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.«سلدنألاىفمالسإلاةفسالف

زربْادنعهراطإوثحبلالاجموماقملاهبحمسيىذلاردقلابةيضقلاهذهانعبتتدقو

عبتتننأعطتسنملودشرنباف،ليفطنباف،هرسمنبابنيئدابسلدنألاةفسالف

وأاطمنهركفلثميمهنمالكنأرابتعابةثهاثلاءالؤهبانيفتكاامنإو،ةفسالفلاعيمج

.ةفسلفلاونيدلانيبقيفوتلاروصنمةروص

ىفةصاخموةفسالفلاتعدىتلافورظلاىلإةراشالابانأدباننإفلاحىأىلعو

.ةصاختافلؤماهلاونرفأنأباوزيمتمهنإىتحةيضقلاهذهبمامتهالاىلإسلدنألا

ةلاسرىفنيفرطلانيبقيفوتلاىفةرسمنباهلواحمضرعىلإانلقتناو

.ثحبلاراطإهبحمسيىذلاردقلاباهليلحتعم(رابتعالا)

ىح)هتصقلالخنمليفطنبادنعقيفوتلاهلواحمنعثيدحللكلذذعبانضرعتو

.اهيفقيفوتلاحمالممهأانحضومث،ةصقللاصخلمانضرعدقو(ناظقينب

ةراشالابانأدبف،مظعألاحراشلادشرنبادنعةيضقلانعثيدحلاىلإانيهتناو

ىلإو،اهيلعىلازغلاةلمحدعبةصاخبوةفسلفلابتطاحأىتلاةبعصلافورظلاىلإ

هتعفدىتلبابسألامهأنمتناكفورظلاهذهنأىلإانهبنو،اهلضرعتىتلاةنحملا

«لاقملالصف»هيباتكاهلدرفأهنإىتحالنوحلمامامتهاةيضقلاهذهىلوأنأىلإ

تفاهت»باتككىرخآلاهبتكضعبىفاهلهضرعتنعالضف«ةلدألاجهانم»و

نيبةقالعلالاجمىفهيلإتُـهجوىتلاتاماهتالاضعبىلإاضيًاانهبنو«تفاهتلا

ىفهنمقلطناوأهيلعدمتعاىذلاساسألاانيبمث،ةيفسلفلاةقيقحلاوةينيدلاةقيقحلا

،جهنملااذهىفاهيلعدمتعاىتلاسسألامهْاوكلذىفهجهنمانحمفواريخْاو،هقينوت

نمال،دحأهيلاهقبسيملاديرفاجهنمةيضقلاةجلاعمىفعبتادقهنأىلإانيهتناو



ىفهتلواحمف،ىبرعلاقرشملاةفسالفنمالو،ىبرعلابرفملاوأسلدنألاةفهناف

.اهلكتالواحملالمكأولضفًا-قحب-دعتقيفوتلا

ةفسلفللنيدلاعضخْاهنأ-ضعبلامعزامك-حيحصلانمسيلهنأىلإانهبنو

،قحامهنمالكنأل،امهنيبنزاوتلاىلعصرحدقاننوسليفنأحيحصلاامنإو

.هريبعتدحىلعةعيرشلاتخأةمكحلاو

ناعتسملاوهو..قفوملاهللاو

دوصقملادبعىتفلادبعدوصقملاديع



٠يّـكْـل

عوضومنعةماعةركف

ةفسلفلاونيدلانيبقيفوتلا

اهتضرفىتلاتاعوضوملانمةفسلفلاونيدلانيبقيفوتلاعوضومربتعي

ةيبرعلاىلإتمجرُـتنأدعبةينانويلاةفسلفلانأكلذ،انتقسيالفىلعةيمالسالاةتيبلا

تالكشمللتضرعتامدنعةصاخو،ةديدشةمواقمتدجودقىمالسال.ااطيحملاتلخدو

اهلةمواقملاهذهنكتملو،نيدلااهبدروىتلادئاقعلاةقيقحسمتىتلاةيقيزيفاتيملا

.ةيمالسالاحِورللةنيابماًـميرلثمتاهنأللب،اًـهيزناًرحاًركفلثمتاهرابتعاب

نأةجردىلإ-ءاهقفلانمةصاخونيملسملاضعبدنعاهلةمواقملاتلصودقو

غيزلاراثمو،لداضلاوةريحلاةدامو،لالحنالاوهفسلاُساهاهنأبمهنمدحاوحرص

ججحلابةديؤملاةرهطملاةعيرشلانساحمنعهتريصبتيمعفسلفتنهو،ةقدنزلاو

،نامرحلاونالذخلاهنراقاًـملعتوًاًـميلعتاهبسّـبلتنمو،ةرهابلانيهاربلاو،ةرهاظلا

.(١)«ناليشلاهيلعنوحتساو

ةدحفيفختىلعاولمعينأنيملسملانماهقاشعوةفسلفلاهذهراصنأىلعناكو

كلذقيقحتلاوتجلدقو،ىمالسال.ااعمتجملاىفةتباثًاضرأاهلاوهمينأوةمواقملاهذه

هيلعدامتعالاىلإوعدتوىناسنالالقعلادجمتىتلاةيوبنلاثيداحألاسملتىلإ

:هللاقمث،ّلبفّافْلِـبق'ا:هللاقلقعلاهللاقلخامل»ثيدحك،ريكفتلاىفهمادختساو

،«كنمّىلإْبحأاًـقلختقلخام:لاق،ربد'افْرِـبْد‘ا

،لمأتلاوريكفتلاىلإوعدتىتلاتايآلاهيفنوسملتيميركلانّارقلاىلإاوأجلامك

فوقولل،نوكلارارسأفاشكتساىفةيركفلاناسنالاتاقاطلالغتسابوجوديفتو

قوفتلاجملااذهىفتايآلاو،لالجلاولامكلاتافصنمهلاموقلاخلاةمظعىلع

ليللافالتخاوضرألاوتاومسلاقلخىفنإ»ىلاعتهلوقًالثمكلذنم،رصحلا

.د١٣٤٨ةنسةرهاقلا،٣٤صىواتفلا:حالصلانبا(١)



تاومسلاىفاذاماورظنالقوهلوقو(ا٩.ةيآلانارمعلأ)يباكااىلوألتايآلراهنلاو

.(١.اةيآلاسنوي)يضرألاو

ريكفتلاضراعيالمالسالانًااوتبثينأكلذنماولارْاةفسلفلاراصنًانأبيرالو

ةوطخالإسيلاذهنأنوكردياوناكمهنكلو،هعجشيوهيلإوعديهنإلب،ىلقعلا

ىلإةوعدتسيلىلقعلاريكفتلاىلإمالسالاةوعدنأل،ةياهنلاتسيلو،ةيديهمت

.ةينانويلاةفسلفلا

ىلإةفسالفلانمريثكلام-ةفسلفللديهمتلاىنعأ-هاجتالااذهىفًاناعمإو

اهلصأىلعءانباهلًاليضفت(ةفسلف)ةملكنمًالدب(رابتعالا)ةملكلامعتسا

ريثكدنعةريبكةوظحةملكلاهذهتيقلدقو،عامسألاىفًالوبقاهديزيامم،ىنَارقلا

ىذلاىنعملابمهنملكاهلمعتساو،نيخرؤملاوةيفوصلاوةفسالفلاكنيملسملافئاوطنم

ليفطنباوةرسمنباوانيسنباوىبارافلاةفسالفلانماهلمعتساو،هصصختمدخي

.(١)دشرنباو

ايبةفسلفلامئاعدديلپوتلىفكتنكتملةيديهمتلاةوطخلاهذهنأىلإهبنننًادبالو

راصنأاهبموقي،ىلوألاةوطخلانمدعبأىرخأةوطخاهعبتتنأنمدباللب،نيملسملا

.لقعلاوىجولانيبوأةفسلفلاونيدلانيبقيفوتلاىهةوطخلاهذهو،اهقاشعوةفسلفلا

اوزتعاو،هيفكشال«ْقحمهنيدنأبةفسلفلاراصنأوأ،مالسالااةفسالفنمَادقل

قحاهنأىلعاهيلإاورظنو،اهتمصعوةفسلفلاومسباًـضيأاونمّاو،هئدابموهميقب

نأاوضريملو،نيدلالجأنمةفسلفلاباوحضينْااونيريملمهنإفاذهلو،هيفبيرال

,ةفسلفلاليبسىفنيدلاباوحْـصي

ضراعتنمولبيامعفدو،امهنيبقيفوتلااولواحينأالإنذإمهمامأنكيملو

ةفسلفلابنوكسمتياومادام،مهيلعاهسفنتضرفقيفوتلاةركفنْااذهىنعمو،امهنيب

ىفمهلُدبتملاهنأل،هتلزنموهفصىفاهنوعضيو،مالسالابمهكسمتنعلقيالاًـكسمت

،هسفننيدلاةمالسلةمزالةرورضاهنأىلعمهلتدبلب،نيدلاعمةرفانتمةياديلا

.قحلاىلإسانلاةيادهلقيرطاهنأىلعاهيلإارظنو

M.`dlah.66.:رظنا(١) (li, Ibn Khaldun's Philosophy of Histow, PP



.اهلمهريدقتومهبحپو،ةفسلفلاىلعمهصرحلامهنيبقيفوتلاىلعاومدقْامثنمو

نيملسملاةفسالفقيفوتنأىري(رهيزللوج)لاثمأنمنيقرشتسملاضعبنكلو

مهعانتقانعالو،ةيقيرغالاةفسلفللىسفنلامهلوبقنعمنيالةفسلفلاونيدلانيب

ىأرلاطخسبنجتمهتلواحمنعو،نيملسملاروهمجنممهتيشخنعمنيلب،اهتمصعب

.(ا)ةفسالفلاوةفسلفلاىلعىمالسال.ااماعلا

نمهدعبىتأنممولكوتملاىسابعلاةفيلخلانمناكامىلإريشيرهيزدلوجلعلو

طخاسلاوةفسلفلاىلعمقانلاروهمجلاةبغرلةيبلتةفسالفلاىلعقيضتنمءافلخلا

نععانتمالا،روهمجلابضغو،ماعلاىأرلاطخسبنجتلبرقألانكيملأنكلو،اهيلع

ىلقعلمعبيرقتلانأل؟نيللانيبواهنيببيرقتلانوناهتأوانموأ،ةفسلفلابلاغتشالا

نممهلةياقوو،هبضغنمةفسبالفللاًراتسنوكيىتح،هكاردإروهمجلاعيطتسيالقيقد

.هتروث

مهلققحيو،ةفسلفلابمهكسمتومهبحنععبنينيدلاوةفسلفلانيبمهقيفوتفنذإو

.اهلبقتلناهذألاةئيهتو،ىمالسالاعمتجملاىفاهلنيكمتلاىفمهفده

ءاوس،لاجملااذهىفاوضاخدقمهلكمالسالاةفسالفنإفلاحىااىلعو

نماندبقرشملاةفسالفناكاذإف،سلدنألاوتبرغملاةفسالفمأ،قرشملاةفسالف

مهونحاونحدقسلدنألاةفسالفنإفةفسلفلاونيللانيبقيفوتلاىلعاولمعدقىدنكلا

نأكلذ،قرشملاةفسالفنمرثكأاّـمامتهاةيضقلاهذهاولوأدقمهنإلب،كلذىف

اًدحأنإف،نيفرطلانيبقيفوتلاباومتهامهنأولوقرشملاةفسالفنأظحاليثحابلا

ىلع،ةياغلاهذهلًاباتكوأةلاسرناكءاوس،هتافلؤمنمءىشصيصختبنعيملمهنم

،ةلاسرباهصخنممهنمف،سلدنألاوأبرغملاةقسهافىدلاًـحضاواذهدجينيح

.ىرنسامكرثك'اوأباتكباهصخنممهنمو،ةصقباهصخنممهنمو

ةفسبالفف،نيقيرفلاالكبتطاحأىتلافورظلافالتخاىلإعجريكلذلعلو

ةفسالفدجوامنيب،ريكفتلاةيرحنمريبكطسقبمهلحمستمهتئيبتناكقرشملا

.ىركفلابصعتلاوداهطضالانماّـَـيشمهتتيبىفسلدنألا

ةبهوةبتكمةسداسط،٢٠٧ىمالسالاريكفتلانمىهلالابناجلا:ىهبلادمحمروتكدلارظنا(١)

.م١٩٨٢ةنسةرهاقلاب



اًداهطضامهتنيبىفاولجيملقرشملاةفسبالفنأبلوقلانكميحاضيالانم٠ىشبو

شيعيناكًالثمىدنكلاف،ركفلاةيرحبنوعتمتياوناكلب،مهريغوأماكحلانماًـتنعوأ

ةفيلخلاءاجاملو،ركفملاةيامحوركفلاةيرحباوفرعنيذلانييسابعلاءافلخلادهعىف

فعضكلذفداص،رحلاركفلاباحصْاداهطضاىفذخأو،ده٢٣٢ةنسلكوتملا

ةينادمحلاةلوللاو،ىراخببةيناماسلاةلوللاك،تخايوللاترهلفونييسابعلاناطلس

مهيدلنولجيءارمألةعباتةددعتمزكارمىفءاملعلاوةفسالفلاقرفتكلذعبتو،بلحب

،.(١)عيجشتلانماًريثك

امك،تماليونلاكلتءارمأنمةياعراولجينأةفسالفللحاتأتاليونلاروهظفنذإو

اوناعنإرْـحاريمأدنعًانامأاولجيوْا،ىنادمحلاةلوللافيسعمىبارافللثدح

.(٢)انيسنبالثدحامك،ريمأدنعاًداهطضا

ىدمىأىلإانملع،رص٠انعلاةفلتخمتناكةيسابعلاةلوبلانأاذهىلإانفضأاذإو

ةنيبدجتنأنكميمه'وارّاف،اًـنمأوةأرجرثكأةفسالفلالعجتقرشملاىففورظلاتناك

.كانهوأانهةبسانم

نيبقيفوتلاىلإهوعديدقامكانهناكنإوقرشملاىففوسليفلانإفمثنبو

.كلذلهتافلؤمنماًـفلؤمصصخينألاًرطضمهسفندجيملهنإفةفسلفلاونيدلا

ةْـيلمهتئيبىف،نيدحوملامثنيطبارملامكحتحتاوشاعدقفسلدنألاةقسبالفامأ

هذهىفبصعتلاغلبدقو،ركفلاةيرحنمٌّايشهسفنلزاجأنملكدضبصعتلاب

نمب-بعشلاونيدلالاجرةاضرملاًـبلط-نوعقويءارمألاضعبتلعجةجردةئيبلا

نباوةجابنباللصحاك،ًانايحأةفسلفلاةساردىفمهنوكراشيومهنومحياوناك

.(٣)دشر

نيبقيفوتلاىلعلمعلاىلإةئيبلاهذهىفنيرطضممهسفنأةقسيالقلادجومثنمو

كلذل،ضرغلااذهلهتافلؤمضعبمهنمدحاولاصيصختىلإولب،ةفسلفلاومالسالا

.ده١٩١٢ةنسةرهاقلا.٢٢٠سم٢هجةيبرعلاةفللابادآخيرات:ناديزىجروجرظنا(١)

روتكدلانراقو،٢٦قحانيسنبادنعةيعيبطلاةفسلفلا:ىقارعلافطاعروتكدلارظنا(٢)

.٢١سمانيسنبا:ىناوهألا

روتكدلاةمجرتاهدعبامو٣٧سمنيدحوملاونيطبارملادهعىفسلدنألاخيرات:ِحاشأفسويرظنا(٣)

.١٩ه٨ةنسةرهاقلا،نانعدمحم



ضراعتتالةفسلفلانأىرخأةيحاننمسانللاونيبيلو،مهسفنأىلعةيحاننماونمأيل

،ناسناللةداعسلاوريخلاقيقحتوهودحاوفدهىلإنايعسيمهنأو،نيدلاعم

،ةفسلفلاونيدلانيبقيفوتلابًاقئافاًـمامتهاسلدنألاةفستافمتهادقفنكياماًـيأو

ىفنيملسملا'نيبةفسلفللنكميىذلاساسألاهرابتعابمهللغاشلالغشلاناكهنأىتح

.اهلةيهاركلاوءادعلاةعزننمففخيو،اهمئاعددلسويو،ةئيبلاهذه

ةديدعاًروصوْااًـطاعنأاومدقو،ىتشكلاسمكلذىفةفسالفلاءالؤهكلسدقو

هيزنلارحلاركفلالصيفيكحرشتةزجوملئاسرةئيهىلعردصاهاهنمف،ةنيابتم

،هتافصوىلاعتهللادوجوتابثإنم،قحلانيللااهبدروىتلاىربكلاقئاقحلاىلإ

لئاسرلاهذهنمو،ةماعلاناهذخالةبسنلابلانملاةبيرقةروصىفةايحلاةياغحضوتو

.(ف٣١٩ةنس.ت)ىبطرقلاةرسمنبال(رابتعالا)ةلاسر

لوصولاىلعلقعلاةردقتابثإىلإفدهتىتلاصصقلابولسًاذختااماهنهو

،نيللااهيلإاعدىتلاقئاقحلاسفنىلعفوقولاو،ىلعألاالملاىلإجردتملاىقرتلاو

تزربأدقو(فه٨١ةنس.ت)ليفطنبال(ناظقينبىح)ةصقصصقلاهذهنمو

لعجدقو،ماهلالاوفشكلاقيرطو،رظنلاقيرط:ةفرعمللنيقيرطدوجوةصقلاهذه

قيرطنعءايشألابهتفرعمدعتسين،اًـعمنيليبسلاكلسي(ىح)هتصقلطبليفطنبا

قيرطنعةفرعملاهيلعضيفتوقونتيو،لقعلاقيرطنعللعيوللحيوطبنتسيو،سحلا

.فشكلا

ةماعلاةنراقملابلوانتامةئيبلاهذهىففسلقلاونيدلانيبقيفوتلاروصنمو

كلذلصصخىذلادشرنباىدلاذهدجنو،ةفسلفلاونيدلانملكلةيساسألااسوطخلا

مهًانمباتكلااذهربتعيو«لاصتالانمةعيرشلاوةمكحلانيباميفلاقملالصف»هباتك

قافتامثنمو،عرشلاولقعلاقافتاتابثال.اةليسوكىلقعلاجهنملادشنتىتلابتكلا

.باتكلاناونعنمولبيامكةعيرشلاوةمكحلاوأةفسلفلا

هنإفةيلامجإةروصبباتكلااذهىفةلكشملاهذهلوانتدقدشرنباناكاذإو

.«ةلملادئاقعىفةلدألاجهانمنعفشكلا»هباتكىفةلصفمةروصباهلوانت
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لبسلدنألاةفسالفىلع-ىرنسامك-زيمتدقدشرنبانأركذلابريدجلانمو

ةفسالفنمدحأهيلإهقبسيملجهنمبدرفتو،لاجملااذهىفاًـضيأقرشملاةفسيالفو

لتحيبرعلاةفسالفنماًـفوسليفدجنالاننأبلوقلاباوصلانمفاذلو،ًاعيمجمالسالا

.(١)دشرنبااننوسليفاهلتحيىتلاةناكملا

نيدلانيبقيفوتلاتالواحماهيلعىوطنتىتلاروصلامهأىلإانرشأنأدعبو

نألواحن،ثحبلااذهىفاهيلعرصتقنفوسىتلاوسلدنألاةفسالفدنعةفسلفلاو

:ىلياميفليصفتلانم'ىشباهيلعءوضلاىقلت

فراعملاراد،ةيناثط١هصدشرنباةفسلفىفىدقنلاجهنملا:ىقارعلافطاعروكدلارظنا(١)

