعلا
يه،ةلودلاةياعرتحتقوسلاداصتقاوةيلاربيللاوةيددعتلاوةيطارقميدلا
لعجاموهو،يعامتجالاماظنللىلثملاةغيصلاوملسألاوبوصألاجهنلا
نألودلاوبوعشلالكىلعبجييذلايسايسلاجذومنألاارخؤماكريمأ
.هلاونمىلعجسنتوهوذحوذحت

ةيرحىلإرهاظلايففدهتةملوعلانإفيداصتقالاىوتسملاىلعامأ
ةنميهىلإدوقتاهرهوجيفاهنكلو،ةصخصخلاوعلسلاقفدتوقوسلا
رئاسةلازإنماهنيكمتو،اهلاومأسوؤرواهذوفنواهتاناكمإبةقالمعلاتاكرشلا
ىلعاهترطيسمكحتنألجأنم،اهقيرطنمةيونعملاوةيداملاتاقوعملا



ةعانصلاتالاجميفو،جاتنإلاوريدصتلاوداريتسالانيدايميفهلكملاعلا
هيفسرامتناكملكيفاهلةينمألاةيامحلاريفوتو،ةقاطلاوةعارزلاو
.ةيرامثتسالااهتطشنأ

ينعيال،ملاعلايفاكريمأاهتعاشأيتلاةصخصخلاراطإيفمتيامنإ
راجتلارابكنمصاوخلاىلإاهلقنوةلودلاوةمألاونطولاةيكلمعزنىوس
.جراخلاولخادلايفةقالمعلاتاكرشلاوةيلاملاتاتويبلاو

ةقلعتملاتاسايسلاميمعتىلإةملوعلاىعستيعامتجالابناجلايفو
داسفإوهعقاولانأالإ،رهاظلايفمهقوقحةلافكوةرسألاوةأرملاولفطلاب
يفاهلالغتساواهبةرجاتملاوةأرملاداسفإو،مهيعوقارتخاودارفألاكيكفتو
ميمعتلباقملابو.عمتجملايفةشحافلاةعاشإيلاتلابو،يسنجلاعابشإلاوةراثإلا
ةطساوباهتينقتوتاسايسلاهذهنيمأتوءاسنلاميقعتولسنلاديدحتةركف
رمتؤم()نيكبيفةأرملارمتؤم()لفطلاقوقحرمتؤم(ةقالعلاتاذتارمتؤملا
)ةيلودلا(ةفصذخأتتايقافتاوتايصوتوتارارقنمهبجرختامو)ناكسلا
،اهضفرواهتضراعمضعبلارهظأنإوقيبطتلاوذيفنتلايفةيمازلإلامثنمو
راثآثبلتامو.رخآبوألكشبلوعفملاةيراسحبصتةقيقحلايفاهنأالإ
،ةيدرفةيبلسوًامالستسايعامتجالاعقاولايفنايعللةحضاوودبتنأكلذ
يذلاعمتجملارودلماتللشوةماعتاطابحإوً،ايعامتجاوًايرسأًاككفتو
ركنيالوًافورعمفرعيالهزئارغوهتاوهشلداقنمورّيسمعيطقىلإلّوحت
يبليامراطإيفالإةيعامتجاوةيرسأتامازتلايأنمًاللحتمً،اركنم
.هزئارغوهتاوهشوهتابغر

دسجينايغطبةموكحمتحبصأدقمويلاةيعامتجالاملاعلاعاضوأنإ
ةياغلامزالت)ةذللا(و)ةوقلا(مزالتتثيح)ديورف(و)نوراد(نملكنيناوق
.يلليفاكيملاروظنملاقفوةليسولاو

ماظنلاةيعاراكريمأنأفيكرثكافرثكأحضتييسايسلاىوتسملاىلع
ةيئاهنلاةروصللاهترولبراطإيفىعستهيفةحلصملاةبحاصوديدجلايملاعلا
تاسايساهيلعضرفتوىرخألانادلبللةيلخادلانوؤشلايفلخدتلاىلإ،هل
،اهحيرستوشويجلاضيفختلثملودلاكلتلالقتساوةدايسسمتةديدع
رامدلاةحلسأنمضفنصملاروطتملاحالسلاصخألابو،حالسلاةعانصمدعو
راصحلاوةعطاقملاوتابوقعلاضرفو،ناسنإلاقوقحاياضقةراثإو،لماشلا
راشتسم)زدراكدراشتير(اهنعّربعيتلاواكريمأةسايسلةئوانملالودلاىلع
ةعطقةعطقلودللةينطولاةدايسلازواجتنإ":هلوقبةيكريمألاةيجراخلا
.)6("يديلقتلاموجهلانمعرسأةروصبيملاعلاماظنلاىلإانلصوي



نأامك،اهادمىلإ-دعب-لصتملةلماشلاةملوعلانإفكلذعمو
،طيطختلامكحأوةينلاترفوتاذإةليحتسمريغاهفادهأليدصتلاةيناكمإ
ماظنلانمةفدهتسملاممألاىلوأيهةيمالسإلاةمألانأانركذتاذإاميسال
هذهةهباجمىلعرداقلاليدبلا-لباقملايف-كلمتاهنأوةملوعلاوديدجلا
ةموظنمميقتوتاناكمإلادشحتولمشلاملتفيكتفرعاذإتايدحتلا
لاجميفاهفيظوتواهلاكشألكبةروطتملاوةركتبملالئاسولانمديفتوةينمأ
.طوشلاةياهنىلإيضملانماهعنموةملوعلاةمواقم

ةملوع(ـبمايقلاةيمالسإلاةمألاعيطتستاهبوةيملاعةلاسرمالسإلانإ
ساسأىلعموقيبجاونيملاعللاهغيلبتوةيوامسةلاسرمالسإلانأل)ةداضم
ضرألاقراشميفةفاكسانلاىلإلوصولاورورملاولاقتنالاورايتخالاةيرح
،نيرخآلاىلعاهضرفالاهغيلبتوةلاسرلاهذهضرعفدهب،اهبراغمو
)7(ةيكريمألاةملوعلالعفتامكاهبلاطملًاقفوبلوقتلاوملقأتلاىلعمههاركإو
.

ááá
رصعلايفةيمالسإلاةمألاهتغلبيذلاعضولانإف،رمأنمنكيامهم

بلسلالماوعنأىنعمب.ملاعلايفىرخأةمأهيلعاهدسحتالنهارلا
وأ،غارفلانملكشتتمللماوعيهو،ةّنيهلابتسيلتاحاسمهيفتلتحا
ىلع-ثلاثلالصفلايفانيأرامك-تقلختامنإو،ةلفغنيحىلعزربت
يكلنمزلانمةلواطتمنورقربععونلاومكلايفىمانتتتحاروثكم
.نهارلااهعضوىلإنيريخألانينرقلاربعةمألابلصت

وزغلابهطابترانمببسب،ةضهنلارصعبأطخىمسياملطأامدنعو
ةصاخبو،ةيندملايفقرافلاناك،رشعنماثلانرقلارخاوأيفرصمليسنرفلا
يذلارمألا،برغلانيبواننيبًاعاستاهتوهتدادزادق،ةوقلاايجولونكت
حالصإلاتالواحممظعملشفىرخأةديدعلماوعبناجىلإ،ّرسفي
ركفلااهزوعينكيمل.ىرخألاولتةدحاولاتيّفصيتلاةيداهجلاتاكرحلاو
!حالسلااهزوعيناكةماتةطاسببونكلو،ةيئادفلاالوناميإلاالو

دضلعفدرك-ةيدهملاوةيسونسلاك-ةمواقملاتاكرحتماقدقل
نعًالضفحيلستلايفريبكلاقرافلاءبعبءونتنأاهيلعناكو،رامعتسالا
دعبلابةّنطبملا-ةديكألااهتبغرو،ةبلاغلاىوقلليجيتارتسلاعافدنالامخز
اميأهتداعتسالةصرفةيأةحاتإمدعويمالسإلاملاعلاءاوتحايف-يبيلصلا
برغللدكأتيذلا،مالسإلاةلظمتحتلالقتسالاوومنلاوةيويحلانمردق
.مصخلاةهجاوميفةبالصدشألارادجلاهنأمك



طورشقفو-ءادتبا-لكشتتالخيراتلايفةكرحةيأنأمث
نمريثكنميناعتس،ةيخيراتةلاحىلعلعفدركءيجتامنإوةيعوضوم
هيفصوغتيذلالتقملاةباثمبنوكتسيتلا،فعضلاطاقنوللخلارصانع
.بلاغلانيكس

يف-اهنأاهتلكشمتناكدقفةحلسملاريغةيحالصإلاتاوعدلاامأ
ةيمالسإلاةمألانعةلزعنمتلظو،ريهامجلانيبرشتنتمل-نايحألامظعم
ةلابقتاذلاءانبةداعإو،ررحتلاوةمواقملابققحتلايفةحلملااهبلاطمو
اهجيسنمظعميفتاوعدلاهذهتلظدقل.يبرغلارامعتسالاوقوفتلا
ةوعد(ةحاسلاىلعةحورطمةيركفعيراشموأ،ةيميداكأهبشةطشنأ
ضعبينبتءوسرمألادازو.يبرغلاقيزمتلاتايدحتةلابق)الثميبكاوكلا
،ةينيداللاًانايحأو،ةيميلقإلاةطشنألاعم،لقألايفاهفطاعتوأ،تاكرحلاهذه
لوألااهطوقسلبقةينامثعلاةلودلااهتنبتيتلاةيمالسإلاةعماجلاةكرحدض
ادنساهلدجتملتاوعدلاهذهنإفيلاتلابونييداحتالاديىلعمساحلاو
ثدحلب.رثؤميخيراتلعفىلإلوحتتيكلةيمالسإلاريهامجلاوةئيبلايف
ادكأنيلتاقنيأطخ،ىرخأوأةجردب،تاوعدلاهذهتسرامنأ-ًانايحأ-
ققحتلاىلع-يلاتلاب-اهتردقمدعوةيمالسإلاريهامجلانعاهلاصفنا
تيبلاوةسسؤملاوعراشلاىلإ،اهرسأيذلا)فلؤملا(يتفدزواجتويخيراتلا
لؤاستلاةرئاديفتالاحلاضعبيفاهعضوواهلزعهنألب،ناديملاوةنيدملاو
.تاهبشلاو

نإ،بلاغلامصخلاعماملكشبروسجةماقإوهفلوألاأطخلاامأف
امأو،ةيصخشلاتاقالعلاىتحوأ،ةيسايسلاةسرامملاوأركفلاىوتسمىلع
-امبر-لب،حلسملاداهجلاةكرحنعاهسفنتلزعاهنأوهفيناثلاأطخلا
.هاودجمدعبلقألاىلعوأ،هتيعرشمدعبتتفأ

ةفالخلانمتاوعدلاكلتضعبفقومهلكاذهىلإفاضيدقو
رظنلاضغبو،ملاعلايفنيملسملاريهامجرظنيفلثمتتناكيتلاةينامثعلا
.ةملسملاةمألاةدحووةيمالسإلاةيعرشلا،هّجوتلااذهةيقادصمنع

ةيئيزجتةيؤرنمتاوعدلاكلتمظعمهبتمستاامىلإاذه
نمةيلاتلالايجألاهتلوأيذلايراضحلاروظنملايفحوضومدعوأبايغو
.اظوحلمًامامتهاةيمالسإلاتاوعدلاوتاكرحلا

ءابآلاءاطخأمكارت..خيراتلارقوبنولمحماننإ،ديدشراصتخاب
،نآرقلاتاءادنلًاديجعامتسالامدعةئيطخدنعتروحمتيتلادادجألاو
فشكنمهيلعنايوطنتاموملسوهيلعهللاّىلصهللالوسرميلاعتو



.ةيخيراتلاةكرحلانيناوقلةءاضإو
اميف-ملسوهيلعهللاّىلصهلوسرةنسوهللاباتكاناعددقل

نمةموظنمىلإ-بابلااذهنملوألالصفلايفاليوطهدنعانفقو
ةدارإلاويرشبلالعفلاريرحت:رصعلاميمصيفةلعافلاميقلاوتاسرامملا
،)ناكملا(ةيداملاةلتكلاونمزلاعمداجلالماعتلا،تباوكلانمةيناسنإلا
نونظلاوماهوألاةنادإ،دادجألاوءابآلاديلقتويضاملابىمعألاثبشتلاضفر
يفامهزيفحتوساوحلاولقعلاةيمهأىلعديكأتلا،ةفارخلاورحسلاوءاوهألاو
نلنيذللا)فالختسالا(و)ريخستلا(يأدبمنعنالعإلا،ملاعلاعملماعتلا
اهنيناوقكاردإوةيداملاتاقاطلانعفشكلانودققحتلاامهلحاتي
عطاقميف،حضاولانآرقلاديكأتىلإاذه.ةروخذملااهتاردقنمةدافإلاو
يفناميإلاةيامحطورشنمطرشك،يعانصلاقيبطتلاةرورضىلع،ىتش
ملسلاضارغألديدحلادامتعاو،ةوقلادادعإبةصاخلاعطاقملالثمنمملاعلا
تاقيبطتلاو،ضرألايفنيفعضتسملاةيامحلنينرقلايذةعقاوو،برحلاو
.)مالسلاامهيلع(ناميلسودوادةوبنلالظيفةفورعملاةيعانصلا

نيوانعىلإاوتفتليملو،ءادنللةرخأتملاروصعلايفاندادجأعمتسيمل
مهيديأيفمدقتلاورضحتلاحيتافمتعضويتلاكلتاهسفنةينآرقلاروسلا
ةيرحلاىلإدوقتيتلا)ىروشلا(وةفرعملاىلإدوقييذلا)ملقلا(لثمنم
..ةوقلاىلإدوقييذلا)ديدحلا(نعًالضف

انّبيغدقانك،رخآلاقّوفتةهجاوميفانتيلعافانأدبوانظقيتساامدنعو
تعاضو،هلجمانرباللعفلاحبصأف،انتايحتاحاسممظعميفنيدلا
نيبنمتتلفأو،ريثأتلاىلعاهتردقتدقففلاعفألابطقتستيتلاةرؤبلا
.هطئارخةغايصيفةكراشملاوملاعلابلقيفدكؤملاروضحلاةصرفانيديأ

حالصإلاورييغتلاتالواحممظعملشفو،يراضحلارايهنالاةرهاظنإ
ىلع،نيرشعلانرقلانمىلوألادوقعلاةليطويضاملانرقلافصتنمذنم
ةيبرغلاةراضحلاتايدحتوطوغضديازتو،داهجلاوميظنتلاوركفلاىوتسم
ةيمالسإلاةمألاعقاوبنيينعملاتعفد..ةيبهذملاوةيسايسلااهتادايقوةقوفتملا
رثكألئادبنعثحبلاو،ةقباسلاتايطعملايفرظنلاةداعإىلإاهريصمو
لجأنم،دحوتلاوراسكنالاةلاحنمةمألابجورخلاو،لعفلاىلعةردق
.عئاضلايراضحلارودلاةداعتسا

ةكرابمًادوهجريخألانرقلايثلثربع،ةيمالسإلاةحاسلاتدهشدقلو
ىلوألاتاوطخلاعضو-لقألاىلع-وأ،حلملافدهلااذهقيقحتلةداج
.ليوطلابعصلاهقيرطىلع



ميوقتو،دوهجلاهذهليلحتوضارعتسااذهكلخدمةمهمنمتسيلو
ىلإ-رصحلااللاثملاليبسىلع-عجرننأيفكيو،اهتققحيتلاجئاتنلا
تقلتيتلاةلأسملاهذهةعباتمل،يمالسإلاركفلليملاعلادهعملاتارادصإ
تاحفصلانإفكلذعمو.)8(لاجملااذهيفةميقلاتاساردلانمديدعلا
نم-ردقب-يضمتس،ةيجهنملاهبلاطملًالامكتساو"لخدملا"نمةريخألا
ربع،ةنكمملاهتالامتحاو،ةمألليراضحلاضوهنلالبسةجلاعمل-زاجيإلا
ةيركفلابناوجلا-ىرنسامك-يطغتيهوً،احاحلإرثكألاتاقايسلا
.ةيناسنإلاوةيراضحلاوةيملعلاوةيفاقثلاو

ááá
يركفلاقايسلا:ًالوأ

نمرييغتوأحالصإلكةدعاقوهيذلايركفلابناجلابأدبنلو
،داهتجالابابحتفةداعإو،ىرخأةركهتيلعافملسملالقعلاةداعتسالالخ
ةعيرشلادصاقمقفوةايحلاةغايصةداعإىلعةردقلاكالتمالجانم
.اهبلاطمو

-بيرالو-ّلثمتهتادجتسموهتاريغتموثيدحلارصعلاتالضعمنإ
يفةيلعافلاىلعهتردقلرابتخاةباثمبيهو،ملسملالقعللاحلمًايدحت
ةنسلاونآرقلا:ةيمالسإلالوصألاميكحتودامتعالالخنمرصعلاميمص
طقفققحتاليدحتلااذهلةباجتسالانأو،ةيهقفلاتايلآلاوقباوسلاو
ىلع-دكؤتامنإو،ةايحلاكرتعميفةحلملاةلئسألانمديدعلاىلعةباجإ
ةايحلاةغايصةداعإىلعنيدلااذهةردق-يراضحلاويدقعلانييوتسملا

طابترالادشأطبترتةلأسميهو،ةزيمتملاهتاروصتقفوناكمونمزلكيف
لكنع،ليدبكوأ،ةهجاومبداجلاملسملاهاخوتييذلايراضحلاعورشملاب
ةئطاخلاةيمالسإلاتاسرامملاببسبةريخألانورقلااهتدهشيتلاتاقافخإلا
.ماعهجوبيراضحلاو،يركفلاهوزغو،ريغلاطوغضنمريثأتبوأ،اهسفن

ال-ةعامجوادرف-ملسملاف،مازتلالانمليصأءزجداهتجالانإ
ذّفنينأهيفكيالو،مارحلاهللاتيبىلإجحيوموصيويلصينأهيفكي
لتاقيوروثينأهيفكيال..يمويلاهتايحعقاويفهتعيرشوهتديقعتالوقم
،اهيلإءامتنالارثآيتلاةديقعلابهمازتلانمبناوجاهلكهذه.دهشتسيو
يذلا)ةيافكلاضرف(ليبقنمناكنإو،ةيمهأاهنعلقيالامةمثنكلو
تايطعملالمح:نيملسملانمكلتوأةحيرشلاهذههذيفنتلمحتتدق
ةروريصيفاهميكحتو،ناكملاونمزلاقافآىلإيداهتجالالعفلابةيمالسإلا
اهنيكمتو،ةريبكوةريغصلكىلعدهاشلازكرميفاهعضوو،ةيخيراتلاةكرحلا



لعجيأ..ةلحرملكربعو،ةربخوأةبرجتلكيفاهمازلإةسراممنم
ينبيو،دشريوّملعييذلاليلدلاوهجوملاويداهلاومكحلا)ةيمالسإلا(
تارامعنمةايحلاةحاسيفموقياملكةليصألاةيمالسإلاةداملابغوصيو
.تايلعافوةطشنأنماهيفسرامياملكو،تاسسؤمو

نأيف)دهتجن(نأمتحتي،انهيفرتنكامأوانرودوانعراوشوانندمىتح
ليمييذلاانقوذو،يناميإلااننادجووانركفل،ةيمالسإلاانتيؤرلادادتمانوكت
.ضرألابءامسلاو،روظنملاببيغلاو،دوجولابيحولاطبرينأىلإًامئاد

ملسملانانفلاةردقىلعةراشإءامسلاىلإةدتمملارئانملاتناكاذإو
،دوجولاوةايحلاوملاعللهرّوصتنعّربعتيتلاةيرامعملاةدرفملاميمصتىلع
يتلا)تاراشإلا(اهيفقثبنتنأمتحتيةفاكاهتادرفمبةرصاعملاانتايحنإف
.ليصأيمالسإوهاملكىلعاهتلالدلمحتنأيفدهتجت

نميمالسإلاعيرشتللةيامح-لاكشألانملكشب-وهداهتجالانإ
.اهيلعسمطيداكعقاولالقثنكلو،ةيهيدبةلأسمهذهو،بيستلاوسبيتلا
ةغيصبلمعلابولسأانرتخادقاننأكف،داهتجالاسرامنالنورقذنماننإ
بلصتبباصتةيمالسإلاةسرامملاكرت:اهلوبقنكميالةداضمةيهيدب
.تالفنالاوعسوتلاوةواخرلابوأ،نييارشلا

عاقيإو،ملاعلاودوجولاننسعم)قفاوتلا(هاجتابةكرحمالسإلانإ
ةرابعبيأ،هسفنعمقافولابًاققحتمنوكينأهبىرحأف،ةعيبطلاونوكلا
،ةايحلانمكاذوأبناجلااذهيفيمالسإريبعتلكنوكينأ:قدأ
دحوتملاهعاقيإلمحي،ملاعلاودوجولااياضقنمكلتوأةيضقلاهذهءازإو
يفةعونتملااياضقلاوةايحلانمىرخألابناوجلانعريباعتلارئاسعم
قفاوتلاودحوتلااذهقيقحتىلعيداهتجالالعفلانعيملنإف.دوجولا
؟ةمهملاىلوتينمف،ملاعلانيبواهنيبو،ةيمالسإلاريباعتلاوتايطعملانيب

ىلعظافحلا:ةجودزمةمهملذيفنت-ىنعملااذهب-داهتجالانإ
-يخيراتلاعقاولاىلعهقابطناقيقحتو،ةهجنمهسفنمالسإلاةسدنه
حلاصلالإكلذنوكينلو.ناكملاونمزلايدعبىلعيأ-ىرخأةهجنم
.ملاعلايفةدرفتملاهتناكموناسنإلا

ةيداهتجالاةكرحلاشامكنايفيسيئرلاببسلانأودبيىلوألاةلهوللو
بايغومهراسحناوداهتجالاىلعنيرداقلاةلقيفلثمتيةثيدحلاروصعلايف
كلذجيرختنمىلوألالايجألاتنكميتلاةيهقفلاطورشلانمريثكلا
.نيدهتجملانمرخازلادشحلا

لقيالرخآلماعىلإاندوقيبابسألاءاصقتسانكلو،قحاذهو



نيبةرمتسمةيدعاصتةكرحبلصفيذخأيذلانزحملاخرشلاكلذ:ةيمهأ
ىلعلب،بسحفةسسؤملاوةطلسلاىوتسمىلعسيل،عقاولاوةعيرشلا
.كلذكةيمويلاةايحلاليصافتوريهامجلاودعاوقلاىوتسم

،ةكباشتملاةدقعملالماوعلانمدشحنعجتنيذلالاصفنالااذهنإ
اذه،لاحلاةعيبطباهنعثيدحلالاجماذهسيليتلاو،ةيملاعلاوةيلحملا
قاطنوةدابعلاروديفةيمالسإلاتايطعملارصحينأداكيذلالاصفنالا
بلطتتيتلا"ةيضقألا"لعج،قدألكشباهنمبناجوأ،ةيصخشلالاوحألا
هعفدتالوملسملاعّرشملامامأ"تايدحت"لثمتال،داهتجالااهمّدقيًالولح
نيبدحوتلامايأثدحيناكامك،ةباجتسالاىلإدوقييذلارتوتلاةطقنىلإ
وأغارفلايفةكرحنوكتساذهكفرظيفةباجتسالانإ.عقاولاوةعيرشلا
ً.ايركفًافرت

تحازأيتلاةيعضولاتاعيرشتلاوبهاذملادجيفملسملارّكفملارظني
،هتكرحلطيطختلاويمويلاعقاولانوؤشةرادإيفاهلحمتلحوةعيرشلا
كرحتي،روظنميلمعذيفنتةباثمباهتباجتسانوكتيكلدحتلكءازإعرهت
هنكمتيتلاطورشلاهلرفوتو،تانامضلارئاسهلمدقتو،عقاولاضرأيف
هلعفينأملسملادهتجملارودقمبيذلاامف،ةيمويةسراممىلإ،لوحتلانم
؟ققحتلاةصرفاهلحاتتالدقتاضارتفاغيصبهتايطعممدقينأىوس

ةلاحيف..هذهلاصفنالاةلاحيفءيجتاهسفنتايدحتلانإمث
ملتالداعمنعًاقاثبنا،ةايحلاتايرجمىلعيعضولابهذملاةنميه
نمتالداعملاهذهلوحتتتقولارورمبو،ةيمالسإةربخوأةبرجتاهعنصت
نوكتيتلاتايدحتلانمديزملاحرطتةبكرمغيصىلإةطيسبلااهغيص
ةيهقفلولحداجيإةلواحمنوكتويمالسإرذجيأنعتتبنأدقكاذنيح
.فدهريغيفادهجاهل

حرطىلإنيرصاعملانييمالسإلانيركفملانمًاددععفديذلاوهاذه
ةكرحءازإذفانملادسيفاهرودتسراميتلاةفورعملاتالوقملانمةدحاو
لعفلاىلعهتردقوهتيدجلمحيداهتجاالهنإً:اينمزهقيلعتوداهتجالا
ةايحلاعقاويفريخألاولوألامكحلاوهمالسإلانوكيثيحالإققحتلاو
ققحتيملاذإو.ةطلسلابءاهتناوروهمجلانمءدب:تايوتسملارئاسىلعو
تايطعملانإف،ناكملاونمزلايدعبنيبومالسإلانيبدحوتلاوقافولا
.ءانغتاذنوكتنلةيداهتجالا

