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 ِمْيِحَّرلا ِنَْمحَّرلا ِهللا ِمْسِب

 

 نيسح دمحأ ميهاربإ نيدلا رصن روتكدلا ذاتسألا ميدقت

 ةغالبلاو دقنلاو بدألا ذاتسأ

 

 مالسإلا روصع ذنم ًةدتمم ًةليوط ًةلسلس هدجي يمالسإلا بدألا فيرعت يف رظانلا

 نم امأ ،لكشلا ثيح نم هحلطصم ىلإ {رظن اذإ اذهو ،ثيدحلا رصعلا ىلإ ىلوألا

 ،هئدابمو ،هميق يف مالسإلل ماعلا موهفملا لوانتي بدأ وهف ماعلا نومضملا ثيح

 َمِراكَم َمَِّمتُأل ُتْثِعُب اَّمنإ« :ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لاق اذل ؛هقالخأو ،هكولسو

 متيل هسنج نم ريثكلا ءيشلا ىلع ريسيلا ةفاضإ ميمتتلا نأ انمهف اذإف 1،»ِقالْخألا

 باحصأ اوناك مهتيلهاج يف برعلا نأ {ديفي فيرشلا ثيدحلا اذه نإف ؛لمكيو

 بّذهف ،مالسإلا ءاجو ،لدعلاو ةءورملاو قلخلا نم سُسُأ ىلع ينبم يراضح ثارت

 اونهو ؛مهقالخأ تلَّلحتو ،ميقلا كلت نع اوَّلخت املو ،مهقُّوفت َّرس ناكف ،ميقلا كلت

 مزتلي يلهاجلا رصعلا نإ يأ 2،مهريغل نيدَبعتسُم اوطقسو ،مهسفنأ ةيامح نع اوزجعو

 
 ،19ج ،)ملقلا راد ةعبطم ،باهشلا راد :ةرهاقلا( ،انبلا نمحرلا دبع دمحأ :قيقحت ،دنسملا ،لبنح نب دمحأ 1

 .75ص

 ،)1984 ،1ط رصانلا راد :توريب( ،يلهاجلا رعشلا يف يقلخلا بناجلا ،اجاوخلا يربص يدهز :رظنُي 2

 .13-12ص
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 اهيف امو ،يدعجلا ةغبانلا ةديصق ىلإ ًالثم رظناو ،مالسإلا ىحنم هراعشأ ضعب يف

 1:لاق ،قالخأو ميقو لئاضف نم

ــــــــــــــشْكَن ْمَلَـف اَـنْكَلَم  ٍةَّرُِحل اًـعاـنِق ْفِ
 

 ارَّمَسُمـــــــــــلا َدْيِدَحلا َّالإ ْبِلَتْسَن َْملو 
 

 ْتَحَبْصأ َكاَذ ىَوِس اَنْـئِش انَّنأ ْوَلو
 

ـــــنْـيِف مُهُمِئارَك  ـــــبُـت اَ ــــــــــــــشُتو ُعاَ  ىََرتْ
 

ـــــــــــــــــسْحأ َّنِكَلو  الُعلا ىلإ اَـــنْـتََمن gًاَ
 

ــص َءgآو   ارَّقَحُمـــــــــــــــــلا َمْوُرَـن ْنأ ٍقْدِ
 

 ىلع سكعني ؛ناسنإلاو ةايحلاو نوكلا نع ًالماش اًرُّوصت نيدلا ناك اذإف

 كلذ ناكأ ءاوس صاخلا هنولب ا™وليو ،هتفاقثو هكولس ىلعو ،اهلك ناسنإلا تاطاشن

gيذلا يعيبطلا طيحملا ءازإ ناسنإلا سيساحأ ريوصتل ةليسو بدألا نإف ؛ا́يفخ مأ اًزر 

 نع ريبعتلا ىلإ ةفاضإلg ،طسولا اذه يف هجهابمو هفواخم ريوصتل هتليسوو ،هيف دلُو

 .ةيعامتجالا تاقالعلا كلت نم هفقوم

 ىلإ ةيمالسإلا ةينيدلا ةرظنلا عم يقتلت ةيبدألا تاساردلا نم اًريثك دجن كلذلو

 ءاقللا" هتسارد يف نامديرف سيروم هيلإ اعد ام كلذ لثمو ،بدألا يف يرشبلا جذومنألا

 ."رصاعملا ناسنإلا جذامن :انمدع يفننل" هباتك يف هقَّبطو ،"بدألاو نيدلا نيب

 نأ نم َّدُب ال بدألاو نفلا نأ بدألاو نفلا نوؤش يف نيثحابلا ضعب ىريو

 نإ" :ويوج يسنرفلا بتاكلا لوقي ،قالخألا دعاوق ىلع اًمئاق نيدلا لثم نوكي

 قامعأ نم دحاو تقو يفو اًعم اعبني نأ بجي ،هتيرقبعك بيدألا دنع يقالخألا حورلا

 
 ،فيلخ فسوي :رظنُيو ،ءارلا فرح ،)1953 ،ن.د :امور( ،ونيلa bرام :قيقحت ،ناويدلا ،يدعجلا ةغبانلا 1