.م١٩٨٤ةنسةرهاقلاب



ةفسلفلاويليدلاتليبقيفوتلا:الوا

ةرسمنيبادنع

ثلاثلانرقلاىفشاعىبطرقفوسليف-ةرسمنبهللادبعنبدمحم-ةرسمنبا

لغتشاف٣١٩ةنسلاوشىفىفوتو،ف٢٦٩ةنسنابعشىفدلُودقف،ىرجهلا

.قرشلاىلإهتالحرتددعتو،ةلزتعملاعمًامموصخجوةيمالكلاتاشقانملاولدجلاب

مهتاهنأو،سلدنألاىلإسمونفلابةجوزعملاةفسلفلالقنهنأعجارملاتركذدقو

.(١)تقرحْادقهبتكنأنيثحابلاضعبركذامك،ةقدنزلاب

ةيمالسالالحارملاىفةيسلدنألاوأةينابسألاةيلقعلانأىلعنوثحابلاعمجيداكيو

ىلعةحماجلاةيعيبطلاتافسلفلاپبوشملاديلجلاركفلالبقتنألةأيهمنكتملىلوألا

تالحرلاددعتو،ةيلقعلاهتفاقثىفقرشلاىلعةرتفلاهذهىفسلدنألادامتعانممغرلا

.امهنيب

كلنتدجوامك،سلدنألاىفةضراعموةمواقمتدجوةفسلفلانأاذهىنعمو

ىلعلمعينأهيلعنْاةرسمنبادجومثنمو،قرشملاىفلبقنمةضراعملاوةمواقملا

'ىيهينأو،ةيسلدنألاةئيبلاىفةتباثًاضرأاهلدهمينْاو،ةمواقملاهذهةدحفيفخت

.اهلبقتللوقعلاوبولقلا

هتلاسرىفىجولاولقعلاوْا،نيدلاوةفسلفلاقافتاتبثينألواحكلذقيقحتلو

:ىلياميفاهيلعءوضلاىقلنىتلا(رابتعالا)ةلاسرىهو،كلذلاهفلأىتلا

:رابتعالاةلاسر

لقعلانأتابثإوهو،اًـتحباًـيفسلفاًـعوضومةلاسرلاهذهىففلؤملاجلاعدقل

ثيحنمنافلتخمناجهننيدلاوةفسلفلانأو،دحاوءىشىلإنايد٠ويناقيرطىجولاو

،لفسألاىلإىلعألانمأدبينيدلانأالإ،ةياغلاثيحنمناقفتمامهنكلوةليسولا

كفوسليفلاف،ىلعأىلإلصيىتحًاجردتماًـقيرطذخأيولفسألانمأدبيلقعلاامنيب

Palacois:رظنا(١) A.: Aben masana, P. l4, Madid, 1914

١١



ةرشابمىبنلاىلإىمُّايقحلاناكنإو،ريخلاىلإسانلاةيادبو،قحلابلطىفىبنلاك

اذإهاعسمىفحجنيدقو،ركفلاورظنلابهيلإفوسليفلاىعسياميب،ىلاعتهللانم

.ةحيحصلاةينلاهيدلترفوت

ةفسلفلانوهطضيكاذنّاسانلاو-ىفسلفعوضومةلاسرلاعوضومنألاًرظنو

ىهو،هتدلبلهأسوفنىلإةببحمةفصبهمسارتسلرطضافلؤملانإف-اهنولاعيو

.اهينتقينمءاذيه.الضرعتيالئلو،ةهجنماهقارحإمدعنمضيلكلذو،(هيقفلا)ةفص

ركذامك،ةرسمنباتافلؤمنمتناكةلاسرلاهذهنْامجارتلاباحصأركذدقو

.(ا)«ةرصبتلا»وهاهمسانأىلإاوراشأدقاوناكنإو،ناملكوربكلذ

وهاذهو،(٢)(ةرصبتلا)سيلو«رابتعالا»اهمسانأتبثأةلاسرلاققحمنكلو

اهلوحرويتىتلاةركفلانومضمعمقفتيمسالااذهنأل،باوصلاىلإبرقألا

ةملكاهنألةملكلاهذهوأمسالااذهمدختساىلإلامةرسمنبانْاونبيو،ةلاسرلا

سوفنلاءىيهيامم،ةسادقلانماًـعونةلاسرلاىلعىفضتىتلااهتاماحيإاهلةينَارق

ٌدعتةفسلفلاونيدلانيبقيفوتللهتلواحمنألكلذىلعاًـصيرحةرسمنباناكو،اهلبقتل

نرقفصنالإىدنكلانيبوهنيبلصفيملذإ،لاجملااذهىفةركبملاتالواحملانم

.ًاييرقت

:ىلياميفصخلتتةركفلوحروطيةلاسرلارهوجو

مثهللانمىأ،ىلعأنمأدبيىجولانكل،ةقيقحلاةفرعملنواليبسلقعلاوىحولا

،كلذنمضيقنلاىلعريسيلقعلاامنيب،ملاعلالفسأىلإلصيىتحاًـيجيردتطبهي

اذهيو،هللاىهوايلعلاةقيقحلاىلإلصيىتحاًـيجيردتدعصيولفسأنمأدبيثيح

ىف-دعاصلالقعلاقيرطبو،لفسألىلعأنملزانلاىجولاقيرط-ناقيرطلاىقتلي

نيبتفةرسمنبالوقي،اهكاردالناسنالاىعسينأىغبنيىتلاىربكلاةقيقحلاتابثإ

ءامكحلانأشىفهلوقكلذىلإفيضيمث«ةركفللعِوضومءىشنمقلخاملك»نْاكل

ءامسلامهلتهشفةريصبلاىلعةركفلامهتعلطأدقلهللاولجأ»نيرصبتسملاءايلوألاوأ

Historyof.378.:هباتكرظنا(١) Islamic People, P

لامكدمحمداتسألا٣٣٤ص«ةيمالسالاةفسلفلاىف»هباتكلقحلمكاهرشنوةلاسرلاهذهققح(٢)

.رفعج
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.(١)«َّالطابنوزوملامكحملادضنملاملاعلااذهقلخامهنأةوبنلاهبْتابنامبضرألاو

تحتتفاو،ىلاعتهللارمأنعلسرلاتأبنف»لوقيفةوبنلهبتأبنامحضويو

هتافصىلعو،ههجوزعهللاىلعتلدف،ةفصلاىفلوألافلوألاومظعألافمظعألاب

هضرأوهتاواسپوهتوكلمىسركو،هشرعىلعىوتساو،هأشنأوهقلخأدبفيكوىنسحلا

.(٢)«كلذرخَاىلإ

رابتعالاب(هللا)انرمأدقف»فلؤملالوقيفلمأتلاورابتعالاقيرطلةبسنلابامْاو

دعصتيجردهتايّاواهلكهقئالخپوملاعلاف...ضرألاتايَانمهيفويبلاىلإراشأو،كلذل

لفسألانمىقرتيامنإىقرتملاو،ىربكلاهللاتايَانمالعلاىفامىلإنوربتعملااهيف

تافصنمهيلإتهتناامىلإًالفسمهماقمنملوقعلادعصتبنوقرتيمهف،ىلعألاىلإ

اًدحاوقحلااولجواورصبأاذإو،اورصبأاوركفاذ,اف،ىلعلاتايآلانمءايبنألا

قفتمهنأو،هللانعقحلاهباوفصوامىلعو،مالسلامهيلعلسرلاتكحامىلع

.داصتم

رابتعالااولجوف»نيركفملاءالؤهنعلوقيفهتيضقةصالخةرسمنباقوسيمث

ىلجتو،ناهربلادضاعتف،هفلاخيالرابتعاللاًـقفاومأبنلااونجوو،هقدصيفْابنللدهشي

.(ا)«ناميالاقئاقحىلإبولقلاتضقأو،نيقيلا

ءاجاملرابتعالاوربدتلادييأتبجاولانمنأررقيةجيتنلاهذهىلإلصينأدعبو

ربخلارقيىتحباتكلاملعةفرعمىلإلصينأناسناللنكميالهنأذإ،لوسرلاهب

.(ه)«راصبتسالابعامسلاققحيو،رابتعالاب

زرابرونهلناكلقعلاوىحولانمفقوملااذهبةرسمنبانأركذلابريدجلانمو

هدعبرهظنملاًدئارهلعجيامم،ىفسلقلاريكفتلالبقتلسلدنألاىفناهذألاةئيهتىف

ناثحبيامهف،ةياغلاثيحنم»نافلتخيالةفسلفلاونيدلانأبةئيبلاكلتىفهلثمىدانو

.(٦ا«ةفلتخمقرطبةدحاوةقيقحناملعيو

ةفسلفلاىف:رفعجلاكدمحمروتكدلاباتكنمض٣٣٧صةرسمنبالرابتعالاةلاسررظنا(١)

.ةيمالسالا

.٣٣٨صقباسلا(٢)

.٣٣٨سمقباسلا(٣،٤)

.٣٣٩صقباسلا(ه)

ةنستوريب،تاديوع،ةورمريصنةمجرت٣ه٠ىمةيمالسالاةفسلفلاخيرات:نابروكىرنهرظنا(٦)

.م١٩٦٦

ا،م



لصتتىتلاةيملعلاوةيفسلفلاتاحلطصملابلفحتةلاسرلانأىلإهيبنتلاىغبنيو

.اهصئاصخواهميسقتوسبوفنلاوكالفأل،'وعبرألاعئابطلاب

،اهلحىلعةقلطمةردقىعدتنأنولتالكشملانماًريثكريثتةلاسرلانأركننالو

ةقيقحلاىلإلوعهولاىلعلقعلاةردقنمهتررقامنْانمضعبلاهريثيامركنناننكلو

لقعلامادامةيلكنيدلانعءانغتسالاناكمإبلوقلاىلإىْـصقي،نيدلانعًالقتسم

ىفحليهنأل،كلذب.ةرسمنبامهتننْافاصنالانمسيلو،ناديملااذهىفاًـيفاك

ىركفماظنىفلقعلارامثنيبوىميولاقئاقحنيبعمجلاةرورضىلعةريثكتابسانم

اًريهظلقعلانملعجينأالإىنعيالهنأل،هيلعرابغالقحاذهو،قسانتهولماكتم

.نيدلل

ىدحإدعتاهنأىلإعجرتىتلاةصاخلااهتيمهأةلاسرللنإفنشنمنكيامهمو

،ىحولاولقعلانيبقيفوتللةرشابم-برعلافوسليف-ىدكلادعبةركبملاتالواحملا

نيبتىلعو،ةماعةيمالسالاةفسلفلاروطتوةعيبطىلعفرعتلاىفاندعاستاهنأامك

.ةصاخةفصبةرسمنباىدلكلذ

قيفوتلانعثدحتننْاانبردجيةرسمنباةلاسرنعةحمللاهذهانمدقنأدعبو

.ةلاسرلاهذهىفلقعلاوىحولانيبوأةفسلفلاونيدلانيب

:ةرسمنباةلاسرىفقيفوتلا

(رابتعالا)هتلاسرىفلقعلاوىحولانيبقيفوتللهتلواحمةرسمنبالجسدقل

هنأبتكلاضعبىفأرقهنإ:لوقيهيلإبتكىذلاهذيملتةبغرلةباجتسااهفلأىتلا

نمءايبنألاهيلعتلداملثمالإىلعألاىلإملاعلالفسْانمرابتعالابلدتسملادجيال»

ةلثمألاضعبهلركذينْاو،كلذهلحرشينأهذاتسأنمبلطدقو«لفسألاىلإىلعألا

.ربخلااذهديؤتىتلا

دجناننإفءىراقلاقيوشنونهذلاةئيهتلةليسوناكوأ،ًاحيحصاذهناكءاوسبو

نيمأناكمديهمتلتالواحملامهأنمدعتةلواحممامْاهجولاًـهجوةلاسرلاهذهىفانسفنْا

ءاعدإىففارسإنول،ةيسلدنألاةئيبلاىفةصاخوىمالسالاطيحملاىفةفسلفلل

١٤
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ىغتقيسىتلادهاوشلانأكلذ،نيدلاقئاقحوةفسلفلاقئاقحنيبىليصفتلاقافتالا

لكلةنوكملاةماهلاسسألانمربتعتةماعراكفاوةضيرعطوطخبلصتتامنإةلاسرلا

.ريمّاتلاولعفلاوتاذلابهدرقټوىلاعتهللاةينادجووهو،قحنيد

دهمتاهنإف،ىليصفتلاقيفوتلاةيلمعبموقتالةلاسرلاتناكاذإفلاحىًاىلعو

مه'او،قيفوتلاةيلمعاهيلإدنتستةيروضوةماهسسأنمهتنمضتامباًـماتاًديهمتكلذل

:ىلياميفصخلتتسسألاهذه

.نيدلارظنىفةبجاوريكفتلاورابتعالاةقيرطنأ-١

.نيدللىرورصنوماهرابتعالانأ-٢

.نيدلاعمىقناتيو،أبنلاعمقفتيرابتعالانأ-٣

:ىلياميفكلذحضْويو

ىفعقونمهلاملانلقامكرابتعالاظفلةرسمنبالضفدقل،ةبجاورابتعالاةقيرط-١

-لثميظفللااذهو،روفنلادشأةفسلفظفلنمرفنتىتلاةنيلتملاةنمؤملاسوفنلا

،ةقيقحلاءاروىعسلاوثحبللىئاطبتسالاىلقعلاساسألا-ةرسمنبارظنىف

.(لمأت)ةملكو(ركفت)ةملكفدارياذهبوهو

بناجلاركنيالىذلاناطبتسالاولمأتلاوثحبلانمةصاخةقيرطرابتعالاةقيرطبو

هيلعرادىذلا»ساسألاىههذهرابتعالاةقيرطنأبةرسمنباحرصدقو،ىسفنلا

اوهاتف،هنعاولصموهوأطخأفةميقتسمةينريغبةفسيالفلابنومسملانوعطنتملاهاغتباو

.(١)«اهيفرونالىتلاتاهرتلاىف

ةفسالفلاةقيرطىوسًائيشتسيل-ةرسمنبارظنىف-نذإةقيرطلاهذهف

.ىنادجپولارصنعلااهيلإًافاضمةدوهعملا

لعجامنإىلاعتهللانأكلذ،مالسالاهيلعثحرمأرابتعالانإفلاحىْاىلعو

اوطبنتسيو،هردقاهباوفرعيو،هرمأاهباورصبيلهروننمرونىهىتلالوقعلاهدابعل

هناحبسهللالعجدقف-هئايبنأىلإاهبهللاىحوأىتلاتافصلاعمقفتتىتلا-هتافص

.٣٤هسمرابتعالاةلاسررظنا(١)

١٥



،باتكهلكملاعلاف»هتييوبرنعةحصقم،هيلعةلادتايّاءامسلكىلوضرألكىف

ةعسومهراصبأبسحىلعةقداصلاةركفلانايعبنورصبتسملاهأرقي،همالكهفورح

،ىأرنملةفوشكملا،ةنوكملاةرهاظلابيجاعألاىفبلقتمهبولقراصبأو،مهرابتعا

.(١)«ىهلتنمعةيوجحملا

،لمأتلاورظنلاىلعثحت،ميركلانّارقلانمةريثكتايّابةرسمنبادهشتسيو

ائشنمهللاقلخاموضرألاوتاومسلاتبوكلمىفاورظنيملوْا}ىلاعتهلوقلثم

امك-انرمأدقو،ةلالدللبلطيو،ةركفللعوضومهللاقلخاملكف(١٨هةيآلافارعألا)

سانلااهيأايزىلاعتلاق،ضرألاتايّانمهيفءدبلاورابتعالاب-ةرسمنبالوقي

اشارفضرألامكللعجىذلا،نوقتتمكلعلمكلبقنمنيْدلاومكقلخىذلامكبراويبعأ

مكسفنأىلو،نينقومللتايّاضرألاىلو}لاقو(٢١ةيآلاةرقبلا)ېءانبءامسلاو

.(٢،٢١.ةيآلاتايراذلا)4نووصبتخافأ

اهبسكينْاو،ريكفتلاةدعاقتبثينأىلإفدهيناكةرسمنبانأىفبيرالو

سيلو،تايرظنو،تافسلفنمةقيرطلاهذههجتتتاملبقتلةيديهمتةوطخكةينيدةسادق

ةينّارقلاتايآلانممهفياموههتابثإديريامنأل،ةينلاءوسبهماهتارريياماذهىف

نمهيفامكرليلهعنمموهللاقلخىفرظنلاولم"اتلاىلعناسنالااثحتىتلاةحيرصلا

هلوقو(١٢٨هةيآلارشعلا)ېراصبألاىلوأاياعمبتعاف}ىلاعتهلوقلثم،ناقتإوماكحإ

(٣ةيآلاكلملا)(روطفنمىرتلهرصبلاعجرافتوافتنمنمحرلاقلخىفىرتام»

.ريدتلاوركفتلاولمأتلاىلإةوعدلاىفةحيرصلاتاّـي9اانمكلذىلإامو

نيدلادييأتلىرورضرابتعالانأةرسمنباىري،نيللىرورشيوماهرابتعالا-٢

نيقيلاو،ىرخأةهجنمناسناللنيقيلاقيقحتلو،ةهجنملوسرلاهبءاجامديبْامبو

ركفتلاىلعهباتكىفضحدقىلاعتهللانابحرصدقو،ةداعسلاوباوثلاساسأ

اهيلعنوهشتسيو،ةنطابلارومألاسانللنونييبءايبنألاثعبو،رصبتلاورابتعالاو

هنمو،نوبلاطيهبو،نوباثيهيلعىذلانيقيلاىلإسانلاغلبيل»ةرهاظلاتايآلاب

ه{نونقوتمكبرءاقلبمكلعلتايألالصفيرمألاربني)ىلاعتلاق،نوكاسي

.٣٣٦سمقباسلا(١)

ور٦



؟اًـملعاهباوطيحتملوىتايّابمتباّـكالاقاوياجاذإىتح)لاقو(٢ةيآلادعرلا)

.(١)ري(٨٤ةيآلالمنلا)ېنولمعتمتنكاذاممأ

باتكلااهيلعلدىتلاةقيرطلاهذهبف»رابتعالاةقبرطنعةرسمنبالوقيمث

ةقداصلارئاصبلادافتستو،اًدبأْافطيالىذلارونلابستكي،لسرلااهيلإتدشر'او

،دومحملاماقملاىلإةرخآلاوايندلاىفاولصوو،مهبرنمنوبرقتملابرتقااهبىتلا

لاق،قحلاهنأهلمهبولقتدهشف،باتكلاملعاوملعو،مهبولقراصبأببيغلااونياعو

اولوأركذتيامنإ؟ىمعأوهنمكقحلاكبرنمكيلإلزنأامنأملعينمفأ}ىلاعتهللا

ربخلانرقيىتحباتكلاملعةفرعمىلإرشبلصيالو....(١٩ةيآلادعرلا)ېبابلألا

.(٢)«نيرصبتسملانينقوملانممكايإوهللاانلعج،راصبتسالابعامسلاققحيو،رابتعالاب

كرديوهللاعيرشتمهفينأناسنج.الحيتيىذلاوهرابتعالاولمأتلانأعقاولاو

ةمظعبنقويذئدنعو،قاستاوعادب.اوماكحإوةقملنمقلخلاىفامىلعفقيوهرارسأ

انبر}:ًالئاقددريو،ةدابعلاوقلخلابهدرفتوىلاعتهللاةينادجوبدهشيوقلاخلا

سانلادشأمهءاملعلانأىفرسلاكرلنانهنمو،ېكناحبسًالطاباذهتقلخام

نمهللاىشخيامنإ»ميركلاهباتكىفىلاعتوهناحبسقحلالاقامكىلاعتهللةيشخ

.(٢٨ةيآلارطاخ)(ءالعلاهدابع

روحمّدعتىتلاةيسيئرلاةركفلانإ،نيدلاعمىقالتيوأبنلاعمقفتيرابتعالا-٣

ملاعلالفسأنمرابتعالابلدتسملانأىف»صخلتتىتلاةركفلاىهرابتعالاةلاسر

.«لفسألاىلإىلعألانمءايبنألاهيلعتلداملثمالإدجيالىلعألاىلإ

أبنلاقيرطنعتتأىتلاةيهلالاقئاقحلاىلإليمويقيرطرابتعالانأاذهىنعمو

لصيىتحاًـيجيردتطبهيمثهللاوهوىلعألادوجوملانمأدبيىميولانأالإ،ىحولاوأ

ىلإلصيىتحاًـيجيردتدعصيولفسأنمأدبيهنإفلقعلاولرابتعالاامْا،لفسأىلإ

.ايلعلاةقيقحلا

اولم'اتاذإو،نوربتعملاهيفلمأتيلاجمءامسلاوضرألاىفاهلكهقتالخموملاعلاف

ىلعدحاوقحلانأنولجيدئدنعو،قحلاكاردإىلإاولصينأاوعاطتساهيفاركفو

.٣٣٧صقباسلا(١)

.٢٣٩سمرابتعالاةلاسر(٢)
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فالتخاالقفتمهنزو،هللانعقحلاهباوفصبوامىلعو،مالسلامهيلعلسرلاتكحام

أبنلااولجوو،هقدصيفْابنللدهشيرابتعالااولجوف»ةرسمنبالوقي،وهوهفهيف

قئاقحىلإبولقلاتضف'اونيقيلاىلجتو،ناهربلادضاعتف،هفلاخيالرابتعاللاًـقفاوم

.(١)«ناميالا

ىلعصرحيامنإو،ةقيقحلاهذهريرقتبىفتكيالةرسمنبانأركذلابريدجلانمو

ةعنقمنوكتالودكاتتالةقيقحلانأل،اهلحضومحراشلاثممييقتلالخنماهقيبطت

.حراشلالاثملاوىلمعلاقيبطتلابةبوحصمتناكاذإالإسانلل

لاثمركذىلعرصتقاهنكلو،ةريثكةلثمْاةقيقحلاهذهديكَاتلنأىلإراشأدقو

لصينأتاقولخملاىفلمأتلاوةظحالملاقيرطنعناسند.النكميفيكهيفحضودحاو

ىتلاةينيدلاقئاقحلاعمةياهنلاىفقفتتىتلاقئاقحلاوهىدابملاكارلإوطابنتساىلإ

،ىحيولااهبىتْا

نمرثكأوأدحاوىلإرظنينأنكميرظانلانأ(٢)ركذلاثملااذهلهضرعةياديىفو

رظناذإف(ةداملاودامجلاىأ)تاوملاوْاتابنلاوأناويحلا:ةثتاثلاتادوجوملاعاونأ

ىلإلفسأنمهيفعفدنيءاذغلادجيهنكلو،هيفةايحالاتاومادوعهدجوًالثمتابنلاىلإ

رشتودوع:ءازجألاهذهلةفلتخملابرضلانماهويعتالماسقأىلعاًـعزومو،ىلعْا

دوعصنأكلذىنعمفلفسأىلإكرحتتءاملاةعيبطتناكاذإو،ةاونوةرشبوةراونوةقروو

رانلاالإىلعأىلإهتعيبطكرحتتامرصانعلانمسيلو،ءاملانعريصيملءاذغلا

رانلاوءاملانأذإ،ىفكيالريسفتلااذهنكلو،عفرلاةكرحاهيلإبسنينأنكميامم

ثيحنمتابنلاىفًاقيقدهارنىذلاوحنلاىلعليصفتلاوميسقتلااهتعيبطسيل

مضينأفالتخالاوعونتلااذهريسفتلًاضيأىفكيالولب،ةحئارلاومعطلاولكشلا

عونتعمتابنلكىفةدحتمةعبرألارصانعلانأذإ،رانلاوءاملاىلإبارتلاوءاوهلا

.اهفونصفالتخاوتاتابنلا

فلْومنماهلدبال٠لب،اهسفنلبقنمفلت'اتالاًدادضأربتعترصانعلاهذهنإمث

.فكاتلاىلإرفانتلانم،اهتعيبطفالخوهامىلإهتوقباهدري

.٣٣٨سمقباسلا(١)