يتلاةلوقملاهذهلملستسننأانيلعمتحتيله:انهلءاستننأانلو
مامأقئاوعلانمديزملاعضتوعانقإلاوةوقلارصانعنمريثكلالمحتدق



نابسحلايفعضننأانيلعنأمأ؟ابيرقنوكيالدقمويراظتنابداهتجالا
نأيهونيرصاعملانيركفملانمرخآدشحاهانبتييتلاىرخألاةهجولا
تيبلاىلإةيمالسإلاتالوقملالزنتنأو،اهعيراصمىلعداهتجالاباوبأحتفت
امنأنمليقامهمو.ناكملكيفةرضاحنوكتو،ةسسؤملاوعراشلاو
ملتاقالعنعضخمتتةيعضوتايطعميهامنإتاحاسلاهذههدهشت
لولحلاميدقتنمو،ةباجتسالانمدبالهنإف،اهيفةملكةيأمالسإللنكت
النيذلاكئلوألةءاضإكاذواذهيفنوكيدقف،لمعلاجماربمسرو
نوكتدقو.كلاحلارصعلاليليفمهمادقأعقاوملنكامأنعنوثحبينولازي
هيفبيغتسيذلامويللةزهاجلولحةباثمب-تاضارتفالادعبأىلع-
نممداقلانيدلانيبديدجنمدحوتلادوعيو،اذهنزحملالاصفنالاةاسأم
.ةايحلانييارشنيبوهللادنع

مامتهالااهيفبصني،نيتهجولانيبءاقللطسوةطقنةمثنوكتدق
رظتنتةقلعملازتاليتلاةريبكلااياضقلابينعتةيداهتجاةكرحذيفنتىلع
.ةريغصلالئاسملاوتايئزجلاوليصافتلاةجلاعم-ًايلحرم-زواجتتو،باوجلا

ةايحلادوقييراضحلاانفلآتنمزناكهيقفلانإف،رمأنمنكيامهم
،ةايحلاشماهىلإبحسنانأةرخأتملانورقلايفثبلاممث،اهعنصيو
.ةيفيظولاوةيعامتجالاوةيسفنلاتارورضلاطغضبهدوقتتحبصأف

هذهفييكتىلعةظحليفردقيً،ادقوتمًايراكتباًالقعكلميناكو
ةيمالسإلاةربخلانيكمتىلعنيعيف،ةعيرشلادصاقمقفو،كلتوأةدرفملا
،قلأتلااذهدقفنأثبلاممث،ةايحلابماحتلالاورارمتسالاولصاوتلانم
عابتإونيقباسلاديلقتاهمكحيةيعامتجاةلاحلةباجتسا،هئفطينأدّمعتوأ
ةطلسلاطوغضةحلاكلااهطويخجسنىلعنيعتو،دادجألاوءابآلاىطخ
طوغضلايهو،ىرخأةرات)ةيلخادلا(ةيلحملاوةرات)ةيجراخلا(ةيرامعتسالا
نيبةماقملاروسجلافسنو،ةايحلانعةعيرشلالزعتفدهتسايتلا
وأرييغتلاةيلمعيفكراشيالأهلديرأيذلا"هيقفلا"اهيفامب،نيفرطلا
ةعمجبيطخوأ،ظعاوىلإلوحتينأو،ةفقولاليدعتةداعإوأةغايصلا
يرهشلاهرجألاوحألامظعميفىقلتيةيبرعةغلونيدسّردموأ،يديلقت
ناكو،قمرلادسيداكيالًاديهزرجألانوكينأدمعتذإو.تاموكحلانم
ءاقترالاىلعهنيعتةيفاضإةفرحةيأىلعرداقريغهيقفلاوأملاعلا
هلككلذسكعنا،ةلوقعملاهتيوسنمىندألاّدحلابوصيشاعملاهاوتسمب
نايحألامظعميفكلميالً،ازجاعً،افيعضً،انهتممً،اقوحسمحبصأفهيلع
ءاجمث،بولطملاهرودءادأنمهنكمتيتلاةرثؤملاةيوقلاةرسآلاةيصخشلا



.ةايحلاوعمتجملانعهتلزعنمديزييكلصاخيزبهزييمت
ليهجتةبعليفركاملاهرودسرامدق-ًاموي-رامعتسالاناكاذإو

،ةايحلانعًامامتهلزعييكلرثكأىضمو،هبيرغتوهزيجعتوهراقفإوملاعلا
نيمزلمانسلف،رمألاةياهنيفانرايدرداغدقئيسلارثؤملااذهنإف
يتلاةحناجلاةفقولاليدعتليعسلانمدبالو،هديلاقتىلعرارمتسالاب
ً.احونجوًافارحنااهديزييكلرامعتسالاءاجمث،ًالوأانيديأباهانعنص

دهاعموأتايلكدوجوةلأسميفرظنلاةداعإنمدبال،ءادتبا
-ًالثم-نكميالأ.ةيناسنإلاةيفرعملاتاقايسلانعةلزعنمةيعرشلامولعلل
دهاعملاوتايلكلارئاسةعيرشلامولعتادرفموأتاعوضومقرتختنأ
كلتيفاهلًاعورفوأًاماسقأسسؤتنأوأ،ةيناسنإلامولعلابةينعملا
مولعلاويحولافراعمةيلكهتلعفامبةوسأ(ةلزعلارسكلدهاعملاوتايلكلا
ماحتلاقيقحتلجأنم)ايزيلاميفةيملاعلاةيمالسإلاةعماجلايفةيناسنإلا
،داصتقالاوةرادإلاك:ةيناسنإلافراعملارئاسنيبوةعيرشلادصاقمنيبرثكأ
بادآلاوةغللاو،خيراتلاوايفارغجلاو،عامتجالاوسفنلاو،ةسايسلاونوناقلاو
وأ،ةفرعملاةيمالسإبرثكأفرثكأققحتللةبسانمةصرفاذهنوكيف،نونفلاو
اهجئاتنىلإ،تقولالاطامهم،لوؤتدقةحيحصةيادبذيفنت،لقألاىلع
ىتشيفةيفرعملاتادرفملارئاسعملماعتلايفةاخوتملاةيقطنملا
دوجولاويحولاريصيثيح،اهسفنةيمالسإلاتباوثلالالخنم،تاصصختلا
ةعيرشلامولعنيبةلزعلازجاحرسكيثيحو؟ةفرعمللنيردصماعم
؟ةايحلاو

ةعيرشلامولعبةينعملاتايلكلاودهاعملاىلعنإف،ىرخأةيحاننم
ةفرعملاتاعوضومنمنكممردقربكأةفاضتسا-اهرودب-لبقتتنأ
ةرصاعملافراعملانمتايلكلاودهاعملاهذهةبلطنيكمتلجأنمةيناسنإلا

يذلارمألا،اهنعةيفاكلاتايفلخلامهحنمو،اهتايطعمواهفوشكثدحأيف
ىلعةناعإلا-لاثملاليبسىلع-اهنم،جئاتنةلمجنعبيرالوضخمتي
.ةايحلانيبواهنيبو،ةفرعملاوةعيرشلانيببيرغتلاوةلزعلازجاوحةحازإ
،باطخلاىلعةردقوةيويحرثكأتاسسؤملاهذهيجيرخلعجاهنمو
دقنلاىلعنيريدق،رصعلابلقيف،رصعلافراعمنممهنيكمتب،مهعضوو
يف،اهدصاقمبققحتلاوةيعرشلاةفرعملابلاطملاصيإو،صيحمتلاوةنراقملاو
رثكأماهسإىلعو،ةيعضولاةيفرعملاتايطعملاتاطابحإوتاضقانتءوض
.ليدبلايمالسإلايراضحلاعورشملاةغايصيفةيلاعف

ساسحإلازواجتيهكلتىرخأةرمث-هرودب-مدقيساذهنإ



نينرقلاربعةيعرشلامولعلابنيينعملالايجأىلعنميهيذلاصقنلاب
زواجتتيتلاةلوقعملااهرئاتويفتاذلابزازتعالاوةقثلابققحتلاو،نيريخألا
ناسحإلاوعادبإلاىلعةردقلامدعوللشلاومقعلاتالاحنيجيرخلاءالؤهب
.راكتبالاو

روصعنمةمداقةيجهنمديلاقتلمالستسالازواجتلناوألانآدقل
نرقللحلصتدعتملتادرفموتاعوضومبةلمحم،انرصعريغيهةقيتع
ىلعةردقلاكلمت،ةنورمرثكأجهانمباهلادبتساو،هيلييذلاوأنيرشعلا
زواجتنماهعمنيلماعتملانكمتو،ةثيدحلافراعملاباعيتساوةفاضتسا
رصعلاتايدحتعملاعفراوحذيفنتىلإ،عاطقنالاوبرغتلاوةلزعلا
عورشملاةغايصوةرولبىلع-يلاتلاب-ةناعإلاو،ةيفاقثلاوةيفرعملاهمومهو
.ىجترملايراضحلا

ًالدبموسرمجهنمدامتعاولمعلايفلاجترالازواجتلناوألانآامك
يفتاهادبلانمةهادب،ةجمربلاوأ،جهنملاهيفادغرصعيف،كلذنم
.فداهيندموأيفاقثطاشنوأةداجةسراممةيأ

اذهىلعةنيعمجئاتنانحنمتنأنكميةعزوملاةيدرفلاتاقاطلانإ
قيقحتاهيلعبعصيةدودحمةيلعافتاذجئاتناهنكلو،كاذوأىوتسملا
اننإو..اهلحلىعستيتلاةلضعملاوأهجلاعتيذلاعوضومللةلماشةيطغت
لامعأوةيعامجةطشنأىلإيداهتجالالعفلاناديميفةجاحلاسمأب
ةيركفلاتاقاطلاعيمجتلجأنمةسوردمةموسرمتاوطخوةجمربم
ضقانتلاوريذبتلاوماطترالاوةيجاودزالازواجتلوربكأةيلعافبققحتللةيمالسإلا
.تتفتلاو

لئاسوددصبلابلاىلعرطختدقةديدعرظنتاهجووتاحرتقمةمث
-ةراشإلابانهيفتكنسو..ىوتسملااذهىلعةيعامجةيداهتجاةطشنأذيفنت
..تاحرتقملاهذهضعبىلإ-بسحف

:ًالوأ
)ةيخيراتلا(ةيهقفلاانتايطعملةلماشوةقيقدةيعوسومةسرهفلطيطختلا

لحارمىلع-اهذيفنتواهعضوبدهعي،عيضاوملاوباوبألاولوقحلابسح
اهؤاضعأزيمتييتلالمعلاناجلوأتاقلحلانمددعل-ةموسرمةينمز
بجيامعًالضف،مهتاصاصتخالوقحيفعلضتلانمريبكردقىلعمهنوكب
.مازتلاوصالخإوةنامأنمهباوزيمتينأ

اهضعبعطقف،لمعللتحرطنأوقبسعونلااذهنمتالواحمنإ
مقعو،كاذوأببسلااذهلفقوتنأثبلاممث،قيرطلانمًائيش



قيرطلالصاويلازيالفثلاثلااهضعبامأ.ً.ائيشدلينأنعرخآلااهضعب
يفىعستو،يعوضوملالومشلاىخوتتيتلاةحومطلاةغيصلابسيلنكلو
مالسإلاملاعىدمىلعةيهقفلاتاقاطلاةفاكباطقتساىلإهسفنتقولا
-ىنبتتنأةيمالسإلاتاسسؤملارودقمبنوكيامبرلو..هاصقأىلإهاصقأنم
عضولجأنم،مامتهالابةريدجهذهكةوطخ-ةيئدبمةروصبولو
دعب،موسرملا،جمربملاحيحصلايداهتجالالعفلاقيرطىلعىلوألاتاوطخلا
ةبيطرداصماذهكعورشممدعينلو..عايضلاو..لاجترالاوىضوفلانمنورق
نأبجوتيذلايمالسإلاويبرعلايلاملاضئافلارصعيفهليومتوهترادإل
اهدوجووةمألاهذهتاعلطتمدخيامبهقافنإلةريبكعيراشمنعثحبي
.ممألانيبزيمتملاصصختملا

نيثحابلايديأيفةلهسلاحيتافملاعضتسةلماشلاةسرهفلاهذهنإ
هقفتايطعمربعنولوجتيمهومهتاوطخعقاوماوفرعييكلنيدهتجملاو
لمعلانممهنكمتيتلاتاحورطألاىلعاولصحييكلوفيثكمحدزم
ةجمربلاولازتخالاوزيكرتلالئاسواهايإمهحنمتيتلاةعرسلاوةلوهسلاب
.ةثيدحلا

صالختساوزيكرتلةلواحمذيفنتنمدبالقايسلااذهلًارارمتساو
نم،تايطعملانمةمحدزملاةباغلاكلتيفةيساسألاتامولعملاوتالالدلا
ثدحأعملماعتللةزهاجتالداعموزومرىلإاهليوحتونزخللاهتئيهتلجأ
.ةفاكةيملعلاةطشنألايفقيسنتلاولازتخالافدهتستيتلاةيملعلاةزهجألا

ً:ايناث
ةثيدحلاةيمالسإلاةيركفلاتايطعملاددصباهسفنتاوطخلاقيقحت

يفةداجتاماهسإوأ،ةميقةيهقفتاحورطأنمضتتدقيتلاو،ةرصاعملاو
ةميقتاذتاحارتقاورظنتاهجو-كلذك-نمضتتدقو،داهتجالالقح
ءادتبا-اهتميقبسكتهذهكتايطعمنأىلإاذه.داهتجالاعوضومددصب
لاعفيمالسإروضحقيقحتلو)رصعلا(عملماعتللتالواحماهنوكنم-
املكعمحوتفملارواحتلانمناكملكيفنييمالسإلانيكمتلو..هجيسنيف
.ةماعبةيراضحتاسسؤموتاقالعوميقنمرصعلاهحرطي

يفًارشابمًاماهسإةرئادلاهذهيفبتكاممريثكلارابتعانكمياذهبو
اهحرطتيتلاتايدحتللةيلاتتملاتاباجتسالاميدقتفدهتسيداهتجالاةكرح
ضعبوأ،تافلؤملاهذهضعبنإلب،ةيراضحلانيرشعلانرقلاةروريص
مغر،باوجلاميدقتلًاصلخمً"اداهتجا"ربتعتنأنكمي،لقألاىلعاهلوصف
يفامبرو،ةضيرعلاهطوطخيفهنكلوً،انايحأطورشلاضعبهزوعتدقهنأ



.لقحلااذهىلإابيطاديصرفيضي،هليصافت
ً:اثلاث

عاطقنالاةلضعمنوحرطينييمالسإلانيركفملاضعبوةديدعدوقعذنم
ةكرحلاةداعتسامامأفقيزجاحك،ةلواطتمةينمزتارتفليداهتجالا
يمالسإلاداهتجالانأولف..رارمتسالاوريصعتلاولعفلاىلعاهتردقةيداهتجالا
،ةدجتسملاةايحلاتاروطتةهباجميفهتيلعافىلعرمتساوةتبلافقوتيمل
لاعفيداهتجاروضحبققحتلاىلإةوعدلاتناكلو،لاحلاريغلاحلاناكل
.اروسيملبًانكممًارمأاذهاننرقيف

نوكيامبر..كاذنزحملافقوتلابابسأيفثحبلالاجماذهسيلو
باصأيذلاللشلانوكيامبر..ةيحلاةيكرحلاهغيصبيمالسإلامكحلابايغ
ملاعلةيراضحلاتاراسكنالانوكتامبر..ةيمالسإلاتاسسؤملانمريثكلا
امبر..هسّبيتو،هشامكناو،لاعفلايمالسإلالقعلابايغنوكيامبر..مالسإلا
راتتلاونييبيلصلايتوزغربعمالسإلاملاعهلضرعتيذلافازنتسالانوكي
نوكيامبر..ارامدوالوهدشأيرامعتسافازنتسانمامهبقعأامو.نيترمدملا
ةكرحهيلإتلآيذلاريصملااذهيفمساحلارودلاةعمتجمبابسألاهذهل
يئانبلالصاوتلاقيقحتو)غارفلا(زواجتمتيفيكوهمهملاو..داهتجالا
نرقلارخاوأيفاهنيبو،ساكتنالالبقاميفةيداهتجالاتايطعملانيببولطملا
؟هيلييذلانرقلاتايادبونيرشعلا

يكلغارفلااذهءلمموتحملانمله:انهاهلءاستيلءرملانإ
الأ؟بولطملالصاوتلاطورشبةققحتمةديدجلاةيداهتجالاانتقالطنانوكت
ةهباجملديدجنمأدبينأيفً)ارح(هسفنرصاعملادهتجملاربتعينأنكمي
؟ةديدجلاتايدحتلاةهباجميفديدجنمهفلسأدبامك،ةديدجتايدحت

نكمتس،ةيداهتجالاةيرارمتسالاقيقحتو،غارفلاءلمةلواحمنأحيحص
كلمينأو،ةحيحصسسأىلعهتايطعمينبينأنمرصاعملادهتجملا
الوروسكالواهيفعطقتاليتلاةلصاوتملاةزيمتملاهتيصخشهداهتجا
لقعلاردقامنإ.ً.ارودقمًاردقسيل-امبر-رمألااذهنكلو..بايغ
ققحينأو..اهيلعقوفتيناوتايدحتلاهباجينأرصاعملايمالسإلا
روضحلاذيفنتىلعدعاسينأ..هضرتعتيتلاةيضقألالكلةحجانتاباجتسا
ًاموياوجرخنيذلاهفالسأبيدتقياذهبهنإ..نهارلاملاعلابلقيفيمالسإلا
يفةرضاحمهتديقعاولعجييكلوهلكاشموهتايدحتاوهباجييكلملاعلاىلإ
قراشميفةيلعافوةسرامملكىلعاهتامصبةعضاو،هتمحلوهجيسنىدس
.هبراغمومالسإلاملاع



فنآحارتقالاذيفنتوةلضعملازواجتناكمإلابنوكيدقفكلذعمو
غيصوئدابملالخنمنيتكرحلانيبلصاوتلاقيقحتو،ةوجفلاءلمبركذلا
يعامجلادهجلاةيلعافنمًابناجنوكتيكلًافلساهيلعقافتالامتيطورشو
.روضحلاىلعاهتردقةداعتساو،اهقافآعيسوتوداهتجالاةكرحعفدلىجترملا

ً:اعبار
هقافآويداهتجالايهقفلاروصتللةرصاعمةيرامعمةطراخميمصت

:نماهرصانعدمتست
.ةقباسلاثالثلاتاوطخلااهنعضخمتتسيتلاةينأتملاتايطعملا.أ

ملسلالخنمةفاكتايوتسملاىلعةرصاعملاتايدحتلاةعيبط.ب
ناجلهرمأىلوتتوةيمهألقألاىلعمهملاىلعمهألاهيفمدقتيتايولوأ
تادجتسملاةقحالم-كلذك-اهتمهمنوكتتاسسؤموأ،ةمئادلمع
ةحوتفملظتنأبجوتييتلاةطراخلاىلعةيطمنلااهغيصقفواهجاردإو
.ةديدجلاتاعباتملالبقتل

نيبيأ،قيبطتلاوةيرظنلانيبنرملاقافولانمردققيقحت.ج
ىلعةبرجتلارظتنتىرخأو،عقاولاةيضرأىلعلمعللةزهاجلولحميدقت
."ذيفنتلانطاوميفالإداهتجاال"ةلوقمزواجتلجأنمةيضرألاهذه

مامتهالالعجو،ةقيقدلاليصافتلاوتايئزجلاىلعجنشتلازواجت.د
امهيلعساقينأنكمييذلايطمنلاعباطلاتاذتايلكلاىلعبصني
.تايئزجوليصافتنمههباشيوأهيوتحي

ذيفنتليلحرملمعجمانربحرطىلعًايئدبمقافتالانمسأبالو.ـه
لثمنم،ًالولحيضتقتيتلاةحلملالئاسملانمددحمددعىلعداهتجالا
علاطميفملسملاعمتجملاهيلعنوكينابجوتيامليداهتجاروصتحرط
امب،ةيعامتجالاتاقالعلاطامنأةفاكلسوردمديدحتبكلذو،ديدجلانرقلا

دادزتيتلاوةيداصتقالاوةيلاملاتاسسؤملاوةطشنألانمفقوملاكلذيف
هتيولوأىلعقافتالامتينأنكميامم..هرخآىلإ..مويدعبًامويًاديقعت
.لمعلايف

ً:اسماخ
ةيركفلاايفارغجللةينأتمةساردبمايقلانم،هلكاذهلبق،دبالو

اهيلعتامهملاعيزوتو،ةيمالسإلاتاقاطلاةفاكرصحلجأنم،مالسإلاملاعل
بابحتفلجأنمو..اهئاطعواهفلأتطاقنواهتاصاصتخاواهتاهجوتقفو
،ةيؤرلايفحوضولانمردقربكأبققحتللةنيابتملاتاقاطلاهذهنيبراوحلا
يلدتةيداهتجالابهاذملاةفاكلعجو،بناجلاةيداحأةرظنلاةئيطخزواجتو



.ىجترملاءاطعلاىرجميفاهولدب
لمعللًاقيفوترثكأًاطورشنمضتال،ةيرورضلاةوطخلاهذهنإ

مالسإلاملاعيركفمنيبةدحولازيزعتيفمهستساهنكلو،بسحفيداهتجالا
.ةلصاوتمةيداهتجاتاماهسإو،لاعفمئادلدجلالخنم

ثيح،ةلزعلاودعابتلاوككفتلارصعيف،زيزعفده-قحب-وهو
ناسنإلالزعتوركفملاوركفملانيبامعطقتيكلةكئاشلاكالسألادمتعت
.ناسنإلانع

يفاقثلاقايسلاً:ايناث
هحنمييذلاهجولاو،يراضحلاطاشنلابصعيهةفاقثلانأامب

ةطراخعضوليعسلاودغي،ريثأتلاىلعهتردقو،تاراضحلانيبهتايصوصخ
دشأنمادحاو،ةنهارلاتاظحللايفةيمالسإلاةمألل)ةيفاقثةيجيتارتس(
.ببسنمرثكألًاحاحلإوةيمهأيراضحلاضوهنلابلاطم

تايطعملايفماطترالاوضقانتلاوتتفتلازواجتةرورض-ًالثم-كانهف
قيسنتلاومللاىلإ-كلذنعًالدب-لّوحتلاو،مالسإلاملاعلةيفاقثلا
نمزيفءاطعلايفدشأةيلعافو،تاذللرثكأةرولبقيقحتلمغانتلاو
يفعوقولانعةرذاحملاونمزلالماعمارتحامتحتيتلاةيراضحلاةقباسملا
.ةقاطلاردهةاسأم

يذلاويفرعملالصاوتلاتاينقتوتامولعملايفديازتملاراجفنالاكانهو
يفاقثلمعةيجيتارتسانوكلمينيذلاف،نيدحاذاحالسنوكينأنكمي
نوكلميالنيذلاو،ةحاتملاهتالاحىصقأقفوهنمنوديفيفيكنوفرعيس
ً،ابارطضاوًارثعبتوىضوفمهديزيف،ًالابومهيلعبلقنيدقةيجيتارتسالاهذه
رحبيفمهجامدناوةيفاقثلامهتيصخشليلكعايضىلإرمألالوؤيدقو
نمةدافإلاوفارشتسالاوطيطختلاىلعةردقرثكألاو،ةيلعافدشألاتافاقثلا
.ةروطتملاتاينقتلاهذه

،ةدودحمتاحاسمىوسيطغتالةيئانثتساتالاحادعاميف،كانهو
لاجميفمالسإلاملاعهنميناعي،نينيعيذلكلحضاوفيخمغارف
رمألا،طيطختلااذهبققحتللةرسيملافورظلالكمغريفاقثلاطيطختلا
ملاعنيبةوهلاعسوتيتلاةيسكعلاجئاتنلانمديزمىلإلوؤيدقيذلا
لمعةيجيتارتساحمالمعضولعراستلانملعجيو،مدقتملاملاعلاومالسإلا
.تارورضلانمةرورض،لماشيزكرم

ةيمالسإلاانتراضحلةرصاعملاةيبرغلاةراضحلايدحتنأانركذتاماذإف
نمةفاقثلاهذهعالتقاوةلخلخددصبهنأو،يفاقثدحتهرهوجيفوه



يتأتنليدحتلااذهةهباجمنأانكردأ،كاذوأفدهلااذهل،اهروذج
ىلعهيديعضيدّحوميفاقثلمعةيجيتارتسانمضلمعتملاملئاطب
مهتديقعنماهايإًادمتسم،ةيفاقثلانيملسملاةيوهلةيساسألاحمالملا
نيملسمللنوكينأهينيعبصناعضاو،روخذملايثارتلامهديصروةكرتشملا
ريغلاىلإءاجتلالابال،رصاعملاانملاعيفتافاقثلاةطراخىلعزيمتمناكم
ادكؤم،حمالملاقيمعتوةلاصألاوزيمتلابنكلو،سيدكتلاوديلقتلابهتبراقمو
ةيملاعلاةكراشملاىلعةردقرثكأهيفنوملسملانوكيلبقتسمىلع
،ملاعلالبقتسميفريثأتلاىلعةردقرثكأيلاتلابو،ةيصوصخلاتاذمهتايطعمب
هيلعهلوسرةنسوهللاباتكهيلإاعديذلاليصألامهعقومةداعتساو
اًطَسَوًةَُّمأْمُكاَْنلَعَجَِكلَذَكَو)سانلاىلعةداهشلاوةيطسولايف،مالسلا
،)143:ةرقبلا((...اًديِهَشْمُكَْيلَعُلوُسَّرلاَنوَُكيَوِساَّنلاَىلَعَءاَدَهُشاُونوُكَِتل
اذإنكمييتلايفرعملالماعتلاتاينقتنم،ةدافتسالاهتعسوامً،اديفتسم
ةبراقملاققحتنأو،ناكملاونمزلاتايثيحلزتختنأ،اهعملماعتلانسحأ
.لاوطلاتافاسملاهنيبواننيبدعابتيذلامدقتملاملاعلانمةدوعوملا