 .106ص ،)2ط ،فراعملا راد :ةرهاقلا( ،يلهاجلا رصعلا يف كيلاعصلا ءارعشلا
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 ةهجو نم ىتح ةبترم ُّطحأ لاح لك ىلع وه يقالخألا ريغ بدألا نإو ،هتعيبط

 ."ةصلاخلا ةينفلا رظنلا

 يف رليم ىريو ،ماعلا ينوكلا يعولا نم عون هنأ ىلع بدألا ىلإ ريلدوب رظنيو

 نيدلا لاجم نم ُّمهأ بدألا يف مازتلالل لاجم ال نأ ؛"نيدلاو بدألا" ناونعب هل ثحب

 .قالخألاو

 - اًرفانت دجت الو ،بدألاو نيدلا نيب ةحضاو ةقالعلا تناك اذه لجأ نم

 كلذو ،ا́دج ةقيثو ةلصلا لب - كلذب ءاّرقلا رعشُي نأ نيثحابلا ضعب لواح امك

 .يناسنإلا كولسلا بيذº بدألا يف لصألا نأل

 ةميلسلا ةيرطفلا ةديقعلg طبترم بدأ يمالسإلا بدألا نأ ةجيتنلا ؛نذإ

 وه - م[ألاو نينسلاو روصعلا دادتما ىلع - يمالسإلا بدألا دجن اذل ؛قالخألاو

 همزالُي يذلا يمالسإلا راطإلاو ،ةبيطلا ةملكلاو ،ةليبنلا قالخألg طبتري يذلا بدألا

 .هبرشم وأ هعبنم ناك امهم ٌّيمالسإ ٌبدأ ؛تافصلا هذΩ مزتلي ٍّصن ُّلكف ،رهدلا دبأ

 ةحامس لمحت اه{دجو باتكلا اذه اΩ داج يتلا ثوحبلا ىلإ {رظن اذإو

 ةيقالخألا لثملا" ؛هت[وتحمو ،هنومضمو ،ماعلا هراطإو ،هلكش يف ؛يمالسإلا بدألا

 قدزرفلاو ريرج ضئاقن يف ِّينآرقلا ِّصانتلا تايلآ" ،"داَّدش نب ةرتنع ةريس يف

 يف ةَّيقالخألا ميقلا" ؛"ةَّينطولا ِّيدورابلا دئاصق يف ةيمالسإلا حمالملا" ،"لطخألاو

 يلع مليف يف ةَّيمالسإلا صئاصخلا" ،"ةَّيويالملا ريدنب دِّيَّسلاو ةَّيبرعلا احج ت[اكح

gg كوبال غناجوب".  
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 ،هكولسو هميق يف يمالسإلا بدألل دادتما الإ يه ام تاعوضوملا هذه ُّلكف

 ،كلذك نوكي نأ يغبني بدألاو ،اΩ ومستو ،ةيرشبلg ىقرت ةفافش ةيحور ةوعد اهيفو

 ؛سوفنلا ذاوشو رشبلا طاطحنا جلاعيو ،سوفنلا بيذºو ةليضفلا ىلإ وعدي نأ يأ

 .ةيرصنعلاو ةيهاركلاو دقحلا ذبنو ،مالسلاو ةبحملاو ةليضفلا ىلإ هتوعدب

 ،ةليضفلا ىلإ وعدي نم لك قفوي نأ ىلاعتو هناحبس هللا لأسأ ؛اًريخأو

 ،ةليبنلا مالسإلا ميقبو ،ميركلا ديشرلا يمالسإلا كولسلاو قالخألا مامزب كسمتيو

 طارصلا ىلإ رشبلا يدهي يذلا ساربنلا يه ميقلاو ةلضافلا قالخألا نوكت ىتح

 .ميقتسملا

 نيسح دمحأ ميهاربإ نيدلا رصن .د .أ
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 ديهمت

 