.اهدعبايو٣٣٩سمقباسلا(٢)

١٨



ةعيبطلانأل،عئابطلاهذهكةروصحمةعيبطاذنوكينأزوجيالفلؤملااذهو

فلؤملانوكينأبجوف،تابنلاىفناياادنعتملالكشتلاوعِونتلارسفتالةروصحملا

هداقوىلوألاءامسلااهلعللاقو،ىلعأىلإةثحابلاةمهلاتقتراف،ةعيبطلانمربكْاةوق

نأل،اهقوفىتلاتاومسلاالولب،ءامسلاىهتسيلةوقلاهذهنأىلإلمأتلاوثحبلا

دايقنالاوةيدونحملانماهمزليق،ةرخسمةموكحماهناىلعلدتةمظنملاةبيترلااهتكرح

.ضرألاتابننماهتحتمزلام

سفنلاىفةرمهدشنيو،ريبدتلاوريخستلااذهريصمنعهثحبلْـماتملاعباتيو

ملاعىلإثحبلاهبقرطنو،مهفلاوةكرحلاورصبلاوعمسلاتاذةفرصتملاةيناويحلا

هبعتمتياممغر،رهاوظلاهذهريسفتىففاكريغهنأهلنيبتامناعرسنكلو،سفنلا

.هريغأدبمنمفرصتلاورهقللهعوضخلكلذو،ةطاحإوومسنمملاعلااذه

هتاظحالمًالجسمدعاصلالالدتسالانمءاوجأىفانبقلحيةرسمنبالازيامو

ملاعنْاىلإاًـيهتنمو،ةدايزوصقنوهخوخيشپوفعضنمةيناسنإلاسفنلاروتعيامىلع

نعًالضف،دحاوءزجىفريبدتلارهاظملاًريسفتنوكينأحلصيال،هومسمغرسفنلا

.ملاعلانمءازجألارئاس

ركفلاهلاخينأنكميامىمسأىلإلصيىتحىلعأىلإهجردتانفوسليفعباتيو

اذهنأليلحتلاتبثيكلذعمو،ىلقعلابناجلاوهو،ريبدتلااذهلثملاًردصمىناسنإلا

اًـعضاخهنوكنمِجنيملهنأل،ةريدملاةرطيسملاةوقلاوهنوكينأًاضيأحلصيالأدبملا

.هيلعولعتةيجراختارتؤمل

،هللاثمال،لاعتمأدبمىلإلوصولاىلإةلحرلاهذهىفةرسمنباىهتنيو

.ىلعألاكلملاىلاعتف،هلةياغالو،هلءزجالو،هلءدبالو،هلةياهنالو

ةيفسلفلاصئاصخلاغبصينأىلعصرحدقةرسمنبانأركذلابريدجلانمو

ةينيدلاةغبصلاب،ىلعألاأدبملااذهىلعاهوقلطينأةفسالفلانمرثكداتعاىتلا

لوقينألدبهنأًالثمظحالنف،ةيعرشلاظافگلاوةيلقنلاتافصلالامعتساب،ةضحملا

،رخآلاولوألاوه:لوقيهارن«لوألاكرحملا»وأ«ىلوألاةلعلا»هنإأدبملااذهنع

ضرألاوتاومسلاكسميىذلا،قلخامعيمجىلعميقملاطيحملاقلاخلادحاولالوقيو

.ءاشيامللاعفلا،الوزتنأ

١٩

ht
tp

://
al

-m
ak

ta
be

h.
co

m

http://al-maktabeh.com


هصقنتالىذلالالدتسباللاًـجذومندعيىذلا-لاثملااذهةرسمنباضرعنأدعبو

ةزجومتارابعىفنأشلاذهىفهجئاتنةصالخنعربع-هرصعىفةيفسلفلاةفاقثلا

هلوقو(١)«سنجلاولاثملامدععملقعلاسحىفاًرارطضاهبدوجولاماقف»هلوقك،

،هريدقتبًابترم،هتطاحإىفاًروصحمو،همامزباًـهومزمهلكهتوكلمكارأف»هجهنمنع

،هريغهيفمكاحال،هتنيشموهتدارإىلإاًرطضم،هتياهنىلعًامئاق،هريبدتباًـفرصتم

.(٢)،هنذإنون٠ىشلهيفكلسمالو

ًالئاقلقعلاعمىمبولاوأرابتعالاعمأبنلاقافتاةركفديكأتىلإةرسمنباىهتنيو

دعاصلارابتعالاقفاوف،ضرألاىلإًالزان،شرعلاةهجنمًائدتبمةوبنلاربخءاجف»

ملاعلاىلوالإًانيبهللانعأبنتْايملو،قرفالءاوسبءاوسشرعلاىلإضرألاةهجنم

تهبنو،هبتأبندقةوبنلاوالإْابنىلعةلادةيّاملاعلاىفسيلو،أبنلاكلذلىلعةلادةيَا

رثألابفوصوملاْابنلاقداصتو،ناهربلاقفتاالف،َّالمجمامإوًاليصفتامإ،هيلع

.٣)«رارقالاةرورضلقعلامزلموهفملا

نمهمعزاميفهقفاونالاننإفهراكفًاىفترهظىتلاةرسمنباةيرقبعلانريدقتعمو

ملسمريغاذهنأل،أبنلاكلذىلعةلادةيّاملاعلاىفوالإًانيبهللانعأبنتأيملهنْا

.ةرخآلاةايحلابقلعتتىتلاءابنألانمريثكلةبسنلاب

.٣٤٤صرابتعالاةلاسر(١)

.٣٤هصقباسلا(٢)

.صقباسلا(٣)

.٢



افسلفلاونيدلانيبقيفوتلا:ايناث

ليفطلانبادنع

ةبيرقلاندملاىدحإبدلوىسلدنأفوسليفكلملادبعنوبدمحمركبوباليفطلانبا

سردوهنامزمولعملعت،ه٠٤ةنسليق-ىرجهلاسداسلانرقلالئاوأىفةطانرغنم

بلقتو،هترهشتعاذو،مولعلانمامهريغوةفسلفلاوبطلاىفعربو،اهماسقًابةمكحلا

ىظحدقو،صاخلاهبيبلسوفسويبوقعيىبألاًريزوحبصأىتحفئاظولاىف

ليفطنبانإفاذهلو.ةمكحللهبحو،ملعلاىلإبوقعيىبأةفيلخلاليملكلذو،هتقادصب

دشرنبامّدقىذلاوهو،نيركفملاوءاملعلارابكةقيلخلاطنابىفعمجينْاىلعصرح

كلذىفةفيلخلاةبغرلةيفسلفلاوطسرأبتكحرشهنمبلليو،فسبويبوقعيىبْاىلإ

ىنمىوقأكنإ»كلذىفهللاقو،ضومغلاوةيوعصلانمهبولسأىفهدجياملاًرظن

،كلقعومسفرعأىنأل،اهلكاهيلعىقتسكنأدقتعاو،وطسرأبتكبكيلعف،ًامزع

كلذلك...نينمؤملاريمْاةمدخبىلافتشاوىنسربكنإفانأامْا،كدلجتوكركفحِوضوو

.(١ايرمألااذهىلعمادقالانمىنعنمب

املو،ده٨٠ةنسةفيلخلاىنوتنأىلإبوقعيىبأةمدخىفليفطنباىقبدقو

،هتمدخىفليفطنباثكمروصنملاببقلملابوقعيفسويوبْاهنبارمألابهدعبماق

.هتزانجىفراسوهنفدىفروصنملاكراشف،ده٨١ةنسىلوتنأىلإروصنملاهمركأو

لصيملناكنإو،ةفسلفللنيردقملانيبجعملانمناكليفطنبانإفلاحىأىلعو

هذهىلعءوضلاىقلننألواحنو«ناظقينبىح»ةصقوأةلاسرريغهبتكنمانيلإ

،ةصقلا

:ناظقينبىَـحةصق

ىزمربولسأبةصقلاهذهلالخنمةيفسلفلاهراكفأنعريبعتلاىلإليفطنباأجل

برعأدقوةفسلفلانمسلدنألاىفةماعلاوءاهقفلاهققيناكىذلاىئادعلافقومللاًرظن

ةباجتساتناكاهنأىلإراشأفةصقلاهذهفيلأتىلإهعفدىذلاببسلانعليفطنبا

.م١٩٤٩ةنسةرهاقلا.ط.١٢٧صبرغملارابخاسحيخشىفبجعملا:ىشكارملارظنا(١)



خيشلااهركذىتلاةيقرشملاةمكحلارارسأنمٌّايشهيلإثبينأهلأسقيدصةبغرل

نأامهدحأ:نيرمأدحأونعيالهبولطمنملئاسلاضرغنأركنو،انيسنباسيئرلا

نكميالامماذهو،ةيالولاروطىفقونلاوةدهاشملاباحصأهاريامبهلاؤسقلعتي

بتكلاوألوقلابهفلكنوكلذدحألواحىتمو،باتكىف-ليفطنبارظنىف-هتابثإ

هلاؤسنمهضرغنوكينأامهينڈاو،ىرظنلامسقلاليبقنمراممو،هتقيقحتلاحتسا

نمملعأهنكلو»نكممرمْااذهو،رظنلالهأةقيرطىلعةيقرشملاةمكحلابفيرعتلا

ملثيحبةبارغلانًـمهنأل(١)«هيفنحنىذلاعقصلااذهىفاميسالو،رمحألاتيربكلا

اًرظن،زمرلاقيرطبالإهنعربعيملءىشبهنمرفظنمو،ليلقلاالإهنمريسيلابرقظي

وطسرأبتكىفمهيلإتلصوىتلاةفسلفلاو،هيفضوخلانمتعنمدقةعيرشلانأل

ةدهاشملاةقيرطِحيضوتىفضرغلابىفتالانيسنبالءافشلاباتكوىبارافلاو

ةجابنباهبتكامو،ضرغلاققحيًائيشسلدنألالهأنمدحأبتكيملولب،فشكلاو

ىرظنلاملعلاقيرطبلصتيامنإو،ةدهاشملاوفشكلاقيرطبلصتياللاصتالاةفصىف

.ىركفلاثحبلاو

هذهصخشو،هتصقىفةيقرشملاةمكحلاهذهرارسأثبينألواحانهنمو

ةفرعملاىلعةعيبطلادعبامةفرعمىفنورصتقيالنيذلارظنلالهأةقيرطىفةمكحلا

نوكلسيلب،ىركفلاثحبلاوناهربلاوسايقلاقيرطباهيلإىهتنيىتلاطقفةيرظنلا

نوأدبيمهف،دئازحوضوبسفنللرمألااهيففشكنيىتلاةيسدحلاةفرعملاقيرطًاضيأ

.لامَـكلاققحتيىتحةدهاشملاوقونلاىلإكلذنمنوهتنيمث،ًالوأرظنلاوثحبلاقرطب

بيغتىتحقحلاةدهاشمىفصثاخالاوسفنلانعءانفلابلطلامكلاةياغو

ةينامسجلاىوقلاوةيناحورلاروصلالوزتو،ديرملاركفنعاهنيبايوضرألاوتاوامسلا

دحاولاالإىقبيالولحمضيولكلاىشمالتيو،ةيناحورلاتاونلاةلمجىفهتاذبيغتو

ليبسالو،رشببلقىلعرطخالو،تعمسنذْاالو،تأرنيعالامذئنيحدهاشيو،قحلا

ليفطنبالاقاكىهو،ةرابعلاقاطناهنعقيضيلاحاهنأل،لاحلااذهفصيوىلإ

بلقىلعرطخيملرمأفصوبكبلققلعتناف»سحلاطمنقوفطمننموأركسلابةهيبش

رصموفراعملارادةثلاث.طه٦ص(ليفطنبادنع)ناظقينبىح:نيمأدمحأذاتسألارظنا(١)
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رمأبفيكف،اهفصورذعتيرشبلابولقىلعرطختدقىتلارومألانماًريثكنإف،رشب

كلتنعريبعتلامارنمو...؟هروطنمالوهملاعنموهالوبلقلاىلعهروطخىلإليبسال

ىهثيحنمةغوبصملاناوفلاقونينأديرينمةلزنمبوهوًاليحتسمماردققلاحلا

.(١)«اًـضماحوأاًولحًالثمداوسلانوكينْابلطيو،ناولأ

نأريغنمهسفنبةبترملاهذهىلإلصيودقناظقينبىحنأليفطنباركذدقو

،ىحةصقلاًزجومىلياميفمدقنكلذحيضوتلو،ةيعيبطةيبرتىبرتهنأل،ملعلاذخأي

:ةصقلازجوم

تحتىتلادنهلارزجنمةروجهمةريزجىفأشنناظقينبىحنأليفطنباركذ

اًدلوتدلوتدقنوكيامبرهنأىلإراش}و،رشبلانمدحأاهبسيلىتلاو،ءاوتسالاطخ

،ءاوهضرألاعاقبلدعأةريزجلاهذهنأل،راخفلاكلاصلصنماًـيئاقلتواًـيعيبط

نمةديجةعطقنينسلارمىلعترمختدقو،اًدادعتسااهيلعىلعألارونلاقوشلاهمتأو

تحبصأىتحلداعتوؤفاكتجازتماةعبرألارصانعلااهيفتجزتماو،ةريزجلاهذهةنيط

،ةايحلااهيفتيدوهللارمأنموهىذلاِحورلااهبقلعتذئنيح،ةايحلالوبقلةدعتسم

.اًـيوساًرشبراصىتحلمتكيوومنيذخأنينجاهنمقلختو

ىتلاكلملاتخأنمهتريزجلةرواجمةريزجىفماوبأنمدلودقنوكيامبرو

هتقل"اوهقالغإتمكحأقوينصىفهتعمهوف،اهيخأنمتفاخهتعضواملف،اًرستجوزت

،ناسنإمدقلبقنماهأطتملةريزجءىطاشىلإهبفذقىتحرايتلاهلصف،ميلاىف

هتمقلأو،هيلعتنحف،اهديلوتدقفدقتناكةيبظهيلعرثعتملولهفتحىقليداكو

،اهيدث

دقو،هتياعروهتيبرتبتمتهاوناظقينبىحةيبظلاتنبتدقفرمألاناكاماُـياو

ةعسبوةظحالملاةدشىلعلديًاقيقدًافصوهلةيبظلادهعتولفطلاةيبرتليفطنبافصو

فالنتسالاوِحارصتسالاىفتاناويحلاتاوصأللفطلاةاكاحمحرشيو،رابتخالا

.(٢اعافسلتسالاواعدتسالاو

.ههسمناظقينبىح(١)

.٦٧سمقباسلا(٢)
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اًريثكبستكيذخأهنإفةريزجلاينلويحلاعاونًاةيقبنمءاكنرثكْانلكاملهنكلو

هسفنرتسف،براجتلاهذهنمديفيو،هيراجقوهئاكيوهساوحقيرطنعفراعملانم

نععفنيىتح،هعرتخاًاصاخًاحالسهسفنلذختاو،ناويحلادلجورجشلاقارونب

ىفملقتيناكو،اهاذ1نمملسوهتباهف،اهفيخيىتمو،ىوخزلاتاناويحلاىذأهسفن

ليفطنبااهلعج،ةنيعملحارمبسحةجردتمةروصبةعيبطلاىلعةرطيسلاوةفرعملا

دعبلصوتىتح-تاونسعبساهنمةدحاولكةدملعجوعيباسأوللحارمعبس

لقعلاهيلإلصينلنكميامىمسأىلإ(ةنس٤٩--٧x٧دعبىأ)ةقباسلاةلحرملا

.ةدهاشملاوىنطابلافشكلاوهوىرشيلا

ةيبطلاتتاماملف،ةفلتخملافراعملابستكيوركفيىحلظلحارملاهذهلالخو

فرعوهحرشف،بلقلاىلإلصوواهريصقشقاهتومببسفرعينللوطيواهيلعنزح

امك،تاموميلادربهتوناغايفءةايحلاىفببسلاىهاهنزو،هيفنوكتحورلانأ

.اهعنانمهلوق'اورانلاانقحفرع

ةفرعمنمنالتقينبىحجرخْـيو،هصئاصخكردْاوىعيبطلاملاعلاىفثحبمث

ةلعنوكيديحي،روصللههنهلًالاعفًاببسكانهنأداقتعاىلإهسفنةفرعمبتانئاكلا

ملاعلاىلو،موجنلاوءامسلاىفقلاخلااذهنعثحيبذخلمث،تادوجوملاعيمجقلخت

.ةلصتمةدعيوولييىذلا

هدنعحجرتيملو،ميدقمأملعلانموهقولخم1،ملاعلااذهنعلماستذتشعو

هتصوتعاامهنمدحاوداقتعاىلععمزأاملكهنأل،رخآلاىلعنيلامتحالانينهدحأ

ىررضلانمدجوهناةصاخو،ةقلعمةنسملاكلرتينارثًـيهنإفاذلو(١)ةريثكضراوع

دبالقلاخلااذهوهملاعلااذهلىمسجريغقلاخدوجوبهرملافرتعينأنيلاحلاالكىف

كلرلأهنكل،قلاخلااذهنعثحبلاىلإهجتاف،ةوقلاومطلاوةمكحلابًافصتمنوكينأ

اهتكمانيلافحترافاذإاهناريغ،ديلابةلصتمهسفنتمادامكرتينأنكميالهنا

لمأتلاىفهركفبقارفتسالانمهتنكمةدهجمةضايربهسفنىحذخأاذهلو،هللاكلاونإ

هسفننعءانفلابلطيلازايو»ًاُـضيأهسفنىسنيو،هلوحاملكىسنيداكىتحىقعلا

تاومسلاهركفهركفنعهحباغوءكلذهلىتلتىتح،قحلاةدهاشمىفىمالخالاو

.م١٩٨٣ةتسفرطللران١١٢صليفطنباةفسلفىفاقيزيفاتيملا:ىقارعلافطاعروتكللا(١)
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ىسهاتو،هتاْدتباغو،ةينامسجلاىوقلاوةيناحورلاروصلاعيمجو،امهنيباموضرألاو

الوتأرنيعالامدهاشيوهذههتلاحىفقرغتساو...اًروثنمءابهراصو،لحمضاولكلا

.(١ايرشيبلقىلعرطخالوتعمسننأ

ىلعدفوىذلا(لًاسبأب)ىقتلاايطلاقئاقحلاهلرف1وكنىلإىحلصونأدعيو

تناكىتلاةحيحصلاةلملانماهفرعىتلانيللاءىدابمىفريكقتلةلزعلاىغيبةريزجلا

،ةغللاىحميلعتبلاسبأماقنأدعيامهافتدقو،اهنمدقوىتلاهتريزجىلإتلصودق

قيرطنعىحهكردأامنأامهلنيبتففراعمنمهينلامبهبحاصامهنمدحاولكربخ'او

السوىتلاةياغلانأو،نيدللحيحصلامهفلاقيرطنعلاسي٠اهفرعامعمقفتيوكفتلا

.ةدحاواهيلإ

هلفيسوف،هتريزجلاوحأنعلاسبأهبحاصلسيذخأناظقينيىحنكلو

فصووفيلاكتوسخئارفنمهيلعىوتحتايواهبنونمؤيىتلاةعيرشلاو،اهلهألاوحأ

ةريزجلامكاح(نامداس)هقيعصلاحهلفعموامكهباقعلاوباوثلاوولتلاوةنجلل

.ةينيعلامهلامعأىفةماعلاىواجيوهرهاظبذختيهنكلو،مهفلاقحنيللامهفيىذلا

،لاثمألابرضوزومرلاتحتةرتستمتماچنيعلاءىدلبمنأىأروكلذىحكلم1و

نمميظعرمأىفسانلاعقوىتحةفشاكلانعءوسلابارضإنمّىحبجعتدقو

ءاتتقاولكَاملاىفاوعسپوتينأسانللنيعلاةحليإىفةمكحلاهجوفرعيملو،ميسجتلا

نمعرشلاهبءاجامنأًاضيأىأرو،ةدابعللاوغرقتيىتحدهزلابمهمزليملو،لاومألا

مهفولهنعءانغتسالانكمملانمناكتايوقعودولحنهو،ايرلاوعويبلاوةاكزلاماكحأ

.(ةقيقحنعرمألاسانلا

لهجلانمهيلعمهاسوىرخألاةريزجلاناكسلاحفرعوكلتىحملعاملو

ابهةف،ةقيقحلاهجونعاهلهألفشكيلاهيلإلاسبأعمباعنلاررق،تافارخلاو

ىفىحأدباسنعو،رمألالوأىفامهباوبحرو،اهلهانمةعامجبايقتلاو،اهيلإ

هقينممووههيلعنوروثياوناكو،هياوقاص٠مهلةصلاخلاةقيقحلاحرشيومهتطلاخم

ملعو،ةصلاخلاةقيقحلامهفنعنويعبمهتلهيلاققحتونلظقينبىحمينف،لاسيأ

..ا.٦ىمنلظقينبىحةلاسر(ا)