ةيساسألااهتاهجوت-2
نيهاجتايفكرحتلابةمزلماهسفندجتهذهكةيجيتارتسانإفً،امومع

.ريغلاهاجتابةكرحامهيناثو،مهسفنأنيملسملاهاجتابةكرحامهلوأ،نييساسأ
نيتكرحلانيتاهىدحإزواجتتنألواحتطيطختللةلواحمةيأنإفانيقيو
.ةدوعوملااهرامثبيتأتنلوةصقاننوكتفوس

هللاباتكهيلإاعديذلا)فراعتلا(أدبمنإفنيتلاحلااتلكيفو
ْمُكاَْنلَعَجَوىَْثُنأَوٍَركَذْنِمُْمكاَنَْقلَخاَِّنإُساَّنلااَهَُّيأَاي)هلوقبهناحبس
،)13:تارجحلا((...ُْمكاَْقَتأِهَّللاَدْنِعْمُكَمَْركَأَِّنإاوُفَراَعَِتلَلِئاَبَقَواًبوُعُش
.اعمنيهاجتالايفةكرحلاروحمنوكينأنكمي

ةرورضلابيعدتستالةيفاقثلااهتدحونإفةيمالسإلاةمألاىوتسمىلع
يتلاو،اهيلإيمتنتيتلاتاعامجلاوبوعشلاتايصوصخءاغلإوأزواجت
العونتلاوةدحولانأكلذ.خيراتلاديصروةئيبلاتارثؤماهتذغواهتلكش
ءانغإوعفدلماعيهامردقبنيداضتمنيضيقنةيمالسإلاانتراضحيفلثمت
يتلاةعونتملاتايطعملانمديزملاباهدافرإلبصخردصمو،ةراضحلاهذهل
ًءاطعوًاكسامتوًاقلأاهديزتفىربكلااهتيصخشرحبيفرمألاةياهنيفبصت
اهدشطاقنوةيساسألااهتانوكمدمتستةيصخشلاهذهنأمادامً،احوضوو
اهتديقعتازكترمنمنكلو،ةيخيراتلاوةيئيبلاتاريغتملانمسيل،اهدحوتو
ّىلصهلوسرةنسوهللاباتكيفحمالملاودودحلاةظوفحملا،ةلمتكملا،ةتباثلا



.نامزألاونكامألاربعةلوصوملاةيمالسإلالايجألاتاسرامموملسوهيلعهللا
،لمعةطراخعضولالخنمً،ايفاقثنيملسملاديحوتلةلواحمةيأنإ

ىلعيوطنتهذهكةيئانثاهنابسحيفعضتنأبجي،ةدحومةيجيتارتساوأ
-يأ..ريغتملاومئادلاو،نرملاوبلصلاو،لوحتملاوتباثلاو،عونتلاوةدحولا

..اعم..ةيويحلاتاسرامملاوةيديقعلاتازكترملاىلع-رمألاةياهنيف
ةادأنوكتنأ،اهردققحاهريدقتءيسأاذإ،نكمييتلاةيئانثلاهذه

،مهقزمتىلعاقزمتنيملسملاديزتنأو،ةعيطقلاوةلزعلاو،دعابتلاولصفلل
ةليسونوكتنألمعلاةيجيتارتسايفاهفيظوتنسحأاذإ-كلذك-نكميو
يدئاقعلالصألاىلعةريغتملاةعونتملاهتاتشملييذلاىجترملادحوتللةلعاف
.ريبكلاتباثلا

أدبمللعضخينأداكيهنإفريغلاهاجتابكرحتلاىوتسمىلعامأ
نيبفراعتلانمديزمقيقحتبهنمةدافإلاةلواحمورياغتلامارتحا:هسفن
ةيبرغلاةفاقثلاةصاخبو،ىرخألاممألاتايطعموتافاقثنيبونيملسملا
.ةرصاعملا

ريغلاونيملسملانيباذهكًالماعتنأىلعديكأتلالوقلالوضفنمو
وأجامدنالاوأنابوذلاىلإلوؤيالً،ائفاكتموأًايدنًالماعتنوكينل
مهتدحو:ىلوألاةكرحلابمهسفنأنوملسملاققحتيملام،ةيصخشلانادقف
مهلقثمهحنمتوملاعلاةطراخىلعًازيمتمًاناكممهيطعتيتلاةيفاقثلا
جئاتناذ،بقاوعلانومأمنيرخآلاعملماعتللمهروبعنملعجتويعونلا
.اهيغلتالومهتيصخشززعتةيباجيإ

ًارثؤمًارودانهاهسرامتنأنكميةيمالسإلاةفاقثلانإف،ىرخأةرمو
دحوتلاولصأتلاىلعةردق-هسفنتقولايف-اهديزي،هلكملاعلايف
.زيمتلاو

ةيمالسإلااهلوصأنماهساسأيفةدمتسملاةفاقثلاهذهنأكلذ
رئاسنعفلتخت،نيدلااذهليديقعلاروظنملاب،ىرخأوأةجردب،ةرثأتملاو
هذهزربأو،اهراطإيفالإعمتجتداكتالصئاصخةلمجبىرخألاتافاقثلا
اهترثعبيتلاتايئانثلارئاسملىلعةنرملاةذفلااهتردقبيرالوصئاصخلا
عمجتنأ،اهتديقعةوقب،ةمألاهذهتردقو،ىرخألاتافاقثلاوبهاذملا
.ءاوسلاىلعةيرشبلاةعامجلاوناسنإللةمدخدحاوراطإيفاهقوستواهنيب

،نادجولاودسجلاو،حورلاوةداملالثمنمتايئانثًالثمدجناننإ
،رايتخالاوردقلاو،بيغلاوروضحلاو،نطابلاورهاظلاو،لقعلاوسحلاو
،عونتلاوةدحولاو،ةكرحلاوبارتلاو،اهءارواموةعيبطلاو،لامجلاوةرورضلاو



،بيرجتلاويحولاو،ةيرحلاولدعلاو،ةيعامجلاوةيدرفلاو،ةيقالخألاوةيعفنملاو
مءالتتهذهكتايئانث..دولخلاوءانفلاو،قلطملاويبسنلاو،ةرخآلاوايندلاو
تافاقثلارئاسيفيهامنيب،ةيمالسإلاةفاقثلانايكيفجمدنتومغانتتو
ةاسأملابصعلكشتةلحرملاهذهيفيهو،داضتوعارطصاةلاحيفىرخألا
نعثحبلل،رثكافرثكأً،ارطضمهسفندجييتلاوريغلااهنميناعييتلا
عمرثؤملالصاوتلابققحتللةيمالسإلاةفاقثلاةصرفنوكتدقاهللئادب
.نيرخآلا

ميقتنأمتحتياهنإفةدوعوملاةيجيتارتسالابرمألاقلعتيامردقبو
نعذخألاقئارطقيسنتلطقفسيل،نيرخآلانيبواننيبروسجلانمديزملا
نعذخألابريغلاءارغإبًاضيأنكلو،ةيفاقثلاانتيصخشءانغإلجأنمريغلا
صرحلاوةيدجلانمردقربكأبلقألاىلعاهيلعفرعتلاةلواحموأ،انتفاقث
زيمتلاىلعاهتردقو،اهتيدنواهؤفاكتفارطألارئاسنيبةقالعلاحنمياميف
.ملاعلااذهيفناسنإلالبقتسمءانبيفلاعفلااهماهسإو،ءانبلاو

مالعإلاوميلعتلاوةيبرتلاةزهجأرودلوحتاظحالم-3
صوصخبةزجوملاتاظحالملاضعبميدقتلًاليلقفقوتلانكمينآلاو

ةيميلعتلاوةيوبرتلاتاسسؤملاوةطشنألاهبعلطضتنأنكمييذلارودلا
هذهنأامب،ةيمالسإلاةيفاقثلاةيجيتارتسلاةدحوةغايصيفةيمالعإلاو
فدهلاقيقحتيفةيلعافرثكألاةيذيفنتلاتاودألايهتاسسؤملاوةطشنألا
،ةربخلامكارتو،لهذملاينقتلامدقتلارصعشيعناننأواميسال،ىجترملا
،تامولعملانزخةزهجأوةبساحلاتالآلارودديازتو،تامولعملاراجفناو
)تينرتنالا(ّدعييتلاةيفاقثلاةملوعلاولاصتالالئاسويفةيعونلاةزفقلاو
.ةيلعافوةثادحاهتايلآرثكأ

ةيعيرشتةسراممكًاضيأو،يدقعروظنمك،لازيالو،مالسإلالثمً:الوأ
نيملسملاتايطعمىلعًاريثأتوةروطختازكترملادشأنمًازكترم،ةيدبعتو
.ةكرتشملااهتامسواهصئاصختايطعملاهذهحنمىلعو،ةيفاقثلا

يتلاتاعامجلاءازإرودلااذهمالسإلاذفنينأيهيدبرمألهنإو
-مالسإلانوكينأكلذكيهيدبوً،انرقرشعةعبرأهتشياعواهشياع
ً،اريثأتوةيلعافنيملسملانيبيفاقثلادحوتلاولاصتالالماوعدشأ-ديكأتلاب
دمتستةزيمتمةفاقثنيملسملاتحنميتلاةيساسألاةدعاقلانوكينألب
.اهغاصيذلانيدلانماهنيوكتواهسسأ

ثحبلاهنإ.تايهيدبلاهذهىلعديكأتلادرجمريغءيشبولطملاو
يفاقثلاطاشنلاىلعيمالسإلاساكعنالارصانعرئاسنعقيقدلاينأتملا



تاقاطلانمدوشحهلفظوتدقيناديمثحبوهو.نيملسمللرصاعملا
ىقبتيذلاامىلعديلاعضولجانمةفاكهتادرفمبساكعنالااذهرصحل
ضرعتيذلاامونيملسملاةفاقثنيبومالسإلانيبطابترالارصانعنم
ىلعتقبأيتلاتارثؤملاوبابسألاصيخشتيلاتلابو،لاوزلاولالحمضالل
ىلعنيعينأنكمييذلارمألا،ىرخأتلازأوتفعضأو،ةنيعمرصانع
ةداعإو،ةهجنمةيفاقثلاةدحولازيزعتيفةرمتسملارصانعلانمةدافإلا
لالحمضاللتضرعتيتلاىرخألارصانعلل،ةيناثةهجنم،ةيلعافلاوةايحلا
تافاقثنيبومالسإلانيبةيطغتلانمردقربكأقيقحتلجأنم،بايغلاو
يفلكشتلانمنكممردقربكأققحتينألجأنمو،ةعقاولانيملسملا
ةفاقثلاةدحودجتسكاذنيحو.امهجراخال،نيتيمالسإلاةبرجتلاوةيؤرلاراطإ
ةلصاومنمطقفسيل،اهنكمتةديدجةيذغتوعفدرصانعةيمالسإلا
نعريبعتلاوليصأتلانمديزمبققحتلانمنكلو،ةموميدلاو،قيرطلا
.تاذلا

ةيدأتىلعردقألايهةيمالعإلاوةيميلعتلاوةيوبرتلاتاسسؤملانإ
.هذهكةيلوؤسماهبطانتنأمتحتييتلايهو،ةمهملاهذه

ثارتلابصعو،نآرقلاةغلاهنأامب،ةيبرعلاةغللالكشتوً:ايناث
دحوتلاوةبراقملاقيقحتيفةديقعلايليً،ايساسأًازكترم،نيملسملليريبعتلا
ةفعاضمةيئانثتساًادوهجبجوياذهو.ةيمالسإلابوعشلاوتاعامجلليفاقثلا
ةادألاهذهنيكمتل،صاخلكشبةيمالعإلاوةيميلعتلاوةيوبرتلاتاسسؤملل
مظعملمأةيمالسإةغلك-اهئارغإويملاعلااهرودةداعتسانمةلعافلا
هذهمامتهابطقتستنأيف-نيدلااذهءاولتحتةيوضنملابوعشلا
اهبقيلتيتلاةناكملااهءاليإلقألايفوأ،ةيساسأةغلاهدامتعالبوعشلا
مسرةيامحةرورضنعًالضف.ةيلحملاوةيموقلاتاغللاعمبنجىلإًابنج
امك-راثدنالاورييغتلاوراسحنالانمةيبرعلاريغتاغللايفيبرعلافرحلا
لجانمكلذو-لاثملاليبسىلعايكرتيفةيلامكلاةبرجتلايفثدح
نيبومهنيبو،ةهجنمةيمالسإلابوعشلانيبةحوتفملاروسجلاىلعءاقبإلا
يضتقياذهنإ.ىرخأةهجنمليوطلامهخيرأتومهتديقعومهباتكةغل
ةيبرعلاراسحناىلإتلآيتلابابسألاديدحتوةعباتملةداجةلواحمًاضيأ
تاءارغإلاداجيإةلواحمو،ةريخألانورقلاربعةيمالسإلاتافاقثلاةحاسنم
نيدتيتلابوعشلانيبوةغللاهذهنيبةيناثماحتلالاديعتيتلاغيصلاو
.مالسإلاب

مهأنمةدحاوةيميلعتلاوةيوبرتلاتاسرامملاوةطشنألالكشتوً:اثلاث



-اهنأل،كلذكاهزيزعتو،ةيفاقثلانيملسملاةدحوةيامحىلعةردقلئاسولا
نيبمئادلايفاقثلالصاوتلاقيقحتلةيذيفنتلاةادألا-رمألاةقيقحيف
ىلعتاسرامملاوةطشنألاهذهموقتنأمتحتيمثنمو،مهتديقعونيملسملا
نأو،ناسنإلاودوجولاوةايحلاونوكلليدقعلاروظنملابمازتلالانمىندأّدح
،ناكمإلاردقروظنملااذهاهبلطتييتلاةغبصلابةيجهنملااهتادرفمغبطصت
يهو،مالسإلاملاعىدميف،نيسرادلاوةبلطلالايجأجرختنألجأنم
نوكتف،ةديقعلاهذهتايضتقمىلع،دحوتلاو،براقتلاو،ءاقللارصانعلمحت
اهناكماهحنمتيتلااهتايصوصخكلمت،تايطعملاةليصأ،ةفاقثلاةزيمتم
ةيفاقثةيجيتارتسلةجمربةيأنأكلذىنعمو.ملاعلاةطراخىلعلقتسملا
قيرطلانمًاريسيًاءزجولوتعطقوأً،ائيشتلعفدقنوكتنلةدحوم
،ديازتملامامتهالاةيميلعتلا-ةيوبرتلاةسرامملاحنمتملام،اهفدهبوص
نيبطابترالابلاطمنمىندألادحلاب-لقألايف-اهمازتلانمضتو
يذلالاعفلارودلاءرملاركذتينأنكميانهاهو(ةديقعلاوتادرفملا
وأةفرعملاةيمالسإبهيلعحلطصااميفيمالسإلاركفلليملاعلادهعملاهسرامي
يفاحاحلإةطشنألادشأنمدحاووهيذلاةفرعملليمالسإلاليصأتلا
.)ةدحومةيفاقثةيجيتارتسلطيطختلالاجم

نأامك،حالصإىلإجاتحيمئاقوهامكةمألاركفنأ"حضاولانمو
ناكاذإو،لتخمءانبوهمئاقوهامكةمألليسفنلاءانبلانأحضاولانم
ركفوتامولعمنممهلمدقياماوكردينألايجألاودارفأللناكمإلاب
يففلتخت،ةيراهظتساةيلقعةينهذةيلمعوهكاردإلااذهنأالإ،ديدج
هحمالموهتافصذخأييذلايسفنلانيوكتلاوءانبلاةيلمعنعاهرهوج
ءانبللثدحيامامأ.رشبلادنعةقهارملاوةلوفطلالحارميفةيساسألا
،درفلليسفنلانيوكتلاورمعلالحارميفنيغلابللكلذدعبيناسنإلايسفنلا
دمتسيتاياغلاوتاهجوتلايفليدعتوهامنإغلابلاىلعأرطياملجنإف
لحارميفاهبستكاةيسفنتافصوةقاطنمدرفلاهلمحيامماهتيلعاف
.)9("اوهقفاذإمالسإلايفمكرايخةيلهاجلايفمكرايخ":ةركبملاهرمع
مالسإلاتاياغاولبقتنيحناعجشلارارحألاءادشألابرعلاودبلنكمأاذهلو
نإفاذهلوً.افيكوًامكةلئاهتازاجنإريصقدمأيفاوققحينأ،هماظنو
ةعيبطكاردإيفيساسألاهرودلثمتيةيمالسإلاةمألاءانبأنممئاقلاليجلا
نضاحملاءانبو،ديجلاركفلاميدقتو،هتاناكمإو،لمعلاعقاومو،ةحاسلا
تافصلامهيفيبرتيتلاةحيحصلالئاسولابو،جذامنلاولثملاىلع،ةئشانلل
.هتاعيرشتوهدصاقمومالسإلاتاياغبقيمعلاناميإلاوةديجلا



دادعإو،يلبقتسملالمعلايفنمكت،ةمألانايكيفرييغتلاةيناكمإنإ"
دعبيراضحلااهرودءادألاهدعت،ةميلسسسأىلعً،ايركفوًايسفنةئشانلا
ليجنيوكتلدادعإلايفهرودمويلاليجىدأاذإف،اهنيوكتلمتكينأ
ءادألاىلعةردقلاهسفنيفنظاذإامأ،هرودءادأيفحجندقف،لبقتسملا
ةرفوتملاةدودحملاةقاطلافزنتسيوفدهلائطخيدقاذهبهنإف،حيحصلا
اهرييغتناكمإلابسيلهنأودبييتلاويسفنلاهنيوكتءاطخأببسب،ليجلل
.اهتمزأنمةمألاجارخإللهؤتالةقيضدودحيفالإةلحرملاهذهيف

دادعإلاولمعلايفىلوألاةجردلابيهليجلااذهرودةيمهأنإ"
لايجألاءانبأدادعإلةبسانملالئاسولاوةميلسلاتاقلطنملاةئيهتويلبقتسملا
دوهجلازكرتتنأبجاولانمحبصأيساسألاسردلااذهانيعواذإو.ةلبقملا
:ةثالثرومأقيقحتل

lفازنتسالانمةيامحلاوءانبللةقاطلاريفوت.
lةحيحصلاةيمالسإلاةيؤرلاوةفرعملاوميهافملاوركفلاديلوت.
lةيبرتةيمالسإلاةيؤرلاوميهافملاوركفلاةمجرتلةقاطلاهيجوت

.)10("ً…ارثؤمًايوقًايسفنءانبوةئشانلل
يفاهتقباسنعةيمهألقتالةليسونونفلاوبادآلالكشتوً:اعبار

يفاهنأل،ةيمالسإلابوعشلانيبةيفاقثلاةبراقملاوفراعتلاقيقحتلاجم
نمةريبكتاحاسمنأمغرو.تاذلانع،رثؤم،قداصريبعتاهساسأ
اهلوصأنعتخلسنادقيمالسإلاانملاعيفةينفلاوةيبدألاتايطعملا
هنإف،ةقرشموأةبرغمنجهتتيكلملسملااهمأمحرترداغوةيديقعلا
ةيؤرلانعةيدجوقدصبربعتلازتالىرخأتاحاسمكانهىقبتي
اذإةيفاقثلاةيجيتارتسإلاءانبيفًارودسرامتنأنكميوةايحللةيمالسإلا
رمألا(قيرطلاةلصاوموومنلاوءاقبلاىلعربكأتاردقاهحنمواهزرفنسحأ
يفدنهلايفتقثبنايتلايمالسإلابدألاةطبارهسرامتامبانركذييذلا
.)مالسإلاملاعلةحلملاةيفاقثلاةجاحلاهذهةيطغتلتاينينامثلافصتنم

تاذةينفلاوةيبدألاتايطعملاطقفززعننأيفكيالهنإفقحلايفو
بادآلاتايطعمىلإةلواحملايضمتنأامنإو،يمالسإلاهجوتلاوأطابترالا
نمًاحور،دهجلااهعسوام،اهيفخفنتيكلةلماشلااهتاحاسميفنونفلاو
ًازيمترثكأريبعتلاءيجينألجأنم،ةملسملاتاذلابثبشتلاوةلاصألا
دهاشيوأأرقينأهمهياليسورلاوأيزيلكنإلاوأيسنرفلانإفً،اقدصو
امخسنتسيوأ،سكعيًارامعموأةحولوأةديصقوأةيحرسموأةصق
ىلعفرعتينأديريوهامنإو،سورلاوأزيلكنإلاوأنويسنرفلاهعدبأ



يفنونفلاوبادآلاديصرلفيضتوةيمالسإلااهتيصوصخلمحتيتلاتايطعملا
ً.اديدجًازيمتمًائيشملاعلا

ةيميلعتلاتاسرامملاوةيبرعلاةغللاوةيمالسإلاةديقعلاعموً:اسماخ
لئاسولاوتاسسؤملاوةزهجألاكانه،نونفلاوبادآلاتايطعموةيوبرتلاو
،عيرسلالصاوتلاوةمدقتملاةينقتلارصعيف،سرامتنأنكمييتلاةيمالعإلا
اهقيقحتىلعةناعإلاو،ةيفاقثلامالسإلاةيجيتارتسامسريفًاريبكًالعافًارود
.هسفنتقولايف

يهل،رشنلارودوةفاحصلاوحرسملاوامنيسلاونويزفلتلاوةعاذإلانإ
قيقحتىوتسمىلعلاعفلايفاقثلاريثأتلاىلعةلئاهلاةردقلاتاذتاسسؤملا
نييارشلثمتاهنألب.ىرخأةهجنمةيجيتارتسالامسرو،ةهجنمةيوهلا
غوصتيتلاةيبصعلااهتلمجو،ةيمالسإلاتاعامجلاوبوعشلانيبلصاوتلا
.ةليصألااهحوروزيمتملااههجواهايإةحنامةايحلافيكتوريثأتلا

ميدقتلةددحمتاحاسموأتاعاسصصختنأانهاهيفكيالو
ىلإلوحتتنأنكلو،ةيمالعإلالئاسولاهذهيفةينيدلاتايطعملاوجماربلا
تاراطإعيسوتوزيزعتلو،ةهجنممالسإللقمعأمهفبققحتللةلعافتاونق
ةهجنمملاعلانيبواهنيبو،اهتاذةيمالسإلابوعشلانيببراقتلاوفراعتلا
.ىرخأ

ىلإةزهجألاهذهىلعنوفرشملاىعسينأيرورضلانمنإفكلذكو
رشنلاو،يجاتنإلانواعتلاو،يجماربلالدابتلانمنكممردقربكأذيفنت
لعافرثؤمروضحةيمالسإلالودلانمةلودلكمالعإلنوكينأو،كرتشملا

فرعتلانمديزمقيقحتلجأنمتاملسملااهتاقيقشليمالعإلازاهجلايف
لجأنمو،ةكرتشملاةيويحلافادهألاوبلاطملاىلعبراقتلاوتاذلاىلع
..ريغلليمالعإلاباطخلاربعةيصخشلالالقتسانملوقعمردقبققحتلا
.ةيمالسإلاريغممألاوبوعشلليأ

يذلامليفلاو،ةملسمةلودنمرثكأهرشنيفمهستيذلاباتكلانإ
يذلاينويزفلتلاوأيعاذإلاجمانربلاو،ةيسينودنأوةيكرتوةيبرعرداوكهجتنت
هضبنوهحماطموملاعلااذهمومه،هلكمالسإلاملاعىدمىلعثبي
دادغبيفاعمتقويفردصتيتلامألافحصلاوأ،ةفيحصلاو..كرتشملا
..روبمالالاوكويشتاركوةرقنأوضايرلاوطابرلاورئازجلاوموطرخلاوةرهاقلاو
ةغايصىلع،ركذلاةفنآلماوعلابناجىلإ،كشالبنيعتسيتلايهل..خلإ
اهداعبأديدحتلةداجلاةلواحملارظتنتيتلاةيمالسإلاةيفاقثلاةيجيتارتسالا
..اهحمالمو



ááá
يملعلاقايسلاً:اثلاث

ةمألاديعتستنأوهوةقباسلاتارورضلانعةيمهألقيالامةمثو
ةروخذملاهتاقاطب،هسيماونوهننسب،ملاعلابماحتلالاىلعاهتردقةملسملا
ريسيتيفًادكؤمًارود-كلذب-سرامتنأو،ناسنإللةرخسملاهتانيوكتو
.رخآلاىلعمارتحالاضرفو،تاذلانععافدلاو،ةايحلا

اهتاقيبطتبو،ةيملعلافوشكلابهنأفيك-ةلوهسب-ظحليلءرملانإو
ىلعةمدقتملاممألاتردق،يبرحلاويملسلااهيبناجيف،ايجولونكتلابةامسملا
.هسفنتقولايفهيمحتويراضحلااهرودسرامتنأ