 ؛بارطضالاو ضومغلg ٌطوحم "يمالسإلا بدألا" حلطصم نأ نم مغرلا ىلع

 اذه جار دقو ،ثيدحلا رصعلا يف ةلماش ةض™ يمالسإلا بدألا ةكرح تدهش

 روصتلا نع هريبعت قدصو هتلالد ةقد قلطنم نم مهريغو نيملسملا نيب حلطصملا

 كلذو ةلالدلا كلت مهضعب عَّسو امبرو ،هب همازتلاو ،ةايحلاو ناسنإلاو نوكلل يمالسإلا

 اذه يف لخديف ،سفنلا نع حيورتلاو ةيلستلا بدأ وأ يلامجلا بدألا لمشتل ريبعتلا

 برضي امنإو ،ثيدحلا بدألا ىلع رصتقي الو ،مهريغو نوملسملا هجتنأ يذلا بدألا

 مظانلا مالسإلا لثمي وهف ،حلطصملا ةثادح نم مغرلا ىلع خيراتلا قامعأ يف هروذجب

 يأ ؛هميقو هقالخأو هئدابم مازتلg هناحبس قلاخلا جهنم ىلع ةيناسنإلا ةايحلا ةريسم

 .اًدقنو اًعادبإ بدألا يف اًجهنم هذاختاو مالسإلا مازتلا لثمي يمالسإلا بدألا نإ

 يهو ،يمالسإلا بدألا يف ثوحب ضرع باتكلا اذه َّىيغتي قلطنملا اذه نمو 

 ،ةروصو ةملكو ،ثيدحو ميدقو ،رثنو رعش نيب اهتلوانت يتلا ةداملا تعَّونت ةسمخ ثوحب

 ةعونتملا داوملا كلت عم لماعتلا يف ́[دقن اًهُّجوت هتايط يف لمح اهضعبو ،ةكرحو تابثو

 .ً{راقم اًهُّجوت رخآلا اهضعب لمح نيح يف ،اهتجلاع يتلا

 نب ةرتنع ةريس يف ةيقالخألا لُثُمـلا لوانت باتكلا اذه يف ثوحبلا لوأو 

 يبنلا يده ضعب ناك ام ةيلهاجلا يف قالخألا مراكم نم زاح ةرتنع نإف ،داَّدش

 .ىذتُحي يوبرت ٌلثم كلذ يف نوكي نأ نكميو ،مَّلسو هيلع هللا ىَّلص ميركلا
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 نآرقلا نإف ،ضئاقنلا رعش يف ينآرقلا صانتلا تايلآ يناثلا ثحبلا لَّصفو 

 ا́يمالسإ نوكي ال بدألا نأ يف َّكش الو ،يبرعلا يبدألا عادبإلا يف تارثؤملا مهأ ميركلا

 .َّلجو َّزع هللا باتك نيعم نم فرغي مل ام

 همظن يذلا ينطولا رعشلا يف ةيمالسإلا حمالملا ثلاثلا ثحبلا ضرعتسا مث 

 جاتنلا اذه يف ةزرابلا اهتناكم حمالملا كلتل تناك دقف ،يدورابلا يماس دومحم

 .زيمتملا يرعشلا

 ت[اكح يف ةيقالخألا ميقلا نياع ذإ ؛نراقملا ههُّجوتب عبارلا ثحبلا زَّيمتو 

 ةفاقثلا ىلإ يمتنت يتلا ريدنب ديسلا ت[اكحو ،ةيبرعلا ةفاقثلا ىلإ يمتنت يتلا احج

 .اهنيب عقاولا فالتخالاو هباشتلا ملاعم ىلإ لصوتلا ليبس يف اºايئزج نراقو ،ةيويالملا

 ةيمالسإلا صئاصخلا ىَّرحت دقو ،ةيئامنيس هتدام تناكف ثوحبلا سماخ امأ

 يلع" ةصق سبتقي يهاكف مليف وهو ،"كوبال غناجوب gg يلع" ناونعب يزيلام مليف يف

gg لامتحال هأَّيه امم ،"ةليلو ةليل فلأ ت[اكح" يف تدرو يتلا "ا́صل نيعبرألاو 

 .ةيويالملاو ةيبرعلا نيتفاقثلا نيب ةنراقملا نم ءيش

 ،ةيرشبلا [اضقلا عيمج لمشي يمالسإلا بدألا نأ ثوحبلا هذه نم حضيو 

 ىنعملا ُرِثْؤُـيو ،ناكمو نامز لكل حلصيو ،ًالكشو ً{ومضم صالخإلا أدبم ىلإ زكتريو

 مهِّضحو سانلا بيذº هتياغو ،ضومغلا نع ىأنيو ،حوضولg ىنعيو ،ظفللا ىلع

 .ريخلا ىلع

قيفوتلا ُّيلو ُهللاو