.م١٩ه٧ةنسةرهاقلا،ةديروبأروتكدلاهمجرت٢ه٢صمالسالاىفةقسلقلاخيات:روبىدرظنا(ال
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اميفةهيرشلاباوعفتنينأمهيفكيهنأو،فشكلاقيرطبمهتبطاخمىلإليبسالهنأ

،ةقئافرطفاوونمهلكسانلانأهنظىفأطخأدقهنأىأرو،ايننلامهتايحبلصتي

فعضوىأرلاءوسو،صقنلاوةدنابلانمهيلعمهامىردينكيملهنأل،ةبقاثناهذاو

مههلإاونختادق،نوحرفمهيللامببزحلكىأرفسانلاتاقبطحفصتو،مزعلا

ىلعرصتقتدحاولكةياغ،رثاكتلامهاهلأو،ايندلاماطحعمجىفاوكلاهتو،ُمهاَوَـه

،هبنيزتيعرشلالٍامعأنملمعوأ،اهيضقيةوهشوأ،اهلانيةذلوا،هعمجيلام

بيرقتللاثمألاوزومرلاىلإءايبنألاهاجتلاىفببسلاناظقينبىحكردأذئدنع

هقيدصووهبهذو،حالصال.ااىلإليبسالهمُّابعنتقاو،ريهامجلاناهذأىلإةقيقحلا

لاسبأاهيفذختاو،ةيلاخلاامهتريزجىلإاًـعماداعو،هلاًرنتعاونامالسىلإل/اسبأ

نيقيلاامهاتأىتحكلذىلعاللنو،ةيلقعلاهتدابعىفهعبتو،هلاًـخيشناظقينبىح

.(١)اتاهو

نعاًـنيبًافالتخااهتحايصفتواهارجمىففلتختىهو،ليفطنباةصقىههذه

ءامسألاىلعرصتقيامهنيبهبشلاداكيىتح،انيسنبال«ناظقينبىحهةصق

رصانعلاهذهنإفانيسنبانمرصانعلاضعبسبتقادقليفطنباناكاذإو،(٢)طقف

ملديدجلكشبهتصقروحمناظقيىحصخشلعجىذلاليفطنبادنعتلدبتدق

ىعيبطلاناسنال.االقعىسلدنألافوسليفلادنعروصيىحنأكلذ،انيسنبالرطخي

.لاعفلالقعلاسيئرلاخيشلادنعروصيامنيب،فراعملاكاردإىفهروطتو

ليميو،نطابلاءاروصوغينملوألالثميناقيدصنامالسبولاسبأنإفكلذكو

انيسنبادنعامهنكلو،ليفطنبادنعرهاظلابكسمتينملثميىناثلاو،ليوأتلاىلإ

،ةقطانلاسفنلللثمنامالسف،ىقرتملاىرظنلالقعلاو،ةقطانلاسفنلاىلإنازمري

.اًدافتسمًالقعحبصأولمتكاىذلاىرظنلالقعلللثملاسبأو

.اهدعبامو١٩صناظقينبىح:نيمأدمحأذاتسألارظناليصفتلل(١)

.٤٩صقباسلارظنا(٢)
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:ليفطنباةصقىفقيفوتلا

ةصقلانأررقننأ-ناظقينبىحةصقلاًزجومانضرعنأدعب-عيطتسنانلعل

ةعيرشلانيبوأةفسلفلاونيدلانيبقيفوتلانماًـطمنانلمنقتليفطنبااهضرعامك

ملاعلابلصتتقئاقحنمهلقعبناسنالاهيلإلصيامف،لقعلاولقنلانيبوأ،ةمكحلاو

.لاجملااذهىفعرشلاوألقنلااهبدروىتلاقئاقحلاعمقفتيىهلال,اا

نوكينأنمعنميالكلذنإفةصقلاىفاًـحضاوفدهلاواضرغلااذهناكاذإو

هيلإىمرتىذلاىزغملاديدحتىفءارآلاتفلتخامثنمو،ىرخْاضارغْاةصقلل

ةهجونمىناسنال.ااعونلالصأنايبىلإىمرتاهنأنكيىشكارملادحاولادبعف،ةصقلا

ملًالزعنمًالجرانلروصينأدارأليفطنبانأىلإ«كپوم»بهذو،(١)ةفسالفلارظن

اًـيجيردتلصوف،ةيئاقلتةفصبهلقعظقيتسااًـناسنإلب،عمتجملاريبّاتلطقعضخي

ىبارافلادنعضيفلاةيرظنبسح،لاعفلالقعلانمنوعيو،بناجنمصاخلاهدهجي

.(٢1ةيقيزيفاتملارومألاىمسأكاردإىلإانيسنباو

عقاولاو،(٢)نيدلاولقعلانيبقيفوتلاوهامنإةصقلاىزغمنأ«هيتوج»ىْارو

انلنهربينأو،ناسنالاأشنيفيكانلنيبينأديريناكليفطنبانأىلإليمناننأ

.ناسنالااهيلإلصيةبترمىمسأىفوصلانافرعلانأىلع

،زمرلاةروصتذختاةصقلانأل،ءارآلاهذهنيببراضتالهنأبلوقلانكميو

نأاذهىنعمو،ناهذألافالتخالعستيو،ىزغمنمرثكلمتحيىزمرلابولسألاو

ىفنوثحابلافلتخياذهلو،ةديدعضارغأىلإزمرتنأنكميناظقينبىحةصق

.مهنملكاهيلإرظنيىتلاةيوازلافالتخالاًرظنهيلإىمرتىذلاضرغلاديدحت

مهْانمّدعيلقنلاولقعلانيبوأةعيرشلاوةمكحلانيبقيفوتلانإفلاحىأىلعو

.انرظنىقاهيلإتدصقىتلافادهألا

نأوةعيرشلاقفاوتةمكحلانأنايبىلعصرحدقليقطنبانأحضاولانمف

ناظقينبىحلاصتالالخنمزربياماذهو،لقنلاىفدروامقفاويلقعلاهيلإلمموام

.١٣٤سمبرعلارابخاصيخلتىفبجعلا:هباتكرظنا(١)

.٨٣صةفسلفلاونيدلانيب:ىسومفسويدمحمروتكدلارظنا(٢)

.ىسومفسويدمحمروتكدلاةمجرت،١ه٧نمةيمالسالاةفسظلاةسارنىلإلخدملا:هباتكرظنا(٣)

٢٧



ةجردىلإىهتناىتحةفرعملابىقرتفيكوهلكهنأشلاسبألىحنًـيبدقف،لاسبأب

زعقحلاتماذبةفراعلا،سحلاملاعلةقرافملاتاونلاوقئاقحلاكلتهلفصموو»لوصولا

هفصوهكمأامفصوو،ىنسحلاهفامموءابلجوىلاعتقحلاتاذهلفصوامك،لجو

.(١)«نيبوجحملامال(ونيلصاولاتاذلنملوصولادنعهدهاشامم

هتعيرشىفتدروىتلاءايشألاعيمجنأىفُكشيمل»هنمكلذلاسبْاعمساملو

ىتلاهذهةلثمأىه،.هراتوهتنجورخآلامويلاوهلسروهبتكوتكتنامولجوزعهللارمأنم

هدنعقباطْـبو،هرطاخرانتحدقناو،هبلقرصبحتفناف،ناظقينبىحاهدهاش

،هلنيبتالإعرشلاىفلكشمهيلعقبيملو،ليوأتلاقرطهيلعتبرقو،لوقنملاولوقعملا

.(٢)«باكاىلوأنمراسيو،حضتاالإضماغالو،حتفناالإقلغمالو

لاسبْالعجف»هنأشبوهرمْانعهثدحينألاسبأنم(ىح)بلطىرخأةهجنمو

،مهيلإةلملالوصولبقمهريستناكفيكو،ملاعلانماهيفاموهتريزجنأشهلفصي

ملاعلافصونمةعيرشلاىفدروامعيمجهلفصيوو،مهيلإاهلوصودعبنآلاىهفيكو

.(٢)«طارصلاونازيملاو،باسحلاورشحلاو،روشنلاوثعبلاو،رانلاوةنجلاو،ىهلالا

هماقمىفهدهاشامفالخىلعًائيشهيفريملوهمهفهلككلذىحعمساملو

نملوسر،هلوقىفقداص،هفصوىفقحمهبءاجوكلذفصوىذلانأملعو،ميركلا

.هتلاسربدهشيوهْـقلصيوهبنمًاف،هبردنع

نمهعضوو،ضئارفلانملوسرلاهبءاجامعلاسبألًاسف(ىح)عباتو

لامعألانماههبشأامو،ِجحلاومايصلاوةاكزلاوةالصلاهللاسبأفيموف،تادابعلا

قدصهدنعحصىذلارماللًالاثتماهئادأبهسقنذخأو،همزتلاوكلذىقلتف،ةرهاظلا

.هلتاق

اهلكةيعرشلارابخألانْاىفهيأرنعكلذببرُـعيليفطنبانأظحالنانلعلو

.ًاَـصيألقعلاةيحاننمةقداص

.١١٢:ناظقينپىحةلاسررظنا(١)

.١١٧سمناظقينبىحرظنا(٢)

.١١٨صقباسلا(٣)

٢٨



وًاةرطفلاىفنيواًـستماوسيلسانلانأىريليفطنبانأىلإهيبنتلاىغبنيو

اوسيلًاًـضيأةماعلانأىريو،ةصاخلاوةماعلانيبةقرفتلابلوقيهنإفاذلو،لقعلا

زءالؤهو،سانلاعيمجنمءاكذلاومهفلاىلإبرقأةبخنمهيفلب،مهنيباميفنيواستم

هقيرطنمقحلانوبلطيالاوناكمهترطفصقنلمهنأالإقيحلاىفنوبغار،ريخللنوبحم

ةمزالمبمهاعموْادقو(ىح)ناسلىلعليفطنبالوقيامكهقيقحتةهجبهنونخأيالو

،مهينعيالاميفضوخلاةلقو،ةرهاظلالامعألاوعرشلادولحمازتلانمهيلعمهام

فلسلابءادتقالاو،ءاوهألاوعدبلانعضارعالاو،اهلميلستلاوتاهباشتملابناميالاو

.ايندلاىلعلابقالاوةعيرشلالامهإنمماوعلاروهمجهيلعامةبناجمبمهرمأو،ِحلاصلا

ىهامىلعتمادىهنإو،قيرطلااذهبالإهيأرىف-اهلةاجنالةفئاطلاهذهو

.(١)نيميلاباحصأنمتناكونمألابتزافهيلع

نوييقيو،رومألارهاظباًـمئادنوكسمتيمهنإفةماعلانمبلاغلاروهمجلاامأو

ناويحلاةلزنمبمهرثكاو،"ىدابملابالصاخشألابناميالاوليدشمهو،ظافلاابمهسفنأ

نممهظح،نوبسكياوناكاممهبولقىلعنارو،ةلاهجلامهترمغدق،قطانلاريغ

مهيلعىدعتيالو،مهشاعممهلميقتسيلايندلامهتايحىفوهامنإةعيرشلابعافتنالا

.هبمهاوصتخااميفمهاوس

قلعتي.اميفمهنإفكلذلو،ريكفتلالهأمهفةقئافلاةرطفلاىوننمةصاخلاامأ

ىفعمطأو،ةيحورلاىناعملاىلعاًروثعرثكاو،نطابلاىلعًاموغدش'ا»نيدلاب

.ةماعلانعدارفنالاوةلزعلاىلإليم"او«ليوكتلا

نأملع»ريكفتلاىلعةردقلاوءاكنلاىفسانلافالتخاناظقينبىحلنيبتاملو

ريغنكميالةعيرشلاهبتدروو،لسرلاهبتقطناميفقيفوتلاوةيادهلاواهلكةمكحلا

.(٢)«هيلعقلخاملرسيملكو،لاجرلمعلكلف،هيلعديزملالمتحيالو،كلذ

سانلللاثمألابرضلوسرلانأىفةمكحلاكردأدقناظقينبىحنأاذهىنعمو

سانلانأملعنْادعب،ةفشاكملانعبرض"او،ىهلإلاملاعلارمأنمهفصوامرثكأىف

.ةبقاكناهٌداو،ةقئافرطفىونمهلكاوسيل

.١٣٧سمبرفملاىفةيمالسالاةفسلفلا:بداغدمحمروتكدلانراقو،١٢٠سمًاْـضياقباسلا(١)

.١٢١سسناظقينبىحةصق(٢)
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ةفرعملالضفي-نيعيقارشالانْاشهنأش-هنااليفطنباىلعذخأناننكلو

رظن»لاسبأنْانمهركذاميفحضاواذهو،ةيلقنلاوأةينيدلاةفرعملاىلعةيقارشالا

ققحتو،ريقوتلاوميظعتلانيعب-هيدلامب(ىح)هفشاكنأدعب-ناظقينبىحىلإ

،هبءادتقالاوهتمدخمزتلاف،نونزحيمهالومهيلعفوخالنيذلاهللاءايلوأنمهنأهدنع

ىفاهملعتدقناكىتلاةيعرشلالامعألانمهدنعضراعتاعيفهتاراشإبذخألاو

.(١ا«هتلم

ةرشابملاةيلقعلاةفرعْـملاباحصأنأىلإليفطنبانمةحيرصةراشإاذهىفو

اولمتسانيذلاعرشلاولقنلاباحصأنملضفأةدهاشملاوقونلاوفشكلاىونو

ةدابعلالضفيليفطنبانإلب،اهيفىلقعلارظنلاواهصيحمتنولنيدلانممهتفرعم

رهاظكلذبو،سانللءايبنألااهفصوىتلاةدابعلاىلعهسفنب(ىح)اهفرعىتلاةيلقعلا

كلذكو،(٢)امهتريزجىلإاعجروسانلاحالصإنماستيامهنأبلاسبأوىحنعهلوقىف

هنإىتحىلازغلاوىبارافلاةصاخيومهيلعهلماحتوةفسبالفللهدقنليفطنباىلعذخأن

سانلاىشاميناكهنأبهمهتاو،ةيقرشملاةفسلفلامهفيملهنًاولهجلابىلازغلاىمر

.ضقانتلابهفصوو،مهئاوهأبسحمهلبتكيو

.١٢١سمقباسلا(١)

ركفلاخيرات:هباتكنراقو،١٩ه٩ةنستوريب،٨٢سمناظقينبىح:خورفرمعروتكدلارظنا(٢)

.٦٤٠صىبرعلا

.٣



ةفسلفلاونيدلايليبقيفوتلا:اتلاث

دشرنبادنع

ندملازربأنمتناكىتلاةبطرقبده٢٠ةنسدشرنبدمحأنبدمحمديلولاوبأدلُو

نعبشالو،ملعودجمتيبىفأشندقو،سلدنألاىفةيملعلااهتناكمبةروهشملا

امك،ةيلقعلامولعلاوةيعرشلامولعلاوةيوغللامولعلاسونوملعلابلطىلإهجتاقوطلا

عبلبودادعتسانسحوءاكذنمهبعتمتيناكامبعاطتساو(١)تايضايرلاوبطلاسرد

قوفتينأبابسأنمهلأيهتاميو،ليصحتلاىفداهتجانمهنعفرعامو،ليصْاتاوم

ىفوبطلاىفومالكلاملعىفوهقفلاىفقوفت،مولعلانمريثكىفًالنوحلمًاقوفت

كلذىفهتانل٠ومنمانلىقبدقومالكلاوةفسلفلاةصاخو،هلككلذىففلاو،ةفسلفلا

«ةفسمالقلاتفاهت»باتكبحاصىلازغلاىلعهيفدرىذلا«تفاهتلاتفاهت»باتك

هجووشىلإةفاضالاباذه،«ةلدألاجهانمنعفشكلا»باتكو«لاقملالصف»باتكو

.(٢)ريگااحراشلاباهببسببقلىتلاو،وطسرأبتكلةديرفلاوةديدعلا

نبفسويبوقعيىپأ)ةفيلخلادهعىفةصاخوهترهشتعابوهمجنعطسدقو

روصنملا)ةفيلخلادنعهدعبنمهتلزنمتدازو،ةفيلخلادنعهتلزنمتمظعو(نمؤملادبع

دشرنبالانو،فه٨٠ةنسهتافودعبمكحلاىفهابأفلخىذلا(بوقعيفسويىبأ

ءوسريذنكلذنأسحْاف،فوسليفلاهلعزفوحنىلعةفيلخلاهيلإهبرقو،ةريبكةوظح

بابسأل-ةفيلخلابلقناذإ،هعقوتامققحتىتحليلقريغضميملو،هبلحيدق

ىمرودهطضادقف،ةيساقةديدشهتنحموهتبكنتناك،هببكنو،هيلع-ةفلتخم

غلبدقو،دوهيلاىوأمتناكةيرقىلإىفنو،هبتكتقرّـُـحاونيللانمقورملاوةقدنزلاب

عمةالصلانمامهعنموهنباووهدجسملانمهجارخإىلإلصوىتحهدشأهداهطضا

.(٢)سانلا

ةلصلاباتكلةلمكتلا:رابألانباو،٢٤٣صبرغملارابخأسميخلتىفبجعملا:ىشخارملارظنْا(١)

.٢٦٩سماج

مولعلاوةفاقثلاوةيبرتللةيبرعلاةمظنملا،دشرنباتافلؤم:ىتاونقجروجروتكدلارظنأليصقتلل(٢)

.م١٩٧٨ةنس

دمحمروتكدلانراقو،٢٨صدشرنباةفسلفىفةيلقعلاةعزنلا:ىقارعلافطاعروتكدلارظنأ(٣)