ىنعيلصفلااذهيفهنعانثدحتيذلالوألاروحملاناكاذإو
بناجلابىنعييناثلاروحملاناكو،يراضحلاثاعبنالانميركفلابناجلاب
طاشنلانميداملايأ"يندملا"بناجلاىلعبصنيروحملااذهنإف،يفاقثلا
هدنعفقنساذلو،ىرخألابناوجلانعةيمهألقياليذلاو،يراضحلا
.تقولاضعب

هتايفلخنعاديعبويقيبطتلاوفرصلاهيبناجب-ثيدحلاملعلانإ
ةادأهنكلو،هبرحلوعدنوهنمأربتنيكلارفاكادرامسيل-ةيروصتلا
سيلملعلااذهنأامك،انتديقعواندوجوزيزعتلاهفيظوتنكميةيدايح
ضخمتهنكلو،هتئشنتوهناضتحايفددرتنيكل،اهدحوةيبرغلاةراضحلانبا
مظعماهيفتمهسأىتشتاراضحلجاتنو،ةيرشبلاةربخلامكارتللصاوتم
رفاوبيصن-انبرمامك-ةيمالسإلاةراضحللناكو،ةيحلاضرألابوعش
.هتايطعمنمريثكلاميدقتو،هجهانمحيحصتو،همئاعدعضويف

طاشنلافارطألمشتيكلهروسوميركلانآرقلاتايآتدتمادقلو
نمافرطمدقتو،اهجهانملجمربتوقيرطلااهلرينتواهجلاعتفً،اعيمجيملعلا
.تاقيبطتلاوقئاقحلاو،جهنملاو،فادهألا:اهتايطعم

ناسنإلافالختساىلععضومنمرثكأيفميركلانآرقلاديكأتناو
ريسيتلملاعلاوةعيبطلاوبيرقلانوكلاةلتك)ريخست(وضرألايفنمؤملا
ةيملعلافوشكلادامتعاىلإةحلمةوعدلثميامنإ،اهلنيكمتلاوهتمهم
رداقبملعلاريغسيلف،قاطنعسوأىلعريخستلااذهفيظوتلاهتاقيبطتو
،اهبجومبةعيبطلاوملاعلالمعييتلانيناوقلاوننسلاكاردإومهفىلع
.ضرألايفناسنإللينارمعلارودلاةمدخلاهنمةدافإلاو

،ةعيبطلاوملاعلاوايندلاءامسلاداعبأدّدحدقهناحبسهللانإ
يفناسنإلاةفالخلةيساسألاةمهملاومءالتيامب،اهماجحأواهمظنواهنيناوقو



َرَّخَسَو):ًالعافًايباجيإًالماعتاهعم)يقيبطتلا(لماعتلاىلعهتردقوملاعلا
َرَّخَسيِذَّلاَوُهَو).)12:لحنلا((...َرَمَْقلاَوَسْمَّشلاَوَراَهَّنلاَوَلْيَّللاُُمَكل
َرَّخَسَهَّللاََّنأََرتْمََلأ)،)14:لحنلا((...اٍّيَِرطاًمْحَلُهْنِماوُُلْكأَِتلَرْحَْبلا
ِيفاَمُْمَكلَرَّخَسَهَّللاََّنأاْوََرتْمََلأ)،)65:جحلا((...ِضَْرألاِيفاَمُْمَكل
(ٍرَدَقِبُهاَنَْقلَخٍءَْيشَّلُكاَِّنإ)،)20:نامقل((...ِضَْرألاِيفاَمَوِتاَواَمَّسلا
:ص((َباََصأُثْيَحًءاَخُرِهِرَْمأِبيِرَْجتَحيِّرلاُهَلَانْرَّخَسَف)،)49:رمقلا(

36(.
تاقيبطتلاصوصخبةغلابةلالدتاذتاراشإميركلانآرقلامّدقدقلو

يفدكؤملااهرودو"ةفرصلا"ةيرظنلاملعلاقئاقحنعضخمتتيتلا"ةينقتلا"
هذهبيضملاو،ةفلتخملاتايدحتلاةلابقققحتلاىلعةيمالسإلاةايحلاةناعإ
.ضرألايفةدشارلاناسنإلاةفالخقيرطيفامدقةايحلا

هللاباتكةقالعامذإ.ىلوألاةلهوللًابيرغرمألاودبيدقو
طوشيفملعلاتايطعملةثادحلاوةدجلابزيمتيجاتنيهو"ايجولونكتلاب"
؟ةليوطلاهتريسمنمرخأتم

يفةلأسمللميركلانآرقلاضرعفيكانفرعاذإلوزتةشهدلانكلو
كشلللاجميأعدياليذلاّدحلاىلإهيفترتاوتاهنأو،عضومنمرثكأ

.ديكأتلااذهةلالديف
اَّنِمَدوُواَداَنَْيتآْدََقلَو):تايآلاهذهميركلانآرقلايفعلاطناننإ

ٍتاَغِباَسْلَمْعاَِنأ*َديِدَحْلاُهَلاََّنَلأَوَرْيَّطلاَوُهَعَميِبَِّوأُلاَبِجَايًالْضَف
َحيِّرلاَناَمَْيلُسِلَو*ٌريِصَبَنوُلَمَْعتَامِبِّيِنإاًحِلاَصاوُلَمْعاَوِْدَّرسلاِيفْرِّدَقَو
نََْيبُلَمَْعيْنَمِّنِجْلاَنِمَوِْرطِْقلانَْيَعُهَلاَْنلََسأَوٌرْهَشاَهُحاَوَرَوٌرْهَشاَهُّوُدُغ
*ِريِعَّسلاِباَذَعْنِمُهْقُِذنَانِرَْمأْنَعْمُهْنِمْغَِزيْنَمَوِهِّبَرِنْذِإِبِهْيَدَي
ٍتاَيِساَرٍروُدُقَوِباَوَجْلَاكٍناَفِجَوَلِيثَامَتَوَبيِراَحَمْنِمُءاَشَياَمُهَلَنوُلَمَْعي
يفو،)10-13:أبس((ُروُكَّشلاَيِداَبِعْنِمٌلِيلَقَواًْركُشَدوُواَدَلآاوُلَمْعا
ًالامكتساواديكأت،أرقن..)20-17:ص(ةروسيفهدجنرخآعطقم
:فقوملل

اَِّنإ*ٌباََّوأُهَِّنإِدَْيألااَذَدوُواَدَانَدْبَعُْركْذاَوَنوُلوَُقياَمَىلَعِْربْصا)
ُهَلٌّلُكًةَروُشْحَمَرْيَّطلاَو*ِقاَْرشِإلاَوِِّيشَْعلاِبَنْحِّبَسُيُهَعَمَلاَبِجْلاَانْرَّخَس
تايآلادوعتمث،(ِبَاطِخْلاَلْصَفَوَةَْمكِحْلاُهاَنَْيتآَوُهَْكلُمَانْدَدَشَو*ٌباََّوأ
:ىرخأةركناميلسنعثدحتت

َكَِّنإيِدَْعبْنِمٍدَحَ◌ِأليِغَبَْنيَالًاْكلُمِيلْبَهَوِيلْرِفْغاِّبَرَلاَق)
*َباََصأُثْيَحًءاَخُرِهِرَْمأِبيِرَْجتَحيِّرلاُهَلَانْرَّخَسَف*ُباَّهَوْلاَْتَنأ



َانُؤاَطَعاَذَه*ِداَفَْصألاِيفنَِينَّرَقُمَنيِرَخآَو*ٍصاَّوَغَوٍءاََّنبَّلُكنَيِطاْيَّشلاَو
.)39-35:ص((ٍباَسِحِرْيَغِبْكِسَْمأَْوأْنُنْماَف

امهيلعناميلسودواد،نيفطصملاهللادابعنمنينثابيقتلنانهاننإ
اليتلاةيبيغلاتاقاطلاوةلئاهلاةعيبطلاىوقامهلترّخسدقو،مالسلا
ةرمإتحتلمعتيكلًاعيمجترخس،يناكمزجاحوأينامزرادجاهدحي
يف..لئاسلاساحنلا،حيرلا،ديدحلا،ريطلا،دايجلا:لوؤسملانمؤملاناسنإلا
ًانارمعوةعانص:يقيبطتلا"ينقتلا"لمعلاتاحاسمنمهيلإراشمددع
ىلإةحضاولاتاراشإلاكلتطاشنلااذهناديميفانبجعريثتو.ً.انونفوًءانبو
امهمك،اذهنيرشعلااننرقيفانلنيبتدقنيذللا،دوقولاوديدحلا

عنصتورمعتنأديرتةراضحلكلو،ةرصاعملاةراضحللنايساسأنايرورض
ديدحلاحنميملهناحبسهللانأكلذكانبجعريثيو..قبطتوننفتتوينبتو
ةدئافةمثنوكتنلاذهنودبف،هّنيليفيكهملعيهنكلو،دوادلبسحف
..ريطخلاماخلااذهل"ةيعانص"

نعهمهفنمغلبييذلا،يبنلابلب،نمؤملاناسنإلابيقتلنانهاننإ
،ةروخذملاىوقلانمريبكلاردقلااذههقلاخهحنمينأهئامعنلهركشوهللا
رمعيوينبينألجأنمةلئاهلاةيعيبطلاتاقاطلاهذهنعهلفشكيو
،ةلوؤسملاةفالخلاقيرطىلعادعصةايحلابمدقتيوركتبيوعدبيوننفتيو
عقوملامازتلانعريبكلاميعنلااذهاهبفرحنياليتلا،ةدشارلا،ةنمؤملا
.ناسنإلاوهللانيبةبولطملاةقالعلايفحيحصلا

:ةيآلاهذهأرقن)25:ديدحلا(ةروسيفو
َموُقَِيلَناَزيِْملاَوَباَتِْكلاُمُهَعَماَْنلَْزَنأَوِتاَنِّيَْبلاِباََنلُسُراَْنلَسْرَأْدََقل)

ُهَّللاََملْعَِيلَوِساَّنِللُعِفاَنَمَوٌديِدَشٌْسَأبِهيِفَديِدَحْلااَْنلَْزَنأَوِطْسِْقلاِبُساَّنلا
.(ٌزيِزَعٌّيِوَقَهَّللاَِّنإِبْيَْغلاِبُهَلُسُرَوُهُُرصَْنيْنَم

نمضرألابملسملاطابتراىلعةلالدرثكأةمثله؟ديدحلاةروس
رثكأةمثله؟اهتاماخرطخأومهأنمماخمسابةلماكةروسةيمست
اهلعجييكلمالسإلاءاجيتلا،قيبطتلاوءانبلاوعادبإلاورضحتلاةعزنلًاعانقإ
ةيآلاهذهنم،ملاعلابلقيفهتيكولسوناميإلاتايقالخأنمًايساسأًاءزج
اهعمضرعتو،هدابعلهللااهلزنأةريبكةمعنكديدحلاماخضرعتيتلا
"ديدشلاسأبلا":ديدحلانعًامودناضخمتينيذللااهيفرطيفةلأسملا
ةينقتلا"عفانملا"و،يركسعلادادعإلاوحلستللساسأكديدحلامادختسابًالثمتم
هطاشنتالاجميفماخلاةداملاهذهنمناسنإلااهبىظحينأنكمييتلا
ديدحللةديازتملاةيمهألاىلعديكأتللةجاحةمثلهو"يملسلا"هئانبو



اذهنهارلاانرصعيفادغهنأو،برحلاوملسلالئاسميف،نمزلارورمب
ةلودلانإً؟ابرحوًاملسةيلودلاىوقلانيدايميفلئاسولامهأنمةليسو
اهلهحيتيامباهءادعأ"بهرت"نأعيطتستديدحلاماخكلمتيتلاةرصاعملا
وطختنأ-ًاضيأ-عيطتستو،ليقثلاّحلستلاىلعةردقمنمماخلااذه
يتلاىمظعلاةيعانصلالودلافاصميففقتيكلةعساوةينقتتاوطخ
!؟اهانغواهتاعانصليرقفلادومعلاديدحلالّكشي

مصفنتالةيوضعةدحو-بيرالو-لكشيينآرقفقوملكنإ
ىلإعمجننأدرجمبةيئاهنلااهتغيصواهداعبأبىظحننأنكمي،اهارع
يف:ةيحلاهتداملكشتو"فقوملا"اذهيذغتيتلاتايآلالكضعب
تاقالعلايف،سفنلايف،عيرشتلايف،ةسايسلايف،عامتجالايف،داصتقالا
نمعاطقلكيف..هرخآىلإ..تالماعملايف،بادآلايف،دئاقعلايف،ةيلودلا
اهعنصتيتلاةكبحملاةلماكتملافقاوملانمددعبيقتلنتاعاطقلاهذه
يفةثبنملاعطاقملاوتايآلانمةعومجمةيئاهنلااهتغيصاهحنمتواهرّوصتو
.نآرقلاايانث

،مسالااذهبةلماكةروسبيقتلنديدحلانعملكتننحنونآلاو
"أبس"ةروسنمليلقلبقانبترميتلاتايآلاهسفنتقولايفركذتنو
يهو!!ديدحلالييستبمالسلاهيلعدوادىلعهللاةمعنركذتيتلاكلت
وهو"نينرقلااذ"ًاضيأركذتنو،عينصتلاوءانبلاورامعإلانعثيدحلادصب
:ةازغلانماهيمحييكلةدهطضملاةعامجلايداني

ىَّتَحاوُخُْفناَلاَقنِْيَفَدَّصلانََْيبىَواَساَِذإىَّتَحِديِدَحْلاََربُزيِنُوتآ)
اَمَوُهوُرَهْظَيَْنأاوُعَاطْسااَمَف*اًْرطِقِهَْيلَعْغِرُْفأيِنُوتآَلاَقاًرَانُهَلَعَجاَِذإ
.)97-96:فهكلا((اًبَْقنُهَلاوُعاَطَتْسا

ةعامجلايدانتيتلاكلت،ةلأسملامامتإلاهسفنىرخأةيآضرفتو
:ةيمالسإلا

ِهِبَنوُبِهُْرتِلْيَخْلاِطَابِرْنِمَوٍةَّوُقْنِمْمُتَْعطَتْسااَمْمُهَلاوُّدَِعأَو)
(...ْمُهَُملَْعيُهَّللاُمَُهنوَُملَْعتَالْمِهِنوُدْنِمَنيِرَخآَوُْمكَّوُدَعَوِهَّللاَّوُدَع
.)60:لافنألا(

،ديدحلااودمتعينأةملسملاةعامجلاوملسملاناسنإلاثبلياميكل
روسلاىدحإتيمسيذلاو،عضاوملانمددعيفروكذملاريطخلاماخلااذه
هيفعيضيملاعيفءادعألاباهرإو"ةوقلا"دادعإلةيساسأةدام،همساب
طبترتيتلاةردقلاهذه،هئادعأباهرإىلعةردقلاكلميالنمساديو
يفهعمريستوً،ايوضعًاطابترا"يجولونكتلا"ينقتلامدقتلاىدمبًامود



.نايحألابلغأيفاهزاتجييتلااهسفنتاينحنملا
،نيميمصلاطابترالاولخادتلاكلذىلإ-انه-تفتلننأبجياننإ

نيزاوملاةماقإو،مهعمبتكلالازنإولسرلالاسرإنيب،ديدحلاةيآيف
هتايطيفلمحييذلاديدحلالازنإنيبو،سانلانيبلدعلارشنلةقيقدلا
نم(هللاملعييكلءيجيامنإهلكاذهنأىلعديكأتلامث،"سأبلا"
..)زيزعيوقهللانإ(و)بيغلابهلسروهرصني

هعفدتو،ضرألاقامعأىلإناسنإلادشتفيكفرعتيتلاةديقعلااهنإ
هيمحتنلملسملانإو..اهتيامحواهرامعإلجأنماهيفبيقنتلاىلإ
نمهغوصتوديدحلانعثحبتفيكفرعتيتلاةنمؤملاهديالإهرصنتو
لاعفلاهفقومنعىلختينأدرجمب-هنإو..رصنلاومدقتلاوةيامحلالجأ
نمًالدب-راتخيو،ةمئادلاداهجلاةكرحبًاقيثوًاطابتراطبترييذلا،اذه
هسفنعمضقانتيهنإف،هللاةنوعمليلاكتالاراظتنالاورارفلاعقاوم-كلذ
ينآرقلاءادنلااذهنعحاشأدقماداملاحمالمزهيفوسوهتديقعو
،ريبخلا،لوؤسملا،يعاولادامتعالانودبهنأةربنىلعأبخرصيداكييذلا
"ةيامح"الو"مدقت"الو"رصن"كانهنوكينلفسأبلاوةوقلارداصمىلع
ولوىتح،ضرألايفاهذيفنتلنيدلاءاجيتلاةلداعلاميقلاونيزاوملل
.نوعرضتيونوكبي،لاوطلانينسلا،دجاسملايفمهسفنأنونمؤملاسبح

ايجولونكت"رصعءدبو،"يجولونكت"يمالسإعمتجممايقلةوعدلانإ
ملعلاتايطعمنمحوتفملامالسإلافقومليعيبطرارمتساوهامنإ،"ةيمالسإ

نألجأنميمالسإلالقعلاليكشتةداعإىلإةوعدللًالامكتساو،هقافآيف
-اهتيامحوةيمالسإلاةايحلاريوطتوتاريغتملاباعيتساىلعةردقرثكأنوكي
.ناودعلاوككفتلانم-هسفنتقولايف

اهتيفلخب-لاحلاةعيبطب-طبترتيتلا،"ةيمالسإلاايجولونكتلا"نإ
ةيمالسإلاةعامجلاىوتسمىلعطقفسيلةحلم"ةرورض"دعت،ةيناميإلا
كرحتتفيكفرعتساهنأل،ةماعةيرشبلاىوتسمىلعنكلو،اهسفن
نوكتف،هللادنعنمةمداقلاةيناسنإلاوةينيدلاميقلايدهىلعطبضنتو
ةيقرعلاو،رفكلاايجولونكتنمريثكلاىناعيذلاناسنإلاةمدخيفًاقح
.نايصعلاو،ةينانألاو

اهنعفشكيتلاةقاطلابيبالتبذخأينأملسملالقعلاىلعنإ
قيبطتولعفوةكرحىلإةقاطلاليحتيتلاةيملعلانيناوقلاو،باقنلا
ةريسمبقاحللاقيقحتلةداملاىلإهفيضيفنمزلاةبقربكسمينأ..عادبإو
ىلعحاحلإبدكؤتنيدلااذهميقتمادام،هيلعقبسلاو،قوفتملامصخلا



فيكو"عراسي"فيكفرعييذلاوهقحلانمؤملانأىلعو،نمزلاةركف
:نونمؤملا((َنوُقِباَساَهَلْمُهَوِتَارْيَخْلاِيفَنوُعِراَسُيَكَِئلُوأ)نيذلا:"قبسي"

61(.
انلوقعباهلغشنو"انتاربتخم"هيفينبنيذلامويلاىلإلصنملنإف

اذهيفناكموأةطراخانلنوكتنلف،انيديأبهمدختسنوانحالسعنصنو
نأضرألابماحتلالاوةيلعافلانعلصفنملادبعتلارودقمبنوكينلو،ملاعلا
ْدَقٌةَبيِصُمْمُكَْتباََصأَّاَملََوأ):لماشلايراضحلارايهنالاةلاحنمانجرخي
:نارمعلآ((...ُْمكِسُْفَنأِدْنِعْنِمَوُهْلُقاَذَهَّىَنأْمُْتلُقاَهَْيلْثِمْمُتْبََصأ

165(.
ááá

يراضحلاقايسلاً:اعبار
يفدوقتةيداملاوةيفاقثلاوةيركفلااهبناوجيفةقباسلاتاحورطألانإ

طونملايراضحلارودلاىلإيأ،ةفاكهقافآيفيراضحلاءاضفلاىلإاهلمجم
ةينيدلاوةيعضولاعيراشملالجةلابقليدبعورشمةغيصيفةمألاهذهب
ىلإةجاحبةيرشبلاوناسنإلالظو،طوقسلاورايهنالاىلإتلآيتلاةفرحملا
عمًاماجسنادشأو،امهبلاطمةيبلتىلعةردقرثكأةيراضحةئيبوأةلظم
.ملاعلايفامهرود

تردصوعورشملااذهنعنيريخألانيدقعلايفثيدحلارثكدقو
اهباشىرخأثوحبو،ةميقلاةياغيفتاحرتقموتاساردوثوحبهصوصخب
ضعبحيضوتروحملااذهلواحيساذلو.ةيؤرلاحوضومدعوضومغلا
ضومغنمحلطصملاهيناعيامببسب.عوضوملالوحةيرورضلالئاسملا
،جهنمنودعقاولاتادرفمعملماعتييكلاهضعبيضمي،ىتشتاريسفتو
ردقيأنودءامسلايفقلعملاملحلابثبشتييكلرخآلااهضعبيضميو
هذهنيبو..ةيمالسإلاةايحلاجيسنيفهتادرفمبققحتللةيعقاولاةسرامملانم
ىلإدوقيدقيذلاطابحإلابساسحإلانيبملسملاناسنإلاحجرأتيكلتو
داكتاليتلامالحألاوينامألاىلإبورهلانيبو،مالستسالاوسأيلاتافاح
انيلعمتحتيهلكاذهنمببسب؛ةيراضحوأةيخيراتةميقاذًائيشعنصت
نم،تباوثلانمردقىلإلوصوللانتاباسحةعجارملًاليلقثيرتننأًاعيمج
.عورشملابلاطمنعريبعتللةددحمةحضاوةغلنم،ةكرتشملارزجلا

قايسلااذهيفتحرطةّميقةيريظنتتالواحمةمثنأبيرال
كلذعمو..ةيمالسإلاةايحلاعقاويفاهقيرطتقشىرخأةيقيبطتتالواحمو
،تايولوألابيترتوديدحتلاوفشكلاولقصلانمديزملاسرامننأانيلعنإف



ارمأو،ملاعملاةحضاوةقيقحعورشملالعجيلمعجمانربةباثمبنوكتيكل
ةلحرعطقىلإدوقتيتلاةوطخلااهنكلو،ةدحاوةوطخبأدبيدقاعقاو
.هللاةئيشمبليمفلألا

:هعملماعتلاوعورشملاةغايصددصبةيلوألاتايئرملاضعبيتأياميفو
باطخلاىوتسم:ًالوأ

،ديدحتلاهجوىلعًايراضحىوتسمفدهتسييراضحلاعورشملانإ
وأةيوبرتوأةيكولسوأةيرئاعشوأةيحورةلواحمسيلمثنموهف
امنإو..ةفرصةيكرحوأةيوعدوأةيسايسوأةيفاقثوأةيركفوأةيملع
.هلكاذهوه

انهققحتلاىلعةردقهديزتوعورشملاةينبهذهكتاقلحيذغتدق
ءيشبيتأتالدقاهنإفضعبلااهضعبنعلزعمبتلمعاذإاهنكلو،كانهو
.)ريخألانرقلافصنونرقلاربعثدحامك(

ةغايصةداعإينعيعورشملاو،ةيمالسإلا)ةمألا(وهانهبطاخملانإ
،اهتاوميفةكرحلاوعادبإلاحورثعبو،ةحناجلااهتفقوليدعت..اهلماكبةمأ
ةنسوهللاباتكاهلهدارأيذلا"طارصلا"حيحصلاقيرطلاىلعيضمتيكل
مهعبتنمونيعباتلاوةباحصلاتاسرامموملسوهيلعهللاّىلصهلوسر
.ناسحإب

ةداهشلاو..ةعيرشلادصاقمبققحتلااهلدارييتلاةمألاوهبطاخملا
هللاهديرياملةبراقمرثكأريبعتىلإاهتايحليوحتو..خيراتلاوسانلاىلع
ةيلومشةمهم-ةرورضلاب-يهو.مالسلاوةالصلالضفأهيلعهلوسرو
هسيسأتتاظحلذنميمالسإلاعورشملانإلب،يراضحدعبىلعيوطنت
فدهتسييراضحعورشمملسوهيلعهللاّىلصهللالوسرنمزىلوألا
اهتعسىلإايندلاقيضنممهثاعتباو،رونلاىلإتاملظلانمسانلابجورخلا
هللاةدابعىلإدابعلاةدابعنمو،مالسإلالدعىلإنايدألاروجنمو
زيفحتو،رامعتسالاوريخستلاوفالختسالائدابم،مهيديأنيبعضيو..هدحو
ةيلعافلاوةوقلاوعادبإلاحيتافمو،ةيحورلاوةيسحلاوةيلقعلالمعلاتايلآ
.رمألاةياهنيفةيراضحلا

ءاضفوهعساوءاضفبوصهجوتييراضحلاعورشملانإفكلذىلع
..ايفارغجلاوخيراتلايف..ناكملاونمزلايفاهدادتماىلعةيمالسإلاةمألا
يفةعضومتمةكرحوأيلحرميعسدرجمسيلهنأهينيعبصنعضيو
طاشنوهامنإو..)امهنمأدبيناكنإو(ةينمزةظحلوأةددحمةئيب
نأانركذتاذإاميسال..اهلماكبالايجأقرغتسيدقفدهقيقحتللوصوم