.٢٣سمةفسلفلاونيدلانيب:ىسومفسبوي



ىفهرثأهلناكنيدلانمقورملاوةقدنزلانمهبمهْـتااموةبكنلاهذهنأىفبيرالو

ةفسلفلاةساردنعولب،هئارَوهتفسلفةساردىلعاوفرصناذإ،كاذنّانيملسملا

بابسألانمكلذناكاميرو،ماهتهالضرعتلانمًافوخامإو،اهنعاُـصارعإامإ،ةماع

ةفدنزلاةمهتهسفننععفديو،هتحاس'ىربيلةفسلفلاونيدلانيعبقيفوتلاىلإهتعفدىتلا

ىلإءىسيوأهتليقعىفنعطيامهيفسيلةفسلفلابهلاغتشانأنيبيو،نيدلانمقرملاو

هنْاكلذ،اهيلإوعديو،اهيلعثحيهنإلب،اهركنيالوهو،هعمضراعتتالاهنأل،هنيد

الإةفسلفلاتسيلو،ةماعتادوجوملاوسفنألاوقافآلاىفلمأتلاورظنلاىلعضح

.قلاخلاىلعاهتلالدثيحنمتادوجوملاىفرظنلا

نيبوأةفسلفلاونيدلانيبقيقوتلابهتفسلفىفمتهادشرنبانإفلاحىأىلعو

.ىحولاولقعلانيبًوا،ةعيرشلاوةمكحلا

،مالسالاىفليبسلااذهكلسنملوْانكيملةبطرقفوسليفنأقحلاو

امكةفسلفلاونيدلانيبقيفوتلاًاعيمجاولواح،ىدنكلانمءادتبا،نوملسملاةفسالفلاف

..امهنيبقيفوتللةديدع.ًابورص٠وأاًروصاومدقو،انركذ

:ىتشروصبتجلوعودشرنبالبقتريثأدققيفوتلاةكاسمتناكاذإلاقيدقو

؟اهبوهمتهااذاملفةراتِليلدتناوليصفتلابو،ةراتزمرلابو،ةراتةراشالاوزاجيالاب

؟ديدجباهيفىتألهو

ىرنسامكهنْاو،ةلكشملاهذهبمتهينأهنمتضتقاًابابسأواًـفورظكانهنأعقاولا

:ىلياميفكلذحضوتو،ةفارطپوةدجنمولختالةروصوأةقيرطباهجلاعدق

:ةلكشملاهذهبهبامتهابابسا

،ةلكشملاهذهىفضوخلاىلإهتعدبابسًاوفورظدشرنبابتطاحًادقل

:ىليامبابسألاوفورظلاهذهمهألعلو،ةصاخلاهتقيرطباهتجلاعمو

،همهفهيلإهادأامىلعءامكحلاءارّايو،روهمجللاهلكةمكحلايحرصدقضعبلانأ-١

دشضرنبادارًادقو،ةمكحللةفلاخمةمكحلانًاىأرضعيلانأىفهرثًاكلذلناكو

قيفوتلاوبيرقتلاقيرطنع،ةمكحلاوةعيرشلانيبةلصللمهفلاهوسليزينأ

هنعمزلياهلهأنمسيلنملةمكحلابحاصفالانأركذفكلذبِحرصدقو،امهنيب

٢٢



باوصلاناكو،اًـعمامهلاطبإهنعمزليدقو،ةعيرشلالاطبإوأةمكحلالاطہإ

نمةقرفلاملعتنأباوصلافحيرصتلاعقودقوامأ،روهمجللةمكحلابحّرصُـيالأ

ةفلاخمريغ-ةعيرشلاىأ-اهنأةمكحللةفلاخمةعيرشلانْاىرتىتلاروهمجلا

اهنأ-ةمكحللنوبستنينيذلانم-اهلةفلاخمةمكحلانأنورينيْدلاكلذكو،اهل

امههنكىلعفقيملهنأنيقيرفلانملكفرعينأبكلذو،اهلةفلاخمريغ

نحنانررطضااذهلو،ةمكحلاهنكىلعالو،ةعيرشلاهنكىلعالىنعأ،ةقيقحلاب

ةمكحللةقباطمدشأتدجُوتلمؤتاذإاهلوصأنإف،ةعيرشلالوصأفّرًـعْـننأىلإ

نأفرعُـيةعيرشللةفلاخماهنأةكحلاىفنظىذلاىأرلاكلذكو،اهيفلَواامم

اًـضيأنحنانررطضاكلذلو،ةعيرشلابالوةمكحلاباًـملعطحًـيملهنْاكلذىفببسلا

.(١)ةعيرشللةمكحلاةقفاومىفلاقملالصفعضوىلإ

ىضتقتسلدنألاىفةصاخوىمالسالاعمتجملاىفهبطيحتىتلافورظلاتناك-٢

باحصأو،اهيفاًدئاسناكىكلاملابهذملانأكلذ،ةفسلفلاونيدلانيبقيفوتلاهنم

،ءادعلافقوماهنمنوفقيمهنماًريثكنإلب،ةفسلفللنوسمحتيالبهذملااذه

ةجومتداسثيح،عمتجملاىفهرثأكلذلناكو،اهبلاغتشالاميرحتنومعزيو

ىلعطخسلاةجومتدتشادقو،نيملسملانمريثكنيبةفسلفلاىلعماعطخس

.ىلازغلامامالااهيلعاهنشىتلاةفينعلاةلمحلادعبةفسلفلا

اوهجاودقةفسلفلاونيدلانيبقيفوتلاياوماقنيذلانوقباسلاةفسالفلاناكاذإو

،ىسقْاودشأتناكدشرنبااههجاوىتلافورظلانإف،اهلنيداعملاةفسلفلاموصخ

هتفلخاملةيناثةهجنمو،ةهجنمكلاممامالابهذمباحصأنمءاهقفلاذوفنلاًرظن

اييةيماسلاهتناكمهلناكدقف،ةديعبراثًانمةفسلفلاىلعىلازغلامامإلاةلمح

ريثًاتةفسالفلاركوةفسلفلاهيفدقنىذلا«ةفسالفلاتفاهت»هباتكلناكو،نيملسملا

.عمتجملاىفةريثكتاقبطىلعغلاب

دشألوقيامكقيدصلانمةيذألانأل،هملأتوهنزحنعةبطرقفوسليفبرعأدقو

،ةعيضرلاتخألاوةعيرشلاةبحاصىهةمكحلانأ»كلذبىنعيو،ونعلانمةيذألانم

رصمبةيدومحملاةبتكملا.لاقملالصفعم١٠١صةلدألاجهانمنعفشكلا:دشرنبارظنأ(١)

.د١٣٨٨ةنس

٣٢



ةوادعلانمامهنيبعقيامعماذه،ةيذألاعاونأدشأىهاهيلإبسنينممةيذألاف

.(١)«ةزيرغلاورهوجلابناتباحتملا،عبطلابناتبحطصملاامهو،ةرجاشملاوءاضغبلاو

وأةقرفلكنأكلذ،ةيمالسالاقرفلانيبثدحىذلافالخلاوريرملاعارصلا-٣

فئاوطلاامًا،اهدجوةقيقحلاىلإتدتهاىتلاىهاهنأمعزتتناكاهنمةفئاط

نعتدعتباو،اهليبستلضدقاهنإفىأرلاىفاهعمقفتتالىتلاىرخألاقرفلاو

وأرفكلابفعموتنألًالهأداعتبالاولالضلااذهببسبتناكو،ةعيرشلاءىدابم

اذهىفاوبرطضادقساملانإف»هلوقىفدشرنباهنعربعاماذهو،قورملا

،ةفلتخمفانصأوةلاضقرفتثدحىتح،ةعيرشلاهذهىفبارطضالالكىنعملا

رفاكامإوعدتبمامإةفلاخنمنأو،ىلوألاةعيرشلاىلعهنأىريمهنمدحاولك

نممهلضرعامهببسبو،عراشلادصقمنعديعبهلكاذهو،لاملاومدلاحابتسم

.(٢)«ةعيرشلادصقممهفنعلالضلا

،وطسراابهباجعإىفدشرنباغلابدقف،هلقعبوهبةداشالاووطسرْابحىفهولغ-٤

اذهناكو،هبتكلِحورشمظعًامدقو،ىأرلاىفةمصعلاولقعلاىفلامكلاهيفنملو

ريثكةوادعىلإتدأىتلابابسألانمهبتكلعرشلاكلتووطسرْاريدقتىفولغلا

اُـصيْااذهلعلو،(٢)نيللانمقوملاوةقدنزلابهلمهماهتاوهلنيرصاعملانيملسملانم

امهنْانيبيىتح،ةفسلفلاونيدلانيبقيفوتلابمامتهالاىلإهتعفدىتلاعفاوعلانم.

،هلقعبداشأووطسرأببجعأامدنعنيدلانمقرميملورفكيملهنزو،ناضراعتيال

.نيدلاعمقفتتةفسلفلاتمادامهبتكحرشيوهتفسلفبمتهاو

نيدلانيبقينوتلابدشرنبامامتهارساهيلإعجريىتلابابسألامهأىههذه

.ةيفسلفلاةقيقحلاعمةينيدلاةقيقحلاضراعتمدعديكاتىلعهصرحو،ةفسلفلاو

-اهحيمشوتلواحنسىتلا-ةقيقحلاهذهىلعانفوسليفديكاتنممغرلاىلعو

:نيتقيقحلاضراعتبلوقيهنْاب-اولازاهو-هوعهتادقنييبرغلانيثحابلاضعبنإف

ةقدنزلابهومهتاامك،هيدافتنكميالرمأامهنيبضقانتلانْاوةيفسلفلاوةينيدلا

.(')داحلالالاو

.ةلدألاجهانمنعفشكلاعم-عومجملا-٣هسملاقملالصف:دشرنبا(١)

.عومجملانم٤١صةلدألاجهانمنعفشكلارظنأ(٢)

Amaldez:Article.145.رظنْا(٣) "Ibn Rush" dans-Encycle de l''islam, p

WHistoryof.302.رظنأ(٤) Medlaeval Philosophy, p
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فقومنيبزييمتلامدعوطلخلاىلإ-ولبياميف-عجرتتاماهتالاهذهنأعقاولاو

ةيضقبىطسولاروصعلاةفسلفىففرعاملوحةينيتتالاةيدشرلانيبو،دشرنبا

،ةيفسلفلاةقيقحلاوةينيدلاةقيقحلاضراعتاهباحصأىريىتلا(ةجولزملاةقيقحلا)

نمهلنيرصاعملادشرنباموصخاهددرىتلالاوقألاءارومهقايسناىلإعجرتامك

.اهصيحمتباونعينأنوننيدلانمقورملاوةقلنزلاباهيفهومهتاوءاهقفلا

نماًـطقاساًرمأدعيهنأل،ةشقانمىلإجاتحيداحلالاوةقدنزلابهماهتانأنظْاالو

ىغطوأ،ةموصخلااهيلعترطيسةدقاحسبوفننعرقصفئازءاعدإوهو،هسفن

كلذ-اذهانثحبب-عفدننأوهانهانمهيامنإفلاحىًاىلعو،بصعتلااهيلع

بولسألاىلإكلذىفأجلننلو،ةفسلفلاونيدلانيبةقالعلاىلعبصنيىذلاماهتالا

امنإو،ملسمفوسليفنععافدللسمحتلاولاعْـعيألاهيلعبلغيىذلاىباطخلا

نًانيجار،هلاوقوهصوصنلالخنمانفوسليقفقومىفةقيقحلاحيضوتىلإدمعنس

ىوقأوغلبْادعيةقيقحلافاشكنانأدقتعاو،مهوللدييقو،طلخللةلازإكلذىفنوكي

.ءاعداوأماهتاىْاىلعدر

وًاروحمللضرعننأكلذىفةقيقحلاحيضوتىفذختننألبقانبربجينكلو

.ةفسلفلاونيدلانيبقيفوتلاةيلمعىفهيلعدنتساىذلاساسألا

:قيفوتلاةركفهيلعتماقىْدلاساس'الا

ىفهنمقلطناودشرنياهيلعدنتساىذلاساسألانأنيثحابلاضعبىعدادقل

ةقيقحلاةدحوبةلتاقلاةنحملاةينوطحافألاةيرظنلاىفلثمتيةفسلفلاونيللانيبقيفوتلا

عسوبناكىذلاديحولاىقطنملاليبسلاتناكةيرظنلاهذهناو،اهرهاظمفالتخاىلع

،ةيفسلفلامهثحابمهتطساوباورربينأ-دشرنبامهيفامب-ةماعنيملسملاةفسالفلا

نمدحاوىعدالب،ىتاذلاماجسنالاىلإقاوتلالقعلاليلغاووريو،نيملكتملااوضريو

ىتلا(ةيباطخلاوةيلدجلاوةيناهربلا)ةلَدخالثلثلاتاقبطلاةيرظننأ-هييتوج-ءالؤه

..(١)ةتحبةيقيرغإةيرظنلاجملااذهىفدشرنبااهمدختسا

ىلإلخلملا:هيبتوجًاضياو،٣٧٧سمةيمالسالاةفسلفلاخيرات:ىرخقدجامروتكدلارظنأ(١)

.ةيبرعلاةمجرتلانم١٧٨صةفسلفلاةسارن

٣ه



ةفسالفودشرنبانأقحلانملهو؟حيحصءاعدالااذهله:لتاستنانهو

،قيفوتلاةيلمعىفاهنمنوقلطنيةدعاقوْااًـساسأمهنيدىفاولجيملةماعمالسالا

ىفاهنمنوقلطنيةدعاقاهنماونختيوةثدحملاةينوطخافألاباونيعتسينأىلإاورطضاف

؟ةيفسلفلامهثحابماهبنوفربيومهلمع

مزجننٌاانلىغبنيالاننكلو،ءاعدالااذهةحصبميلستلاىفددرتناننأعقاولا

ىذلاساسألاةيركللاهلوص'اومالسالاىفاننجواذإف،انبقنوانثحباانإالإهيفنب

عطقننأانعطتسا،كلذىفمهلمعرربيو،ةفسلفلاونيدلانيبقيفوتلابمهلحمسي

.هيفاني"ارب

ةدمبو)هاجتاىفريسيهنأاندجوهرداصمىفانلمأتومالسإلاىلإانعجراذإو

،ةفسلفلاونيدلانيببوأ،لقعلاوىجولانيببراضتالوضراعتالهنأىنعمب(ةقيقحلا

ةقيقحلاةفرعملناتلماكتمناتليسبوامهنإف،هتعيبطامهنملكلنيتقيقحاناكنإوامهف

حيحصلافسلفتلاو،فسلفتلاورظنلاىلعهثحمولقعلارّدقمالسالافمثنهو،ىريكلا

كانهتسيلفنذإو-ىرنسامك-هسفندشرنباكلذدكأدقو،همعديونيدلادي٠وي

،ةدحاوةقيقحلناليبسامهامنإو،لقعلاونيدلانيب-مالسإلارظنىف-ةموصخ

.هتلاعسبوناسنإلاحٍالصىهةدحاوةياغلناتليسبوو

ةرملوألنسلاولقعلاىخّاتدقهنأركذفهدبعدمحمخيشلاةقيقحلاهذهكأدقو

نيملسملانيبررقتو،ليوأتلالبقيالحيرصتبلسرمىبنناسلىلعسدقمباتكىف

هللادوجوبملعلاك،لقعلاقيرطنعالإهبداقتعالانكميالامنيدلااياضقنمنأ»

مهفلاىلعولعيدق٠ىشبءاجاذإنيدلانأىلعاوعمجاو،لسرلالاسرإىلعهتردقيو

دشأنم-لوقيامك-لقعلانإفمثنمو،لقعلادنعليحتسيامبىتاينأنكميالف

.(ا)ىمالسالانيدلاناوعأ

دعيهرداصمومالسإلالوصأهدكاوتىذلانيدلاولقعلانيبىْـحاتلااذهنأبيرالو

نيبقيفوتلاىفةماعمالسالااةفسالفودشرنبااهنمقلطناىتلاةدعاقلاوأساسألا

ىمالسالاىقسلفلاركفللىلوألاريكاوبلاذنمةفسالفلاءالؤهكردأدقو،ةفسلفلاونيدلا

.ةرشاعلاةعبطلا.اهدعبامو٣٩صديحوتلاةلاسر:هباتكرظنأ(١)

مبى



اورفوتفكلذمهنمديدعلاىعودقو،قحلاعمضراعتيالقحلانًاو،قحامهنمالكنأ

تازواجت-تارتفلاضعبىف-اهبجحتتناكىتلاةقيقحلاهذهنعفشكلاىلع

ىفتازواجتلاهذهتلثمتدقو،نيدلاةعيبطنمالوةفسلفلاةعيبطنمتسيلةيجراخ

ةجيتن،رخًابناجنمنيدلالاجروبناجنمةفسنافلانيبتثدحىتلاتاعارصلا

.(١)نيللارهوجوأةفسلفلرهوجباهلنأشالتابصعتل

عازنامهنيبثدحيملهنأنيبينيدلاولقعلانيبةقالعلاخيراتءارقتسانأعقاولاو

نيحامهلوأ:نيلماععامتجارين"اتتحتالإهلهأداهطضاولقعلاداعبتساىلإىدأ

اوعنقمهتزوعأنإف،هلهأولقعلاداهطضانممهنكمتةطلسنيدلالاجرىدلنوكت

.ةميمنلاباومقتناوةبيفلاب

،نيدلالاجراهمرحىتلامارحلاةقطنملاماحتقاىلعلقعلاأرجينيحامهيناټو

-هسفنىلعلقعلارجياذكهو،فوكامراكنإوألوهجمفاشتكاىلإاهقافّاداتريو

وأعازنموقيالنيرمألانيذهعامتجاريغبو،هموصخبضغ-هتظقيوهتأرجببسب

.(٢)نيدلاولقعلانيبمداصت

ردصمىهةثيدحلاةينولمالفألانأبلئاقلاءاعدالانأبلوقلانكمياذهىلعو

،ةيخيراتلاوةيقطنملاهتارربمدقفيءاعدانيملسملاةفسالفلادنعةدحاولاةقيقحلابلوقلا

نيبقيفوتلابحمسيىذلاساسألانمضتيمالسالامادامذإ،اًدنسالوًاليلدهلدجيالو

اولنتسادقةصاخدشرنباوةماعمالسالاةفسالفنأبلوقلاىغبنينافةفسلفلاونيدلا

،ءاعدالااذهلانضفرس'وننأعيطتسناننإفننإو،ىجراخساسأىلإمهقيفوتىف

مهقينوتىفاونمتعادقةصاخدشرنباوةماعانتفسمالفنأدكؤنامك،هنناطببعطقنو

.مههاجتارربتو،مهنيدحوراهدكؤتةدعاقنماوقلطناو،ةيمالسالالوصألاىلع

:ةلداللثالثلاتاقبطلاةيرظننأنم(هييتوج)ىيرغلافوسليفلاهاعداامامْا

-ةفسلفلاونيدلانيبقيفوتلاةيضقبطبترتةيرظنىهو-ةيباطخلاوةيلدجلاوةيناهربلا

كلذىفرظنهينيجنأوطبيوةقللاهصقنتمعزو،هاوءاعداهنإفةتحبةيقيرغإةيرظن

نيبماقملااذهىفقرفينأهتافنكلو،وطسرأقطنمىفتدرودقعاونألاهذهنْاىلإ

.م١٩ههةنسةرهاقلا،سلمنيسحروتكدلاةمجرت١٦٧ىمىسلدنألاركفلاخيرات:ايثنلابرظنأ(١)

.ةيناثلاةعبطلا١١سمةفسلفلاونيتلانيبعازنلاةصق:ليوطلاقيفوتروتكدلا(٢)
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هضرعىفدمتعادقدشرنيانًادجننومضملاثيحنمف،نومضملاولكشلا:نيرمأ

اذهىفةحيرصةيناّرقةيَاىلع(لاقملالصف)هباتكىفةيرظنلاوْاةركفلاهذهل

مهلداجوةنسحلاةظعوملاوةمكحلابكبرليبسىلإعداوتىلاعتهلوقىهو،ددصلا

امل»هنْاانفوسليفررقةيآلاهذهنماًـقالطناو(١٢هةيآلالحنلا)(نسحاىهىتلاب

لكاهبقيدصتلامعثمالثلاقرطلاهذهنمسانلاتعددقهذهةيهلالاانتعيرشتناك

هللاىلإاهيفءاعدلاقرطهدنعررقتتملوأ،هناسلباًدانعاهدحجينمالإناسنإ

.(١)«هسفننمكلذهلافغال.ا،ىلاعت

نمةلَدفالثالثلاتاقبطلاةيرظنذخأدقدشرنبانأبلوقلللاجمالفنذ.او

ًالكش-ةيرظنلاهذهىف-راعتسادقهنأبلوقلانكميناكنإوةيقيرغالاةفسلفلا

.حيرصىمالسإنومضملاًـينانوي

نبااهنمقلطناىتلاةدعاقلاو،هيلإدنتساىذلاساسألاانحضونأدعبواذه

معزلاوْاءاعدالاانشقانو،ةفسلفلاونيدلانيبقيفوتلاىفةماعمالسالاةفسالنودشر

.قيفوتلاىفهجهنمحضون،لاجملااذهىفنيثحابلاضعبهقلطأىذلا

:قيفوتلاىفدشرنيباجهنم

انرشأىتلابابسألاوفورظلاهيلعهتضرفىذلاهرويبربكاحراشلاضهندقل

.ةمكحلاوةعيرشلانيبوأ،نيدلاوةفسلفلانيبقيفوتللاًديرفاًـطمنوأةروصمدقو،اهيلإ

ةلازإو،ةفسلفللءادعلاةدحفيفختبكلذلدهمينأىلعةيادبلاىفصرحدقو

ةفسلفلااهيفمجاهىتلاهئارآعبتتبكلذو،ىلازغلااههجوىفهراثْاىذلارابغلا

٠ىربينْاكلذباًـيجار«تفاهتلاتفاهت»هباتكىفرَـح2اادعباًدحاواهدينفتو،ةفسالفلاو

.اهيلإحايترالاوةقثلاديعينأو،ةفسلفلاةحاس

ىطخةفسلفلاونيدلانيبقيفوتلاىفعبتيملدشرنبانإفلاحىًاىلعو

نبىح)ىلإدنساىذلاىسلدنألاليفطنباهرصاعمكلسمكلسيملولب،هفالسأ

ىلإىهتناىتحةفرعملاجرادمىفىقرلانمهتنكمةقراخةكلمهتصقلطب(ناظقي

.١٦سملاقملالصف:هباتكرظنأ(١)
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عمقفتتاهدهاشىتلافراعملاهذهو،ةيهلإلافراعملادهاشمو،فوصتلابتارمىمسْا

رطفلا)باحصأىلعفقواهكارلإنأالإ،ىهلإلاىمولااهبدروىتلافراعملا

.ليفطنباركذامك(ةقئافلا

ةلكشملوانتىلعاورصتقادقنييمالسالابرغملاوقرشملىفهفالسأناكاذإف

نإفةصقًواةلاسرىفوأةماعلاةيفسلفلامهيتكبلصىفةفسلفلاونيللانيبقيفوتلا

ةعيرشلاوةمكحلانيباميفلاقملالصن»امهنيباتكةلكشملاهذهةجلاعملدرف'ادشرنبا

هتقيرلبوهبهذمطسبدقو«ةلملادئاقعىفةلدألاجهانمنعفشكلا»و«لاصتالانم

،ةيليصفتةقيرطبىناثلاىنو،هيلامجإةقيرطبلوألاباتكلاىفاهجلاعهنأالإ،امهيف

راكفأل«تفاهتلاتفاهت»باتكةصاخوىرخألاهبتكضعبىفضرعدقفاذهعمو

.ةلكشملاهذهبلصتت

اًـجهنمةلكشملاهذهلهجالعىفعبتادقىبطرقلافوسليفلانايلوقلانكميمثنمو

اهيلعلياحتيملف،دحأهيلإهقبسيملاطمناهلّمسقو،ةلاصألاوةفارطلابزيمتي

اذهنأل،ليفطنبا.هرصاعملعفامكزومرلاىلعدامتعالاوصصقلامادختساب

ىلابينأنوي،ةعاجشباههجاوامنإوةيفسلقلاولةيجهنملاةهجولانمىدجيالبولسألا

،هسفنبهدادتعالكلذو،تابقعنم-رهاظلالهأةصاخبو-موصخلاهريثيدقاعب

.اًـقحهدقتعياملهعمالخإو

ةلكشملهجالعىفهعبتاىذلاهجهنمىفدتتممادقدشرنبانإفرمألاناكاًـيأو

:ىلياماهمهأنمسسأو'ىدابمىلإةقسلقلاونيعلاولةمكحلاوةعيرشلانيبقيفوتلا

فسلقتلابجوينيدلانأ-١

نطايورهاظهيفعِرشلانًا-٢

ةفسلفلاونيللاوأ،ةمكحلاوةعيرشلاريخلىرووضليونتلانأ-٣

:ىلياميفليصفتلانم٠ىشب"ىدابملاهذهنملكنعهتسحتننألواحنسو

:دسلقتلابجوينيدلا:الوا

،ةعيرشلاهيضتقتو،نيللاهيجويرمأةقسلقلايلاغتشالانآةبطرقفوسليفىري

وأ،عرشلاباًـحابماًرمأقطنملاوةفسلفلابلاغتشلاورظتلاناكاذإامعلهاستدقف
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ليبسىلعما،ببوجولاليبسىلعلهفهباُرومامناكاذإو،هب/روماموا،اًروظحم