نمساقيالامبءاصعتسارثكأ،ديقعتلاةديدشةئطاخةلاححالصإ
.ءادتباسيسأتلا

غارفلاءازإهسفنتقولايفو..لاوطلانورقلاماكرءازإانهاننإ
لجريخألانرقلافصنربعاهتدهشيتلاةيماردلاتاراسكنالاوأئجافملا
ةيمالسإلاةحاسلايف،ةفرحملاةينيدلاوأةيعضولاتالواحملاوبهاذملا
.ءاوسلاىلعاهجراخو

ىلإةيريظنتلاهتايوتسمنمعورشملابلاطمليوحتىتأتيفيكنكلو
هللاةعيرشدصاقمباهطويخجسنييكلةيمالسإلاةيمويلاةايحلاعقاو
؟اهتادرفمو

يفلوذبمدهجلكنوكيسفةيراضحةيؤرلمحيباطخلاناكامل
يذلاريبكلاىرجملايف،لقامهم،بصيسدفارةباثمبةيمالسإلاةحاسلا
نمهيفبصيامردقب،مويدعبًامويهعاستاوهروضحدكأتينأنكمي
فدهدنعًاروحماهلكهذهذختتنأطرشب..تالواحمو،تاقاطودوهج
..ةعئاضلاةيراضحلااهتيوهةمألاهذهديعتستنأوهددحمحضاو

يفهفيظوتنكل،نينرقنمرثكألدتميدقديعبنمزذنممئاقلعفلا
،اهتاناعمواهّفلختنمةمألابجرخيًاعورشمفدهتسييراضحباطخقايس
..بولطملاوه،ةغرفملاءوسلاةقلحرسكيو

اهماطتراوتايطعملاوتاربخلاوتاقاطلاةرثعبزواجت:بولطملاوهاذهو
ىلإاهضعبةفاضإفدهتسيلمعجمانربىلإ،رخآلاضعبلااهضعبيفنو
يفبصتيكلاههيجوتو،اهتادرفمنيبقافولاتالاحىصقأقيقحتو،ضعب
عورشملابلاطمقيقحتليضمييذلادحاولاىرجملاوأةدحاولاةرؤبلا
اذًابكارتمًادهجيضتقتةلداعملااهضرفتيتلاةيولوألانإفيلاتلابو.يراضحلا
يمالسإطاشنلكءاوتحاىلعةريدقلمعةطراخمسر:امهالوأ،نيتقبط
بوصيضمتاهلعجوهتادرفمنيبقيسنتلاو،هلكيمالسإلاملاعلاىدمىلع
لكىلععادبإلاوءاطعلاولمعلاةدارإزيفحت:امهيناثو.ةدحاولاةرؤبلا
مكلاىوتسمىلععورشملاءانغإورامثلانمديزملاجاضنإلتايوتسملا
.ءاوسلاىلععونلاو

..يكرحوأيوعدوأيسايسوأيوبرتوأيحوردهجيأنأىنعمب
..فلؤيباتكوأزجنيثحبيأ..ةيفاقثوأةيركفوأةيملعةفاضإةيأ
هللاباتكنماهتاموقمدمتستةربخوأةبرجتةيأو،موقتةسسؤمةيأ
بولطملاىلإاهعيمجدوقتنأنكمي..ملسوهيلعهللاّىلصهلوسرةنسو

نمررحتلاوةنورملاوةءافكلانملاعطمنتاذةيركفةدايقرفاوتطرش



اهنيبقيسنتلاوتاقاطلاعيمجتةمهماهقتاعىلعذخأت..يضاملالاقثأ
ةيفارغجىدمىلعةيمالسإلاتايطعملايفقافولاتالاحىصقأبققحتلل
.مالسإلا

،يسايسلاويركفلاقزمتلاتايدحتةلابقًابعصًابلطماذهنوكيدق
تاقالعمكحتيتلاءادعلاوةموصخلالب،ةعيطقلاوةلزعلاطوغضو
.ملاعلايفنييمالسإلا

اباطخهفصوبليدبلاعورشملانإ:يفتاذلابانهنمكيباوجلاو
ثرحتملامغارفلايفةكرحنمرثكأنوكينل،اهلكةمألامهيًايراضح
يذلاديدجلاعرزللأيهتو،ةراضلاباشعألاولغدلانمىقنتوً،اديجضرألا
.عارزلابجعييكلهقوسىلعيوتسينأطورشنمهلحيتأامبنكمي

موقي-ًاضيأانهاه-ًاجودزمًادهجيضتقيعورشملانإفكلذلو
.ديكأتلاوءانبلايفامهيناثيضميو،يفنلاومدهلاىلعامهلوأ

ةيخيراتلاةظحللابلاطمً:ايناث
ىضمنرقيفهريغوهنيرشعلانرقلايفغاصيًايراضحًاعورشمنإ

يفةيمالسإلاةيصخشلابقّقحتلا:يفانهاهنمكتةبعصلاةلداعملانإو
ّدشلالماوعوتاريثأتلاوتاريغتملانمةدّقعمةكبشةلابقيراضحلااهاوتسم
ةمحدزملاةددجتملاتايطعملانمعطقنيالليسةلابقًاضيأو،تايدحتلاو
اهنيعيوةدرفتملااهحمالمةيصخشلاهذهلظفحيً"ايهقف"اباوجبلطتتيتلا
."ةيعرشلا"اهتباوثلصالخإلاىلع

باوجميدقتل-ًالثم-نووعدمةنهارلاةيخيراتلاانتظحلربعاننإ
تمحتقايتلاةقوفتملابرغلاةراضحنمةمداقلاتادرفملالجءازإددحم
عورشملاةغايصنأىنعمب،اهيفةطقندعبأىتحانتاربخوانتايحانيلع
ةيمالسإلاتايطعملاءانب:يفًاضيأانهاهًاجودزمًادهجبلطتييمالسإلا
ةنرمةيعرشريياعمءوضيفرخآلاتادرفمءاقتناوأضفروألوبقو،ءادتبا
.هسفنتقولايفةمراصو

نمبورهلاو،رخآلاةراضحعمًاراوحلخدننأىلعنومغرماننإ
اندقفيسرخآلاتادرفملوبقنأامك..رومضلاوةلزعلاىلإاندوقيسةهجاوملا
ىعستلمعةغيصهاجتابنيروكذملانيدحلازواجتنمدبالوانصئاصخ
.يراضحلاانعورشملبسانملايبرغلاىطعملافيظوتنمردقربكأىلإ

لماعتلا:تالواحملاهذهنمةدحاويه-ًالثم-ةفرعملاةملسأنإ
هناكميفرمألاةياهنيفهعضتةغيصب،هنمبناوجوأ،يبرغلاملعلاعم
.ءايشألاوسيماونلاوقئاقحلليمالسإلاروظنملاةطراخنمبسانملا



نإف..رخآىوتسمىلعةيرورضةيخيراتلاةظحللابلاطملةباجتسالاو
هيليسيذلانرقلاتايادبونيرشعلانرقلاتايرخأيفمالسإلاملاعةيفارغج
وهامك،خيراتلاو..ىرخألايهءاوستسيلةيخيراتلااهفورظو،ءاوستسيل
عورشمنعثحبلانمنذإدبالو)لاكربلا(وةرطسملابساقيال،فورعم
لكبومعن..ةكرتشمتباوثىلعموقت،ىتشتاريغتموةنرملصافميذ
بولسأراتختنأةيمالسإةئيبلكلحمسييذلارياغتلابرقتاهنكلو،ديكأت
عورشملاطويخجسنيويراضحلاضوهنلاةيضقمدخييذلابسانملالمعلا
.ليدبلا

ً،امومعيفاقثلاوأ،يركفلاوأيملعلاطاشنللحلصتدقتائيبكلانهف
تائيبو..يسايسلاوأيكرحلاوأيوعدلاوأيوبرتلاطاشنلالبقتتالاهنكلو
نعجرخيطاشنيأىلعيصعتستويسسؤملادهجللةأيهمنوكتدقىرخأ
..اذكهو..قاطنلااذه

ىلوألاةلهوللودبتدقيتلاةقيقحلاهذهلبقتننأانعطتسااذإف
،ةرياغتمتادرفمب،ءانغإوءانبةادأىلإاهلوحننأو،عورشملاةدحولةضيقن
تارورضانفظودقانك،ةدحومتباوثقفوو،دحاوفدههاجتابكرحتت
ىلعهسفنتقولايفيوطنتةقسانتم)ةيكييازوم(ةدحوبققحتللفالتخالا
يفققحتللةصرفلاهيطعتو،هيلعزفقلاوأهزواجتبعصييذلااهعونت
ةنرمةيممأدهشيذلايمالسإلاانخيراتربعثدحامكًامامت..مالسإلاراطإ
نأواهسفننعربعتنأاهلالخبوعشلاوماوقألاوتاعامجلاتعاطتسا
الإ-هسفنتقولايف-تلظاهنكلو،يفاقثلاىوتسملاىلعًايتاذققحتت
فدهلاةدحول،ريبكّدحىلإاهتاسرامميفةصلخم،ةيئانثتساتالاحيف
.ريصملاو

رخآلاوانألاً:اثلاث
عورشملااذهلّوحنملامانعورشمب)رخآلا(عنقننأعيطتسنالاننإ

.هترورضوهاودجبعنتقنو،نحنهشيعنعقاوىلإةيريظنتلاهتايوتسمنم
ميدقتنعثدحتنالأًاريثكلوطتدقةينمزتايدملانيلعنأىنعمب
هقاسنأوهمظنو،ةيلومشلاهبهاذمرايهناةلابقرئاحلايبرغللانعورشم
.ةفرحملاهنايدأوهتافسلفوةيركفلا

اذهبمدقتننأًالوأدبالو،ءاضفلايفةزفقبهبشأهذهكةلواحمنإ
.ليدبلاىلإهتجاحورخآلاقزأمنعثدحتننألبقانسفنأتاوذلعورشملا

ماكحىلإهباطخبهجوتيململسوهيلعهللاّىلصهللالوسرنإ
نمو..ضرألايفاهتعيرشواهتديقعلنّكميومالسإلاةلودميقينألبقملاعلا



ىلإيضمتنأنكميناكامءارمألاوكولملاوةرطابألاىلإهلئاسرنإفمث
هتصرفققحدقيمالسإلاعورشملانكيملثيحيكملارصعلايفاهفده
بوعشلاةوعدىلعةردقلاكلمتةعيرشتاذةلودةغيصب،ةيخيراتلا
.برعلاةريزججراخماكحلاو

قاروألانوطلخييراضحلاعورشملانعنيثدحتملانمًاددعنإ
اذهمهعورشمميدقتمهتمهمنأعورشملانعنوثدحتيمهونوليختيو
.نيرخآللازجان

،عورشملابلاطمنمريثكلانوفرعيالمهسفنأمهمهنأنوسنيو
نمًالدب-هنأو..دعبلماشلاذيفنتلاةلحرملخديملهنوكنعًالضف
لعجل،اهتايوتسمىتشيف،ةيمالسإلاتاقاطلالكءاعدتساّمتحتيكلذ
نمىجترملافدهلايف،ةيانعبموسرمنرمميمصتقفو،بصتاهتايطعم
لثمييذلاو،مهسفنأنوملسملاهرظتنييذلاعورشملاجسنبءدبلالجأ
ةطراخىلعمهتاذاودجينألديحولارايخلاوأةصرفلا،مهيلإةبسنلاب
.ملاعلا

نألب،ةيراضحلاانتيقادصمبرخآلاعنقننأعيطتسنالاننإف..راصتخاب
يذلايراضحلاقسنلاانسفنألعضنملام،ةرهاقلاهتيبذاجكلفنمتلفتن
.ةيخيراتلاةظحللابلاطملبيجتسيوةيمالسإلاسسألانمهتاموقمدمتسي

نينسلاتارشعدتمتدقةينمزةبقحلامبرو،نآلاانتمهميههذه
سيلو،زجاوحلافالآانعهلزعتيذلارخآللانتيؤرميدقتبركفننألبق
.خيراتلاوايفارغجلاتاحاسنعهسفنعورشملابايغًالقثاهلقأ

.رخآلاعمراوحللةحيحصلاةيادبلاًامئادناكتاذلاديكأتنإ
لمعلاجهنمىلعتاريشأتً:اعبار

امقالطإلاىلعًائيشينعتالدقاهلكةقباسلاتايئرملاوأتاظحالملا
ليوحتلةيعقاولاصرفلاو،لمعلاططخرصاعملاملسملامامأددحتتمل
ومنتوضبنتةايحىلإ..ناكملاونمزلايفةققحتمةربخىلإعورشملاتادرفم
.قافآلايفاهدادتماوضرألايفاهرذجتلصاوتو

اهكبحوهطويخكوحيفمهستديرفعوننمجيسنةيلمعاهنإ
،يفرعملاطاشنلا،ةلودلا،ةسسؤملا،بعشلا،ةعامجلا،درفلا:ىتشباطقأ
وأً،اعيمجباطقألاهذهفيظوتنوجاسنلاعاطتسااذإف..ةفاقثلاوركفلا
..ءاطعلاةريزغةحاسملاةريبكديكأتلابيهو،اهنمةملسأللةلباقلابناوجلا
كانهوانهنمةقثبنملاةعشألاهيجوتو،ةرثعبملادوهجلاّملاوعاطتسااذإ

اوعضودقنونوكيمهنإف،دحاولاعورشملاةمدخل،ةدحاولاةرؤبلابوص



.حيحصلاقيرطلاىلعمهتاوطخ
وأيوعدلاوأيوبرتلاوأيدبعتلاوأيرئاعشلالمعلاغيصلك

وأيفرعملاوأيفاقثلاوأيركفلاوأيداهجلاوأيسايسلاوأيكرحلا
ةحلاصتادرفماهنوكلاهلوبقمتو،اهعملماعتلانسحأاذإ،يعامتجالا
.لماشلاجيسنلايفمهستنأوفدهلاىلعنيعتنأنكمي،عورشملاةيذغتل

،انسفنأدضهرهشنًاحالسنوكيالأمتحتيًاضيأانهاهرياغتلانإ
يوبرتلاويدبعتلالعجتةيلماكتقاسناقفوفيظوتللةديجةصرفلب
ىلعيقتلت.خلإ..يفرعملاويركفلاويداهجلاويسايسلاويوعدلاويعامتجالاو
.قالطنالاولعفلاوةيؤرلاةيوازرياغتعمدحاوديعص

عضينأ-ةقباسلاتاظحالملاءوضيف-ءرملارودقميفنإفنآلاو
جسنىلعنيعتنأنكمييتلا"ةيلمعلا"تاسرامملانمةموظنمىلعهيدي
هنأًامئادركذتنلو..يراضحلاليدبلاوأضوهنلاعورشميفىلوألاطويخلا
انّفلختلامنإو،اهتاضقانتواهئواسمنعرظنلاضغب،رخآلاةراضحلًاليدبسيل
ةطراخنمبسانملاناكملايفانعضييذلاعورشملاىلإةحلملاانتجاحونحن
.ملاعلا

:ةيلاتلاةلداعملايفنمكي-ديدشزاجيإبو-بولطملادهجلانإ
-لعفلاب-ثدحاماذهو."ةيمالسإتادرفمبةيمالسإلاهبشةايحلاقارتخا"
يفةيرامعتسالاةمدصللةركبملاتاظحللاذنمامبرلب،ةديدعدوقعذنم
ًالجترمناك-نايحألامظعميف-دهجلانكل.يضاملانرقلافصتنم
ددحتفيكفرعتهيجوتةلصوبالو،ددحملمعجهنمكلميالًاءوزجم
ملتةيلومشةيؤركلذككلميالو،ةيخيراتلاةظحللابلاطمقفوفدهلا
.ةيلعافلاىلعةردقرثكأنوكتيكلةمكحمقاسنأيفتادرفملا

ىلعيوطنتةيركفةيادبةرورضلابيهقارتخاللةحيحصلاةيادبلاو
ةفقولاليدعتةداعإوميوقتلاوحالصإلاهاجتابامهدحأيضمي:ّبكرمدهج
ةديدجغيصميمصتوأعادبإىلإرخآلاىعسيو،ةحناجلاةيخيراتلا
نوكيسو..يعولاوةنورملاتاجردىصقأباهعملماعتتوتاريغتمللبيجتست
اذهيفةيساسأةقلح"داهتجالابابحتفةداعإ"ةرابعبهيلعحلطصيام
ققحتيملامو.ةقدلااندرأاذإهيفةيوازلارجحوهرهوجيهلب،دهجلا
يتأتنلركفلاجهنمحالصإلةلواحمةيأنإف،ةددحملاهطورشقفواذه
اهعورشملىلوألاطويخلاجسنتيهوةيمالسإلاانتادايقردقنإ..ةجيتنب
يف"هقفلا"ميكحتىلعةريدقةدهتجمتادايقنوكتنأيه،يراضحلا
.ناكملاونمزلايفةمحدزملاتاريغتملاوةددجتملاتايطعملاةهجاوم



..نيهقفتمنيركفموأنيركفمءاهقفبلطتي،هذهةلاحلاوعورشملاو
الو،داهتجالاتايلآنوكلميالنوركفمكانهنوكينأيفكيالذإ
.ةيفرعملارصعلاتاربخنوكلميالنودهتجم

،مدرينأبجيدكنلاماصفنالانورقهترفحيذلاقيمعلاقدنخلا
..نيبطقلانيبةيناثءاقللامتيملامنوكتنلضوهنللةيقيقحلاةيادبلاو

ةيلمعلاةطشنألانمةكبشةسراممّمتحتتيركفلادهجلاةازاومبو
،تاموكحلاومظنلاوتاسسؤملاوتاعامجلاودارفألاىوتسمىلعاهذيفنتو
نأجيسنللحيتأ،مكلاوعونلايفةطشنألاهذهتادرفمتدادزااملكو
.ارذجتوةحاسمدادزي

ذنملمعيأدبدقةيمالسإلاتاقلحلانمديدعلاناكًاضيأانهاه
يذلافدهلاىلإنولصياوناكامنايحألامظعميفمهنكلديعبنمز
قاسو،لمعلانعفكلاىلإمهضعبداقيذلارمألا،مهنيعأبصنهوعضو
ريغىلعبرضتةثلاثةئفتضمو،طابحإلاوسأيلاتافاحىلإنيرخآلا
.ىده

اوطعينأ:امهالوأ،نيتنثاىوس-ةلوهسب-مهزوعيناكامو
ةيعرشلاتباوثلاءوضيفةيانعبةموسرمةيركفتاناطبةيلمعلامهتطشنأل
نأيأ،ىرخأةهجنماهتايدحتوةيخيراتلاةظحللابلاطمو،ةهجنم
ضرأىلعهبلاطمذيفنتيفاوضميمثيركفلاجهنملاحالصإنماوأدبي
.بولطملالكشلابققحتيملاماذهوعقاولا

دادتماىلعىرخألاتاقلحلاعم،اولمعينأيهف:امهتيناثامأ
رومأيهولماكتلاونواعتلاودضاعتلاوقيسنتلاقطنمب،مالسإلاملاعةيفارغج
عموملسوهيلعهللاّىلصهلوسرةنسوهللاباتكاهيلعدكأاملاطةيهيدب
اهلئادبللاجملاكرتلببسحفاذهسيل..رهظلااهلريدأدقفكلذ
لحتيكعارطصالاويفنلاوةلزعلاويدارفنالادهجلاولاجترالاكةيبلسلا
ردهوىوقللتيتفتخيرات-راصتخاب-وهرصاعملاانخيراتنإ..اهلحم
.تاعامجلانمةعامجوأممألانمةمأهتدهشامتاقاطلل

رثكأذنمنوكردياوذخأيوضهنلاعورشملايسدنهمنإفظحلانسحلو
لماوعاهعمنوكرديوً،اديجاهيلإراشملابلاطملانمزلانمنيدقعنم
اوعاطتسااذإف،ةغرفملاةقلحلايفةعامجلاوأةمألاتعضويتلاقيوعتلا
يعولاةلابقًامامتةحضاويلمعلاويركفلااهيبطقبةيؤرلاهذهاولعجينأ
،ةيمويلاةايحلاجيسنيفةءافكلانمردقربكأبةققحتم،رصاعملايمالسإلا
ىلإمهبلصتنأودباليتلاةحيحصلاةيادبلااوءدبدقنونوكيمهنإف



وأاهعطققرغتسيدق،ةقلحةقلحو،ةوطخةوطخ،ىجترملافدهلا
وأءاضفلايفةزفق-لاحةيأب-نوكتنلاهنكل،ًاليوطانمزاهذيفنت
لوقيامك"لوعفملادكؤمهنكل..ءيطب".ءيشىلإدوقتالةضافضفةوعد
!يزيلكنإلالثملا

ةلاحيف-ًامئاد-تسيلةيمالسإلاةحاسلانأوه:نآلالاؤسلاو
لب،لمعلاوركفلا:اعمامهيلكوأهيبناجدحأيفيئانثلادهجلااذهللبقت
.اهطابحإوةلواحملامامأقئاوعلاعضولءادتباةأبعمنوكتدق

يفاهدادتماىلعةيمالسإلاةايحلانأكلذكحيحصو..حيحصاذهو
فيزملادرطوةليصألاتاربخلالوبقليعيبطلااهدادعتساىلعوايفارغجلا
يف،رخآوألكشب،حمستتاحاسموألصافمىلعًامئاديوطنت،ليخدلاو
تادايقلاىلعىقبيو.عورشملاتاقلحنمكلتوأةقلحلاهذهذيفنت
ةحاسمعيسوتل،كانهوأانهةحاتملاةصرفلامجحفشتكتنأةيركفلا
-ىرخأةرم-اهنأامك،ةنيهتسيلةمهميهو،هكبحماكحإوجيسنلا
ةرثعبوألاجترالازواجتوةيلومشلاوقيسنتلانمردقىصقأبلطتت
.تاقاطلا

،رخآلافرطلاتادايقعمنواعتلا:ةحاتملاصرفلانيبنمنوكيدق
يفهنعلزعمبلمعلاوأ..لوبقلاىلعهماغرإوعقاولارمألامامأهعضووأ
ربعظحالموهامك،حمسيعساوشماهديكأتلابوهوحاتملاشماهلا
.يلمعلاويركفلانييوتسملاىلعتالواحملانمديدعلاذيفنتب،ةريخألادوقعلا
اهيسدنهمةردقمدعببسبدأوللضرعتتالواحملاهذهضعبنأمغرو
داضملافرطلامايقو،رخآًانيحقئاوعلازواجتةلاحتساوً،انيحرارمتسالاىلع
قشتتضمىرخأةديدعتاقلحنأالإ.ً.اثلاثًانيحةلواحملاطابحإب
نيعت-اهفيظوتنسحأاذإ-اهعومجمبيهو..ءاطعوارذجتدادزتواهقيرط
.هديكأتوعورشملاطويخجسنىلع

ملتاربخلحملحتيكلةبسانملالئادبلادادعإبركفننأًامئادانيلع
راصحللتضرعتىرخأتاربخو..ناكملاوأنمزلابلاطملةحلاصدعت
.كاذوأببسلااذهلدأولاوةرداصملاو

دقيذلاغارفلاءلموناديملاىلإلوزنللًامامتةزهاجنوكتلئادب
نايحألانمريثكيف-ببسلاتناكةيسفنوةيعقاوتاراسكناهيلعبترتت
.ريخألانرقلاربعةيمالسإلاتاعامجلااهتدهشيتلاتايعادتلل-

زاكترالاطاقن-تاريشأتلاهذهماتخيف-ركذتينأءرملارودقمبنإ
ربعتذخأيتلاوعورشملاتاقلحضعبذيفنتلاهيلعفوقولانكمييتلا



-دادزتفءاطعلادفاور-العف-ىقلتتصوصخلاهجوبنيريخألانيدقعلا
ىلإةمئاقةجاحلاىقبت،ةعباروةثلاثةرم،نكلوً،اقفدت-هللالضفب
يفبصتيكلاهضعبىلإعمجتتدفاورلاهذهلعجتيتلاغيصلادامتعا
.يراضحفدهرمألاةياهنيفوهيذلا..دحاولافدهلا

،ةيرودلاىوتسمىلع(يركفلاءادألا-لاثملاليبسىلع-كانه
.)..رمتؤملا،ىقتلملا،ةودنلا،دهعملا،ةعماجلا،ةسردملا،يسسؤملالمعلا،باتكلا

.)..عارتخالاوفشكلا،ةساردلا،ثحبلاىوتسمىلع(يملعلاءادألا
وأةيمدخلاتاسسؤملا،ةيريخلاةمظنملاىوتسمىلع(يعامتجالاءادألا

.)..ةيداصتقالاوأةيلاملا
،زافلتلا،ةعاذإلا،امنيسلا،حرسملا،ةفيحصلاىوتسمىلع(يمالعإلاءادألا

.)..)تيساكلا(عومسملاطيرشلا،)ويديفلا(روصملاطيرشلا
تايناكمإلاوصرفلافيظوتةيناكمإ-هلكاذهنعًالضف-كانه

وأنيدهعضيملاميف،هيلإنيمتنملايدينيبنيدلااذهاهعضويتلا
..فاقوألا..تاقدصلا..ةاكزلا..جحلا..ربنملا..دجسملا(:ضرألايفرخآبهذم
.)خلإ