؟بدنلا

ةهجنماهرابتعاوتادوجوملاىفرظنلا»ةفسلفلابدارملانأنّـيببيجينألبقو

ىلعلطتامنإتادوجوملانإف،تامونصمىهامةهجنمىأ،عناصلاىلعاهتلالد

عناصلابةفرعملاتناك،متأاهتعنصبةفرعملاتناكاملكهناو،اهتعنصةفرعملعناصلا

.(اا«متأ

رابتعاىوستسيلاهناوىنعملااذهةفسلفلابدارملاناكاذإهنأبحرصمث

ىلعثحدقعرشلانأكلذ،ةبوينموأ،عِرشلابةبجاونوكتاهنأبيرالفتادوجوملا

حضاواذهو،هباهتفرعمبلطتو،لقعلابتادوجوملارابتعاىلإاعدو،تانئاكلاةسارن

رشحلا)(راصبألاىلوأاياربتعاف}ىلاعتهلوقلثم،ميركلانآرقلاتايّانمريثكىف

وأزىلاعتهلوقلثمو،ىعرشلاوىلقعلاسايقلالامعتسابوجوىلعصناذهو(٢ةيآلا

اذهو(١٨هةيالافارعألا)(ءىشنمهللاقلخاموضرألاوتاومسلاتيوكلمىفاورظنيمل

.َ(')تادوجوملاعيمجىفرظنلاىلعثحلابصن

ردقينمىلعبجاوهنإلب،نيدلاىفاًروظحمسيلةفسلفلابلاغتشالافنذإو

.هيلع

هنأكلذ،هيلعثحعِرشلاوأنيدلانأل،اًروظحمسيلقطنملابلاغتشالاكلذكو

نملوهجملاطابنتسا»نمرثكأاًـتيشسيلرابتعالاو،اهرابتعاوءايشألاىفرظنلابرمأ

.قطنملاىفسايقلابفرعياموهاذهو«هنمهجارختساومولعملا

عاونأمتأوهو،ىلقعلاسايقلابتادوجوملاىفرظنلانوكينأبجاولانمفنذ.او

ديفيىذلاوههنأل،نيماربلاعاونأىمسأوهاذهو،ناهربلابىمسملاوهو،سايقلا

هعاونأوسايقلاموهفمًالوأفرعينأملسملانمىضتقيناهربلااذهةفرعمو،نيقيلا

،ىلدجلاسايقلانمىرخألاعاونألاىناهربلاسايقلافلاخياذاميو،اهنملكايرشبو

ىلعدمتعتالاهنأل،نيقيلاعاونألاهذهديفتالو،ةطسفسلاسايقو،ىباطخلاسايقلاو

موقياماهنمو،ىلدجلاسايقلاكهينظتامدقمىلعموقياماهنمنإلب،ةينيقيتامدقم

.عِومجملانم،٩سملاقملالصف(١)

.قباسلا(٢)



سايقكهيومتلاهص٠رغنوكياماهنمو،ىياطخلاسايقلاكةروهشمتامدقمىلع

.(١)ةطسفسلا

هتاروصتبقطنملاةساردىضتقيتادوجوملاىفحيحصلارظنلانأهلكاذهىنعمو

اذإو،اهنملكةميقواهنملكطورشوهعاوناوسايقلاوهتاسقمواهاياضقوهتاقيدصتو

فقوتيرظنلانأل،ةبجاونوكتقطنملاةسارننإفاًـبجاوتادوجوملاىفرظنلاناك

ىلعبجي»دشرنبالوقي،اًـبجاونوكيبجاولاهيلعفقوتيامنإ:ليقدقو،اهيلع

هذهفرعيفرظنلالبقمدقتينأتادوجوملاىفرظنلابهرمألثتمملاعرشلابنمزملا

(٢)«لمعلانمتالآلاةلزنمرظنلانملزتتتىتلا-هاياضقوقطنملا"ىدابمىا-ءايشألا

ةساردكلذكفاهدوجوىلعلمعلافقوتيدقولمعلامامتالةيروضةكلاتناكاذإف

ىفليقدقو،اهتوقبرظنلاىتلتيالدقوحيحصلارظنللةيرورضةليسووةلّاقطنملا

،اهلكمولعللةلَاهناو،ركفلاىفأطخلانعنفنلااهتاعارممصعتةلّاهنأقطنملافيرعت

ةساردىهوةلالابةناعتسالاهيلعرظحيوتادوجوملاىفرظنلابًاناسنإرماننأنكميالو

،قطنملا

،ىقطنملاسايقلاوأقطنملامادختساريربتىفىبطرقلافوسليفلاىضميو

هنوكثيحنمهيقفللةيرورضهتساردتناكاذإف،ىهقفلاسايقلانيبوهنيبنراقيف

ىقطنملاسايقلاةساردنوكتكلذكف،ماكحألاىفهقفتلانمهبرًـماامقيقحتلةليسو

ىفرظنلانمهبرماامقيقحتلةليسووهنوكثيحنمرلوسلينلاوأركفللةيرورض

هنإفهلوقياذهىفو،هيقفللهحيبنامفوسليفلاىلعرظحننأىغبنيالذإ،تادوجوملا

ىلعةيهقفلاسِـسباقملاةفرعمبوجوماكحألاىفهققتلابرمألانمطبنتسيهيقفلانااك

نمطبنتسينأفراعلاىلعبجيكلذك،سايقبسيلاهنماموسايقاهنمامو،اهعاونْا

.0)«كلذبىرحأوهْلب،هعاونْاوىلقعلاسايقلاةفرعمبوجوتادوجوملاىفرظنلابرمألا

فوسليفلالاغتشاريربتلدشرنباهيلإأجلعرايوديجكلسماذهنأبيرالو

ضقانتلانمهنأل،ىهققلاسايقلابهيقفلالاغتشابكلذطبرامدنع،ىلقعلاسايقلاب

ةفسلفلاىفلقعلاةروث:ىقارعلافطاعروتكدلانراقو٧٠صملعلارايعم:ىلازغلارظنأ(١)

.اهدعبامو٧١صةييرعلا

.١٠صلاقملالصف(٢)

.٢٧٢صةيلقعلاةعزنلا:ىقارعلافطاعروتكدلانراقو،١١صقباسلا(٣)

٤١



اكلسمناكلكلذانلعفولو،ةفسلفلاىفهمرحننأو،هقفلاىفلالدتسالاحيبننأ

،ىلتعلاسايقلانماًـعونالإسيلهقفلاىفسايقلانأل،ميلسلاريكفتلادعاوقلاًداضم

ىلو'ااياوربتعاف)ىلاعتهلوقبىهقفلاسايقلاةيعورشمرربيهيقفلاناكاذإو

هذهنمذختينأفوسليفلاوأفراعللكلذف،هتفرعمبوجواهنمطينتسيويراصبألا

.ىلقعلاسايقلامادختساةرورضىلعًاليلدةيآلا

مادختسانومرحينينلاهبعرنتيدقامدينفتىلإربكاحراشلاعراسدقو

،مالسإلانملوألاربصلادعبالإمنختسيملهنألةعدبهنْابلوقلانمىلقعلاسايقلا

،ةعدبهنإدحألقيملولوألارفصلادعبًاُـضيأناكىهققلاسايقلامادختسانأركنن

هاوسىهقفلاسايقلاكهنأل،ةعدبىلقعلاسايقلاىفرظنلانابلوقلاىفبنيالكلذكف

.قرافنول،ءاوسب

سايقللنوتبثمةلملاهذهباحصأرثكنأانجورمألاعقاوىِـلإانرظناذإو

ةفئاطدشرنبالوقيامكمهو،نيملسملانمةلقالإهمادختساميرحتب.لوقيالو،ىلقعلا

.رهاظلالهأنممهو،ةليلقةيوشحلانم

ىغبنيفعرشلارظنىقاًـيرورضاًرمأدعيىلقعلاسايقلامادختساناكاذإو

قحاللاديفتسي،لصاوتمءانبىتاسنالاثارتلانأل،ءاسقلاهلاقامبةناعتسالا

ءانبلاثحابلاأديبنأنكمملانمىيلو،عاطتسانإهيلإفيضيو،قباسلاهديشامم

جاتحيامعيمجدحاوطبتتسينأنكمملانمىيلككو،هديوياملكققحيودينجنم

هليبسبنحنامىلعنيعتستنأانبريتجقنن٠او،هعاونآوىلقعلاسايقلاةفرعمنمهيلإ

لوحيالنيفلافالتخانأل،انتلمريغىلعاوناكولوىتحكلذىفانممنقتنمهلاقامم

انكاذإو،مهريغونانويلانمءاععقلااهقشكىتلاةحيحصلافراعملابعافتنالانول

فيكف،ةلملاىفاتكراشييمعنصيمةادأنوكتنأحبذلاوأةكزتلاةادأىقطرتشنال

٢اتتلملهأجاتنإنمنوكتناةيلقعلسيياقملاذخأىفطرتشن

دقىگعلاسايقلارماىفرظتلانمهيلإجاتحناملكناكو،اذكهرمألاناكاذإو

هولاقاميقرظننفمهبتكىلإانيليتيبرضتنأىفينيف»صحفمتأءامدقلاهنعصحف

،هيلعانهينباوصبسيلامهيفناكنإو،مهتمهانلبقًاْـياوصهلكناكنإف،كلذىف

رابتعالاىلعرلقناهيىتلاتالالاانقتعتلصحورظنلانمسنجلااذهنمانغرفاذإف

٤٢



وحنلاوبيترتلاىلعتادوجوملانعصحفلاىفعرشنناابيجيدقف..تادوجوملاىف

.(اا،ةيلقعلاسيياقملابةفرعملانمهاندفتساىذلا

هارنامبةناعتسالاوةيقطنملاءامدقلابتكىفرظنلاىفِجرحايلعنكيملاْد.او

تادوجوملاىفثحبلابلصتتىتلامهبتكىفرظنلاىفانيلعجرحالكلذكف،ًاباوص

رخأتملاكلذىفنيعتسينًانمدبالذإ،قحنماهيفهدجنامبةناعتسالاو،اهرابتعاو

ةفلاسلاممألانمانمدقتنملانيفلأنإانيلعبجي»دشرنبالوقياذهىلو،مدقتملاب

ىذلاىفرظنننأناهربلاطئارشهتضتقاامبسحباهلاًرابتعاوتادوجوملاىفاًرظن

هبانررسبومهنمهانلبققحللاًـقفاوماهنمناكامف،مهبتكىفهوتبثأامو،كلذنمهولاق

.(٢)«مهانرذعوهنمانرذجوهيلعانهبنقحللقفاومريغاهنمناكاهو،هيلعمهانركشبو

ىْانمقحلاذخأونيرخآلانمةدافتسالاةرورضنمدشرنباهركذامنأعقاولاو

ىلازفلامامالاعمكلذىفقفتيداكيو،ميلسوىقطنمرمأ،هلئاقىلإرظننودليبس

اذ.اف(٢)لاجرلابقحلاال،قحلابلاجرلافرعننأىغبني:هلوقيهنعربعىذلاأدبملاىف

وأةفسالفلابتكىفناكءاوس،هدجوامنيأقحلاىضتريهنإفأدبملااذهبءرملامزتلا

اًـفلاخمنكيملو،ناهربلاباًديؤم،هسفنىفًالوقعممالكلاناكاذ.اف،مهريغبتكىف

ىلعءاجهنألقحلالوبقانضفرولاننإف،كرتيورجهينأىغبنيالف،ةنسلاوباتكلل

.قحلانماًرسكرجهناننأكلذىنعمناكلهبقثنالنمناسل

دنعْةفسلفلاوأةمكحلابتكىفرظنلانعىهنُـينأىغبنيالفرمألاناكاماًـيأو

:نيرمأ-دشرنبالوقيامك-عمجىذلاوهو،اهيفرظنللًالهأناكنم،ءامدقلا

،ةيقلخلاوةيملعلاةليضفلاوةيعرشلاةلادعلاىناثلاو،ةرطفلاءاكذامهدحأ

رفكلاىلإهبحاصبىد"وياهيفرظنلانابنيلئاقلاكلذلنيضراعملاةجحضحددقو

كلذنإفللزوفارحناوألالضاهيفرظانلعقواذإهنأمهلنيبف،للزلاولالضلاو

.١٢سملاقملالصف:دشرنبا(١)

ةعبطملا٢٩صةبطرقفوسليف،دشرنبا:ىرخفدجامروتكدلانراقو،١٣صلاقملالصف(٢)

.١٩٦.ةنستعيبةيكيلوثاكلا

ولجنألا:ةيناث.طدومحمميلحلادبعروتكعلاقيقحت٨٢سمداضلانمذقنملا:ىلازغلارظنأ(٣)

.م١٩ههةنسةيرصملا

٤٣



صقنل،اهيفرظنللًالهأسيلرظانلااذهنًاىلإعجريهنكلواهتاذىفاهيلإعجريال

وأ،هيلعهتاوهشةبلغلِـَـبِـقنموأ،اهيفهرظنبيترتءوسَلِـبقنمكلذنوكيدقو،هترطف

،هيفبابسألاهذهعامتجاَلبٍقنموْا،اهيفاممهفىلإهدشريًاملعمدجيملهنأ

ًايتاذًالصْاسيلو،اهيلعليخلوضراعلشوهاهَـلبِـقنمعقاولاللزلاوألالضلاف

ىلإعجريامنإو،ءاملاتاذىلإعجريالءاملاباًـقرشناسنإتبومنأامك،اهيفًاعبطالو

وأدحاولالضكلذكفءاملابرشنمنيرخآلاعنمعِوسيالاذهناكاذإو،ضراعرمأ

عنمنم»لًـثمو،اهًـيفرظنلانمعيمجلاعنمِعوسيالةفسلفلابتكىفرظنلابرثكأ

مهبنظيدقسانلالذارأنمًاموقنألجأنماهللهأوهنمةمكحلابتكىفرظنلا

ىتحبذعلادرابلاءاملابرشناشطعلاعنمنملثم،اهيفمهرظنلبقنماولضمهنْا

شطعلانعو،ضراعرمأقرشلابءاملانعتوملانإف،اوتامفهباوقرشًاموقنألتام

ىلإهبحاصبىد"ويالةفسلفلاوأةمكحلابتكىفرظنلافنذإو،(١)«ىرورضوىتاذ

.عرشلاهبدروامةفلاخمىلإىهتويالىناهربلارظنلانأل،لالضلا

قئاقحوفراعمنمءامدقلاهيلإلصوتامىلعو،بتكلاهذهىلععالطالانإ

امل،عرشلاهيلإوعديرمْاهنإلب،ىلقعلافرتلانماًـعونّدعيالهنأل،عنمُـينأىغبنيال

ءارنو،هكاردال.اعيسبوتهيفف-هللهؤملاةصاخو-ءرملاىلعدوعتةميظعراثّانمهل

ليبسبو،ملعلاليصحتىلعنوعو،دوهجللداصتقاهيفو،هلقعوهنهذلحتقتو،هركفل

.ةفلتخملاتانايدلاوتافاقثلاكاكتحالةجيتنزربتىتلاتاهبشلاىلعءاضقلاىلإ

ةفسلفىلععلطاف،ةيجهنملاةدعاقلاهذهبهسفنذخأدقدشرنبانأىفبيوالو

لاثمًانمنوملسملاهنداسأهبتكامىلعو،ةثيدحلاةينوطنافألاونوطالفااووطسرْا

دقناكنإو-كاذالواذهلاًدلقمنكيملو،ليفطنباوةجابنباوانيسنباوىبارافلا

بجويىتلاةقيقحلاةفرعمىلإًاليبسةفسلفلاذختيناكلب-وطسرْاءارّاىلإلام

نمؤيهنأل،اًررضوااًرشةفسلفلانمشعخيملو،ءاوسدحىلعاهتفرعمعرشلاولقعلا

ىذلاحيحصلانيدلاهررقياملةضقانمةقيقحىلإىهتينأنكميالميلسلالقعلاناب

.هلدهشيوهقفاويلب،قحلاداضيالقحلاف،لمأتلاورظنلاىلعلقعلاضح

.١٤سملاقملالصف(١)

٤٤
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:نطابورهالفهلعرشلاواىييدلاةيناث

-سانلانمةدحاوةقبطلةفسلفلانأثيحنمةفسلفلانععرشلاوأنيدلافلتخي

،ةقيقحلانعثحبلاىهورظنلانمةدحاوةياغلو-رابتعالاورظنلالهأةصاخلاىهو

اهلبلجين1وتاقبطلاكلتةداعسرفوينأهتياغو،سانلاتاقبطعيمجلعرشلاامنيب

.لاوحألاتبلقتامهمراضملااهنعْارديوعفانملا

ريغنمةفسلفلارظنىفحصترومأرشبلاةايحىفكانهنْادشرنباركذدقو

تناكرمأىفنيبلارظنوةفسلفلارظنقفتااذإف،ةرورضنيدلارظنىفحصتنأ

ةفسلفلارظنونيدلارظنفلتخااذإنكلو،اًـباوصهلكرمألاناكومتأرمألاكلذبةفرعملا

-عرشلانألكلذو،رمألااذهلعرشلاىفىقيقحلاىنعملانعثحبلابجتو،رمأىلإ

ىنعياذهوةددعتمنًاعموةفلتخمءاحنأىلعمهفُـينأبجي-تاقبطلاعيمجلهنألاًرظن

ةماعسانلاعيمجهكرديىلجبسرقىنعماهلهمموصنف،اًـنطابواًرهاظعرشللنأ

هتفرعمةماعلاىلعبجيالو،ءامكحلاوأةصاخلاالإهكرليالىفخديعبىنعيو،ةصاخو

نأنورياوناكمهنأمهنعلقندقلوألارطصلانمريثك»دشرنبالوقياذهىلو،

ردقيالوهبملعلالهأنمسيلنمنطابلابملعينأبجيسيلهنأو،اًـنطابواًرهاظعرشلل

سانلااوثدح:لاقهنأهنعهللاىضرىلعنعىراخبلاىوراملثم،همهفىلع

نمةعامجنعكلذنمىوراملثمو؟هلوسروهللابذكينأنوليرتْا،نوفرعيامب

عرشلاىفنأنوريءاملعنمراصعألايمرصعولخيالهنأاًـعطقملعننحنو...فلسلا

.(١ايسانلاعيمجاهتقيقحبملعينأىغبنيالءايشأ

صوصنلانأىنعيالًاًـنطايواًرهاظعرشللنأبلوقلانأىلإهبنننًاىغبنيو

رهاظاهنملكلنوكيىتلاىهظاقتاوأسموصنلاضعبامنإو،كلذكاهلكةيعرشلا

ظافلألمحتنأبجيسيلهنأىلع-دشرنبالوقيامك-نوملسملاعمجأدقو،نطابو

.ليوْاتلاباهرهالفنماهلكجرختنأالو،اهرهاظىلعاهلكعِرشلا

ىفنوفلتخمسانلاو،سانلاعيمجلنيدلانألنطابورهاظعرشللناكامنإو

:فئاوطةثالثدشرنبارظنىفمهف،كرادملاىفنوتوافتمو،لوقعلاورطفلا

.١٧صلاقملالصف(١)

t o



مهو.نييلدجلاةفئالبو،ةيباطخلاةلدألابنوعنقينيْدلاةماعلامهو.نييباطخلاةفئاط

،ةماعلانمًالاحنسحأمهو،اهبنوعتنقيوةيلدجلاةلدألانومدختسينيذلامالكلاءاملع

الإنوعنتقيالنيذلاةفسالفلامهو.نييناهربلاةقئاطبو،ةفسالفلانمىندأمهنكل

ةيلدجلاليواقألابقدصينممهنمو،ناهربلابقّدصينممهنمفاذهىلعو،ناهربلاب

لاوقألابقدصينممهنمو،كلذنمرثكْاهعابطىفسيلذإ،ناهربلابحاصقيدصت

.(ااةيناهربلاةلدألابناهربلابحاصقيدصتةيباطخلا

اًرهاظعرشلللعجفمهحئارقنيابتو،سانلارطففالتخاىلاعتهللاىعاردقو

النيذلاهدابعلاهيفهللافطلتدق،ناهربلابالإملعتالاهئافخلىتلاءايشالاف،اًـنطابو

'لَـٍبقنمامإو،مهتداعًلبِـقنمامإو،مهرطفلَـبِـقنمامإ،ناهربلاىلإمهلليبس

كلتبقيدصتلاىلإمهاعدو،اههابشْاواهلاثمْامهلبرضنأب،ميلعتلابابسأمههدع

ىْا،عيمجللةكرتشملاةلدألاباهبقيدصتلاعقينْانكميلاثمألاتناكاذإ،لاثمألا

نإف،نطابورهاظىلإعرشلامسقنانأىفببسلاوهاذهو،ةيباطخلاوةيلدجلا

الإىلجتتالىتلاىناعملاكلتوهنطابلاو،ىناعملاكلتلةبورضملالاثمألاكلتوهرهاظلا

.ناهربلالهأل

ناكو،لاثمألابرضىلإجاتحيالثالثلاقرطلابهسفنب'ىشلاملعننأنكمأاذإو

هللوْاتملافلوصألاىفناكنإرهاظلانموحنلااذهو»ليوأتهيلإقرطتيالهرهاظىلع

نْالوقلااذهبدصُـقامنإهنْاو،ءاقشالوانهاهةيورخأةداعسالنأدقتعينملثم،رفاك

ناسنال.الةياغالهنا)و،ةليحاهناو،مهساوجومهنادبْاىفضعبنممهضعبسانلاملسي

.(٢)«طقفسبوسحملاهدوجوالإ

ناهربلالهأىلعبجياَّرهاظكانهنإف،هليوْاتزوجيالرهاظكانهناكاذإو

هرهاظنعهجارخإوهلناهربلالهأريغلوقو،ركهرهاظىلعهايإمهلمحپوهليوأت

ىفمالسلاهيلعلاقكلذلو،ءاوتسالاةيّافنصلااذهنمو،ةعدبوأمهقحىفرفك

نمتسيلاهنأذإ«ةنمؤماهنإفاهقتعا»ءامسلاىفهللانأهتربخ'اامدنعءادوسلاةمألا

.ناهربلالهأ

.٣٠صقباسلا(١)

.٦ه٣سمىبرعلاركفلاخيراتخورفرمعروتكدلانراقو،٢٤سملاقملالصف(٢)

٤٦



رسعي،هنوليختيامةهجنمالإىشلابنوقدصيالنيذلاةماعلان'اكلذىفببسلاو

.ليختمءىشىلإاًـيوسنمسيلدوجومبمهلقيدصتلاعٍوقو

روصتميلعتلاو،اًـعيمجسانلاميلعتعرشلادوصقمنأدشرنباررقدقو

سانلانأمولعملانمو،ةيباطخپو،ةيلدجو،ةيناهرب:ثالثقيدصتلاقرطو،قيدصتو

عرشلالمتشادقفاذلو،ةيلدجلاليواقألاالوليهاربلااولبقينأمهعابطىفسيلمهلك

ةبسانملاةماعلاقرطلانأالإ،روصتلاقرطءاحنأو،قيلصتلاقرطءاحنأعيمجىلع

ةماعىهاماهنمقيدصتلاقرطتناكالو»لوقياذهىفو،ةبلاغلاىهسانلارثكا

معأةباطخلاو،ةيلدجلاوةيباطخلاىهو-اهَـلبِـقنمقيدصتلاعوقوىنعأ،سانلارثكا

هدوصقمعرشلاناكو-ةيناهربلاىهو-سانلالقْابةصاخىهاماهنمو-ةيلدجلانم

ىفاهبحرصملاقرطلارثكأتناك،صاوخلاهيبنتللافغإريغنمرثكلابةيانعلالوألا

.(١)«قيدصتلاوروصتلاعوقوىفرثهالةكرتشملاقرطلاىهةعيرشلا

عيمجلةدوجوملاثمالثلاقرطلاهيفدجيميركلاباتكلاىفلمأتينمنأعقاولاو

هنأهلرهظياهيفلمأتينمو،ةصاخلاو،سانلارثكأميلعتلةكرتشملاقرطلاو،سانلا

ليوْاتباهفَرحنمف»هيفةروكذملاقرطلانملضفأروهمجلاميلعتلةكرتشمقرطدجوتال

ةداعسلاةدافإىفدوصقملااهلعفلطب1و،اهتمكحلطب1دقف....هسفنباًرهاظنوكيال

ردصلانإف،مهدعبىتأنملاحولوألاربصلالاحنماًدجرهاظكلذو،ةيناسنإلا

،اهيفتاليوأتنودليواقألاهذهلامعتسابىوقتلاوةلماكلاةليضفلاىلإراصامنإلوألا

.(٢)«هبحرصينْاريملليْولتىلعفقومهنمناكنمو

،ةماعلاوةصاخلانيبةقرفتلاىفاًـعدبنكيملدشرنبانأىلإهبنننأىغبنيو

ةصاخبوفئاوطلانممهريغىدلولب،مالسالاةفسالفىدلترهظدقةركفلاهذهف

،ةفسلفلاونيدلانيبقيفوتلاةيضقىفاًـيسيئراًرونةركفلاكلتتبعلدقو،ةيفوصلا

قحمهدحومهلناهربلالهأو،ناهربلالهأةفسالفلامهدشرنبارظنىفةصاخلاف

ىلعنورداقلامهمهنأل،ةفسالفلاوةفسلفلاىلإةجاحىفنيدلافمثنمو،ليوْاتلا

.عرشللنطابلاىنعملارهظُـيىذلاليوأتلا

.٢٩صقباسلا(١)

.٣٤لوملاقملالصف(٢)
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:ةمكحلاوةعيرشلاريخلىرورضليو'اتلا:دلاث

نمنإف،انركذامكىفسلفلاوأىلقعلارظنلابجويعرشلاوأنيدلاناكاذإ

-هبعِوطقملانمنألكلذو،سموصنلانمهعمةرهاظقفتيالامليو'اتسمتلننأبجاولا

رهاظلااذهنإف،عرشلارهاظهفلاخيوناهربلاهيلإىداأملكنأ-دشرنبارظنىف

ىدأنإف»ربكالاحراشلالوقياذهىفو،لقعلاوعرشلامدطصيالىتحليوأتلالبقي

دقنوكينأدوجوملا.كلذولخيلاف،امدوجپومبةفرعملانماموحنىلإىناهربلارظنلا

ةلزنمبوهو،كانهضراعتالهنعتكساممناكنإف،هبفرعوأعرشلاىفهنعتكس

.ىعرشلاسايقلابهيقفلااهطبنتسافماكحألانمهنعتكسام

هيلإىدأاملاًـقفاومنوكينأقطنلارهالفولخيالف«وتقطنةعيرشلاتناكنإو

.(اا،هليوأتبلُـطًافلاخمناكنإو،كانهلوقالفاًـقفاومناكنإف،اًـفلاخموْاهيفناهربلا

نأل،ميلسلالقعلارظنوقفتتالىتلاصوصنلاليوأتبجاولانمنأاذهىنعمو

دقف،دشرنباهيلإبهذيىذلاىأرلااذهنمبجعننأىغبنيالو،لقعلابذكيالعرشلا

عمعرشلابلقعلابذكينْاركنتساهنًاكلذ،ىًارلااذهلثمىلإهلبقنمىلازغلابهذ

ناهرببذكيالألوقعملاولوقنملانيبعمجلالواحينمىمموْاو،كاذبالإتبثاماذهنأ

تابثإىفبذكهلعلفهبيذكتىلإانبهذولو،بدكياللوقيامكلقعلانأل،ًالصْالقعلا

.(٢)هبالإتبثاموهانفرعامىذلاعرشلا

ىلإةيقيقحلاةلالدلانمظفللاةلالدجارخإ»وهليوأتلاىنعمنإفرمألاناكاماًـي}و

٠ىشلاةيمستنمزوجتلاىفبرعلاناسلةداعبكلذىفلخينْاريغنمةيزاجملاةلالدلا

ىفتضرعىتلاءايشألانمكلذريغوأ،هنراقموأ،هقحالوأ،هببسوْا،ههيبشب

.(٣)«ىزاجملامالكلافانصأفيرعت

رهاظلاكلذنإفعرشلارهاظةفلاخبوناهربلاهيلإىدًااملكنأدشرنيًاىريو

،ملسماهيفكشيالةيضقلاهذهنأررقيلب،ىبرعلاليوأتلانوناقىلعليو'اتلالبقي

ىدًااملهرهاظبفلاخمعوشلاىفهيقوطنمنمامهنإ»لوقيفكلذنهدعبأىلإبهذيو

.١هسمقباسلا(١)

م١٩٤٠ةنسرصم.راطعلاتزعرشن،اهدعبامو٩سمليوأتلانوناق:ىلازغلارظنأ(٢)

.١٦سملاقملالصف:دشرنبا(٣)
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عوشلاظافلأىفدجو،هئازجأرئاستحفصتو،عرشلاربتعااذإالإناهربلاهيلإ

.(١)،ليوتتلاكلذلهرهاظبدهشيام

هرهاظىلعلمحيفنص:فانصأةثناثعرشلاسموصننإفلاحىأىلعو

دعباميفناكنإةعدبنوكيو،ئدابملاىفناكاذإاوفكنوكيهليواتو،هليونتزوجيالو

.ءىدابملا

ويغليوأتو،رفكهرهاظىلعهايإمهلمحو،هليوتتناهربلالهأىلعبجيفنصيو

.ةعدبوأمهقحىفركهرهاظنعهجارخإوهلناهربلالهأ

ىطاعتينممموقهقحليفكشهيفعقي،نيقباسلانيقنصلانيبددرتمثلاثفنتمو

هلمحءاملعللزوجيالىذلانطابلابنورخأهقحليو،هليوتتزوجيالىذلارهاظلابرظنلا

ءاملعلانماذهىفءىطخملاو،ههابتشاوفنصلااذهةصاوعلكلذو،رهاظلاىلع

.رونعم

اوأرموقن،اهيففكخادقف.اهلمحوداعملاتافصىفءاچامفنصلااذهنمو

رهاظلاةلاحتساىلإىدويناهربكانهسيلهنأل،اهرهاظىلعاهلمحبجاولانْا

ةلأسملاهذهىف٠ىطخملانوكينأهبشيواهنولونتيناهربلالهأنمنووخّاموقو،اهيف

اهيفلّوقتودوجولابفرتعااذإكلةو،اًروجاموااروكشمبيصناو،اًرونعمءاملعلانم

ىدؤيالليوأتلاناكاذإ،هدوجوىفالداعملاةفصىف-ىأ-ليو'اتلاءاحنْانماًوحن

.(٢)،دوجولاىفنىلإ

،رهاظلاىلعاهلمح-دشرنبارظنىف-ملعلالهأنمسيلنمىلعبجاولاو

هضرفسالانمناكنملكنإفاذلو،ركلاىلإىد٠ويهنأل،رفكهقحىفاهليواتو

.وكهقحىفليوتتلافرهاظلابناميإلا

لوقنملانيبعمجلاو،ةمكحلاوةعيرشلاريخلىررضليوتتلانافرمألاناكاُـياو

ءاشيامءاشينملو«ويف،ىضوفرألاكرتينأىغبنيالاذهققحتيىكلنكلو،لوقعملاو

اًرطخليوثتلالعجيكلذنأل،كرديالنملوديريامتباليولتلانمعيذيو،صوصنلانم

.١٦صقباسلا(١)

.٢٦قباسلا(٢)

٤٩

ht
tp

://
al

-m
ak

ta
be

h.
co

m

http://al-maktabeh.com


كردأدقهنأوةصاخاذهلهبنتدقدشرنبانإفمثنمو،اّـَـعمةمكحلاوةعيرشلاىلع

لب١اتللعمم٠وهنإفاذلو،ىضوفرمألاكرُـتامدنعليوتتلانعتجتنىتلاةئيسلاراثآلا

عفدتو،ةمكحلاوةعيرشللاًريخليو'اتلانملعجتو،ثحابلااهبدشرتسيدعاوقوًانوناق

هلزوجينمًدنهو،زوجيالاموسموصنلانمهليولتزوجيامهيفنيبدقو،هررمنيوهرطخ

ةسمخىلعدجوتعرشلاىفةدوجوملاىناعملانأركذدقو،هلزوجيالنموليونتلا

:فانصأ

ةقيقحدارملاوهصنلًانمرهاظلاىنعملانوكلاًـقلطمهليوثتزوجيالام:لوألا-١

.رم1ولاسفنىف١و

ىنعملاناكاذإكلذو،ملعلاىفنوخسارلاالإهلو٠وينأزوجيالام:ىتاثلا-٢

هنأملعُـيالو،ةقيقحدوصقملاىنعمللزمرولاثمهنكلو،اًدارمسيلصنللرهاظلا

ةديعبتاسايقبالإىفخلاىنعملاكلذلاًزمروًالاثمنوكيلهتاذبريتخااذاملو،لاثم

.ناهربلالهأةصاخلاالإاهيلعىوقيالةبكرم

ىنعملاناكاذإكلذو،عيمجللليْولتلااذهبحيرصتلاوهليوْاتنمدبالام:ثلاثلا-٣

وأًالاثمهنوكةفرعموهتفرعملهسيىفخىنعملزمرولاثمهنكلو،دارمريغرهاظلا

.رهاظلاباذهىفذخأينادحألزوجيالو،اًزمر

وأًالاثمرهاظلاىنعملاناكاذإكلذو،ةصاخمهسفنألءاملعلاهلوؤيام:عبارلا-٤

ناكاذامل-ةماعلاهيلعردقتال-ديعبملعبفرعيدقنكل،لاثمهنَافرعيواًزمر

نيميدوسألارجحلالوسرلالوقيًالاثمكلذلدشرنبادروادقو،ًالاثموه

نمهنإةماعلاوأنيرضقاللاقيو،مهسفنألهنولوؤيءاملعلاف«ضرألاىفهللا

.هيفثحبلامدعبجيىذلاهباشتلا

عرشللاًـظافح،ءاملعلاوغلةبسنلابليوأتلاملعهيفىلوألانوكيام:سماخلا-ه١

الإلاثمهنأىيبتيالنكلو،ىفخرخآلاًزمروًالاثمرهاظلاىنعملاناكاذإكلذو،

،(١)ًالاثمهتاذبهرايتخاةمكحبيرقملعبنيبتيلاثمهنأفرعىتمو،ديعبملعب

ٍحرُـصىتمو»ةصاخلامهواهلهأريغلتنايولتلابحرصيالنأىفبنياذهىلعو

كلذىضفأ،ةيناهربلاتمدايواتلاةصاخبواهلهأريغنموهنملتثليوعتلاهذهنم٠ىشب

.اهدعبامو١ههىمةلدألاجهانمنعفشكلا:هباكرظنأ(١)

ه..



تابث٠اورهاظلالاطبإهدوصقمنأكلذىفببسلاو،رقكلاىلإحًرصملاوهلحًرصملاب

هادأ،هدنعلووملاتبثيملو،رهاظلالهأنموهنمدنعرهاظلالطبأاذإف،لو'وملا

.(اا،ةعيرشلالوصأىفناكنإرفكلاىلإكلذ

نأل،روهمجللتلايولتلابحيرصتلامنعبجاولانمنأىريدشرنباناكاذإو

اذهلثمىلإقبسدقىلازفلانإف،وفكلاوداضلاىفعوقولاىلإهبىدويدقليولتلا

ضوخيو،عرشلارهاظزواجتينأهلسيلروهمجلانابلوقلاىلإبهْدهنأكلذ،ىأرلا

ىفهطرواميرو،ًالهجهدازلهلثمًالهاجًالجرىماعلالاسولهنأل،هلًالهأسيلاميف

ىلوألاف،هميهفتنعريخألااذهزجعيدقفاًـفراعلاساذإاما،رعشيالثيحنمرفكلا

.(٢)ةبقاعملساوىونجرثتةقيرطلاهذهنإف،ةدابعلاوىوقتلابهسفنلغشينأهب

تخايونتلاباوحرصمهنأةماعنيملكتملاىلعذخايدشرنبانإفلاحىأىلعو

ةينلوتسممهتثايولتتناكولو،ماصخلاورحانتلانمميظعرماىفسانلااوعقوأف

٠ىدابملاكلذنم،كيكروأىئاطسنوساهنمريثكلانأالإ،بطخلاناهلناهربلاطئارشل

تايرووضلانماُريثكنركنيمهف،مهلاوتأَاةماخةوعاشألااهيلعىنبىتلاةماعلا

عناصلادوجوىلعمهتلدأنونييو،ضعبىفاهضعبءايشألاريثَاتو،ضارعألادوجوك

رفكلاةمهتبمهو،كلتمهتلدابذخأيالنمنوكيمهفكلذمغرو،ةيهاوتامدقمىلع

أ

مهحيرصتىفاواطخأدقنيملكتملانأىفدشرنباعمقفتناننأىلإهبنننأدبالو

ىلعديدشلاهلماحتىرناننكلو،عارسيوفالتخانمكلذنعجتناملليواتلاب

نمنوكيمهنأنمهمعزامةصاخو،ءارّانممهيلإهبسنياميفهتقدمدعو،ةرعاشألا

،لالضلاورفكلايمهيمرىفعرستدقو،هتفرعملاهوعممموىتلاقرطلابىرابلافرعيال

نيرخألاىمرىهو،ةلزلاهذهىفعوقولانعهسفتيابرينأدشرنبالدونانكو

قرفلانيبثدحىذلاماصخلاوعارصللهملاتوهنزحنعبرعأدقهنأوةصاخو،وفكلاب

.نيرخآلاىلعهدقتناوهذخأاميفعقينأىفينيالف،رقكلاباُـصعبمهضعبىمرو

.٢.نرملاقملالصف:دشرنبا(١)

ةعبطم.٨٦صميقتسملاساطسقلا:ًاًـضياهلنراقو،٢٩ىملياتلانوناق:ىلازعلارظنا(٢)

.مدقتلا

.٢٢صلاقملالصف(٣)

ه١



اًريبكاًدادتعالقعلابدتعيناكىبطرتلافوسليفلانأىلإريشننأىغبنيواذه

غلبدقو،ميلاعتوقئاقحنمىحولاهبءاجاملكللوصولاىلعرداقهنأىريلهنإىتح

سموصنلارهاوظنمىلقعلارظنلافلاخيامليوأتبجويهتلعجةجردلقعلابهدادتعا

لقعلازجعياًروماكلانهناباًـنايحأحرصدقناكاذ.او،قبساميفانيأرامكةيعرشلا

دصقيهنإفىحولالبقنمناسنالاىلاعتهللاهدافأهنعزجعاملكنأو،اهتفرعمنع

ىفربتعيىذلاىبنل٠القعال،لقعوهامبلقعلاىأ،لدتسيىذلالقعلاانهلقعلاب

.(١)ىجولاكلموأ،لاعفلالقعلاسخيفبرومألاهذهكرحيىذلاو،ًانوسليفهرظن

ىفدشرنباجهنماهيلعزكتراىتلاةيسيئرلاءىدابملاوْا،ةماعلاحمالملاىههذه

دقتناكنإوسسألاوأ'ىدابملاهذهو،ةمكحلاوةعيرشلاوأ،ةفسلفلاونيدلانيبقيفوتلا

اهساسأىلعنكميىتلاةيرظنلاةدعاقلالثمتاهنإف،ةيلامجإةروصبةلكشملاتجلاع

جهانمنعفشكلا»هباتكىفدشرنباهلعفاماذهو،ىليصقتلكشبةيضقلاةجلاعم

باتكنأاذهىنعمو،ةيلقعةنهرباهيلعنهربوةيعرشلاةدعاقلاعبتتدقف«ةلدألا

.«لاقملالصف»هباتكىلعًاقيبطتًدعُـي«ةلدألاجهانمنعفشكلا»

نأنايبةلصفمةروصباهص"رعىتلادئاقعللةيلقعلاةنهربلاهذهنمهفدهناكو

قرفلانيبفالخلاوعارصلاىلعءاضقلاو،لقعلاةقيقحنعفلتختالعرشلاةقيقح

ةفئاطلكف،ةيعرشلاسموصنلاليوأتىفنوناقوأةدعاقبمزتلتملىتلا،ةيمالسالا

قئاقحلابةيفاكةفرعمنوبو،دمحمجهنمنول،ديرتامبسحسموصنلاهذهلو"وت

.ةيمالسالادئاقعلانيبواهنيبقيفوتلالواحتىتلاةيفسلفلاوةيملعلا

ريسفتبكلذو،سموصنلاليوأتىفقرفلاهذهنيبفالخللادحعضينأدارأف

ةيقطنملاقرطلابنهربىتمهنأىأرو،هبجويملنإ،لقعلاهليقياًريسفتةينيدلادئاقعلا

عاطتسا،هقحءارآنمةفسلفلاهنمْـصتتامنيبودئاقعلاهذهنيبماتقافتادوجوىلع

.ةيمالسالافئاوطلانيبةيبهذملاتاشقانملاىلعءاضقلا

فوسليفلاةنهربلليصفتلابضرعننألاجملااذهىفعيطتسنالانكاذإو

ةروصبةمكحلاوةعيرشلانيبهقيقوتوأ،ةيلقعةنهربةينيبلادئاقعلاىلعىبطرقلا

.اهدعبامو٢ههسمتفاهتلاتفاهت:هباتكرظنأ(١)
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ىفهيلعدنتساىساسأأدبمىلعكلذىفدمتعاهنأىلإريشننأانبسحف،ةيليصفت