يفولواهئاطعزيفحتلاهعملماعتلانسحأاذإ-ًاعيمجيهو
نأو،ليعافألالعفتنأاهرودقمبنإف-ىوصقلاتسيلوةحاتملاهدودح
تاذتادايقاهلأيهتتنأطرشضوهنلاعورشمتاقلحجسنىلعنيعت
ماجسنالاومغانتلانمردقربكأبًاعيمجصرفلافظوتفيكفرعتةءافك
هيقفلااهيفريصيتادايق..ةيخيراتلاةظحللابلاطموةعيرشلادصاقمنيب
اهنيعياماهيديأىلعةعئاضلاةيمالسإلاةايحلاىقلتتوً،اهيقفركفملاوًاركفم
.ريسملاتانامضنمنكممردقربكأباهفدهىلإيضملاىلع

يناسنإلاقايسلاً:اسماخ
اذهماتخيف-ةرورضلاباندوقيةمأللوجرملايراضحلاثاعبنالانإ

.ريصملايفةلمتحملاةيمالسإلاتاكراشملاو،ملاعلالبقتسمةيضقىلإ-لصفلا
ةعساوتاحاسمىلعةيمالسإلاميقلاوئدابملاساكعنانأيفبيرال

لوألالصفلايفانبرمامك-هحنم،خيراتلاربعيراضحلاطاشنلانم
هرارمتسارربمسيللثمتنأنكمييتلاةزيمتملاةيعونلاهصئاصخ-يناثلاو
يفرعملاطاشنلاةكبشءانغإوماحتقاىلعهتردقلب،بسحفملاعلايف
.هيفيلبقتسملاماهسإلاىلعةلاعفلاةردقلاو،ةنهارلاةراضحلل

نزاوتملارصبتملانمؤملاناسنإلانيوكتةديقعلافدهناكاذإو
ىلعةناعإءيجيةيناميإلاةيؤرلابطبضنملايراضحلاطاشنلانإف،ديعسلا



اذهكطاشنلةيقيقحلاةميقلاروصتننأعيطتسننحنو.فدهلااذهقيقحت
ةعامجلاوناسنإلابةينيداللاتاراضحلاهتلعفيذلاامركذتننأدرجمب
.ةيرشبلا

،بسحفاهيلعريشأتلاامنإوةلأسملاهذهنعثيدحلالاجماذهسيل
ىرجمنعهتلزعوأ،ناميإلاتضفريتلاتائيبلايفناسنإلاهيناعيامنإف
يفطاعويحورويسفنءاقشوقزمتوجاودزاوةساعتنم،ةعقاولاةايحلا
عقاوهبقطنيظوحلمرمأ،يداملازاجنإلاتاينحنمعافترامغر،يعامتجاو
نأءرمللنكمييذلا،مهمالعإونيركفملاتاداهشهدكؤتو،كانهلاحلا
.عيرسلالصاوتلارصعيفءاسمحابصهبيقتلي

تاءارغإهاجتابعفدناناميإلابلاطمنعقشنملاطاشنلااذهنإمث
نمدعبأىضموةيبهذملاوةيلودلاوةيقرعلاتاينانألاءادنوطلستلاوةوقلا
تازجنملالوحييكليرشبلاكولسلايفيقالخأالوهاملكهاجتاباذه
.ناسنإلاحلاصلسيلوناسنإلاهجوبرهشيحالسىلإةيفرعملافوشكلاو

..ةيموثرجلاةحلسألاوةينورتوينلاوةينيجورديهلاوةيرذلالبانقلاجاتنإنإ
-يكازاغانواميشوريهيفثدحامك-ةبعصلاتاظحللايفاهلامعتساوخلإ
ناسنإلااهيلإقاسينأنكمييتلاةثراكلاىلعحضاولكشبرشؤيل
نعاهجورخىلع،اهحومجىلعلظتنأةفرعمللحيتأاذإةيرشبلاو
ةلداعلاةيهلإلانيزاوملاوميقلاباهطابضنامدعىلع،ايلعلاناميإلابلاطم
.نازيميتفكيف-امود-ةمكحلاوةوقلالعجتيتلا

،ةدحلملاوأةينيداللاةفرعملافالخىلع،ةنمؤملاةفرعملانأىلإاذه
،رسلاىلعظافحلاةينانأاهمكحتال،ةفاكسانللاهلكأحنمتنألىعست
قلطم،ناسنإلانإ.نيرخآلانع-يتامغاربعفادب-فاشتكالابجحو
نإفلباقملابو،ةنمؤملاةفرعملانمرمألاةياهنيفديفتسملاوه،ناسنإ
عورشملااهقحنمةينيداللاةفرعملابمرحتملبوعشلاوممألانمتارشع
ىلإاهفوشكواهجئاتنتهجوامنإو،بسحفةفرعملاهذهرامثنمةدافإلايف
.اهتاردقمىلعةنميهلاواهدابعتساوتاعامجلاهذهريمدتلةكاتفةحلسأ

تققحتامك،ةيمالسإلاةراضحلاىزغملةيلبقتسملاوةرصاعملاةلالدلانإ
اهيلعانرشأيتلاصئاصخلاةعباتميفيضملابرثكأفرثكأفشكتت،خيراتلايف
تاراضحلاصئاصخعملباقتةلاحيفاهعضوبدعتيتلاو،يناثلالصفلايف
،قدأةرابعبوأ،ةفاضإ،صوصخلاهجوىلعاهنمةنهارلاةيبرغلاو،ىرخألا
ةبسانملالئادبلاميدقتىلعةريدقاهنألةراضحلاهذهريسملًايرورضًاليدعت
.اهنميناعتيتلاحونجلاوأطخلاتالاحل



ةهجاومبفقت-ًالثم-ةيمالسإلاةراضحللةيناميإلاةيصوصخلانإ
ذخآلااهتلفتمجلياهمازتلاو،ىرخألاتاراضحللديازتملايداملاهجوتلا
اهتاريظنتططشنمدحتاهتيعقاوو،ةيقلخلاميقلاةموظنمنمعاستالاب
امعطيرشبلاراسملاحنمتاهتلاصأو،لايخلاوملحلاتايوابوطهاجتابةيركفلا
عافدنافقوت،اهملوتايئانثلاةنزاومىلعاهتردقو،اهتيلومشوً،ازيمتمًاديدج
باسحىلعكاذوأبناجلااذهىلإاهليموىرخألاتافاقثلاوفراعملا
اهبزواجتتاهتيناسنإو..احاحلإوةيمهألقتالدقيتلاىرخألابناوجلا
ناسنإلاذقنتسةيريرحتلااهتزيمو..بهذملاوايفارغجلاونوللاوقرعلازجاوح
هبتطبهوهقنعتلذأيتلاتايمنصلاوطوغضلاةفاكنمرمألاةياهنيف
ىلعديسوملاعلااذهيفدرفتمقولخمكهتيرشبىوتسمنعتاجرد
.هتادوجوموهتاقولخم

ةموظنمىلإئراقلاةلاحإنكميزاجيإلايخوتلجأنمو،اذكهو
ةنراقملاةمهمهسفنبىلوتييكليناثلالصفلايفاهيلعانرشأيتلاصئاصخلا
امىلإلصييكليراضحلاطاشنللىرخألاطامنألاويمالسإلاطمنلانيب
ةيلبقتسملاوةرصاعملاةلالدلاةميقدكؤيىزغمنمةنراقملاجئاتنهنمضتت
ً.اعيمجةيرشبلليراضحلاطاشنلاةكبشيفةيمالسإلاةراضحلل

اذهبمهتاداهشاومدقو،اذهىلإاوهبتنامهسفنأنويبرغلانوثحابلاو
قثومو،ةيلقعلاتاعانقلابمعدمرحفارتعاكءيجتيتلاو،صوصخلا
،ةزيمتمصئاصخوميقنممالسإلاةراضحهنمضتتاملةنراقملاةيؤرلاب
.هلبقتسموناسنإلارضاحةغايصيفاهرودسرامتنأنكمي،ةلاعفو

رصاعملايسنرفلانوناقلالجر،)رازاوب(لوقيامك،نيدلااذهنإ
يتلاتالكشملللولحلادحأهفصوبرصاعملاملاعلايفروهظلاىلإدوعي"
يفنأب"هعانتقانعبرعأاملاطلو،)11("عمتجملاوناسنإلاريصماهحرطي
يفةيساسأةكراشممدقينأ-ىرخأملاوعنيبنم-يمالسإلاملاعلاعسو
ةنكمملالماوعلادحأودبي"هنأو)12("بقترملايلودلاعمتجملانيوكت
لاكشألانعثحبلايفرمتسموهو..ةثيدحلاةيملاعلاةيناسنإلايفةماهلا
دكؤيامك،نوملسملاو.)13("هتاعلطتنعةمئالمةروصبريبعتلابةليفكلا
ربعةمكارملاميقلاوةلزنملاميلاعتلانأيفقالطإلاىلعنوكشيال"لجرلا
.)14("رصاعملاملاعلاتالضعمللحميدقتبةليفكروصعلا

يفكياليداملايملعلامدقتلانأىلإريشينأ)رازاوب(تفيملو
نمو.ناسنإلاحلاصليلاتلابههجوتف،ةيقلخلاميقلاهطبضتملامهدحو
يدؤينأ"مالسإللنكمييداملايفرعملاطاشنللةيقالخألاةيؤرلاهذهلالخ



يماسلاهموهفمب"هيلإمدقتيامدنع"رصاعملاملاعلاميظنتيفًايقيقحًارود
.)15("ةيقلخلاميقلل

يذلانزاوتلايف)رازاوب(رظنيفًاضيأودبتةيمالسإلاةكراشملاةيمهأو
نيب،يرشبلاعمتجملاةريسمل،ينيدحورنعريبعتهنأامب،مالسإلاهحنمي
نأواميسال..ةماعةيناسنإلاوةيحورلاحماطملانيبو)ينقتلا(يداملامدقتلا
الةينقتلاةروثلاومالسإلانيبةهجاوملاو،يجولونكتلاعمتجملايفطارخنالا"
مامأوملاعلامامأهقيمعتىلإلبينيدلاهفقومراكنإىلإملسملاعفدت
يمالسإراطإيفلضفألكشبتايناكمإلاكاردإةلواحم..هيلعابجوتم،هللا
.)16("..لماش

روظنملاصئاصخمهأنمةدحاوىلعانهاههديعضي)رازاوب(نإ
ينيدلانيببولطملاوحلملانزاوتلاةلداعماهنإ..يراضحلاطاشنلليمالسإلا
ققحتمناميإةمثسيلف،دسجلاوحورلانيبوضرألاوءامسلانيب،يويندلاو
دحوتتوهيفلخادتتطاشنراطإيفهسفننعربعيملنإةايحلاعقاويف
تسيل،يلاتلابةينقتلاةروثلاومالسإلانيبةهجاوملاو.تايئانثلاةفاكمغانتتو
تاردقللفيظوتوءاوتحاوةبراقميهلبةلباقتمدادضأةهجاوم
نإً.امدقتوةلاصأرثكأةيمالسإةايحنيوكتلجأنمةينقتلاتاناكمإلاو
لكىلعًاقلطمًامكحاهسفنضرفت")رازاوب(جتنتسيامكةينيدلاةعانقلا
يأةهجاوم،اهنمضيقنلاىلعيرحلابوأ،اهنودبنكميالو،تايوتسملا
.)17("يدامديدجتيأالويعامتجارييغت

اليمالسإلاروظنملايفايجولونكتلاونيدلانيبموتحملاطابترالااذهو
نعلزعمبو،"قيبنألخاداهروطت"دوقتسةيمالسإلاةراضحلانأةتبلاينعي
لكشبةحتفنملاوةحماستملا"ةراضحلاهذهنإفً،امامتسكعلاىلعلب،ملاعلا
)18("..ةيلودلاةايحلايفلاعفكيرشةفصبلمعلاىلإعلطتت..يعيبط
نأيفكي،برغلاةراضحهيناعتيذلايداملاحونجلاركذتننأيفكيو
،هتاذناسنإللو،ةيناسنإلاينامألةدعوتملا،رطخلابةرذنملاهتالامتحايفركفن
قيقحتبهباصنىلإرمألاهتداعإوةحاسلاىلإمالسإلالوخدنأفرعنيكل
عضوللذاقنإةيلمعوهامنإو،ةلاعفةكراشمدرجمسيل،بولطملانزاوتلا
.طارصلانعفرحنملايرشبلا

ةقث"نمقايسلااذهيفميركلانآرقلاهمدقيام)رازاوب(دكؤيذإو
لبقتسملامالسإنأ"نمرذحيهنإف"اعمتقويفيوقزفاحوةنئمطم
امبنهر"وهامنإومالحألاوينامألاهبءيجتال"ةيلودلاتاقالعلايفهرودو
.)19("مهسفنأنوملسملاهعنصي



يفةيمالسإلاةراضحللينزاوتلارودلاتالامتحانع)رازاوب(هلاقامو
اهتامازلإوةراضحلاهذهلةينيدلاةدعاقلاهلعفتنأنكمياموملاعلالبقتسم
-هظحلننأنكمي،ناسنإلاحلاصليفرعملاطاشنلاهيجوتوطبضيفةيميقلا
تانراقملاوليصافتلانمديزمبو)دسأدمحم(سيافدلوبويلىدل-كلذك
رثكأبةلاسرلاكلتىلإةجاحب،نيثدحملانحن،نوكندق"اننأىلإريشيوهف
اوناكمهنإ.ملسوهيلعهللاّىلصدمحممايأيفسانلااهيلإجاتحاامم
مهبعاصمومهلكاشمتناكو،نحنانتئيبنمًاريثكطسبأةئيبيفنوشيعي
هيفانأشيعأتنكيذلاملاعلاناكدقل.ريبكّدحىلإرسيأوالحلهسأ
ريخوهامىلعقافتايأنادقفنمببسبحنرتي-ملاعلاكلذلك-
نمؤأنكأمليننإً.اضيأًايداصتقاوًايعامتجايلاتلابوً،ايحوررشوهامو
نأبالعفنمؤأتنكيننكلو)صالخلا(ىلإةجاحبناكدرفلاناسنإلانأب
تقويأنمرثكأترعشدقل.صالخلاىلإةجاحبناكثيدحلاعمتجملا
يعامتجاىوتسمليجولويديأساسأىلإةجاحبناكاذهانرصعنأب،ىضم
يقرلالجأنميداملايقرلانالطبمهفنانلعجيناميإىلإةجاحب:ديدج
ميقنفيكانلنّيبيناميإ.اهقحايندلاةايحلايطعيكلذعمو،هسفن
عفدننيذلاكالهلانمانذقنيكلذبو،ةيدسجلاوةيحورلاانتاجاحنيبًانزاوت
.)20("روهتوةنوعربهيلإ

قمعأوربكأىنعمةيرشبلاةايحللنوكينأيهزاجيإبةيضقلانإ
نأ-قحب-اودارأاذإنيملسملاىلعنأو،ءايشألابرثاكتلادرجمنم
نعًاديعبمهرجتنأبءايشأللاوحمسيالأ،لبقتسملايفرودباوموقي
مهنأولف"اهايإمالسإلامهحنميتلاةيقالخألامهميقوةيحورلامهروذج
املنذإ،اهتاذيفةياغالةليسويقرلااوضتراومهشأجةطابرباوظفتحا
نأًاضيأاوعاطتساامبرلب،بسحفةينطابلامهتيرحباوظفتحينأاوعاطتسا
.)21("عئاضلاةايحلاةوالطرسبرغلاناسنإاوطعي

دقفتتذخأتقولارورمبو،ةدحاونيعبةيبرغلاةراضحلاتعفدنادقل
نيتميقلانيتاهنأامبو،يقالخأويحوروهاملكراصبإىلعاهتردق
قئالخلاةيقبنعهنازيمتواميمصاطابترايرشبلادوجولابناطبترت
ناسنإلامدخينلامهنعًاديعبيضمييذلايداملامدقتلانإف،تادوجوملاو
الوميقهطبضتاليذلاعافدنالابقاوعنمنمأينلو،رمألاةياهنيف
مكارتلانألارطخدشألبقتسملايفجئاتنلانوكتفوسلوريياعمههجوت
يأنعرثكأفرثكأدعبيوةيسدنهةيلاوتملةلهذمتاباسحبديازتييداملا
نإفمثنم.ريخألااهانعموةكرحلاىزغمليحورراصبتساوأيقالخأحباك



خيراتةسارديفقرغ،)نوتراسجروج(ـكاركفممهتينأنكميالادحأ
"صلاخلايداملامدقتلا"ىلعمكحيوهوةغلابملابهينذأةمحشىتحمولعلا
نأ"كلذ"يساسأرخأتلبقالطإلاىلعًامدقتسيل"هنأو"رمدم"رمأهنأب
ىنبينأنكميال-ةايحلالاوحألحيحصنيسحتهانعمو-حيحصلامدقتلا
ىلعونيدلاىلعموقينأبجينكلو،تالتعلاىلعالوتالآلاةينثوىلع
ىلع،هللاةبحمىلع،صلاخلاملعلاىلع،ملعلاىلعهلككلذقوفو،نفلا
امنيحًايلجانلودبياذهو.لدعلابحولامجلابحىلعو،ةقيقحلاةبحم
نوكينأبجيكانهاحضاوهارنامنإ..ءارولاىلإةدحاوةرظنيقلن
.)22("لبقتسملاىلإاناطخيدهيفمامألاىلإانرظندمنامنيحًاضيأاحضاو

نأنكمملانمنكلوً،اضرمتسيل")نوتراس(دكؤيامك،ةيندملاو
نعلزانتتوةيحورلااهتناطبدقفتنأدرجمبكلذو)23(ً"اداسفوًارشبلقنت
الواهلفدهالضحملارثاكتللةلواحمدرجمودغتفةيقالخألااهطباوض
ريبعتباهنإ،ىرخأنودةئيبىلعًاركحتسيلةيندملانإمث.ىزغم
وهاممرثكأنوطنشاويفاهناكمسيلو،ةيبرغالوةيقرشتسيل")نوتراس(
نوحلاصلاجرهيفنوكيناكملكيفنوكتنأنكمياهنإ،دادغبيف
اوئيسينأريغنماهنمنوديفتسيفيكنوفرعيواهنومهفيتاحلاصءاسنو
ملاعلاذاقنإبابسأتءاجهنموةفاقثلادهمناكطسوألاقرشلاو.اهلامعتسا

ملاعلارطشيابوروأيفيديدحلاراتسلاأدبامنيحىطسولاروصعلاءانثأيف
قرشلايضامىلإرظننمويلانحناهو.يكيلوثاكلاويسكذوثرألا:نيرطش
لمألانمنيعبهلبقتسمىلإونرنمثليمجلانافرعنمنيعبطسوألا
بوعش"نإفضعبللليخيدقامكليحتسملارمألابكلذسيلو)24("ولحلا
ةمثسيلو..نيتليوطنيتبقحيفملاعلاتداقنأاهلقبسدقطسوألاقرشلا
وأبيرقلالبقتسملايفةيناثملاعلادوقتنأنمبوعشلاكلتعنميام
.)25(ديعبلا

ةعيبطبريغلااهيفقوفتيتاردقلالخنمرودلاةسراممنوكتنلو
نإفً،ائيشهنعفرعيوأ)رخآلا(هكلميالريبكءيشبققحتلابامنإ،لاحلا
يفانأشلقأمهنملمامزلايلخيبرغلالعجتنلةيداملاةراضحلا
ةريسملاحنمتويراضحلاطاشنلايوتحتيتلاةديقعلااهنكلو،ةفاكاهنيدايم
ةوالطرس":هودقفاممهسفنأنييبرغلاىلإديعت..فدهلاوىزغملاةيرشبلا
.)سيافدلوبويل(ةرابعانلمعتسااذإ"عئاضلاةايحلا

نيدلااذهنأمالسإلاتقنتعايتلاةيواسمنلا،)رارقةليمج(دكؤتو
ةوقلكشينأنيملسملادوهجلضفب"عيطتسيهنأو"يكرحةقيقحلايفوه"



نأو،ةكلهملاةرمدملاةوقلاةصاخو،ةوقللةيدوبعلانمناسنإلاررحتةيروث
ةيباجيإلاهتاناكمإوهتاردقريوطتنمهنكمتوءانبلامدقتلاىلإهدوقت
ريغلاونيبينأىلإ"نيرينتسملانيملسملا"وعدتيهو.)26("ةفلتخملا
مالسإلانإ،مهتايحلميقوةديدجتاياغنعنوثحبينيذلاكئلوأ"نيملسملا
ينعيالاذهو.)27("ءاعمجةيناسنإلامامأةديدجلاءدبلاةطقنوه
كلذً،امومعةيندملاو،ةيداملاتابستكملانعلزانتلانمردقاميأديكأتلاب
لحارمةفاكلًابسانمربتعيةينوكةديقعوًايملاعًانيدهتفصبمالسإلانأ"
ناسنإلاتازجنمعممجسنيوهف.لبقتسملايفةيناسنإلاةايحلاروطت
.)28("يناسنإلاطاشنلاتالاجمةفاكيفةثيدحلا

ةراضحلايف"ةيمالسإلاةفاقثلللاعفلاماهسإلاىلإ)غنويرليوك(ريشيو
نوكيالأ..مالسإلاةفاقثكةيحةفاقثللوقعملانمسيلف..ةرصاعملاةيملاعلا
يفاهلكشتوةنهارلاةفرعملاتايطعميف)29("ةوقلابوألعفلابريثأتاهل
لصاوتللقيقحتةغيصب)مغنمرد(اهدكؤييتلاةكراشملاهذه.لبقتسملا
،)30("ميدقلاملاعلاراخذإب"لبقتسملاملاعلدافرإو،قرشلاوبرغلانيب
ً"انأشاهالعأولامآلامظعأبلفاحلبقتسمب"رشبت)هينيدنييتا(اهاريو
)31(..يقيقحلامالسإلاانلديازتمفشكتبو،لاعفيراضحماهسإبو

نيملسملانأبلمؤيف)تاويرمغتنوم(رصاعملايناطيربلاخرؤملاامأ
،يملاعلاماعلايأرلاىلعريثأتللمهدهجيف"بعاصملامغر،نوحجنيفوس
راكفألاناديميفمهنكمأامبرو.ةيقالخألائدابملابقلعتياميفلقألاىلع
يفىربكةوقباوظفتحامهنألملاعلاءانغإىلعاودعاسينأعسوألاةينيدلا
تلمهأيتلاراكفألاكلت)هناحبس(هللاةقيقحكراكفألاضعبنعريبعتلا
.)32("ةدحوملاىرخألانايدألاوفئاوطلانمريثكيفتيسنو

ّدعي)مالسإلادوعو(هباتكنإف،)يدوراغ(ىلإفاطملاةياهنيفلصنو
نإ.نيدلااذهاهلكشيتلاةراضحللةيملاعلاةكراشملانعةبصختاظحالمب
بصتسةميقلاهتدامنإفيلاتلابوً،ايلبقتسمًادعبلمحيباتكلاناونع
هلهمدقتنأنكميام،قزمملا،رئاحلا،رصاعملاناسنإللمسرتيكلكانه
.ةيمالسإلاةربخلا

نمددعىلعةيمالسإلاةكراشملالوح)يدوراغ(تاظحالمكرحتت
هتيؤرمث،ةيقالخألاهميق،هتيطسوومالسإلانزاوت:بيرالواهمهأرواحملا
اذهيفةيرشبلاةايحلاةريسملىزغملاحنمىلعةذفلاهتردقوةيلومشلا
هتديقعنأراهظإلةيخيراتةصرفديدجنمدجيمالسإلانإ"..ملاعلا
ككفتلاىلإومنلليبرغلاجذومنلاهداقملاعقلقىلعةباجإيههتايدصقو



نإ،هراشتنانمزمثهئوشنمايأيفامك،يقالخألاويسايسلاويداصتقالا
.)33("تايروطاربمإلاتتفتىلعاباوجمدقمالسإلا

ةكراشمةيمالسإلاةراضحللحيتيامةيقالخألاةدعاقلاوأةناطبلاكانه
طباوضوتارشؤمهيدينيبنمتتلفأيذلاملاعلالبقتسميفةيلاعفدشأ
نمديزملا:دحاوفدهىلإادودشم،نونجلاهبشيامب،عفدناف،ميقلا
وأقواستلانمردقيأنعرظنلاضغبةوقلانمديزملاوءايشألابرثاكتلا
حلاصلجأنمةيقلخلاميقلاتامازلإنيبونيفدهلانيذهنيبماجسنالا
ًادجةيرورض)يدوراغ(ظحليامكةيقالخألاةكراشملاهذهنإ.ناسنإلا
هيلإقوسييذلا"موتحملاكالهلا"ةيرشبلابينجتونونجملاعافدنالافقول
.)34("يبرغلالالضلا"

نكميوهلعفيذلاام،ةيؤرلاهذهنمًاقالطناً،اعيمجفرعننحنو
رثاكتللهدبعتبكلذوميقلاطباوضنعلصفنملايبرغلاملعلاهلعفينأ
قالخألابطبضنملايمالسإلاملعلاهلعفينأنكميوهلعفيذلاامو،ةوقلاو
اهببعليتلاهوجولاىلعددشنمل"رمألاةياهنيفةينيدلاتاياغلابو
ىلعامنإو،يلاحلايبرغلاملعلل)دئارلا(رودهتافاشتكابيمالسإلاملعلا

.ةيهلإلاتاياغلاتاذةيناسنإلالئاسوللهعوضخوهتيعبتيفةصاخلاهتافص
دحاولانرقلاىلعليلقامعو،نيرشعلانرقلاىلع،روظنملااذهيف
.)35("مالسإلانمًاريثكاملعتينأ،نيرشعلاو