.ةداهشلاملاعوبيفلاملاعنيبةقرفتلاوهأدبملااذهو،تاعوضوملاىتش

نيبةقرفتلاةركفىنع1،ةركفلاهذهبحاصوهدشرنبانأىعّدنالاننأعقاولاو

هلوقىلإعجرتاهنألكلذو،اهعدتباىذلاوههناىعدنالو،ةداهشلاملاعوبيغلاملاع

اهيلعدامتعالاىلإنوملكتملاهقبسدقو(١١ةيالاىروشلا)(ئشهلثمكسيلزىلاعت

ءالؤهبرق'اوةفسنافلاضعباهيلعدمتعاامك،تناكشملاضعبلمهلولحىفاًـنايحأ

نأدشرنبانيبوكئلوأنيبقرافلانكلو،ليفطنباهرصاعمدشرنبابةلصةفسالفلا

عفدوأ،لاكشإلحلاًرطضمالإاهيلإأجليالناكهرصاعمكلذكوهيقباسنمدحاولك

ىنعمو،هبهذموهركفاهيلعزكترياًروحماهلعجدقفىبطرقلافوسليفلاامأ،ضارتعا

هتلاصْابدهشتةركتبمةقيرطبةداهشلاملاعوبيغلاملاعنيبةقرفتلامدختساهنأاذه

.هتيرقبعو

هنأاندجوهانعلاليو،ًالثم«ةلدألاجهانمنعفشكلا»هباتكىلإانعجراذ.او

ىلعمئاقلاىلقعلانيقيلانمعونىلإ'ىراقلابىهتنتةيجهنمةقيرطباهمدختسا

ىلإملستىتلاتامدقملالصحينأعيطتسينملكهكردينأنكميىذلاو،ليهاربلا

هبشتالةيهلالاتافصلاناىلعةنهربلاىفاهيلعدمتعاواهمدختسادقف.جئاتنلا

ملاعنعبيغلاملاعً.فلتخينأىرورضلانمنأركذو،'ىشىفةيناسنالاتافصلا

نأدبنافقوظمللًافلاخمقلاخلاناكاذإو،قولخملانعقلاخلافلتخيناوةداهشلا

هلوقباذهحضودقو،هيزنتلاىضتقموهاذهو،قولخملاتافصلةفلاخمهتافصنوكت

باتكلانمةيَاامريغهبحّرصدقفسيدقتلاوهيزقتلاوهىذلاسنجلااذهةفرعمامأ»

ىروشلا)(ريصيلاعيمسلاوهونشهلثمكسيل٤ىلاعتهلوقكلذىفاهنيب"او،زيزعلا

سيلزهلوقناهربىه(١٧ةيآلالحنلا)(قلخيالنمكقلخينعفا)هلوقو(١١ةيآلا

ريغىلعامإنوكينأبجيقلاخلانأعيمجلارطفىفزورغملانمهنأكلذوې٠ىشهلثمك

ناكالإو،ًاْـئيشقلخيالىذلاةفصبةهيبشريغةفصىلعوأ،ًائيشقلخيالىذلاةفص

كلذنعمزلقلاخبسيلقولخملانألصألااذهىلإفيضأاذإف،قلاخبسيلقلخينم

ةهجلاريغىلعقلاخلاىفةدوجومامإو،قلاخلانعةيفتنمامإقولخملاتافصنوكتنأ

قلاخلانيبةلثامملاىفنبحرصدقعرشلامادامفننإو(١ا،قولخملاىفاهيلعىهىتلا

.٨٦سمةلدألاجهانمنعفشكلا:دشرنبا(١)
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ةرابعبو،قولخملاتافيموقلاخلاتافصنيبةشامملاىفنىضتقياذهنإفقوظملاو

..:،.ةداهشلاملاعوبيغلاملاعنيبةقرفتلاىضتقيىرخأ

اهنأركنفةفسالفلاونيملكتملادنعيهلالاملعلاةلكشملحىفًاضيأاهمدختساو

ملعلاوىهتلاملعلانيبةساحةقرفتاوقرفيملنيقباسلاةفسالفلانأل،ةموعزمةلكشم

،هولعفينأمهلىفبنيناكىذلاوحنلاىلعهيزنتلاةقيرط.اومدختسيملىأ،ىناسنالا

فاصبوأضعبلوألاملعلاىلعنوقبطياونخأةقرفتلاهذهةرورضُىلإاونطفيملاملو

ملكلذكو،اهيفمهْركفتبارطضاىلإىداو،ًاضومغةلكشملادازامم،ىناثلاملعلا

نأكئلوأوءالؤهىلعناكو،ناسنالاملعوهللاملعنيبةقرفتلاىلعنوعلكتملاصرحي

نعًايرهوجًافالتخافلتخيىلاعتهللاملعنأل،نيملعلانيبةنراقملاىغبنيالهنأاوكرتي

دوجونعببُـسناسنال.ااملعامنيب،'ىشلكدوجوىفببسلاهنأل،ناسنالاملع

.ءايشألا

عمميدقلاملعلاىفلاملانأ»دشرنبالوقيامكفرعننأبجاولانمفنذإو

ملعوهدوجوملادوجونأكلذو،دوجوملاعمثدحملاملعلاىفلاحلافالخ،دوجوملا

ملنأدعبدوجوملادجواذإناكولف،دوجوللببسبوةلعوهميدقلاملعلاو،انلعلببسو

نوكينأمزلل،ثدحملاملعلاىفكلذثدحيامكدئازملعميدقلاملعلاىفثدحدجوي

ىفثدحيامكريغتكلانهثدحيالنأبجاونذإف،هلةلعالدوجوللًالولعمميدقلاملعلا

.(١ايثسحملاملعلا

ملعلاو،دجوينألبقءىشلابملعلانأروصتينأرسيهنااومعزواولطخأنينلاو

ىلعميلقلاملعلامهسايْـقوهأطخلااذهريصمنإف،هنيعبدحاوملعدجُونأدعبهب

.سايقلااذهداسففرُـعدقو،دهاشلاىلعبئاغلاسايقوهو،ثدحملاملعلا

ميدقلاملعلاىفثدحيالكلذك،هلوعفمدوجودنعريغتلعافلاىفثدحيالنأامكو

دوجوملابقلعتيميدقلاملعلافنْدإو،ثدحملاملعلافالخب،هنعهجولعمثخمولحدنعريغت

.ثدحملاملعلااهبقلعتيىتلاةفصلاريغةفصىلع

،ريخلاورشلاةلكشملحلاًـساسأاهذختيو،ةقرفتلاهنهدشرنبامدختسياذكهو

ىرخألاةينيدلالئاسملالكىفاهيلعدمتعيو،تالكشملانمكلذىلإامو،روجلاوليعلاو

.اييرقت

.wصةلدألاجهانمنعفشكلانراقوه٢٨صلاقملالصف:دشرنبا(١)

ه٤
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دئاقعلاىلعهتنهربىفدمتعادقةبطرقفوسليفنابلوقلااننكميراصتخابو

عيمجلحلصتةنهربلاهذهىفهتقيرطنإفاذهلو،ناهريلاولقعلاىلعموقيجهنمىلع

.ةفرعملاقحاهدحواهسفنلمعزتةصاخةفئاطلال،سانلا

ملسمفوسليفربكْاّدعيدشرنبانأررقننأ-هلكاذهدعب-عيطتسنانلعلو

،ةيناهربوةيملعةجلاعمةمكحلاوةعيرشلانيبولةفسلفلاونيللانيبقيفوتلاةلكشمجلاع

اًـيجهنمًاضرعاهضرعو،ديلقنلهيفرثأالاًديدجربتعيًالحاهلمدقو،ةقدباهدلحدقف

نيذلا،نيملسملاةفسبالفلاعيمجقافكلذبوهو،ةيليصفتةقيرطبمث،ةيلامجإةقيرطب

نيبوأ،ةفسلفلاونيللانيبقافتالاىلإةيلامجإةفصباوراشأنأنمرثكااولعفيمل

.مهرظنةهجوىلعةيجهنملاةيليصفتلاةنهربلاياونعُـينأنول،لقعلاوىهولا

مهْاانًـييو،ةفسلفلاونيدلانيبقيفوتلاىفدشرنباجهنمانضرعنأدعبانلعلو

نمهفقومةقيقحانحسنودقنوكن،جهنملااذهاهيلعزكتراىتلاسسألاو'ىدابملا

امهمٌابهناميإىفصخلتتةقيقحلاهذهو،ةيفسلفلاوةينيدلا:نيتقيقملانيبةقالعلا

وأاضراعتينأنكميالف،ةدحاوةقيقحلناهجوامهنأوأ،ةدحاوةقيقحناربتعي

ىفاًـضقانتسيلامهنيبضراعتنمضعبلارظنىفًانايحأولبيدقامو،ابراضتي

امهف(١)«هلدهشيو،هقف{ويلب،قحلاداضيال-لوقيامك-قحلاف»رمألاةقيقح

.ةرابعلاىفاقلتخانإو،رهوجلاىفناقفتي

نمامهنيبنأونيتقيقحلاضراعتبلوقلانمدشرنباهبمهُـتاامنأدقتعاو

مدعوطلخلاىلإامإعجريهنأو،ةحصلانمهلساس1الهيفالتنكميالامضقانتلا

هيوشتىفةبغرلاىلإامإو،ةينيتاللاةييشرلافقويوانفوسليففقومنيبزييمتلا

.هتناكمنملينلاو،هبمهتلاقاصلإوهتروص

نْاىأرلاىفطارفالانمناكدقل»(نايروكىرنه)عملوقننأنذإاننكميو

لتاقلاريهشلابهذملاناو،نيتضراعتمنيتقيقحدوجوبلوقلاهسفندشرنبالبسني

.(٢)«ةينيتحالاةيدشرلاجسننملعفلابناكةجونزمةقيقحب

.١٦صلاقملالصف:هباتكرظنأ(١)

.م١٩٦٦ةنستبريب،ةورمرصنةمجرت٣٦٢سمةيمالسالاةفسلفلاخيرات:هباتكرظنأ(٢)



".بيقَـعت

نأررقأنْا-ةيضقلاهذهنمدشرنبافقومتمضوامدعب-عيطتسأىنلعل

امهدحأللعجينألواحيملف،ةنزتمةرظنةفسلفلاونيدلانملكىلإرظندقانفوسليف

امنإو،نيدلاىلعةفسلفلاءالعإ-ضعبلاىعديامك-لواحيملو،رخآلاىلعًاناطلس

.امهنيبضقانتالوضراعتالهنأو،قاستاوقافتانمامهنيبامنايبلواح

لقعلاعمضراعتتنتلاةينيدلاسموصنلاليوأتنمدشرنباهرقامنأولبيو

ًالعلحرصدقو،اهلاًـعباتهلعجوةفسلفللنيدلاعاضخإكلذىفنأنظيضعبلالعج

اتسيلةنايدلاوةفسلفلانأىريدشرنبانابلوقلاىلإبهذىذلا(هييتوج)اذهب

ةيقنلاةركفلاو،بعشلانمةوفصلاعضوموهةيناثلانمىلوألاعمقبومف،نيتيواستم

ةلاحىفةينيدلاسموصنلالوؤينأىلعهلمحىذلاوهاذهو،ىداملااهزمرنم

«لاقملالصف»باتكنأبحرصدقو،امهنيبقيفوتلاققحتيلةفسلفلاعماهفالتخا

.(ا)ةماتةيعبتةفسلفللاًـعباتنيدلالعجي

نمسيلف،لوقلاىفةفزاجملاوفارسالانماًـعونىأرلااذهىفىرناننكلو

عجريليوأتلانكلو،ةفسلفللنيدلاعاضخإىنعيسموصنلاليوتتبلوقلانأحيحصلا

عيمجللباطخلاو،صاوخلاوماوعلا،اًـعيمجسانللةعيرشلاوأنيدلانأىلإانرشأامك

وأماوعلاف،مهكرادمهقيطتىذلاردقلابهنمكردينيقيرفلانملكو،ءاوسدحىلع

سجوصنلااونطبتسيواولووينأمهلفصاوخلاامأ،رهاظلاكاردإمهيفكيروهمجلا

نذإرمألاف،هيلعنوردقيوهنوعيطتسيىذلاناهربلاباههجوىلعةقيقحلااوكرثيىتح

الفيرشلاتديفملاكلذنوني'ويو،تارنقلاوتاقاطلافالتخاةاعارمنمرثكاسيل

.(٢)«نوقيطيامبوأنوفرعيامبسانلااوثدح

ىنعيالاذهنإف،عرشلاهبهاجامثحبتتناكاذإةفسلفلانأىلإهبنننأدبالو

نباهبحرصامكلذدكويو،نيدلاناطلسنمىلعأاًـناطلساهلنأوأ،هيلعةييمواهنأ

ةفسلفلا:بثغدمحمروتكدلاًاضيأرظناو،١٩٠سمةفسلفلاةساربىلإلخنملا:هياتكرظنا(١)

.١٢٦صبرغملاىفةيمالسالا

دشرنباةفسلفىفىدقنلاجهنملا:ىقارعلافطاعروتكدلاناقو،١٨صلاقملالصفرظنأ(٢)

.٢٤٣ص
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ىوتساهتكردْانإف،عرشلاىفءاجاملكنعصحفتةفسلفلا»هلوقىفدشر

ىناسنال.االقعلاروصقبتملعأهكردتملنإو،ةفرعملاىفمتأكلذناكو،ناكاردإلا

.(اايطقفعرشلاهكردينأو،هنع

نعنيدلاةحزحزىلإدصقينكيمللقعلاقحنعهعافدىفدشرنب.افنذإو

نمصاقتنالاىضريالامك،نيدلانمصاقتنالاىضربالوهف،ةفسلفلاحلاصلهناكم

،ةئطاخةلواحماهنأبةفسلفلانمصاقتناالىلازغلاةلواحمغمديهارنكلذلو،ةفسلفلا

كشالو»:هلوقب(تفاهتلاتفاهت)هباتكىفهئارّاةشقانمنمعِرفنأدعبِحرصدقو

.(٢)«ةمكحلاىلعأطخاامكةعيرشلاىلعاطخ1لجرلااذهنْا

"ىربو،ةجونزملاةقيقحلابلوقلانم"ىربدشرنبانأبلوقلاىلإكلذنمىهتنټو

طيسبولارصعلاهباهقاصلإلواحو،هموصخاهبهمهتاىتلاةقلنزلاوداحلال.ااىوعدنم

،ةفسلفلاونيدلانيبضقانتلاىوعدنم'ىريو،نيرصاعملاضعباهددروابروأىف

كلذنمهتماربهكؤنذإنحنو،نيدلاىلعةفسلفللناطلسلالعجىوعدنماًـضيْا'ىربو

ققحتيملًالنوحلمًاحاجنةفسلفلاونيللانيبهقيفوتىفحجنهنأًاضيأدكؤناننإفهلك

قرشملاةفسالفنماوناكمأ،هينطاومنماوناكءاوس،مالسالاةفسالفنمدحأل

.ىبرعلا

ىفمالسالاةفسالفىدلةيضقلاهذهةجلاعمىفانقفاودقنوكننأوجرناًريخأو

نيذلانوتمزتملامادامرصعلكةيضقربتعتاهنإفةميدقتناكنإوىهو،سلدنألا

.نيدوجومةفسلفلانوضهاني

ناعتسملاوهو...ققوملاهللاو

.٢٧٢ىم١بتفاهتلاتفاهت:هباتكرظنا(١)

.٦٧٦ص٢بحقباسلا(٢)
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دشرنبا-١

٢-،،،،

٣-

ةرسمنبا-٤

ليفطنبا-ه

رابآلانبا-٦

ىقارعلافطاعروتكدلا-٧

٨-،،،،،،

٩-،،

.١-،،،،،،

١١-

ليوطلاقيفوتروتكدلا-١٢

ىرخفدجامروتكدلا-١٣

١٤-،،،،،،

ةعجارفوتحبلارداصم

.م١٩٣٠ةنستبوريبةعبط.تفاهتلاتفاهت:

ةيدومحملابتكملا،ةثلاث.ط.ةلدألاجهانمنعفشكلا:

.د١٣٨٨ةنسةرهاقلاب

لاصتالانمةعيرشلاوةمكحلانيباميفلاقملالصف:

.ف١٣٨٨ةنسةرهاقلاب.ةيبومحملاةبتكملا

:رفعجلامكروتكدلاباتكنمض.رابتعالاةلاسر:

.مولعلارادةبتكم،ةِـبمالسالاةفسلفلاىف

راد،نيمأدمحأذاتسالاةرشن،ناظقينبىح:

.م١٩٦٦ةنسةرهاقلابفراعملا

٢د،١٩ههةنسةرهاقلااح،ةلصلانايبلةلمكتلا:

.م١٩ه٦ةنس

رصمبفراعملاراد.دشرنبادنعةيلقعلاةعزنلا:

.م١٩٦٨ةنس

راد،ةيناث.ط.دشرنباةفسلفىفىدقنلاجهنملا:

.م١٩٨٤ةنسةرهاقلابفراعملا

رصمبفراعملاراد.ةيبرعلاةفسلفلاىفلقعلاةروث:

.م١٩٧٤ةنس

رصمبفراعملاراد.انيسنبادنعةيعيبطلاةفسلفلا:

,ما٩٧اةنس

فراعملاراد.ليفطنباةفسلفىفاقيزيفاتيملا:

.م١٩٩٣ةنسةرهاقلاب

.ةيناثلاةعبطلا،ةفسلفلاونيدلانيبعازنلاةصق:

،ةيكيلوثاكلاةعبطملا،ةبطرقفوسليفدشرنبا:

.م١٩٦٠ةنستبوريب

.ىلوألاةعبطلا،تبوريب،ةيمالسالاةفسلفلاخيرات:
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ةنسرصمبفراعملاراد،ةفسلفلاونيدلاليسي:فسويدمممروتكدلا-١ه

ىسوم

ىلازغلا-١٦

١٧-،،

،،رح١٨

رم-١٩

ىتاونقجووچروتكدلا-٢.

خورفرمعروتكدلا-٢١

٢٢-،،،،،،

بمالغدمحمروتكدلا-٢٣

هبيقوج-٤٢

ديبىد-٢٥

ناروكاعونه-٢٦

ىناوهألاداؤفدمحاروتكوا-٢٧

حالصلانبا-٢٨

ىهبلادمحمروتكدلا-٢٩

ناديزىجديج-٣٠

ِحابشافسوي-٣١

.م١٩ه٩

.١٩ههةنسايندناميلسروتكدلاقيقحت.ةفسالفلاتفاهت:

ميلحلادبعروتكدلاقيقحت،لالضلانمذقنملا:

.١٩ههةنسةيرصملاولجنالا،دومحم

ةنسةرهاقلا،راطعلاتزعرشن،ليوأتلانوناق:

.م١٩٤.

.ةرهاقلابمنقنلاةعبطم،ميقتسملاساطسقلا:

.ةيبرتللةيبرعلاةمظنملا.دشرنباتافلؤم:

تبوريب،نيينامللملعلاراد،ناظقينبىح:

.١٩ه٩انعم

ةنستويب،نيينامللملعلاراد،ىيرعلاركفلاخيرات:

.م١٩اك

.م١٩ه١ةنسةرهاقلا.برغملاىفةيمالسالاةقسلقلا:

روتكدلاةمجرت.ةيمالسالاةفسلفلاةسارنللخلملا:

..مo١٩٤ةنسةرهاقلا،ىسومفسويدمحم

ىباروتكدلاةمجرت.مالسإلاىفةفسلفلاخيرات:

.١٩ه٧ةنسةرهاقلابفيلتلاةنجل.هنير

تبوريب،ةدمرصنةمجرت،ةيمالسالاةفسلفلاخيرات:

.ما٩٦٦ةقعم

.ةرهاقلابفراعملاراد،انيسنيا:

.م١٩٤٨ةنسةرهاقلاةعبط،ىواتفلا:

هيهوةبتكم،ىمالسالاريكفتلانمىهلالابناجلا:

.م١٩٨٢ةنسةرهاقلاب

.م١٩١٢ةنسةرهاقلا،ةيبرعلاةغللابادآخيرات:

ةمجرت،نيدحوملاونيطبارملادهعىفسلدنألاخيرات:

.م١٩ه٨ةنسةرهاقلا،نانعدمحمروتكدلا
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ايثنلاب-٣٣

هدبعدمحمِحبشلا-٤٣

هةيبنجالاعجارملا

نيسحروتكدلاةمجرت،ىسلدنألاركفلاخيرات:

.م١٩ههةنسةرهاقلا،سنم

رانملاةعبطمهرشاعلاةعبطلا،ديحوتلاةلاسر:

,ةرهاقلاب

l- M, Mahdi, mْn Khaldun's of histor.

2- Palacios, A, : Abenmasarra, Mednd, 1914.

3- Broekelman: Histon of Islamic people.

4- Amaldez:Article ( Ibn Rushd ) dans Encycle de I'Isla m.

5- Wulv : History of Mediaeval Philosophy.
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