ناسنإلل)يقالخألا(يماستلاةركفاهميدقتبةيمالسإلاةراضحلانإفاضيأ
نمؤملانوكييذلايماستلا،ةيديقعلامالسإلاتازكترممهأنمةدحاوك
يهلةركفلاهذه..ىلعألاونسحألاوحنةلصاوتمةروريصةلاحيفهيف
يفيناسنإلبقتسمقلخل"نوملسملاهمدقينأنكمياممهأنمةدحاو
نكميال..ومنلانمينونججذومنةرطيسو،هنمومسلاداعبتسالعجملاع
.)36("شاعينأ

ىلعهيفضتيذلاىزغملاو،ةيمالسإلاةراضحللةيلومشلاةيؤرلاامأ
فيكانركذتاماذإ،ةلبقملااهتاماهسإمهأنوكتداكتف،ةيرشبلاةايحلا
ًامويةيرشبلاةايحلادقفتفيكوىودجاللاوثبعلابيملاعلاساسحإلاديازتي
يديرجتطاشنىلإيفرعملايعسلالوحتيفيكو،اهانعمواهمعطمويدعب
ككفتتفيكو..هحماطموهبلاطمل-ًانايحأ-ضيقن،ناسنإلانعلصفنم
دقةفيخمةلزعيفناسنإلاشيعيفهتادوجومونوكلاباطقأنيبجئاشولا
بادآىلعةعيرسةرظندرجميقلننأاهنازحأواهتارارمركذتليفكي
عمهتاقالعيفةدحولكيبرغلاناسنإلادقفدقل"هتافسلفوهنونفورصعلا



اهديسهنأدقتعايتلاةعيبطلانعلصفنا.هللاوعمتجملاوةعيبطلا
عموةعيبطلاءازابلوألااهرذحعمناسنإلاةيحيسملادعاستملو..اهكلامو
ىلعةباجإلايعدت)ةيوملع(مامأ،ةضهنلارصعذنم،ةيلاتتملااهتاعجارت
داحتالااذهىلع،ينوكلادعبلااذهىلعظافحلاىلع،ةايحلالكاشمعيمج
ةيبرغلاةيؤرلاهتدسفأدقنوكيالامدنعمالسإلاو..تانئاكلاعيمجلميمحلا
يعننأىلعاندعاسينأعيطتسي،رامعتسالاهيلعاهضرفيتلاةرشابملا
.)37("ىلوألاةيزكرملاهتديقعيهيتلاةدحولاهذه

قلقىلعةباجإلايهل"هتايدصقومالسإلاةديقع"نإفديدشزاجيإبو
يذلاجذومنلااذه)38(يبرغلاجذومنلاهدوقيوهعنصييذلاثيدحلاملاعلا
ملعلاىلإالإريشينأهلسيلفهاديهتعنصامبىهابتينأهلناكنإ
اهىتحنكلو.ً.ابعصىقترم-لاقيقحلاو-امهبغلبنيتللاةينقتلاو
نعًاديعبناسنإلاريصمبادرفنتنأةينقتلاوأملعللنكميالثيح،انه
ناسنإلاباهطبرتوامهتكرحرطؤتةديقعوأةفسلفب،امةركفباهتاطابترا
هدحومالسإلانإفانهاهىتح،ىزغملاوفدهلاوىنعملااهحنمتوهسفن
نأمالسإلاعيطتسياذام"لءاستييدوراغنإ..باوجلاانحنمينأنكمي
ةينقتلاوملعلاةردقاهضرفتيتلاتايلوؤسملاىلعةباجإللاندعيلانلمدقي
الو،ةينوكةلكشملانإ":بيجينأثبليامو"؟مويلارشبلاعيمجىلع
.)39("ينوكلاىوتسملاىلعنوكينأالإباوجللنكمي

نإفمثنمو"رشبلاعيمجلبقتسمةيضقً،انلبقتسمةيضق"نذإاهنإ
ديدجبارتقاهنكل"هبحاصدكؤيامك،خيراتلايفاباتكسيل)مالسإلادوعو(
يفامنإو،هيضاميفبسحفسيلةيحةوقكمالسإلاءارونمو،مالسإلانم
.)40("لبقتسملاراكتبايفهبمهسينأعيطتسياملك

روذب"نالمحيل،ةرورضلابهنعربعتيتلاةراضحلاو)مالسإلا(نإاقح
.)41("ةيناسنإلاىوتسمىلعيرذجرييغت
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رداصملا:ًالوأ
lميركلانآرقلا.
lحاحصلابتك.
lم1317/ـه717ت(نمحرلادبع:يليبرألا(.
lخيراتنودب-دادغب،ىنثملاةبتكم،كوبسملابهذلاةصالخ.
lم936/ـه423ت(نسحلاوبأ:يرعشألا(.
lنيدلاييحمدمحمقيقحت،نّيلصملافالتخاونييمالسإلاتالاقم

.م1950-ةرهاقلا،ةضهنلاةبتكم،ديمحلادبع
lم1269/ـه668ت(مساقلانبدمحأ:ةعبيصأيبأنبا(.
lم1957-توريب،ركفلاراد،ءابطألاتاقبطيفءابنألانويع.
lم1378/ـه779ت(دمحمهللادبعوبأ:ةطوطبنبا(.
lم1964-ةرهاقلا،ةيراجتلاةبتكملا،راظنلاةفحت.
lم1037/ـه429ت(رهاقلادبع:يدادغبلا(.
l1948-ةرهاقلا،يرثوكلادهازدمحمقيقحت،قرفلانيبقرفلا

.م
lم1048/ـه440ت(دمحمناحيرلاوبأ:ينوريبلا(.
lةعبطم،اثاسدراوداقيقحت،ةيلاخلانورقلانعةيقابلاراثآلا

.م1903-كيزبيل
lم1205/ـه602ت(زازرلانبّزعلاوبأ:يرزجلا(.
lةساردوقيقحت،ليحلاةعانصيفعفانلالمعلاوملعلانيبعماجلا

زكرم،ةيبرعلاةراضحلايفكيناكيملاةمدقم:ناونعبسمشلاهللادبعدجام
.م1977-دادغب،يبرعلاثارتلاءايحإ

lم1657/ـه1067ت(ىفطصم:ةفيلخيجاح(.
lم1941-لوبناتسأ،نونفلاوبتكلايماسانعنونظلافشك.
lنماثلا/يرجهلارشعيناثلانرقلاءاملعنم(نمحرلادبع:نزاخلا

.م1359دنهلا،نكدلادابآرديح،ةمكحلانازيم)يداليملارشع
l1406-1405/ـه808ت(دمحمنبنمحرلادبع:نودلخنبا

.)م
lيبرعلانايبلاةنجل،يفاودحاولادبعيلع.دقيقحت،ةمدقملا،

.م1962-ةرهاقلا



lم997/ـه387ت(دمحأنبدمحم:يمزراوخلا(.
lخيراتنودب-ةرهاقلا،ةيرينملاةعابطلاةرادإ،مولعلاحيتافم.
lم1311/ـه711ت(يلصوملا:لاينادنبا(.
lةرهاقلا،رصمةعبطم،ةدومحميهاربإقيقحتوةسارد،لظلالايخ

.م1963-
lم998/ـه388ت(دمحمنبيلعنسحلاوبأ:يتشباشلا(.
lم1966-دادغب،فراعملاةعبطم،داّوعسيكروكقيقحت،تارّايدلا.
lم1363/ـه764ت(ليلخنيدلاحالص:يدفصلا(.
lةعبطملا،يكزدمحأقيقحت،نايمعلاتكنيفنايمهلاتكن

.م1911-ةرهاقلا،ةيلامجلا
lم1448/ـه852ت(رجحنبا:ينالقسعلا(.
lةينامثعلافراعملاةرئاد،ةنماثلاةئاملانايعأيفةنماكلارردلا،

.ـه1349-دنهلا،نكدلادابآرديح
lم1418/ـه821ت(دمحأسابعلاوبأ:يدنشقلقلا(.
l1963-ةرهاقلا،ةيريمألاةعبطملا،اشنإلاةعانصيفىشعألاحبص

.م
lم819/ـه204ت(بئاسلانبماشه:يبلكلا(.
lةرهاقلا،ةيرصملابتكلاراد،يكزدمحأقيقحت،مانصألاباتك-
.م1924
lم957/ـه346ت(يلعنسحلاوبأ:يدوعسملا(.
lم1965-توريب،سلدنألاراد،رهوجلانداعموبهذلاجورم.
lم1441/ـه845ت(دمحأنيدلايقت:يزيرقملا(.
lخيراتنودب-حايشلا-نانبل،لحاسلاةعبطم،ةيزيرقملاططخلا.
lم817/ـه202ت(ىسومنبنسحلا:يتخبونلا(.
l1931-لوبناتسأ،ةلودلاةعبطم،رتير.ـهحيحصت،ةعيشلاقرف

.م
lم1229/ـه626ت(يمورلايومحلا:توقاي(.
lم1867-كيزبيل،دلفنتسيوةعبط،نادلبلامجعم.

عجارملاً:ايناث
lساموتريس:دلونرأ
l2ط،هللاحتفسيجرجبيرعت،دلونرأفارشإ،مالسإلاثارت،

.م1972-توريب،ةعيلطلاراد



lيلييمودلا:
lدمحم.دةمجرت،يملاعلاملعلاروطتيفهرثأوبرعلادنعملعلا

.م1962-ةرهاقلا،ملقلاراد،راجنلاميلحلادبع.دوىسومفسوي
lيساليد:يريلوا
lراد،راطيبلاليعامسإةمجرت،خيراتلايفهزكرمويبرعلاركفلا

.م1972-توريب،ينانبللاباتكلا
lتسنرآ:ثرناب
lيفتيقلأةرضاحم،يبوروألاركفلاروطتيفةيمالسإلاةفسلفلاريثأت

.م1955-نيملعملاةيعمجتاروشنم،م1955ماعلصوملا
lيفيل:لاسنفورب
lدمحموزيزعلادبعدومحم.دةمجرت،سلدنألاوبرغملايفمالسإلا

.خيراتنودب-رصمةضهنةعبطم،يملححالص
lلراك:ناملكورب
lةسماخلاةعبطلا،يكبلعبلاوسرافةمجرت،ةيمالسإلابوعشلاخيرات،

.م1965-توريب،نييالمللملعلاراد
lليسرام:رازاوب
lتوريب،بادآلاراد،ةيقشمدفيفع.دةمجرت،مالسإلاةيناسنإ-
.م1980
lسيروم:ياكوب
lءوضيفةسدقملابتكلاةسارد(ليجنإلاوةاروتلاوميركلانآرقلا

.م1978-ةرهاقلا،فراعملاراد،)ةثيدحلافراعملا
lمظاك:يميمتلا
l1981-دادغب،ظحاجلاراد،ةيبرعلاةراضحلانمةقرشمتاحفص

.م
lدلونرأ:يبنيوت
lفيلأتلاةنجل،لبسدمحمداؤفةمجرت،خيراتللةساردرصتخم

.م1965-1960-ةرهاقلا،رشنلاوةمجرتلاو
lنوتلماهريس:بج
lةذتاسألانمةعامجبيرعت،مالسإلايفةثيدحلاتاهاجتالا

.م1961-توريب،يراجتلابتكملا،نييعماجلا
lملعلاراد،نيرخآوديازدومحمةمجرت،مالسإلاةراضحيفتاسارد

.م1964-توريب،نييالملل



lبيليف:يتح
lنييالمللملعلاراد،خورفرمع.دبيرعت،ةايحجهنممالسإلا،

.م1972-توريب
lةعبارلاةعبطلا،)هئالمزويتحبيليففيلأت(،لوطملابرعلاخيرات،

.م1965-توريب،فاشكلاراد
lفسويدمحأ.د:نسحلا
lم1976-بلحةعماج،ةيبرعلاةيكيناكيملاةسدنهلاونيدلايقت.
lميهاربإنسح.د:نسح
lناتعبطلا،يعامتجالاويفاقثلاوينيدلاويسايسلامالسإلاخيرات

.م1962-1960-ةرهاقلا،ةيرصملاةضهنلاةبتكم،ةسداسلاوةسماخلا
lدمحم:هللافلخ
lفيلأت،ةيمالسإتاساردوثوحب:ةرصاعملاةايحلاوةيمالسإلاةيفاقثلا

ةرهاقلا،ةيناثلاةعبطلا،هللافلخدمحمميدقتوعمج،نيثحابلانمةعامج
.م1962-

lنيدلادامع.د:ليلخ
lتوريب،ةلاسرلاةسسؤم،ماشلاوةريزجلايفةيقترألاتارامإلا-
،نييالمللملعلاراد،ةسماخلاةعبطلا،خيراتلليمالسإلاريسفتلا،1980

-ةحودلا،ةفاقثلاراد،يمالسإلاخيراتلاةباتكةداعإلوح.1991-توريب
-توريب،يمالسإلابتكملا،ةيناثلاةعبطلاً،ايمالسإنودلخنبا.م1986
عمكارتشالاب،ةفيرشلاةيوبنلاثيداحألايفةراضحلاوخيراتلاليلد،م1985

-نامع،يمالسإلاركفلليملاعلادهعمللندرألابتكم،وزرلانسحسدنهملا
.م2002
lم1991-توريب،ةلاسرلاةسسؤم:ةديقعلاونفلا.
lيمالسإلابتكملا،ليلحتلاوجهنملايفلوصف:يمالسإلاخيراتلايف،

.م1981-توريب
lتوريب،ةلاسرلاةسسؤم،ةعبارلاةعبطلا،يعامتجالالدعلايفلاقم
.م1984
lةعبطلا،زيزعلادبعنبرمعةفالخيفيمالسإلابالقنالاحمالم

.م1980-توريب،ةلاسرلاةسسؤم،ةسداسلا
lراد،ةيناثلاةعبطلا،ةيمالسإلاهتبرجتولجرلا:دومحمنيدلارون

.م1987-توريب-قشمد،ملقلا
lريراكنيليه:سوكناد



lةعيلطلاراد،يدوبعيرنهةمجرت،ةيتايفوسلاةلودلاوتايموقلا،
.م1979-توريب

lليمأ:مهغنمرد
lبتكلاءايحإراد،ةيناثلاةعبطلا،رتيعزلداعةمجرت،دمحمةايح،

.م1949-ةرهاقلا
lلو:تنارويد
lةنجل،ةيناثلاةعبطلا،نيرخآوناردبدمحمةمجرت،ةراضحلاةصق

.م1967-1964-ةرهاقلا،رشنلاوةمجرتلاوفيلأتلا
lزنارف:لاثنزور
lسينأ.دةمجرت،يملعلاثحبلايفنيملسملاءاملعلاجهانم

.م1961-توريب،ةفاقثلاراد،ةحيرف
lكاج:رلسير
lةرهاقلا،ةيرصملارادلا،نودبعمينغةمجرت،ةيبرعلاةراضحلا-

.خيراتنودب
lبورثول:درادوتس
lنالسرأبيكشقيلعت،ضهيونجاجعةمجرت،يمالسإلاملاعلارضاح،

.م1971-توريب،ركفلاراد،ةثلاثلاةعبطلا
lقزردومحم.د:ميلس
lةرهاقلا،رصمراد،برعلامالعأةلسلس،يروغلاهوصناقفرشألا-

.خيراتنودب
lديمحلادبع.د:ناميلسوبأ
lيمالسإلاباتكللةيملاعلارادلا،ةثلاثلاةعبطلا،ملسملالقعلاةمزأ

.194-اينيجريف،يمالسإلاركفلليملاعلادهعملاو
lكينيمود:ليدروس.
l1977-توريب،ةيبرعلاتاروشنملا،رجلاليلخ.دةمجرت،مالسإلا

.
lم.ل:ويديس.
lةيبرعلابتكلاءايحإراد،رتيعزلداعةمجرت،ماعلابرعلاخيرات،

.م1948-ةرهاقلا
lأ.سوفيزوج:ثروزوبوتخاش.
lيروهمسلادمحمةمجرت،ثوزوبوتخاشفينصت،مالسإلاثارت

.م1978-تيوكلا،ةفرعملاملاعةلسلس،هئالمزو



lهللادبعدجام:سمشلا
lدادغب،ظحاجلاراد،يبرعلايكيناكيملاقيبطتلادئاريرزجلا-
.م1982
lلالج.د:يقوش
lم1973-ةرهاقلا،اكيناكيملايفبرعلاثارت.
lظفاحيردق:ناقوط
lخيراتنودب-ةرهاقلا،باتكفلألاةلسلس،برعلادنعمولعلا.
lريشبدمحم.د:يرماعلا
lيبرحلابناجلاوةينابسإلاةغللاىلعةيركسعلاةيسلدنألاتاريثأتلا

ةعماج،سلدنألايفيمالسإلايبرعلادوجولاةودنىلإمدقمثحب(،ينابسإلا
.)روشنمريغ()م1992-لوألانوناك7-6لصوملا

lداؤفدمحم:يقابلادبع
lةرهاقلا،ةيرصملابتكلاراد،ميركلانآرقلاظافلألسرهفملامجعملا

.ـه1364-
lبيجنتمكح:نمحرلادبع
lم1977-لصوملاةعماج،برعلادنعمولعلاخيراتيفتاسارد.
lدومحمسابع:داقعلا
lفراعملاراد،ةيناثلاةعبطلا،ةيبوروألاةراضحلايفبرعلارثأ،

.م1960-ةرهاقلا
lدركدمحم:يلع
lةمجرتلاوفيلأتلاةنجل،ةثلاثلاةعبطلا،ةيبرعلاةراضحلاومالسإلا

.م1968-ةرهاقلا،رشنلاو
lهللادبعدمحم:نانع
lم1975-ةرهاقلا،يجناخلاةبتكم،ةيمالسإمجارت.
lيجناخلاةسسؤم،ةعبارلاةعبطلا،مالسإلاخيراتيفةمساحفقاوم،

.م1962-ةرهاقلا
lءاجر(هيجور:يدوراغ(
lةيناثلاةعبطلا،اوعلالداع.دةمجرت،تاراضحلاراوحليبسيف،

.م1982-توريب،تايدوعتاروشنم
lةرهاقلا،يبرعلانطولا،طوقرقناقوذةمجرت،مالسإلادوعو-

.م1984-توريب
lنوففاتسوغ:موابنورغ



lنمةعامجفيلأت،ةيمالسإلاةراضحلايفعونتلاوةدحولا
،يبنتملارادةبتكم،يدمحيقدص.دةمجرت،موابنورغريرحت،نيقرشتسملا
.م1966-دادغب

lليعامسإ.د:يقورافلا
l1989-سنوت،رشنلاومالعإللةنوتيزلا،ةيمالسإلاةراضحلارهوج

.م
lايشيفارول:يريلغاف
lملعلاراد،ةثلاثلاةعبطلا،يكبلعبلارينمةمجرت،مالسإلانععافد

.م1976-توريب،نييالملل
lدسأدمحم(دلوبويل:سياف(
lةسداسلاةعبطلا،خورفرمعةمجرت،قرطلاقرتفمىلعمالسإلا،

.م1965-توريب،نييالمللملعلاراد
lنييالمللملعلاراد،يكبلعبلافيفعةمجرت،ةكمىلإقيرطلا،

.م1956-توريب
lديس:بطق
lبتكلاءايحإراد،لوألامسقلا،هتاموقمويمالسإلاروصتلاصئاصخ

.م1962-ةرهاقلا،ةيبرعلا
lدمحم:بطق
lم1992-يمالسإلاباتكلاراد،يمالسإلاخيراتلابتكتفيك.
lنودب-رئازجلا،باحرةبتكم،ةيناثلاةعبطلا،رصاعملاانعقاو

.خيرات
lدولك:نهاك
lمساقلانيدلاردب.دةمجرت،ةيمالسإلابوعشلاوبرعلاخيرات،

.م1972-توريب،ةقيقحلاراد
lمور:ودنال
lملعلاراد،ةيناثلاةعبطلا،يكبلعبلارينمةمجرت،برعلاومالسإلا

.م1977-توريب،نييالملل
lفاتسوغ:نوبول
lءايحإراد،ةثلاثلاةعبطلا،رتيعزلداعةمجرت،برعلاةراضح

.م1956-ةرهاقلا،ةيبرعلابتكلا
lجروج:هيسرام
lةفاقثلاةرازوتاروشنم،يسنهبفيفع.دةمجرت،يمالسإلانفلا،



.م1968-قشمد
lجيلخلالودليبرعلاةيبرتلابتكم
lم1989-988-ضايرلا،ةيمالسإلاةيبرعلاةيبرتلامالعأنم.
lلالج:رهظم
lم1967-توريب،دئارلاراد،ةيبوروألاةراضحلايفبرعلارثأ.
lميلحلادبع.د:رصتنم
lلصوملاةعماج،همدقتيفبرعلاءاملعلارودوبرعلاخيرات-
.م1974
lنسحلاوبأ:يودنلا
lرادةبتكم،ةسماخلاةعبطلا،نيملسملاطاطحنابملاعلارسخاذام

.م1964-ةرهاقلا،ةبورعلا
lولراك:ونّيلن
lةرهاقلا،باتكفلألاةلسلس،برعلادنعهخيرات:كلفلاملع-

.خيراتنودب
lديرغيس:هكنوه
lعطستهللاسمش:لصألايف(،برغلاىلععطستبرعلاسمش

توريب،يراجتلابتكملا،يقوسدلالامكونوضيبقورافةمجرت،)برغلاىلع
.م1964-

lيرمغتنوم:تاو
lلداع.دةمجرت،ىطسولاروصعلايفابوروأىلعمالسإلاريثأت

.م1982-لصوملا،بتكلاراد،وبعمجن
lتوريب،ةيرصعلاةبتكملا،تاكربنابعشبيرعت،ةكميفدمحم-

.خيراتنودب
lرليوك:غنوي
lدبع.دةمجرت،غنويرليوكريرحت،هتفاقثوهعمتجم:ىندألاقرشلا

.خيراتنودب-ةرهاقلا،ةدحتملارشنلاراد،بويأدمحمنمحرلا
lسيول:غنوي
l1979-توريب،ةعيلطلاراد،قرزأليشيمةمجرت،ابوروأوبرعلا

.م

ىهتنا



نسحلايبأباتكنملوألابابلا-لاثملاليبسىلع-رظني)1(
.24-77ص،ةسماخلاةعبطلا،نيملسملاطاطحنابملاعلارسخاذام:يودنلا

قيقحت،مانصألاباتك:يبلكلابئاسلانبدمحمنبماشه)2(
.6ص،ةيناثلاةعبطلا،م1924-ةرهاقلا،ةيرصملابتكلاراد،يكزدمحأ

.8صهسفنردصملا)3(
.9صهسفنردصملا)4(
.14صهسفنردصملا)5(
.28صهسفنردصملا)6(
.33صهسفنردصملا)7(
.48صهسفنردصملا)8(
.33صهسفنردصملا)9(
ميعنيبأنملكرخآظفلبهاورامكً،اعوفرمرمعنباهاور)10(

بعشيفيقهيبلاوطسوألايفيناربطلاوبيغرتلايفيناهفصألاوةيلحلايف
بسكياهعامتجانإفديناسألافعضمغرو.سودرفلايفيمليدلاوناميالا
.حيحصهانعمو.ةوقثيدحلا

ص،خيراتلليمالسإلاريسفتلا:ليلخنيدلادامع:رظنيةدازتسالل)11(
192-198.

يضر(سنأنعنسحدانسإببختنملايفزيزعلانبيلعهركذ)12(
باب"،ينيعلانيدلاردبليراخبلاحيحصحرشيفيراقلاةدمع:)هنعهللا
."ةعارزلاوثرحلا

خيرات:هقافرويتحبيليف.د-لاثملاليبسىلع-رظني)13(
.ةعبارلاةعبطلا،لوطملابرعلا

،موابنوركنوفريرحت،ةيمالسإلاةراضحلايفعونتلاوةدحولا)14(
.74ص،م1966-دادغب،يبنتملارادةبتكم،يدمحيقدص.دةمجرت

.80-79ص،هسفنعجرملا)15(
.81-80ص،هسفنعجرملا)16(
-توريب،بادآلاراد،ةيقشمدفيفع.دةمجرت،مالسإلاةيناسنإ)17(
.425ص،م1980

ءوضيفةسدقملابتكلاةسارد(ليجنإلاوةاروتلاوميركلانآرقلا)18(
.14ص،م1978-ةرهاقلا،فراعملاراد،)ةثيدحلافراعملا

فيلأتلاةنجل،لبشدمحمداؤفةمجرت،خيراتللةساردرصتخم)19(



.1/241،م1965-1960ةرهاقلا،رشنلاوةمجرتلاو
1977-توريب،ةيبرعلاتاروشنملا،رجلاليلخ.دةمجرت،مالسإلا)20(

.102ص،م
.71-70ص،ةسداسلاةعبطلا،قرطلاقرتفمىلعمالسإلا)21(
ريهزدمحمةمجرت،ثروزوبوتخاشفينصت:مالسإلاثارت)22(

،ىلوألاةعبطلا،م1978-تيوكلا،ةفرعملاملاعةلسلس،هقافرويروهمسلا
1/101.

.123ص،ةيمالسإلاةراضحلايفعونتلاوةدحولا)23(
.141ص،هسفنعجرملا)24(
.دةمجرت،غنويرليوكريرحت،هتفاقثوهعمتجم:ىندألاقرشلا)25(

ص،خيراتنودب-ةرهاقلا،ةدحتملارشنلاراد،بويأدمحمنمحرلادبع
174-175.

.4-3ص،مالسإلاةراضحيفتاسارد)26(
.53ص،ةيمالسإلاةراضحلايفعونتلاوةدحولا)27(
.39-38ص،هسفنعجرملا)28(
.318ص،ةثلاثلاةعبطلا،برعلاةراضح)29(
فيلأتلاةنجل،ةيبرعلاةراضحلاومالسإلا:يلعدركدمحم:نع)30(

.1/54،ةثلاثلاةعبطلا،م1968-ةرهاقلا،رشنلاوةمجرتلاو
عطستهللاسمش:لصألايف(برغلاىلععطستبرعلاسمش)31(

توريب،يراجتلابتكملا،يقوسدلالامكونوضيبقورافةمجرت،)برغلاىلع
.394-393ص،م1964-

.530ص،هسفنعجرملا)32(
،ةيمالسإتاساردوثوحب،ةرصاعملاةايحلاوةيمالسإلاةفاقثلا)33(

-ةرهاقلا،هللافلخدمحمميدقتوعمج،نيثحابلانمةعامجفيلأت
.232ص،ةيناثلاةعبطلا،م1962

.7ص،هتفاقثوهعمتجم:ىندألاقرشلا)34(
لداع.دةمجرت،ىطسولاروصعلايفابوروأىلعمالسإلاريثأت)35(

.18ص،م1982-لصوملا،بتكلاراد،وبعمجن
.124ص،هسفنعجرملا)36(
توريب،نييالمللملعلاراد،يكبلعبلارينمةمجرت،برعلاومالسإلا)37(

.281-280ص،ةيناثلاةعبطلا،م1977-
.246ص،هسفنعجرملا)38(



.281ص،هسفنعجرملا)39(
1989-سنوت،رشنلاومالعإللةنوتيزلا،ةيمالسإلاةراضحلارهوج)40(

.6ص،م
.156ص،مالسإلادوعو)41(
ريراكنيليه:باتكرظنيةلأسملاهذهنعليصافتلانمديزملل)42(

.)ناريخألانالصفلا(،ةيتايفوسلاةلودلاوتايموقلا:سوكناد
.64شماهيفةيرشنلاهليصافتىلإةراشإلاتقبس)43(
لعفامك،يمالسإروظنمنمبحلايفىتحاوبتكمهنأركذتنل)44(

.)فالالاوةفلالايفةمامحلاقوط(فورعملاهباتكيفيسلدنألامزحنبا
يضر(سنأنعنسحدانسإب،بختنملايفزيزعلانبيلعهركذ)45(

باب،ينيعلانيدلاردبل"يراخبلاحيحصحرشيفيراقلاةدمع":)هنعهللا
."ةعارزلاوثرحلا"

ةراضحلانم)يندملا(يداملابناجلابةيقيبطتلامولعلاطبترت)1(
اهطابترإنمببسبيفرعملاطاشنلاةناخيفاهعضونمعنميالكلذنكل
.ةفرصلاةيملعلااهتايفلخبقيثولا

فشك:ةفيلخيجاحو،تسرهفلا:ميدنلانبإ:صاخلكشبرظني)2(
،يبرعلابدألاخيرات:ناملكوربلراكو،نونفلاوبتكلايماسأنعنونظلا
.يبرعلاثارتلاخيرات:نيكزسداؤفو

ةعبطلا،مالسإلاخيراتنمةمساحفقاوم:نانعهللادبعدمحم)3(
.329-326ص،ةعبارلا

جهنملايفلوصف:يمالسإلاخيراتلايف:ليلخنيدلادامع:رظنأ)4(
.64-61ص،ليلحتلاو

توريب،يمالسإلابتكملاً،ايمالسإنودلخنبإ:ليلخنيدلادامع)5(
.م1981-

ةيبرتلابتكم:ةيمالسإلاةيبرعلاةيبرتلامالعأنم:باتكرظني)6(
نبإ(ثحبعبارلادلجملا،م1989-1988ضايرلا،جيلخلالودليبرعلا

.ليلخنيدلادامعروتكدلل)ةفيلخيجاح(و)نودلخ
ةلجم،لامجللةيسكراملاةيؤرللدقن:ليلخنيدلادامع:رظني)7(

.م1993-لوألانوناك،لوألاددعلا،يمالسإلابدألا
.316ص،ةيناثلاةعبطلا،برعلاومالسإلا)8(
.329-317،326-316صهسفن)9(
.328صسفن)10(



.331صهسفن)11(
.332صهسفن)12(
1984-توريب-ةرهاقلا،يبرعلانطولا،طوقرقناقوذةمجرت)13(

.م
.145صمالسإلادوعو)14(
تاروشنم،اوعلالداع.دةمجرت،تاراضحلاراوحليبسيف)15(

.7ص،ةيناثلاةعبطلا،م1982-توريب،تاديوع
.323-322صبرعلاومالسإلا)16(
-ةرهاقلا،ةيرصملارادلا،نودبعمينغةمجرت،ةيبرعلاةراضحلا)17(

.36ص،خيراتنودب
،نييالمللملعلاراد،خورفرمع.دبيرعت،ةايحجهنممالسإلا)18(

.307-306ص،م1972-توريب
،ةفاقثلاةرازوتاروشنم،يسنهبفيفع.دةمجرت،يمالسإلانفلا)19(

.15ص،م1968-قشمد
.17-16صهسفن)20(
.7صتاراضحلاراوحليبسيف)21(
.324-323صبرعلاومالسإلا:ودنالمور)22(
.324-323صهسفن)23(
توريب،ةلاسرلاةسسؤم،ةديقعلاونفلا:ليلخنيدلادامع:رظني)24(

.م1991-
.153ص،مالسإلادوعو:يدوراغهيجور)25(
رثا:رهظملالج،ابوروأوبرعلا:غنويسيول:رظنيةدازتسإلل)26(

.د،ةيبوروألاةراضحلايفبرعلارثأ:داقعلا،ةيبوروألاةراضحلايفبرعلا
ميلحلادبع.د،برعلادنعةلاحكلاوةحارجلاوبطلاتالآ:ىسيعدمحأ
خيرات:خورفرمع،همدقتيفبرعلاءاملعلارودوملعلاخيرات:رصتنم
تايضايرلايفيملعلابرعلاثارت:ناقوطظفاحيردق،برعلادنعمولعلا
مدقت:يرارجلاهللادبع،يبرعلايملعلاثارتلا:ليلخنيساي.د،كلفلاو
خيراتيفتاسارد:نمحرلادبعبيجنتمكح،تاعانصلاومولعلايفبرعلا
برعلا:ليوطلاقيفوت.د،يبرعلابطلا:نواربدراودإ،برعلادنعمولعلا
ولراك،يملاعلاملعلاروطتيفهرثأوبرعلادنعملعلا:يليمودلا،ملعلاو
هللادبعدجام،ىطسولانورقلايفبرعلادنعهخيرات،كلفلاملع:ونيللن
.ةيبرعلاةراضحلايفكيناكيملاملعلةمدقم:سمشلا



دنعمولعلاخيراتيفتاسارد:نمحرلادبعبيجنتمكح)27(
.283ص،م1977-لصوملاةعماج،برعلا

ةرهاقلاةيرينملاةعابطلاةرادإ،مولعلاحيتافم:بتاكلايمزراوخلا)28(
.141ص،خيراتنودب-

ةبتكم،كوبسملابهذلاةصالخ:يليبدرألانمحرلادبع:رظني)29(
ةبتكملا،راظنلاةفحت:ةطوطبنبإ،287ص،خيراتنودب-دادغب،ىنثملا
نمةقرشمتاحفص،يميمتلامظاك،1/55،م1964-ةرهاقلا،ةيراجتلا
ديرغيس،62ص،م1981-دادغب،ظحاجلاراد،ةيبرعلاةراضحلا
:ونيللنولراك،141،142ص،برغلاىلععطستبرعلاسمش؛هكنوه
ص،م1911-امور،ىطسولانورقلايفبرعلادنعهخيراتكلفلاملع

)باتكفلألاةلسلس(،برعلادنعمولعلا:ناقوطظفاحيردق،307
تمكح،143،202-37،142-36ص،خيراتنودب-ةرهاقلا
نعنونظلافشك:ةفيلخيجاح،288-287ص،قباسلاعجرملا:بيجن
/1/906،2/1111،2،م1941-لوبناتسأ،نونفلاوبتكلايماسأ

،ةيبرعلاةيكيناكيملاةسدنهلاونيدلايقت:نسحلافسويدمحأ.د،1521
:نانعهللادبعدمحم،18،26،33،75ص،م1976-بلحةعماج
نمحرلادبع،276ص،م1975-ةرهاقلا،يجناخلاةبتكم،ةيمالسإمجارت
.د،103ص،ـه1359-دنهلا،نكدلادابآرديح،ةمكحلانازيم:نزاخلا
ةعماج،همدقتيفبرعلاءاملعلارودوملعلاخيرات:رصتنمميلحلادبع
.151ص،م1974-لصوملا

،ركفلاراد،ءابطألاتاقبطيفءابنألانويع:ةعبيصأيبأنبإ)30(
141ص،قباسلاعجرملا:ناقوطظفاحيردق،2/53،م1957-توريب
:بيجنتمكح،139ص،قباسلاعجرملا:رصتنمميلحلادبع،142-
،اكيناكيملايفبرعلاثارت:يقوشلالج.د،292ص،قباسلاعجرملا
،ةيزيرقملاططخلا:يزيرقملانيدلايقت،56ص،م1973-ةرهاقلا
هللادبعدمحم،1/51،خيراتنودب-حايشلا-نانبل،لحاسلاةعبطم
.269-268ص،قباسلاعجرملا:نانع

262ص،ةيلاخلانورقلانمةيقابلاراثآلا:ينوريبلاناحيرلاوبأ)31(
عجرملا:هكنوه،33ص،قباسلاعجرملا:نسحلافسويدمحأ،263-
،اشنإلاةعانصيفىشعألاحبص:يدنشقلقلا،122-121ص،قباسلا
يفمالسإلا:لاسنفوربيفيل،2/187،م1963-ةرهاقلا،ةيريمألاةعبطملا
،يملححالصدمحموزيزعلادبعدومحم.دةمجرت،سلدنألاوبرغملا



،قباسلاردصملا،ةطوطبنبإ،129ص،خيراتنودب-رصمةضهنةعبطم
1/55،141.

:رصتنمميلحلادبع،135،191ص،قباسلاعجرملا:هكنوه)32(
نايعأيفةنماكلارردلا:ينالقسعلارجحنبإ،150ص،قباسلاعجرملا
،ـه1349-دنهلا،نكدلا،دابآرديح،ةينامثعلافراعملاةرئاد،ةنماثلاةئاملا
:ماشلاوةيتارفلاةريزجلايفةيقترألاتارامإلا:ليلخنيدلادامع،2/308
:رصتنمميلحلادبع،457-456ص،م1980-توريب،ةلاسرلاةسسؤم
:بيجنتمكح،140،167،169،171-139ص،قباسلاعجرملا
نداعموبهذلاجورم:يدوعسملا،233-201ص،قباسلاعجرملا
.1/102،م1965-توريب،سلدنألاراد،رهوجلا

:ميلسقزردومحم.د،2/145،قباسلاردصملا:يدنشقلقلا)33(
نودب-ةرهاقلا،رصمراد،برعلامالعأةلسلس،يروغلاهوصناقفرشألا
.د،140ص،قباسلاعجرملا:رصتنمميلحلادبع.د،96ص،خيرات
ةينابسإلاةغللاىلعةيركسعلاةيسلدنألاتاريثأتلا:يرماعلاريشبدمحم
يفيمالسإلايبرعلادوجولاةودنىلإمدقمثحب(ينابسإلايبرحلابناجلاو
.)روشنمريغ()م1992لوألانوناك7-6لصوملاةعماج،سلدنألا

1867-كزبيل،دلفتسيوةعبط،نادلبلامجعم:يومحلاتوقاي)34(
نسحلاوبأ،96،97-2/95قباسلاردصملا:يزيرقملا،2/520،م
1966-دادغب،فراعملاةعبطم،داوعسيكروكقيقحت،تارايدلا:يتشباشلا
:لاينادنبإ،88-87ص،قباسلاعجرملا:يميمتلامظاك،187ص،م
1963-ةرهاقلا،رصمةعبطم،ةدامحميهاربإقيقحتوةسارد،لظلالايخ
.م

:يدفصلانيدلاحالص،2/64،قباسلاردصملا:ةعبيصأيبأنبإ)35(
،ةيلامجلاةعبطملا،يكزدمحأقيقحت،نايمعلاتكنيفنايمهلاتكن
تارامإلا:ليلخنيدلادامع،208-206ص،م1911-ةرهاقلا
دئاريرزجلا:سمشلاهللادبعدجام،1شماه،506ص،ةيقترألا
106-101ص،م1982-دادغب،ظحاجلاراد،يبرعلايكيناكيملاقيبطتلا
.

كيناكيملاةمدقم:ناونعبسمشلاهللادبعدجامةساردوقيقحت)36(
ةروصعمعوضومللةساردنمضتييذلالوألاءزجلا،ةيبرعلاةراضحلايف
ةعانصيفعفانلالمعلاوملعلانيبعماجلا:يرزجلاباتكللماكلاصنلل
.م1977-يبرعلايملعلاثارتلاءايحإزكرم،دادغبةعماج،ليحلا



.باتكلااذهنمعبارلاولوألانيلصفلايفليصافتلارظنت)37(
.دةمجرت،يملاعلاملعلاروطتيفهرثأوبرعلادنعملعلا)38(

،1962-ةرهاقلا،ملقلاراد،راجنلاميلحلادبع.دوىسومفسويدمحم
.207-206ص

تيقلاةرضاحم،يبوروألاركفلاروطتيفةيمالسإلاةفسلفلاريثأت)39(
ص،م1955-لصوملا،نيملعملاةيعمجتاروشنم،م1955ماعلصوملايف
8-9.

.10-9ص،هسفنعجرملا)40(
.11-10ص،هسفنعجرملا)41(
ثوحب،ةرصاعملاةايحلاوةيمالسإلاةفاقثلا:هللافلخدمحم)42(

فلخدمحمميدقتوعمج،نيثحابلانمةعامجفيلأتةيمالسإتاساردو
.42ص،ةيناثلاةعبطلا،هللا

.13/196ةيناثلاةعبطلا،ةراضحلاةصق)43(
سينأ.دةمجرت،يملعلاثحبلايفنيملسملاءاملعلاجهانم)44(

.15ص،م1961-توريب،ةفاقثلاراد،ةحيرف
نمةعامجفيلأت،هتفاقثوهعمتجم:ىندألاقرشلا:غنويرليوك)45(

.161-160ص،غنويرليوكريرحت،نيثحابلا
بتكلاءايحإراد،رتيعزلداعةمجرت،ماعلابرعلاخيرات)46(

.392ص،م1948-ةرهاقلا،ةيبرعلا
،نييالمللملعلاراد،يكبلعبلارينمةمجرت،مالسإلانععافد)47(

.131-130ص،ةثلاثلاةعبطلا،م1976-توريب
.375ص،ةكمىلإقيرطلا)48(
،ضهيونجاجعةمجرت،يمالسإلاملاعلارضاح:درادوتسبورثول)49(

.135-1/134،ةثلاثلاةعبطلا،م1971-توريب،ركفلاراد
،هللاحتفسيجرجبيرعت،دلونرأساموتفارشإ:مالسإلاثارت)50(

.565-563ص،ةيناثلاةعبطلا،م1972-توريب،ةعيلطلاراد
،مساقلانيدلاردب.دةمجرت،ةيمالسإلابوعشلاوبرعلاخيرات)51(

.330-1/329،م1972-توريب،ةقيقحلاراد
ةذتاسألانمةعامجبيرعت،مالسإلايفةثيدحلاتاهاجتالا)52(

.35-34ص،م1961-توريب،يراجتلابتكملا،نييعماجلا
.246-245ص،ةيناثلاةعبطلا،برعلاومالسإلا)53(
.435ص،ةثلاثلاةعبطلا،برعلاةراضح)54(



.437صهسفنعجرملا)55(
.442صهسفنعجرملا)56(
.460ص،مالسإلاثارت)57(
.402-400ص،برغلاىلععطستبرعلاسمش)58(
ةنجل،يفاودحاولادبعيلع.دقيقحت،نودلخنبإةمدقم)59(

.4/1207،م1962-ةرهاقلا،يبرعلانايبلا
.1208-4/1207،هسفنردصملا)60(
.1212-4/1207،هسفنردصملاليصفتلابرظني)61(
.1224-4/1223،هسفنردصملا)62(
-توريب،ةعيلطلاراد،قرزأليشيمةمجرت،ابوروأوبرعلا)63(
.36-34ص،م1979

نيثحابلانمةعامجفيلأت،ةيمالسإلاةراضحلايفعونتلاوةدحولا)64(
.39-38ص،موانبوركريرحت

راد،راطيبلاليعامسإةمجرت،خيراتلايفهزكرمويبرعلاركفلا)65(
.77-62،76ص،م1972-توريب،ينانبللاباتكلا

.93صهسفنعجرملا)66(
.26ص،ةثلاثلاةعبطلا،برعلاةراضح)67(
.569-568ص،هسفنعجرملا)68(
راد،ةيبوروألاةراضحلايفبرعلارثأ:داقعلادومحمسابعنع)69(

.46-45ص،ةيناثلاةعبطلا،م1960-ةرهاقلا،فراعملا
.36ص،ابوروأوبرعلا)70(
.10ص،هسفنعجرملا)71(
،دئارلاراد،ةيبوروألاةراضحلايفبرعلارثأ:رهظملالجنع)72(

.171،192-170ص،م1967-توريب
.هسفنعجرملا)73(
.هسفنعجرملا)74(
.هسفنعجرملا)75(
.132ص،برعلادنعملعلا)76(
.171-170ص،ةثلاثلاةعبطلا،برعلاةراضح)77(
.192ص،هسفنعجرملا)78(
.569-568ص،هسفنعجرملا)79(
.123-119تاحفصلانمتافطتقم،ابوروأوبرعلا)80(



.هسفنعجرملا)81(
1989-سنوت،رشنلاومالعإللةنوتيزلا،ةيمالسإلاةراضحلارهوج)82(

.6ص،م
.156ص،مالسإلادوعو)83(
ريراكنيليه:باتكرظنيةلأسملاهذهنعليصافتلانمديزملل)84(

.)ناريخألانالصفلا(،ةيتايفوسلاةلودلاوتايموقلا:سوكناد
.64شماهيفةيرشنلاهليصافتىلإةراشإلاتقبس)85(
لعفامك،يمالسإروظنمنمبحلايفىتحاوبتكمهنأركذتنل)86(

.)فآلالاوةفلألايفةمامحلاقوط(فورعملاهباتكيفيسلدنألامزحنبإ
يضر(سنأنعنسحدانسإب،بختنملايفزيزعلانبيلعهركذ)87(

باب،ينيعلانيدلاردبل"يراخبلاحيحصحرشيفيراقلاةدمع":)هنعهللا
."ةعارزلاوثرحلا"

يمالسإلاليصأتلايف:ليلخنيدلادامع.د:ليصفتلابرظني)1(
.217صيناثلالصفلا،م1998-نامع،ناقرفلاراد،خيراتلل

:رظنيعوضوملالوحةحيحصلاثيداحألاصوصنىلععالطالل)2(
ةيوبنلاثيداحألايفةراضحلاوخيراتلاليلد:وزرلانسحوليلخنيدلادامع
،م2003-نامع،يمالسإلاركفلليملاعلادهعمللندرألابتكم،ةفيرشلا
.)ةينثولاوكرشلا(روحم،سماخلالصفلا

باتكلاراد،يمالسإلاخيراتلابتكنفيك:بطقدمحم)3(
.187ص،م1992،يمالسإلا

ةراضحلاوخيراتلاليلد:وزرلانسحوليلخنيدلادامع:رظني)4(
.)ةطلسلاوةمألا(روحم،عبارلالصفلا

ةمألا(روحم،سماخلاوعبارلانالصفلا،هسفنعجرملارظني)5(
.)ةطلسلاو

ةيملاعلارادلا،ملسملالقعلاةمزأ:ناميلسوبأديمحلادبع.د)6(
ةعبطلا،م1994-اينيجريف،يمالسإلاركفلليملاعلادهعملاويمالسإلاباتكلل
.50-47ص،ةثلاثلا

104نارمعلآ،128،143ةرقبلاةروس:ميركلانآرقلا:رظني)7(
.52نونمؤملا،92ءايبنألا،181فارعألا،110،

،ةراضحلاوخيراتلاليلد:وزرلانسحوليلخنيدلادامع:رظني)8(
.)ةيبصعلاوةقرفلاونتفلا(و)ةطلسلاوةمألا(روحم

.46ص،ملسملالقعلاةمزأ:ناميلسوبأديمحلادبع.د)9(



،يعامتجالالدعلايفلاقم،ليلخنيدلادامع:ليصفتلابرظني)10(
.66-33ص،يناثلامسقلا،ةثلاثلاةعبطلا

،ةراضحلاوخيراتلاليلد:وزرلانسحوليلخنيدلادامع:رظني)11(
)يعامتجالامالسلاولفاكتلاولدعلا(روحم،سماخلاوعبارلانالصفلا
.)يعامتجالاملظلاوقزمتلا(و

.)لاملا(روحم،سماخلاوعبارلانالصفلا،هسفنعجرملارظني)12(
بتكملاً،ايمالسإنودلخنبإ:ليلخنيدلادامع:ليصفتلابرظني)13(

.65-58ص،ةيناثلاةعبطلا،م1985-توريب،يمالسإلا
يسابعلاةفيلخلاجاوزليصافت-لاثملاليبسىلع-رظني)14(

خيرات:نسحميهاربإنسح.د:لهسنبنسحلاتنبناروببنومأملا
يناثلاءزجلا،ةسداسلاةعبطلا،يعامتجالاويفاقثلاوينيدلاويسايسلامالسإلا

تنبىدنلارطقبدضتعملايسابعلاةفيلخلاجاوزو،461-459ص
/3هسفنعجرملا،نسحميهاربإنسح.د:نولوطنبدمحأنبهيورامخ

456-458.
،ةراضحلاوخيراتلاليلد:وزرلانسحوليلخنيدلادامع:رظني)15(

)..قلخلاءوس(و)..ةأرملا(و)..قلخلانسح(روحم،سماخلاوعبارلانالصفلا
خيراتلاةباتكةداعإلوح:ليلخنيدلادامع:ليصفتلابرظني)16(

.65-54ص،م1986-ةحودلا،ةفاقثلاراد،يمالسإلا
نودب(-رئازجلا،باحرةبتكم،رصاعملاانعقاو:بطقدمحم)17(

.138-137ص،ةيناثلاةعبطلا،)خيرات
يفيمالسإلابالقنإلاحمالم:ليلخنيدلادامع:ليصفتلابرظني)18(

:دومحمنيدلارون،)طيطختلاوةرادإلا(لصف،زيزعلادبعنبرمعةفالخ
.)ءاضقلاوةرادإلاناديميف(لصف،ةيناثلاةعبطلا،ةبرجتلاولجرلا

قرف:يتحبونلاىسومنبنسحلا-لاثملاليبسىلع-رظني)19(
:يرعشألانسحلاوبأ،قرفلانيبقرفلا:يدادغبلارهاقلادبع،ةعيشلا
،ديمحلادبعنيدلاييحمدمحمقيقحت،نيلصملافالتخإونييمالسإلاتالاقم
.م1950-ةرهاقلا،ةيرصملاةضهنلاةبتكم

.5-4ص،قرفلانيبقرفلا:يدادغبلا)20(
،ةراضحلاوخيراتلاليلد:وزرلانسحوليلخنيدلادامع:رظني)21(

.)ددشتلاوولغلا(روحم،سماخلالصفلا
،لوألامسقلا،هتاموقمويمالسإلاروصتلاصئاصخ:بطقديس)22(

.12-9ص،م1962-ةرهاقلا،ةيبرعلابتكلاءايحإراد



.دؤادوبأودمحأهجرخأ)23(
،ةراضحلاوخيراتلاليلد:وزرلانسحوليلخنيدلادامع:رظني)24(

.)ةعدبلاوةفارخلاولهجلاراشتنا(روحم،سماخلالصفلا
-139تاحفصلانمتافطتقم،رصاعملاانعقاو:بطقدمحم)25(

150.
اميفميركلانآرقلايفةفلتخملااهتافيرصتب)لمعلا(ةظفلتدرو)26(

مجعملا:يقابلادبعداؤفدمحم:رظني:ةرمنيتسلاوةئامثالثلابراقي
ص،ـه1364-ةرهاقلا،ةيرصملابتكلاراد،ميركلانآرقلاظافلالسرهفملا

483-488.
،ةراضحلاوخيراتلاليلد:وزرلانسحوليلخنيدلادامع:رظني)27(

.)رامعالاولمعلا(روحم،عبارلالصفلا
ةفارخلاولهجلا(روحم،سماخلالصفلا،هسفنعجرملا:رظني)28(

.)ةعدبلاو
.991-3/990،نودلخنبإةمدقم)29(
.4/1207،هسفنردصملا)30(
.4/1232،هسفنردصملا)31(
.4/1238،هسفنردصملا)32(
سنأنعنسحدانساببختنملايفزيزعلانبيلعهركذ)33(
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